
 
 

1 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I  AMB 
CARÀCTER D'URGÈNCIA DEL PLE DEL CONSELL 
INSULAR  DE  MALLORCA  DE VINT-I-NOU DE 
JULIOL DE  MIL  NOU-CENTS  NORANTA-SET. 

 
 
 
 

A les onze hores i set minuts del dia vint-i-nou de juliol de mil nou-cents 
noranta-set es reuneix, en sessió extraordinària i amb caràcter d'urgència 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:   Margarita Ferrando i Barceló, Maria del Pilar 
Ferrer i Bascuñana,  Maria de los Reyes Carbonell Alberti, Andres Riera i Bennàsar, 
Mauricio Rovira de Alós, Juan Verger Pocoví, María Rosa Estaras Ferragut, Juan 
Flaquer Riutort,  Carlos Felipe Cañellas Fons, María Salom i Coll, Guillermo Vidal i 
Bibiloni, José Maria Gonzàlez i Ortea, Francisco Antich Oliver, José Ramón Orta 
Rotger,  Antonio José Diéguez i Seguí, Juan Mesquida Ferrando,  Catalina Mercedes 
Amer i Riera, Andres Crespí i Plaza, Damià Pons i Pons, Francesc Quetglas i Rosanes, 
 Juan Francisco Triay i Llopis, Antoni Alorda i Vilarrubias,  Catalina Maria Bover i 
Nicolau, Damià Pons i Pons, Pere Sampol i Mas, Antoni Sansó Servera, Antonio 
Pascual i Ribot, Eberhard Grosske i Fiol, Maria Margarita Thomas i Andreu, Joana Ana 
Vidal Burguera. 
 

Consellers que excusen la seva assistència: Hbles. Srs.  Alejandro Pablo 
Espinós Bonmatí, Bartomeu Blanquer i Sureda. 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora Adjunta: Sra. Brígida Llinás Ferrer. 
 

 
La Sra. Pilar Ferrer surt després  del punt 10. El Sr. González Ortea entra 

en el punt 12. El Sr. Grosske surt al punt 13 i torna al 31. 
 
 

 
PUNT 1.-  PROPOSTA DE DECLARACIÓ D'URGÈNCIA DEL PLE 

CONVOCAT. 
 

La presidenta proposa la declaració d'urgència, ja acordada en Junta de 
Portaveus, motivada per la necessitat d'aprovar la proposta del punt número 11, 
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referida a la suspensió del planejament que ha de permetre la protecció integral dels 
Canons d'Artà. 
 

S'aprova per unanimitat la declaració d'urgència. 
 
 
 

PUNT 2.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (7-7-97 I 14-7-97). 
 
 

S'aproven les actes anteriors per unanimitat. 
 
 
 

PRESIDÈNCIA. 
 
 

PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

 
Es llegeixen els següents decrets: 

 
 

"ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós-administratiu interposat pel Procurador Sr. Miguel Nadal Estela, en 
representació de Netejes Manacor S.A., contra "Resolució adoptada pel Ple del C.I.M., 
de data 7 d'abril de 1997, pel qual s'ordena el tancament immediat dels abocadors de 
residus sòlids urbans". Actuacions 872/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 7 de juliol 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. 
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"ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 

Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós-administratiu interposat pel Procurador Sr. Francisco Javier Gaya Font, en 
representació de l'Ajuntament de Manacor, contra "l'acord plenari del Consell Insular de 
Mallorca, de 7 d'abril de 1997 per la qual es va suspendre la vigència de la totalitat 
d'instruments de planejament general municipal de l'Illa de Mallorca, en lo referent a les 
parcel.les situades en Sòl no urbanitzable o urbanitzable. Programat sense Programa 
d'Acció Urbanística". Actuacions 879/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 10 de juliol 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 y 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." 
 
 

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. Clara Siquier Astray, en 
representació de MAYURCA ESTATES S.L. contra "Acord del Ple del Cosnell Insular 
de Mallorca de 7-4-97 desestimatori del recurs ordinari interposat contra acord de la 
Comissió Insular d'Urbanisme de 31-3-96 denengant l'autorització prèvia per a la 
construcció d'una vivenda unifamiliar a Santa Eugència". Actuacions 848/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 10 de juliol 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 
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que farà per a la seva ratificació." 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 

"ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós administratiu interposat pel Procurador Sr. Francisco Arbona Casasnovas, 
en representació de Mauricio Rovira de Alós y 12 més contra "acord adoptat pel Ple del 
Consell Insular de Mallorca, de 5 de maig de 1997, relatiu al senyalament de la 
quantitat a abonar a ITEMA S.A. en concepte de liquidació del contracte de la 
concessió del Servei d'Inspecció Tècnica de vehicles de Mallorca". Actuacions 873/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 10 de juliol 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." 
 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Informa que, a pesar que es tracta d'un recurs 
interposat pel seu grup, el vot serà a favor de la ratificació, ja que pensen que el 
Consell sempre s'ha de poder defensar. 
 

Es ratifica el decret per unanimitat.  
 
 
 

"ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós administratiu interposat pel Procurador Sr. Juan Cerdó Frias, en 
representació del Sr. Victorino Plaza Bartolomé-Sanz i cinc més contra "la resolució del 
Consell Insular de Mallorca de 21 d'abril de 1997, per la qual es denega la petició 
d'increment del complement personal d'integració de cada un dels sol.licitants en la 
quantia que resulta de la revisió del complement específic dels llocs de treball de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la C.A.I.B. així com el complement de 
productivitat en quantia igual a la que perceben aquests funcionaris". Actuacions 
903/97. 
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Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 10 de juliol de 1997, aquesta Presidència, per raons 
d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que el 
Consell Insular de Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 

"ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós administratiu interposat pel Procurador Sr. Miguel Borrás Ripoll, en 
representació de Limpiezas Urbanas de Mallorca S.A. contra "l'acord del Consell 
Insular de Mallorca de 7-4-97 pel qual s'ordena el tancament de l'abocador situat en el 
Polígon 12, parcel.les 119 i 121 de Santa Margalida i altres mesures complementàries". 
Actuacions 894/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 10 de juliol de 1997, aquesta Presidència, per raons 
d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que el 
Consell Insular de Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 

"ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
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contenciós administratiu interposat pel Lletrat Sr. Rafael Ramis Feliu, en representació 
del Sr. Luis Feliu Bauza contra "l'acord del Consell Insular de Mallorca de 23 de 
desembre de 1996, per la que ordena que es realitzin una sèrie d'obres d'adequació a 
una parcel.la de la seva propietat considerada com a abocador incontrolat de residus, 
al terme de Porreres". Actuacions 819/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 11 de juliol de 1997, aquesta Presidència, per raons 
d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que el 
Consell Insular de Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 4.- MEMÒRIES DE GESTIÓ, 1996. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
  "D'acord amb l'establert en l'artícle 24.1 de la Llei 5/89 de 13 d'abril  de 
Consells Insulars, es preseten les memòries de gestió relatives al any 1996, que 
inclouen les següents matèries: 
 

En quant a Règim local se fa un anàlisi de l'activitat desenvolupada en el 
que respecta a disposicions de bens patrimonials d'ajuntaments i les entitats locals. Ha 
estat considerable i ès especialment d'interès l'esmentada sobre l'organització i el 
règim jurídic. S'adjunta relació d'actes dels plens i de les comissions de govern. També 
s'adjunten les relacions d'operacions de crèdit autoritzades i no autoritzades pels 
diferents ajuntaments i entitats locals. Per finalitzar, s'aprofita l'ocasió per reclamar 
l'atribució als consells insulars les competències de la Comunitat  Autònoma sobre 
proveïment de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, assumides amb posterioritat a la Llei 8/1993. 
 

En matèria d'assistència social, ocupen un lloc prioritari les activitats 
socioculturals realitzades en Huialfàs i el detall sobre les obres iniciades i distints 
equipaments d'aquesta residència. S'informa, així mateix, de les ajudes económiques 
als diversos sectors de gent gran, infància, marginació, dona, per un total de mes de 57 
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milions de pessetes. A més d'altres ajudes - individuals no periòdiques, etc.-,  l'informe 
finalitza amb el detall de dades sobre la tramitació dels títols de famílies nombroses. 
 

En quant a l'ITV , dins la informació econòmica es resalta que els drets 
reconeguts durant l'any 1996 fossin més de 114 milions de pessetes i els compromisos 
de despesa pujaren a poc més de 78 milions de pessetes.  Aquestes dades 
corresponen principalment a les 158.284 primeres inspeccions, de las que el 15,54% 
foren rebutjades. El percentatje de rebuig en segona instància fou del 4,9%. Es varen 
realitzar, a mès, 16.024 inspeccions no periòdiques. 
 

En Medicina de l'esport s'han produit 4.285 revisions i 229 ergometries en 
quant a l'area de prevenció i de revisió; 801 consultes dins l'area assistencial; i cinc 
cursos i una jornada en l'àrea de docència i promoció, principalment. En l'esport per a 
l'edat escolar es reflexen les dades que fan referència, entre d'altres, als 13.169 partits 
celebrats, amb una participació de 31.790 esportistes i unes participacions que pujen a 
311.600 persones. 
 

L'area d'Informació Turística presenta les xifres de les activitats de la 
denominada oficina principal i de la oficina de l'aeroport. En quant a la primera,  va 
atendre a 46.973 peticionaris al llarg del 96, tant per telèfon com per escrit o 
personalment, i va distribuir 74.759 fulletons, amb el que s'arriba a les 121.732 
activitats informatives. En quant a la informació presencial per nacionalitats, el grup 
més nombrós ha estat el d'espanyols, amb mes de 10.000 consultes, duplicant al 
segon grup que van esser els alemanys. La segona oficina, la de l'aeoroport, va 
atendre a 46.165 demandes informatives i va distribuir 96.200 fulletons, arribant a 
144.530 activitats informatives. En aquest cas també els espanyols són el primer grup 
amb 14.776 persones ateses, pujant els alemanys a la quantitat de 13.885. 
 

Urbanisme i habitabilitat ofereix les fitxes dels expedients de planejament, 
llistat i fitxes dels 260 expedients de concessions d'interès social o utilitat pública, i el 
quadre-resum de les 857 peticions de autorització d'habitatges en sòl no urbanitzable i 
dels 309 expedients en tràmit, entre d'altres. També inclou el desglossament de 
cèdules d'habitabilitat, amb un quadre per municipis, que han pujat fins les 7.429 
peticions, de las que 7.399 es concediren. Les emeses per vivenda en concepte de 
primera ocupació pujaren a 3.004. Les infraccions urbanístiques també tenen el seu 
lloc i estan reflectides en la darrera part de l'informe. La Comissió Insular d'Urbanisme 
(CIU) va celebrar durant 1996, 11 sessions i 10 la seva Ponència Técnica. 
 

Activitats Classificades  va celebrar durant el darrer any vuit sessions de 
la seva Comissió Insular dins les quals va emetre una qualificació favorable a 448 
expedients i desfavorable a un total de 18. Es resalta la celebració d'una serie de 
reunions amb tots els ajuntaments durant tres jornades per establir procediments 
d'actuació uniformes y la firma d'un conveni de col.laboració amb la Conselleria de 
Sanitat i Seguretat Social. Es destacable la participació en la redacció de diversa 
legislació com el Reglament i el Nomenclator d'activitats classificades, i dues Ordres 
sobre activitats temporals i entitats col.laboradores. En Annexes es poden veure les 
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relacions d'expedients qualificats i la distribució territorial dels  600 expedients 
d'activitats subjectes a qualificació tramesos. 
 

Pel que fa a Cultura,  descriu l'activitat arxivistica, tant dins el sistema del 
Consell, com els serveis prestats a municipis i les consultes produïdes. Per la 
Biblioteca de Cultura Artesana han passat una mitja de 133 persones diàries durant 
249 dias oberts. Les publicacions periòdiques han estat les mès consultades i els 
estudiants la categoria professional de vista mes freqüent. Es van a constituir 1614 
números de dipòsit legal del que les postals vàrem fer el capitol mes important. En 
quant a la Xarxa de bibloteques es registraren mensualment més de 280.000 lectors. El 
nombre de lectors amb carnet de prestec es de 38.681. Hi ha un epigraf dedicat, 
detalladament, a les activitats principals de les bibloteques que integren la Xarxa. El 
Museu Krekovic va registrar 25.779 visites de les que 21.134 fosin mitjançant entrades 
gratuïtes. S'inclou una detallada i ampla informació entorn a de les activitats de 
promoció cultural: llibres, teatre, música, etc. De les activitats del Teatre Principal hem 
de resaltar l'assistència de mès de 60.000 espectadors a les sessions teatrals i a la 
temporada d'Opera. El capítol de Normalització Lingüística també destaca 
detalladament cadascuna de les seves ajudes. Finalment reflexa l'activitat 
administrativa i de les 13 sessions de la Comissió del Patrimoni Històrico- Artístic. 
 

Informades previament per les distintes Comissions Informatives, aquesta 
Presidència eleva a la consideració del Ple la seva aprovació i posterior remissió al 
Govern Balear, de conformitat el que determina l'article 24 de la llei 5/89, de 13  d'abril, 
de Consells Insulars." 
 
 
 

El Sr. Rovira (PP) anuncia l'abstenció del seu grup i recorda que el PP ja 
ha anat fent el debat polític al llarg de l'any 96 i així el continuaran fent fins al 99. 
 

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

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS. 
 
 

PUNT 5.- PRÒRROGA CONVENI EN RELACIO AL PARC DE 
BOMBERS DE FELANITX. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Serveis 
Generals i Recursos Humans: 
 
   "INFORME: En data 28 de gener  de 1.986, es va subscriure el Conveni 
entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Felanitx per a la construcció d'un 
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parc auxiliar del Servei de Prevenció d'incendis i cessió d'ús dels terrenys, amb 
vigència per un període de 10 anys i el compromís per part d'aquest Consell Insular  de 
cobrir les despeses de manteniment de les instal.lacions. Finalitzat aquest termini, el 
Consell Insular de Mallorca s'ha adreçat a l'Ajuntament de Felanitx, en escrit de data 9 
de novembre de 1.996 tot i proposant la pròrroga de l'esmentat conveni per un altre 
periode de 10 anys. En data 21 de maig ha tingut entrada en aquest Consell Insular 
escrit del  batle de Felanitx adjuntant certificat de l'acord del Ple de la Corporació 
celebrat en data de 5 de maig de 1.997 pel qual s'acorda: "prorrogar el Conveni que 
ens ocupa, així com la inclusió de les clàusules adients que permetin a aquest 
Ajuntament l´ús de les places exteriors d´aparcaments pels seus vehicles oficials i 
garanteixin que el subparc restarà operatiu durant almanco sis mesos de l´any les vint-
i-quatre hores del dia. Finalitzada aquesta pròrroga, el conveni continuarà tàcitament 
vigent per anualitats, si no hi ha denúncia  per cap d´ambdues parts amb una antelació 
mínima de 30 dies". Per tot això el President de la Comissió de Serveis Generals i 
Recursos Humans proposa l'adopció del següent  
 

 
   A C O R D     

 
 
"1.- Prorrogar per un termini de 10 anys i en les mateixes condicions el 

conveni subscrit amb data 28 de gener de 1.986 entre el Consell Insular de Mallorca i 
l'Ajuntament de Felanitx per a la construcció d'un parc auxiliar pel Servei de Prevenció i 
Extinció d'incendis del Consell i la cessió d'ús dels terrenys propietat de l'Ajuntament on 
s'ha construït el parc auxiliar. Finalitzada aquesta pròrroga, el conveni continuarà 
tàcitament vigent per anualitats, si no hi ha cap denúncia per cap d'ambdues parts amb 
una antel.lació mínima de 30 dies.  
 

2.- Facultar l'Hble Presidenta del Consell per  a la signatura dels 
documents escaients per l'execució del present  Acord."  
 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 
 

PUNT 6.- DONAR DE BAIXA L'OBRA "INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA COL.LECTOR, 2ª FASE" DE L'AJUNTAMENT D'INCA, OBRA 
INCLOSA EN EL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 1997 I EN EL PLA BIANNUAL 1997-
1998. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació: 
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"El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada el dia 7 d'abril 
de 1997, va adoptar l'acord d'aprovar definitivament el Pla d'Obres i Serveis de 1997 i 
el Pla Biannual 1997-1998.En els esmentats Plans  hi figura l'Ajuntament d'Inca amb 
l'obra "Infraestructura hidraulica col.lector, 2n. fase", amb un pressupost total de 
61.375.561 pessetes, desglosat amb dues annualitats, corresponent a l'annualitat de 
1997 un pressupost de  30.575.561 pessetes, una aportació del MAP de 10.701.446, 
una aportació del CIM de 1.528.778 pessetes i una aportació de l'Ajuntament de 
18.345.337 pessetes, i a l'annualitat de 1998 un pressupost de 30.800.000 pessetes , 
una aportació del MAP de 10.780.000 pessetes,  una aportació del CIM de 1.540.000 
pessetes i una aportació de l'Ajuntament de 18.480.000 pessetes. 
 

L'Ajuntament d'Inca mitjançant escrit de data 8 de juliol de 1997, ha 
trames un informe de Intervenció de l'esmentat Ajuntament en el qual es fa contar que 
en el Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca per l'exercici de 1997, no es 
contempla la financiació per la realització de l'obra "Infrastructura hidraulica col.lector, 
2n. fase", per la qual cosa s'ha de procedir a donar de baixa l'esmentada obra per falta 
de finançament per dur-la a terme, per la qual cosa el President de la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació fa la següent proposta d' 
 
 

          A C O R D  
 
 

1r.- Donar de baixa del Pla d'Obres i Serveis de 1997 i del Pla Biennal 
1997-1998, aprovats per acord del Ple de dia 7 d'abril de 1997 l'obra "Infraestructrua 
hidraulica col.lector, 2n. fase" de l'Ajuntament d'Inca(obra nº36) , amb un pressupost 
total de 61.375.561 pessetes, degut a que l'Ajuntament d'Inca no té consginació 
pressupostária en el Pressupost General de 1997  per fer front a l'aportació municipal  
de l'esmentada obra. 
 

2.- Comunicar aquest acord al Ministeri per les Administracions Públiques, 
Intervenció de Fons del CIM i a l'Ajuntament d'Inca." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 7.- MODIFICACIO I PRORROGA PER A L'ADJUDICACIÓ DEL 
PROJECTE" DOTACIO SERVEIS ESPERANÇA" DE L'AJUNTAMENT D'ALCUDIA, 
OBRA INCLOSA EN EL PLA BIANNUAL D'OBRES I SERVEIS DE 1997-1998. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació: 
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"Atès l'escrit de l'Ajuntament d'Alcúdia en el qual es sol.licita una 
modificació del projecte "Dotació serveis Esperança", obra inclosa en el Pla Biannual 
d'Obres i Serveis de 1997-1998, en el sentit d'ampliar les actuacions a realitzar incloses 
en el projecte, per tal de deixar completament finalitzada l'obra de "Dotació serveis 
Esperança". El pressupost de l'obra  aprovat en el Pla d'Obres i Serveis de 1997 era de 
48.668.866 pessetes. Una vegada ampliades les actuacions el pressupost total de 
l'obra serà de 54.078.496 pessetes. Aquesta diferència es assumida totalment per 
l'Ajuntament d'Alcúdia. Les aportacions del Consell, MAP i CAIB son les mateixes que 
ja estan aprovades en el Pla , i l'aportació de l'Ajuntament s'incrementa amb la 
quantitat de 5.409.630 pessetes. 
 

Degut a la modificació de l'obra "Dotació serveis Esperança" , 
l'Ajuntament d'Alcúdia sol.licita una ampliació del termini per adjudicar-la, fins dia 15 
d'agost de 1997. 
 

Per tot això el President de la Comissió de Cooperació Municipal, Foment 
i Ocupació fa la següent proposta d' 
 

A C O R D  
 
 

1r.- Acceptar la modificació sol.licitada per l'Ajuntament d'Alcúdia de l'obra 
"Dotació serveis Esperança", obra inclosa en el Pla Biannual d'Obres i Serveis de 
1997-1998, en el sentit d'ampliar el  pressupost de l'obra amb la quantitat de 5.409.630 
pessetes per poder realitzar totes les actuacions i deixar completament finalitzada 
l'obra. Aquesta modificació suposa una ampliació del pressupost de l'obra que serà 
assumida completament per l'Ajuntament d'Alcúdia, i no afectara a les aportacions del 
CIM, MAP i CAIB.  
 

El finançament de l'obra "Dotació serveis Esperança", serà el següent:  
 

                      ANY 1997                             
  Pressupost:          20.000.000 pts   
  Aportació CIM:          0 pts 
  Aportació MAP:     
  Aportació CAIB:       3.000.000 pts 
  Aportació Ajuntament:    10.000.000 pts  

                          
 

ANY 1998 
                       

Pressupost:                     34.078.496 
Aportació CIM:                   4.300.330 
Aportació MAP:                  10.034.103 
Aportació CAIB:  
Aportació Ajuntament:           19.744.063 
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2n.- Concedir una prorroga  a l'Ajuntament d'Alcúdia per l'adjudicació de 
l'esmentada obra fins el dia 15 d'agost de 1997. 
 

3r.- Comunicar aquest acord al Ministeri per les Administracions 
Públiques, a l'Ajuntament d'Alcúdia i a Intervenció." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 8.- RENUNCIA DE L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA A 
REALITZAR L'OBRA INCLOSA EN EL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 1997 
ANOMENADA " REFORÇ FERM SON JAUMELL" 
 

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

"El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada el dia 7 d'abril 
de 1997, va adoptar l'acord d'aprovar definitivament el Pla d'Obres i Serveis de 1997. A 
 l'esmentat Pla hi figura l'Ajuntament de Capdepera amb l'obra "Reforç ferm Son 
Jaumell", amb un pressupost de 12.062.170 pessetes, una aportació del CIM de 
3.015.542 pessetes i una aportació de l'Ajuntament de 9.046.628 pessetes. 
 

L'Ajuntament de Capdepera mitjançant escrit de data 23 de mayo de 
1997 ha comunicat que renuncia a relitzar l'obra "Reforç ferm Son Jaumell", per motius 
pressupostaris, per la qual cosa el President de la Comissió de Cooperació Municipal, 
Foment i Ocupació  fa la següent proposta d' 
 

A C O R D  
 

1r.- Acceptar la renuncia de l'Ajuntament de Capdepera a realitzar l'obra 
"Reforç ferm Son Jaumell", obra inclosa en el Pla d'Obres i Serveis de 1997.  
 

2n.-Donar de baixa del Pla d'Obres i Serveis de 1997, aprovat per acord 
del Ple de dia 7 d'abril de 1997,  l'obra  "Reforç ferm Son Jaumell", de l'Ajuntament de 
Capdepera,  que té un  pressupost  de 12.062.170 pessetes, amb una aportació del 
CIM de 3.015.542 pessetes i una aportació de l'Ajuntament de 9.046.628 pessetes. 
 

3r.Comunicar aquest acord a Intervenció  i  a l'Ajuntament de 
Capdepera." 
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S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
 

PUNT 9.- NO RATIFICACIÓ DE LES MODIFICACIONS PROPOSADES 
PER LA JUNTA RECTORA DEL CONSORCI PER A LA DINAMITZACIÓ 
ECONÒMICA AL MEDI RURAL - ZONA 5B. 
 

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

"El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió ordinària de data 6 de 
maig de 1996, en referència al Consorci per a la Dinamització de la Zona Rural-5B (a 
partir d'ara Consorci) i al Govern Balear, de cara a aconseguir una millor 
racionalització, transparència, ampliar la participació del CIM i Ajuntaments en la gestió 
del Consorci, etc, adoptà l'acord següent (s'adjunta fotocòpia). 
 
 

En el dia de la data, i a petició dels representants municipals a la Junta 
Rectora del Consorci, sols s'ha aconseguit la participació d'uns representants 
municipals amb veu i sense vot al Comité de Seguiment. 
 

El 5 de març de 1997 el President del Consorci remet escrit en el qual ens 
comunica que per part de l'equip directiu de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i 
Indústria juntament amb el  órgans de govern del Consorci, la realització d'un Pla per al 
seu desenvolupament, que hauria d'incloure des d'una nova perspectiva, activitats ben 
definides amb un objectiu concret: REVITALITZAR-LO. 
 
  El pla o proposta d'estratègia es va presentar per la seva supervisió, 
discussió  i aprovació a la Junta Rectora del passat 8.11.96 
 

Ja que vàries propostes presentades podrien suposar un canvi de la 
voluntat inicial del Consorci , la Junta Recotora va considerar necessari, abans 
d'aprovar aquestes propostes l'elaboració d'un informe jurídic al respecte. 
 

A la Junta Rectora celebrada el passat dia 4.2.97, es va aprovar el Pla de 
Desenvolupament del Consorci, i també es va acordar el següent: 

 
"Ja que l'informe jurídic respecte de la proposta d'estratègia per al 

desenvolupament del Consorci diu que vàries de les propostes indiquen una 
modificació de la voluntat inicial , i que, per tant, a part de l'aprovació per Junta 
Rectora, es fa necessària la ratificació de totes les institucions membres de l'Entitat, 
s'acorda remetre a tots el membres  nats còpia de l'informe jurídic elaborat al respecte, 
perquè cadascun d'ells ratifiqui o no les propostes incloses dintre d'aquest Pla". 
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Atès que per part de la Presidència de la Junta Rectora no s'ha tingut en 

compte cap de  les propostes aprorvades pel Ple del CIM de data 06.06.96. 
 
 

Atès que el President del Consorci en la reunió de la Junta rectora del dia 
18 de novembre de 1996 a preguntes d'alguns dels membres sobre el fet d'haver-se de 
desplaçar fins a Campos per obtenir informació i tramitar els seus expedients, contesta, 
que s'han d'aprofitar les delegacions comarcals, tenint ja, Campos, delegació comarcal 
de la Conselleria d'Agricultura, Indústria i Comerç. 
 

Atès que en resposta parlamentària de l'anterior President del Consorci 
(BOPIB-4 de 14.11.95, pàg. 55) reconeix que el Consorci fa de bústia, la Conselleria 
tramita i el Conseller resol, no s'enten que Campos tengui dues bústies, la Delegació 
Comarcal de la Conselleria i l'oficina del Consorci. 
 

Atès que en el pressupost de 1997 del Consorci s'inclouen unes partides 
per a l'adquisició  d'un cotxe i combustible pels desplaçaments a Campos del personal 
adscrit, quan ja hi ha una Delegació Comarcal de la Conselleria. 
 

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

A C O R D  
 
 

"La no ratificació de les modificacions proposades per la Junta Rectora 
del Consorci per  a la dinamització econòmica al medi rural - zona 5B." 
   
 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM-NM). Considera que la proposta de modificació 
dels estatuts que planteja la Conselleria no lliga amb allò que havia aprovat el Consell. 
La pretensió era que el Consorci fes el seguiment de tot el programa operatiu Foner 2 
en comptes de fer-lo tan sols d'una part molt reduïda, la que correspon al Decret 3/95. 
Aquest Decret gestiona uns 100 milions de pessetes cada any, mentre Foner 2 en 
gestiona 23.000 milions que corresponen a uns 5.000 cada any. Pensa que allò que 
s'hauria d'haver fet hauria d'haver estat una ampliació pel que fa a la participació, les 
propostes i la informació que reben els membres del Consorci i especialment els 
consells insulars que són els que han d'arribar a gestionar les competències en 
agricultura. En comptes d'això, la proposta de la Conselleria és una ampliació del 
Consorci a tots els municipis. En aquest moment només n'hi ha trenta que en siguin 
membres i si s'ampliava a 53 es diluiria la funció i la significació que havia de tenir el 
Consorci, que era precisament fer el seguiment de la zona 5b. Des del moment que 
abastarà totes les Illes Balears, no s'entén gaire bé el sentit del Consorci que seria una 
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espècia de Conselleria d'agricultura en petit i amb unes funcions limitades. 
 

Convida a aprofitar la reflexió de la modificació per intentar reconduir el 
Consorci perquè sigui útil, ja que ara les reunions bàsicament serveixen per decidir 
sobre el funcionament ordinari del Consorci mateix i si ha d'esser així no té sentit 
mantenir-lo. 
 

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

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
 

PUNT 10.- COPRODUCCIÓ I CONTRACTACIÓ DE L'ÒPERA "LOS 
AMANTES DE TERUEL" DE MANUEL BRETÓN. 
 

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

"Introducció i informe 
 

El director del Teatre Principal proposa la coproducció i la contractació de 
l'òpera "Los Amantes de Teruel", de Manuel Bretón, a presentar el maig de 1.999, 
realitzada per un conjunt dels teatres més importants de l'estst i amb la participació del 
Ministeri de Cultura, de la SGAE i d'altres patrocinadors privats, encara per concretar. 
 

Pressupost 
 

De la coproducció: 2.160.000.- PTA (1.000.000.- PTA més 80.000.- PTA 
d'IVA per cada funció) 
 

De la contractació: 7.494.000.- PTA (3.580.000.- PTA més 167.000.- PTA 
d'IVA per cada funció). Aquesta quantitat podria disminuir en funció de les aportacions 
dels "sponsors"i es detraurà dels pressuposts de l'any 1.999. 
 
 

Per això es proposa que es prenguin els següents 
 

Acords 
 

1r.- Subscriure el conveni adjunt, per a la coproducció de l'òpera "Los 
Amantes de Teruel", de Manuel Bretón, amb les entitats que s'hi relacionen i aportar-hi 
2.160.000.- PTA en concepte de coproducció, per dues funcions de l'òpera citada, 
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conformement a l'acord tercer del conveni. 
 

2n.- Atès l'acord novè del Conveni esmentat s'encarregarà la producció 
executiva de l'obra a la SOCIEDAD REGIONAL PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN 
DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA 
S.A., amb CIF A 39287073. 
 

3r.- Fer dues funcions de l'òpera citada en el Teatre Principal, l'any 1.999, 
i destinar-hi la quantitat de 7.494.000.- PTA per a les despeses de representació -
excepte els costs de l'orquestra, cors, i escolania-, direcció musical, càrrega i 
descàrrega, muntatge i desmuntatge i adaptació tècnica, conformement a l'acord 
cinquè del conveni, que es detrauran del pressupost de 1.999, conformement als 
articles 155 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i 79 
i següents del RD 500/90, de 20 d'abril, que desenvolupa el títol VI de la Llei anterior." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 
 

PUNT 11.- SUSPENSIÓ PLANEJAMENT POLÍGON 6, ES CANONS, 
NNSS, ARTA. 
 

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

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

  A C O R D 
 

Vista la sol⋅licitud formulada pel Ple de l'Ajuntament d'Artà en sessió de 
data 26 de juny de 1997 relativa que s'acordàs per part d'aquest Consell Insular de 
Mallorca la suspensió de la vigència del planejament en l'àmbit del Sector 27, Es 
Canons, de les NNSS del terme municipal d'Artà, i atès l'informe elaborat pels Serveis 
Tècnics de l'Àrea d'Urbanisme d'aquest Consell Insular de data 30 de juny de 1997, el 
qual queda incorporat al present acord, aquesta Comissió va proposar elevar al Ple del 
CIM: 1) Suspendre la vigència de les Normes Subsidiàries del Planejament del municipi 
d'Artà, en l'àmbit del Sector núm. 27 ("Es Canons") de Sòl Apte per a la Urbanització, 
per a la seva revisió, això d'acord amb el que disposa l'art. 51 de la Llei del Sòl de 1976 
i amb fonament en les raons esmentades en l'informe tècnic emès amb aquest efecte 
per l'Àrea d'Urbanisme d'aquesta Corporació, com també amb la resta d'emesos a 
instàncies de les Administracions afectades (5-12-95 i 26-6-97); 2) Significar que la 
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suspensió de l'esmentat planejament general comporta, així mateix, la del planejament 
parcial i projecte d´urbanització que el despleguen; 3) Els precedents acords 
comporten, igualment, la suspensió de l´atorgament de llicències en l´esmentat Sector-
27, fins a l´aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries del Planejament 
(esmentades a l´article 51, Text Refós de la LLei del Sòl de 1976) que es dictin per a 
ordenar provisionalment el dit territori, mentre que no s´aprovi el planejament general 
revisat; 4) Publicar els acords de suspensió en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i en un dels diaris de més difusió dins aquestes; 5) 
Encarregar a l'Àrea d'Urbanisme d´aquesta Corporació que emeti un informe sobre 
l'estat de les obres d'urbanització realitzades en aquella zona, com també de 
qualsevulla altres aspectes que puguin tenir rellevància en relació a l'expedient incoat. 
6) Encarregar a l´Àrea d´Urbanisme d´aquesta Corporació, perquè, amb col.laboració 
amb els tècnics de l´Ajuntament d´Artà, redacti les Normes Subsidiàries previstes a 
l´article 51 del TRLS DE 1976; 7) Comunicar el present acord a l'Ajuntament d'Artà i 
també a l'entitat promotora de la Urbanització". 
 
 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Recorda que es tracta de protegir una 
zona, fins ara conservada, que abraça una extensió d'1 km de costa aproximadament i 
que té en execució una urbanització. Recorda també que les tres administracions 
implicades, l'Ajuntament d'Artà, el Consell Insular de Mallorca i el Govern balear, s'han 
posat d'acord en la necessitat d'eliminar la possibilitat del desenvolupament urbanístic 
previst. 
 

Informa que el Pla del 1977 tenia previstes unes 9.000 places i la 
modificació del 89 superava lleugerament les 6.000. 
 

L'intent de compra, continua, no s'ha materialitzat, ja que les pretensions 
de la promotora estaven molt per damunt l'oferta que se'ls havia fet per part de les 
administracions, en principi uns 600 milions, ampliables fins a 800. La propietat pública, 
n'hauria garantit la preservació. 

Com que aquesta via ha estat impossible, avui, a sol⋅licitud com és 
preceptiu de l'Ajuntament afectat, es proposa la suspensió del planejament vigent. 
Després es redactaran unes normes subsidiàries dins el termini de sis mesos, que 
seran provisionals fins que no es faci la modificació definitiva del planejament, ja que la 
suspensió és un pressupòsit excepcional que requereix la revisió posterior dels 
instruments de planejament. 
 

Fa referència al fet que aquest espai no està inclòs en la LEN, ja que se'n 
varen excloure totes aquelles zones que ja tenien pla parcial aprovat, però això no 
impedeix que els seus valors no siguin indubtables i avui els criteris que aconsellen la 
reconsideració de la inclusió fan recomanable que s'hi inclogui. 
 

Fa notar que el desenvolupament del pla vigent duplicaria la població 
d'Artà. 



 
 

18 

 
Es refereix a les indemnitzacions sobre les quals hi ha la incògnita de la 

quantia, tot i que les administracions han aprovat o tenen en tràmit d'aprovació un 
conveni de finançament de les responsabilitats que es derivaran, no d'aquest acte de 
suspensió d'avui, sinó de la requalificació futura que desclassifiqui els terrenys. Tot i 
això reitera la voluntat d'assumir-les en els percentatges del 50%, el 45 % i el 5% amb 
càrrec al Govern, al Consell i a l'Ajuntament respectivament. 
 

Resumeix la proposta que consisteix en la suspensió del planejament de 
la totalitat del polígon, la suspensió del Pla parcial, la suspensió de les llicències, la 
publicació de l'acord al Butlletí Oficial i a un mitjà de comunicació, la redacció d'un 
informe sobre l'estat de la urbanització a l'efecte de saber l'estat actual de les obres de 
cara a les futures indemnitzacions i finalment, l'encàrrec a l'àrea d'Urbanisme, i d'acord 
amb l'Ajuntament, de la redacció de les Normes subsidiàries provisionals. 
 

El Sr. Rovira (PP) anuncia que el seu grup votarà a favor d'aquesta 
suspensió. Recorda que el partit popular ha deixat clar, tant al Consell i a l'Ajuntament 
d'Artà, com al Govern balear que la voluntat és de protegir els Canons. La proposta 
d'avui constitueix la primera passa per assolir aquest objectiu. La votació, recorda, és 
coherent amb l'actitud que ja varen mantenir en el darrer Ple, en què una moció 
demanava la protecció integral d'aquesta zona emblemàtica. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Afirma que des del punt de vista d'EU aquest 
acord és molt important, és necessari per poder arribar a la protecció integral de la 
zona, però també és un acord insuficient, ja que ha d'esser complementat per unes 
normes subsidiàries que prevegin aquesta protecció completa. 
 

Recorda que el Consell, en la darrera sessió, ja es va manifestar de 
manera inequívoca en el sentit que la direcció política de les normes havia d'esser la 
protecció integral. 
 

Opina que el problema de les responsabilitats econòmiques  requereix la 
firma urgent del conveni amb la resta de les administracions per tal d'atendre-les 
solidàriament.    
 

El Sr. Sampol (PSM-NM) opina que l'acord d'avui és suficient, 
precisament perquè no se'n pot prendre d'altre. La desclassificació dels Canons s'ha 
d'iniciar a través de l'únic  acord que es pot prendre avui, que és la suspensió, per 
poder tramitar després les Normes Subsidiàries. 
 

Manifesta la satisfacció pel fet que avui es recuperi un consens que és 
imprescindible per a la protecció, ja que sense la participació de les tres institucions i a 
la vista de l'estat en què es troba l'execució del Pla Parcial, seria impossible la 
protecció integral. 
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Considera que el procés de la protecció ha d'assegurar, per una banda la 
legalitat de l'acord, per altra s'han de defensar els interessos econòmics generals i, per 
tant, unes indemnitzacions mínimes. Per això, és molt important un conveni sobre el 
qual ja hi ha un acord polític, però també hi ha una cosa molt important a parer dels 
Serveis Jurídics i que seria la inclusió de la zona dins la Llei d'Espais Naturals. Per 
aquesta raó, al mateix temps que es tramiten les Normes, també s'hauria d'impulsar la 
tramitació parlamentària de la modificació de la LEN amb l'objectiu d'incloure-hi els 
Canons. Opina que la defensa de la legalitat i la defensa dels interessos econòmics de 
les tres institucions es produirà difícilment si no es fa aquesta modificació. 
 

Considera que abans del pròxim curs parlamentari hi haurà temps per 
ratificar el conveni i per signar una proposta conjunta dels portaveus parlamentaris per 
modificar la LEN en aquest sentit. 
 

Torna intervenir el Sr. Quetglas (PSOE). Considera que, com ha dit el Sr. 
Sampol, la proposta no és suficient ni insuficient, sinó que és el tràmit s'ha de fer per 
poder arribar a la protecció. Una proposta que s'ha de completar amb dues decisions 
urbanístiques: la redacció de les Normes Subsidiàries provisionals i, després, 
l'aprovació de la normativa definitiva. 
 

Sobre el conveni, informa que hi havia un acord pres sobre un esborrany, 
però no sobre un text definitiu. El Govern va aprovar un text sense enviar-lo prèviament 
al Consell per tenir-ne la conformitat. El conseller que parla va reclamar, li varen fer 
arribar el text i de la lectura es dedueix que s'ajusta al text pactat. Ara ja l'ha enviat a 
Comissió perquè es tramiti i s'autoritzi la presidenta per signar-lo. 

Confirma que hi ha l'acord de presentar una proposta subscrita per tots 
els grups per tal d'incloure la zona dins la LEN. Assegura que quedaria més tranquil si 
el nou conseller confirmava el compromís assumit pel Sr. Reus de fer aquesta 
modificació. 
 

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

PUNT 12.- INFORME CONSELL CONSULTIU SOBRE ZONA ESCOLAR 
BUP. LLUCMAJOR. 
 

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

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

A C O R D 
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Atès el Dictamen elaborat pel Consell Consultiu de les Illes Balears de 
data 6 de juny de 1997, relatiu a la modificació del Pla d'Ordenació Urbana del terme 
municipal de Llucmajor, per l'intercanvi entre una zona d'equipament i un espai lliure a 
Son Verí (S'Arenal), el qual conclou: 1r. Per inobservància de la Disposició Addicional 
primera de les Normes generals del Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística de Mallorca, 
definitivament aprovat pel Decret del Govern Balear 54/1995, de 6 d'abril, no pot passar 
endavant la modificació del Pla d'Ordenació Urbana del terme municipal de Llucmajor, 
provisionalment aprovada en sessió plenària del seu Ajuntament celebrada el 27 de 
maig de 1996; 2n. El parer del Consell Consultiu, reflectit en el paràgraf anterior, 
implica l'emissió de dictamen no favorable en relació amb l'article 50 del Text Refús de 
la Llei del Sòl i Ordenació Urbana, aprovat per Decret de 9 d'abril de 1976; 3r. La 
incoació i tràmit per l'Ajuntament de Llucmajor d'expedient encaminat a l'adaptació del 
susdit Pla General al Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística de Mallorca, en allò que 
concerneix a la zona 35, "S'Arenal", oferirà ocasió propícia a pronunciaments sobre 
aprovació de la modificació de planejament afectada per la consulta formulada; 4t. Les 
anteriors conclusions Primera i Segona es reputaran substancials per a la utilització pel 
Consell Insular de Mallorca, en prendre l'acord pertinent, de les expressions "de 
conformitat amb el Consell Consultiu" o "escoltat el Consell Consultiu" (Art. 3, apartat 3, 
de la Llei Balear de 15 de juny de 1993).= Per tot això, s'acorda suspendre la tramitació 
de l'esmentada modificació, en tant en quant no es procedesqui a donar compliment 
per part de l'Ajuntament de Llucmajor d'acord al que assenyala l'esmentat dictamen del 
Consell Consultiu que acompanya el present acord". 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Considera difícil d'explicar que un ajuntament 
vulgui modificar un planejament per construir un institut de secundària i no ho pugui fer. 
    
 

Per això, informa que l'Ajuntament de Llucmajor demana fer una 
modificació per construir un institut. Resulta que un canvi de zona verda, per Llei, està 
sotmès a informe favorable i vinculant del Consell Consultiu. Aquest organisme no ha 
entrat a valorar la legalitat del canvi, sinó que en considerar que s'Arenal no s'ha 
adaptat al POOT que prescriu que no es pot fer cap modificació del Pla general fins 
que ques no s'hagi adaptat al POOT, conclou que no es pot autoritzar la modificació 
que l'Ajuntament sol⋅licita. 
 

Entén que l'institut de secundària és del màxim interès general i fa notar 
que el fet de no poder-se construir és una de les conseqüències d'un excés de rigidesa 
del POOT que ja ha creat problemes a diversos municipis que encara no han fet les 
adaptacions al POOT i no han pogut fer algunes modificacions secundàries, de gran 
interès públic. 
 

Opina que aquesta disposició del POOT té efectes perversos sobre les 
necessitats de resoldre problemes generals de caràcter municipal i per això és abusiva 
ja que fa ostatge de l'urbanisme municipal l'ostatge d'una determinada política del 
Govern. 
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Vol que quedi ben clar que el seu grup és partidari de fer l'institut a Son 

Verí, però que una disposició del Govern ho impedeix. Si s'ha de cercar un altre 
responsable s'ha de veure que és l'Ajuntament de Llucmajor per no haver-se adaptat al 
POOT amb temps.  Assegura que si s'hagués trobat qualque via per resoldre aquest 
qüestió, s'hauria fet servir, però essent un informe vinculant no ha estat possible 
prendre una decisió diferent de la que marca al Consell Consultiu. 
 

El Sr. Cañellas (PP) fa avinent que hi ha una doble versió d'aquest 
assumpte. En primer lloc hi ha l'aspecte polític, i en aquest sentit recorda que tots els 
grups varen votar a favor de l'autorització dins la Comissió. Per altra banda hi ha 
l'aspecte legal en què, per desgràcia, hi ha aquest obstacle vinculant. La Llei pot 
agradar o no, però s'ha d'acatar. Allò que es pot fer si la Llei no agrada és intentar 
canviar-la. 
 

També recorda que la Comissió d'Urbanisme va acordar que si la 
modificació del Pla general corresponia a una zona no turística no hi era aplicable la 
disposició transitòria, però que sí era aplicable a les zones turístiques, segons el criteri 
de la Comissió mateixa. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Té la impressió que ara s'inicia un debat per 
aclarir qui té la culpa que no hi hagi un solar per construir un institut a Llucmajor.  
 

Considera que és ben clar que el Consell no és culpable, com tampoc no 
considera que ho sigui el Govern per haver condicionat l'urbanisme municipal a les 
disposicions del POOT.  
 

Lamenta que la majoria dels ajuntaments no s'hagin adaptat al POOT 
molt de temps després de passats els terminis per fer-ho, de manera que els pocs 
aspectes positius que té el POOT no s'apliquen i qualifica aquest fet de preocupant. 
 

Pensa que això que passa amb aquest solar per a un institut és una 
inoperància manifesta de l'Ajuntament de Llucmajor que no preveu en el seu 
planejament, no ja una adaptació al POOT, sinó un solar per fer un institut en 
condicions i només reacciona a la pressió popular que el demana canviant una zona 
verda per a equipament educatiu fent el desbarat de demanar aquest canvi al Consell 
Consultiu, sense haver estat capaç de tenir la previsió dins les seves normes d'uns 
equipament com aquests. 
 

Recorda que aquest problema s'arrossega de fa anys i que té relació amb 
el municipi de Palma on també es parlava de fer un institut a s'Arenal. Cap dels dos 
ajuntaments han estat capaços d'oferir un solar en condicions per construir aquest 
edifici i el resultat és un perjudici per als veïnats. 
 

Torna intervenir el Sr. Triay (PSOE). Constata que hi ha una total 
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coincidència entre tots els grups, però explica que ha volgut plantejar la qüestió perquè 
al final l'Ajuntament que ha fet les modificacions sense tenir en compte el POOT ni les 
lleis, en rebre denegada la modificació del Pla General dirà que el Consell, el Pacte de 
Progrés, no els ha aprovat la parcel⋅la per fer l'institut, que no poden fer l'institut perquè 
a Palma, al Consell, no els han autoritzat. 
 

Per això, vol que quedi clar que l'Ajuntament no té el Pla adaptat al POOT 
i que una norma excessivament rígida del POOT impedeix resoldre problemes concrets 
com aquest, que probablement són d'un ordre més important que els problemes 
turístics que intenta resoldre. 
 

Insisteix que la voluntat política és que l'institut s'ha de poder fer i que el 
Consell voldria que la disposició addicional del POOT que ho impedeix tingués una 
redacció més suau. Per altra banda, considera que és necessari que els municipis 
accelerin l'adaptació, ja que les conseqüències de no fer-ho perjudiquen la població. 
 

Torna intervenir el Sr. Cañellas (PP). Es mostra d'acord amb les 
manifestacions del Sr. Triay i no dubta de la seva capacitat per convèncer l'Ajuntament 
que la responsabilitat és municipal i no del Consell, a pesar de la voluntat política del 
Consell. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 13.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PELS SRS. FERNANDO 
DAMETO COTONER I JOSE JIMENEZ.CALVIÀ. 
 

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

"Atès el recurs ordinari interposat pel Srs. Fernando Dameto Cotoner i 
José Jiménez Sánchez, 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 del sector UPT-6, "Golf de Poniente", del PGO de 
Calvià, aquesta Comissió per uninimitat dels vocals presents, havent formulat proposta 
la Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'article 1.2 del Reglament Organitzatiu, va acorda 
proposar al Ple del CIM l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
 

Desestimar el recurs ordinari interposat pels Srs. Fernando Dameto 
Cotoner i José Jiménez Sánchez, 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 del sector UPT-6, "Golf de Poniente", 
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del PGO de Calvià, tot confirmant l'acord impugnat, això en base a l'informe emès pel 
Cap del Servei Jurídic Administratiu de l'Area d'Urbanisme de data 2 de juny de 1997 i 
pel Lletrat del CIM en data 11 de juny de 1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
    
 
 

PUNT 14.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER L'AJUNTAMENT 
DE CAMPOS. CAMPOS. 
 

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

"Atès el 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, aquesta Comissió per uninimitat dels vocals presents, 
havent formulat proposta la Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'article 1.2 del 
Reglament Organitzatiu, va acordar proposar al Ple del CIM l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
 

1r. Estimar parcialment el recurs de referència i, en conseqüència, prèvia 
anul⋅lació parcial de l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 14 de gener de 
1997, de suspensió de l'aprovació definitiva d'un conjunt de modificacions de les NNSS 
de Campos, aprovar definitivament les modificacions proposades respecte dels arts. 19 
(Acabament d'obres i inspecció final), 24 (Reculada d'edificacions), 30 (Soterranis 
complets i semisoterranis) 32,2 (Amidament en altària en edificació aïllada), 109 
(Condicions d'edificació), 129 (Condicions d'ocupació i reculades) i 131 (Condicions 
d'ambient i estètica) de les Normes Urbanístiques de l'esmentat planejament general; 
2n. Desestimar-lo en tota la resta, tot confirmat l'acord impugnat en la seva part 
restant.= Tot això en base als informes emesos pel Cap de la Secció Jurídico-
Administrativa de data 9 de juny de 1997 i de la Lletrada del CIM de data 24 de juny de 
1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 15.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. JOSE MANUEL 
PINO LÓPEZ. INCA. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d'urbanisme: 
 

"Atès el recurs ordinari interposat pel Sr. José 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 unifamiliar aïllat al polígon 10, parcel⋅la 513, 
SNU d'Inca, aquesta Comissió per uninimitat dels vocals presents, havent formulat 
proposta la Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'article 1.2 del Reglament Organitzatiu, 
va acordar proposar al Ple del CIM l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
 

Estimar el recurs ordinari de referència an⋅nulant l'acord recorregut i 
concedir l'autorització prèvia sol⋅licitada en allò que és competència d'aquest 
Organisme i sense perjudici de la llicència municipal d'obres i altres autoritzacions que 
pertoquin, tot fent constar que aquella haurà de disposar com a condició especial que 
es concedeix per a aquesta finca en consideració a la referida superfície i que per això 
la finca en qüestió tendrà caràcter d'indivisible als efectes d'aprofitament urbanístic, i 
s'haurà d'acreditar davant l'Ajuntament, i dins el termini que aquest fixi, que s'ha 
practicat una nota marginal a la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat 
respecte de l'esmentada condició, tot això d'acord amb el que preveu l'article 16.1 del 
Text Refús de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, tot això en base als 
informes emesos pel Cap del Servei Jurídic-Administratiu de data 2 de juny de 1997 i 
de la Lletrada del CIM de data 24 de juny de 1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 16.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. FRANCISCO 
ANTICH SERRA. FELANITX. 
 

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

"Atès el 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, aquesta Comissió per uninimitat dels vocals presents, havent formulat 
proposta la Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'article 1.2 del Reglament Organitzatiu, 
va acordar proposar al Ple del CIM l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
 

Estimar el recurs ordinari de referència an⋅nulant l'acord recorregut i 
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concedir l'autorització prèvia sol⋅licitada en allò que és competència d'aquest 
Organisme i sense perjudici de la llicència municipal d'obres i altres autoritzacions que 
pertoquin, tot fent constar que aquella haurà de disposar com a condició especial que 
es concedeix per a aquesta finca en consideració a la referida superfície i que per això 
la finca en qüestió tendrà caràcter d'indivisible als efectes d'aprofitament urbanístic, i 
s'haurà d'acreditar davant l'Ajuntament, i dins el termini que aquest fixi, que s'ha 
practicat una nota marginal a la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat 
respecte de l'esmentada condició, tot això d'acord amb el que preveu l'article 16.1 del 
Text Refús de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, tot això en base als 
informes emesos pel Tècnic Urbanista de data 4 de març de 1997 i del Lletrat del CIM 
de data 10 de març de 1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 17.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. DOMINGO 
CORRO GELABERT. ALCÚDIA. 

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

"Atès el recurs ordinari interposat pel Sr. Domingo Corró Gelabert, contra 
l'acord de la CIUM de dies 4 i 11 d'octubre de 1996, de denegació de la declaració 
d'interès social del projecte de línia aèria de B.T. al polígon 5, parcel⋅les 210, 213, 222, 
225, 232, 253 i 262, SNU d'Alcúdia, aquesta Comissió per uninimitat dels vocals 
presents, havent formulat proposta la Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'article 1.2 del 
Reglament Organitzatiu, va acordar proposar al Ple del CIM l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
 

Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut el recurs ordinari interposat 
pel Sr. Domingo Corró Gelabert, contra l'acord de la CIUM de dies 4 i 11 d'octubre de 
1996, de denegació de la declaració d'interès social del projecte de línia aèria de B.T. 
al polígon 5, parcel⋅les 210, 213, 222, 225, 232, 253 i 262, SNU d'Alcúdia, tot això en 
base als informes emesos pel Tècnic Urbanista de data 18 de març de 1997 i del 
Lletrat del CIM de data 2 d'abril de 1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 18.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. CRISTOBAL 
MIQUEL BAUZA VILA. POLLENÇA. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 

d'Urbanisme: 
 

"Atès el recurs interposat pel Sr. Cristóbal Miguel Bauzá 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 unifamniliar aïllat al Polígon 4, Parcel⋅la 639, SNU de 
Pollença, aquesta Comissió per uninimitat dels vocals presents, havent formulat 
proposta la Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'article 1.2 del Reglament Organitzatiu, 
va acordar proposar al Ple del CIM l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
 

Estimar el recurs ordinari de referència, an⋅nulant l'acord recorregut i 
concedir l'autorització prèvia sol⋅licitada en allò que és competència d'aquest 
Organisme i sense perjudici de la llicència municipal d'obres i altres autoritzacions que 
pertoquin, tot fent constar que aquella haurà de disposar com a condició especial que 
es concedeix per a aquesta finca en consideració a la referida superfície i que per això 
la finca en qüestió tendrà caràcter d'indivisible als efectes d'aprofitament urbanístic, i 
s'haurà d'acreditar davant l'Ajuntament, i dins el termini que aquest fixi, que s'ha 
practicat una nota marginal a la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat 
respecte de l'esmentada condició, tot això d'acord amb el que preveu l'article 16.1 del 
Text Refús de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, tot això en base als 
informes emesos pel Tècnic Urbanista de data 10 de març de 1997 i de la Lletrada del 
CIM de data 3 d'abril de 1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 19.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. JOSEP 
GRIMALT LLULL. MANACOR. 
 
 

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

"Atès el 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 llicència de construcció d'un magatzem-garatge al 
carrer Cid Campeador, nº 24, de Manacor, aquesta Comissió per uninimitat dels vocals 
presents, havent formulat proposta la Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'article 1.2 del 
Reglament Organitzatiu, va acordar proposar al Ple del CIM l'adopció del següent 
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 A C O R D 

 
Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut, el 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 llicència de construcció 
d'un magatzem-garatge al carrer Cid Campeador, nº 24, de Manacor, tot això en base 
als informes emesos pel Tècnic Urbanista de data 27 de febrer de 1997 i per la 
Lletrada del CIM de data 9 d'abril de 1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 20.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA SRA. ISOLDE 
EMMI JOSIPOVICI. POLLENÇA. 
 

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

"Atès el 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, aquesta Comissió per uninimitat dels vocals presents, havent 
formulat proposta la Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
Organitzatiu, va acordar proposar al Ple del CIM l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
 

Estimar el recurs ordinari de referència, anul⋅lant l'acord recorregut i 
concedint l'autorització prèvia per una vivenda unifamiliar aïllada en cada una de les 
dues parcel⋅les que obren a l'estudi previ presentat en la competència d'aquesta 
Institució Insular, sense perjudici de la llicència municipal d'obres i altres autoritzacions 
que corresponguin, fent constar que haurà de disposar com a condició especial que se 
concedeix a aquestes finques en consideració a la seva superfície i que, per això, les 
finques en qüestió tendran el caràcter d'indivisibles als efectes de l'aprofitament 
urbanístic i s'haurà d'acreditar davant l'Ajuntament i en els termes que fixi, havent-se de 
practicar una nota marginal a l'inscripció de les finques en el Registre de la Propietat 
respecte de l'esmentada inscripció, tot això d'acord amb el que preveu l'article 16.1 del 
Text Refòs de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, tot això en base als 
informes emesos pel Tècnic Urbanista de data 11 de març de 1997 i del Lletrat del CIM 
de data 18 de març de 1997". 
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S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 21.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. IGNACIO 
FUSTER POMAR. MARRATXI. 
 

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

"Atès el 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 
Marratxí, aquesta Comissió per uninimitat dels vocals presents, havent formulat 
proposta la Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'article 1.2 del Reglament Organitzatiu, 
va acordar proposar al Ple del CIM l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
 

Desestimar el recurs ordinari de referència, tot confirmant l'acord 
impugnat, i comunicant al particular interessat l'escaiença de procedir a recordar a 
l'Ajuntament de Marratxí el compliment de les seves obligacions, tal com està legalment 
configurades, i, a manca d'això, a prosseguir la tramitació del procediment 
d'autorització prèvia (interès social) de l'art. 16 TRLS, tot aixó de conformitat amb els 
informes emesos pel Tècnic Urbanista de data 4 de març de 1997 i del Lletrat del CIM 
de data 10 de març de 1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 22.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA SRA. OFELIA 
BAYBADOR NEITZKE. ARTÀ. 
 

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

"Atès el recurs ordinari interposat per la Sra. Ofelia Baybado 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, aquesta Comissió per uninimitat dels vocals 
presents, havent formulat proposta la Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'article 1.2 del 
Reglament Organitzatiu, va acordar proposar al Ple del CIM l'adopció del següent 
 



 
 

29 

 A C O R D 
 

Declarar la inadmissiblitat i subsidiariament desestimar el recurs ordinari 
interposat per la Sra. Ofelia Baybado 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, 
tot confirmant l'acord recorregut, tot això en base als informes emesos pel Tècnic 
Urbanista de data 12 de març de 1997 i pel Lletrat del CIM en data 20 de març de 
1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 23.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PELS SRS. SEBASTIAN 
GIL ALZAMORA I MARIA MIR MONCADAS. ARTÀ. 
 

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

"Atès el recurs ordinari interposat pels Srs. Sebastián Gil Alzamora i María 
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 habitatge a la parcel⋅la 197, polígon 13, terme municipal d'Artà, aquesta Comissió per 
uninimitat dels vocals presents, havent formulat proposta la Ponència Tècnica, i en el 
tràmit de l'article 1.2 del Reglament Organitzatiu, va acordar proposar al Ple del CIM 
l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
 

Declarar la inadmissibilitat i subsidiariament desestimar recurs ordinari 
interposat pels Srs. Sebastián Gil Alzamora i María 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 habitatge a la parcel⋅la 
197, polígon 13, terme municipal d'Artà, tot confirmant l'acord recurregut, tot això en 
base als informes emesos pel Tècnic Urbanista de data 12 de març de 1997 i del 
Lletrat del CIM de data 20 de març de 1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 24.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. HANS JURGEN 
BISCHOFF. FELANITX. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 

d'Urbanisme: 
 

"Atès el recurs ordinari interposat pel Sr. Hans Jurgen Bischoff, en 
representació de la mercantil "Finca S'Antigó, S.L.", contra l'acord 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 entitat, aquesta Comissió per uninimitat dels vocals presents, havent formulat 
proposta la Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'article 1.2 del Reglament Organitzatiu, 
va acordar proposar al Ple del CIM l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
 

Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. Hans Jurgen Bischoff, en 
representació de la mercantil "Finca S'Antigó, S.L.", contra l'acord 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 entitat, tot confirmant la seva integritat l'acord recorregut.= Tot això en base als 
informes emesos pel Tècnic Urbanista de data 19 de desembre de 1996 i de la Lletrada 
del CIM en data 24 de març de 1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 25.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER L'AJUNTAMENT 
DE POLLENÇA. 
 

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

"Atès el recurs ordinari interposat per l'Ajuntament de Pollença contra 
l'acord de la CIUM de dia 31 de maig de 1996, d'aprovació de la modificació del Pla 
General de Pollença que afecta les normes 94 (aigua potable), 96 (evacuació d'aigües 
residuals) i 168 (aigües residuals) de les NNUU, aquesta Comissió per uninimitat dels 
vocals presents, havent formulat proposta la Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'article 
1.2 del Reglament Organitzatiu, va acordar proposar al Ple del CIM l'adopció del 
següent 
 

 A C O R D 
 

Estimar el recurs ordinari de referència, tot anul⋅lant la prescripció 
imposada en relació a la Norma 96 del PGO de Pollença en l'acte de l'aprovació 
definitiva de la modificació actuada respecte a la redacció de la dita norma i també de 
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les normes 94 i 168, i substituint-la per una altra que, de conformitat amb allò realment 
manifestat per la Junta d'Aigües en l'apartat 5è del seu informe, s'inclogui en la nova 
redacció de la Norma 96, abans de l'apartat "Tramitació i Inspecció" i respongui al tenor 
següent: <<Si es preveu la construcció d'una fossa sèptica en terrenys calcaris o, en 
qualsevol cas, en un punt pròxim a la situació dels pous d'extracció d'aigua potable, 
s'haurà de realitzar un estudi hidrogeològic previ, en el qual es determini la possible 
afectació a pous o aqüifers>>; Tot això en base als informes emesos pel Tècnic 
Urbanista en data 5 de març de 1997 i el Lletrat del CIM en data 11 de març de 1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 26.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA SRA. 
MARGALIDA MAS CALVO. SOLLER. 
 

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

"Atesa la sol⋅licitud de revisió d'ofici causada per la Sra. Margalida Más 
Calvo i sis més, contra l'acord de la CIUM de dia 30 de juliol de 1996, de declaració 
d'interès social de la ferreria artesanal promoguda pel Sr. Baltasar Calafell Alemany a 
Sóller, aquesta Comissió per uninimitat dels vocals presents, havent formulat proposta 
la Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'article 1.2 del Reglament Organitzatiu, va 
acordar proposar al Ple del CIM l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
 

1r. Desestimar la sol⋅licitud causada, pel que fa a la revisió d'ofici de 
l'autorització prèvia concedida per la CIUM el 30 de juliol de 1996, per a la instal⋅lació 
d'una ferreria artesanal en els baixos de la "fàbrica de Can Puig" de Sóller, per causa 
de nul⋅litat, com també per causa d'anul⋅labilitat; 2n. Pel que respecta a la iniciació d'un 
procediment de lesivitat, no admetre tampoc la sol⋅licitud d'anul⋅labilitat de l'esmentat 
acte administratiu per proudir-se una manca de legitimació per a exercitar aquesta 
concreta acció i, subsidiàriament, entrant en l'examen del fons d'aquella, desestimar-
la.= Tot això en base als informes emesos pel Tècnic Urbanista de data 19 de març de 
1997 i la Lletrada del CIM de data 21 d'abril de 1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 27.- RECURS DE REVISIÓ INTERPOSAT PER LA SRA. 
ANTONIA RIGO MARTORELL. PALMA. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d'Urbanisme: 
 

"Atès el 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⋅legals situat al polígon 45, parcel⋅la 129, de Palma, 
aquesta Comissió per uninimitat dels vocals presents, havent formulat proposta la 
Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'article 1.2 del Reglament Organitzatiu, va acordar 
proposar al Ple del CIM l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
 

1r. Estimar el recurs de revisió deduït per la Sra. Rigo Martorell contra 
l'acord plenari de 23 de desembre de 1996, tot anul⋅lant aquest estrictament en allò que 
l'afecta, especialment pel que fa a identificar-la com a titular responsable de l'abocador 
de fems il⋅legals existent al polígon 45 de Palma així en aplicació del que disposa l'art. 
118, circumstància 2ª, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del 
Procediment Administratiu Comú; 2n. Donar trasllat de l'acord precedent a les Arees 
d'Ordenació del Territori i Medi Ambient, i d'Urbanisme per tal que duguin a terme les 
corresponents actuacions i propostes a fi que, prèvia determinació de la persona o 
entitat responsable de l'abocador il⋅legal existent al polígon 45 de Palma (parcel⋅la núm. 
123, segons informació facilitada per la mateixa Administració municipal), puguin ser 
igualment aplicades a aquestes les mesures acordades en sessió plenària de 23 de 
desembre de 1996 per al conjunt d'abocadors il⋅legals relacionats.= Tot això en base 
als informes emesos pel Cap del Servei Jurídic Administratiu de l'Area d'Urbanisme de 
data 4 de juny de 1997 i del Letrat del CIM en data 6 de juny de 1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 28.- RESOLUCIÓ DE RECURSOS ORDINARIS INTERPOSATS 
PER L'AJUNTAMENT DE MANACOR, SR. ANTONIO ADROVER RAMÓN, SR. JUAN 
PASCUAL DURÁN, SRA. CATALINA NICOLAU SERRA, SR. GABRIEL ROSSELLÓ 
GIRART, SR. MIGUEL SERVERA BLANE, SR. MIGUEL SANTANDREU SUREDA, 
SR. ESTEBAN SASTRE BAUZÁ, SR. JUAN PLANISI RIERA I SR. BERNARDO 
ROSSELLÓ SITES CONTRA L'ACORD DE LA CIUM D'1 D'ABRIL DE 1997 SOBRE 
LA NO NECESSITAT DE LLICÈNCIA D'OBRES PER L'ESTACIÓ DE 
TRANSFÈRENCIA DE R.S.U. DE MANACOR. 
 

Es dóna compte de les següents propostes de la Comissió  Insular 
d'Urbanisme: 
 

"Atès el recurs ordinari interposat per l'Ajuntament de Manacor contra 
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l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 1997, pel qual, en subrogació de la competència 
municipal, es va considerar que les obres i instal⋅lacions per a la posada en 
funcionament de l'Estació de Transferència de Residus Sòlids Urbans de Manacor es 
trobavan detallades en el Pla Director Sectorial aprovat per a la gestió d'aquest tipus de 
residus, per la qual cosa, de conformitat amb el que disposa l'article 2.6.a), LDU no 
quedaven subjectes a lllicència urbanística prèvia, sens perjudici d'altres autoritzacions 
que resultassin procedents d'acord amb la legislació aplicable, aquesta Comissió per 
majoria  dels vocals presents, d'acord amb la proposta de la Ponència Tècnica, i en el 
tràmit de l'article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, va acordar proposar al Ple del 
CIM l'adopció del següent  
 

A C O R D 
 

Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut, el recurs ordinari interposat 
per l'Ajuntament de Manacor contra l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 1997, pel 
qual, en subrogació de la competència municipal, es va considerar que les obres i 
instal⋅lacions per a la posada en funcionament de l'Estació de Transferència de 
Residus Sòlids Urbans de Manacor es trobaven detallades en el Pla Director Sectorial 
aprovat per a la gestió d'aquest tipus de residus, per la qual cosa, de conformitat amb 
el que disposa l'article 2.6.a), LDU no quedaven subjectes a lllicència urbanística 
prèvia, sens perjudici d'altres autoritzacions que resultasin procedents d'acord amb la 
legislació aplicable, tot això amb base en l'informe del Tècnic Urbanista de data 8 de 
juliol de 1997 i del Lletrat del CIM de data 14 de juliol de 1997". 
 
 

"Atès el recurs ordinari interposat pel Sr. ANTONIO ADROVER RAMON 
contra l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 1997, pel qual, en subrogació de la 
competència municipal, es va considerar que les obres i instal⋅lacions per a la posada 
en funcionament de l'Estació de Transferència de Residus Sòlids Urbans de Manacor 
es trobavan detallades en el Pla Director Sectorial aprovat per a la gestió d'aquest tipus 
de residus, per la qual cosa, de conformitat amb el que disposa l'article 2.6.a), LDU no 
quedaven subjectes a lllicència urbanística prèvia, sens perjudici d'altres autoritzacions 
que resultassin procedents d'acord amb la legislació aplicable, aquesta Comissió per 
majoria  dels vocals presents, d'acord amb la proposta de la Ponència Tècnica, i en el 
tràmit de l'article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, va acordar proposar al Ple del 
CIM l'adopció del següent  
 

A C O R D 
 

Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut, el recurs ordinari interposat 
pel Sr. ANTONIO ADROVER RAMON contra l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 
1997, pel qual, en subrogació de la competència municipal, es va considerar que les 
obres i instal⋅lacions per a la posada en funcionament de l'Estació de Transferència de 
Residus Sòlids Urbans de Manacor es trobaven detallades en el Pla Director Sectorial 
aprovat per a la gestió d'aquest tipus de residus, per la qual cosa, de conformitat amb 
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el que disposa l'article 2.6.a), LDU no quedaven subjectes a lllicència urbanística 
prèvia, sens perjudici d'altres autoritzacions que resultasin procedents d'acord amb la 
legislació aplicable, tot això amb base en l'informe del Tècnic Urbanista de data 8 de 
juliol de 1997 i del Lletrat del CIM de data 15 de juliol de 1997". 
 
 

"Atès el recurs ordinari interposat pel Sr. JUAN PASCUAL DURAN contra 
l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 1997, pel qual, en subrogació de la competència 
municipal, es va considerar que les obres i instal⋅lacions per a la posada en 
funcionament de l'Estació de Transferència de Residus Sòlids Urbans de Manacor es 
trobavan detallades en el Pla Director Sectorial aprovat per a la gestió d'aquest tipus de 
residus, per la qual cosa, de conformitat amb el que disposa l'article 2.6.a), LDU no 
quedaven subjectes a lllicència urbanística prèvia, sens perjudici d'altres autoritzacions 
que resultassin procedents d'acord amb la legislació aplicable, aquesta Comissió per 
majoria  dels vocals presents, d'acord amb la proposta de la Ponència Tècnica, i en el 
tràmit de l'article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, va acordar proposar al Ple del 
CIM l'adopció del següent  
 

A C O R D 
 

Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut, el recurs ordinari interposat 
pel Sr. JUAN PASCUAL DURAN contra l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 1997, pel 
qual, en subrogació de la competència municipal, es va considerar que les obres i 
instal⋅lacions per a la posada en funcionament de l'Estació de Transferència de 
Residus Sòlids Urbans de Manacor es trobaven detallades en el Pla Director Sectorial 
aprovat per a la gestió d'aquest tipus de residus, per la qual cosa, de conformitat amb 
el que disposa l'article 2.6.a), LDU no quedaven subjectes a lllicència urbanística 
prèvia, sens perjudici d'altres autoritzacions que resultasin procedents d'acord amb la 
legislació aplicable, tot això amb base en l'informe del Tècnic Urbanista de data 8 de 
juliol de 1997 i del Lletrat del CIM de data 15 de juliol de 1997". 

 
 

"Atès el recurs ordinari interposat per la Sra. CATALINA NICOLAU 
SERRA contra l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 1997, pel qual, en subrogació de 
la competència municipal, es va considerar que les obres i instal⋅lacions per a la 
posada en funcionament de l'Estació de Transferència de Residus Sòlids Urbans de 
Manacor es trobavan detallades en el Pla Director Sectorial aprovat per a la gestió 
d'aquest tipus de residus, per la qual cosa, de conformitat amb el que disposa l'article 
2.6.a), LDU no quedaven subjectes a lllicència urbanística prèvia, sens perjudici d'altres 
autoritzacions que resultassin procedents d'acord amb la legislació aplicable, aquesta 
Comissió per majoria  dels vocals presents, d'acord amb la proposta de la Ponència 
Tècnica, i en el tràmit de l'article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, va acordar 
proposar al Ple del CIM l'adopció del següent  
 

A C O R D 
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Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut, el recurs ordinari interposat 

per la Sra. CATALINA NICOLAU SERRA contra l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 
1997, pel qual, en subrogació de la competència municipal, es va considerar que les 
obres i instal⋅lacions per a la posada en funcionament de l'Estació de Transferència de 
Residus Sòlids Urbans de Manacor es trobaven detallades en el Pla Director Sectorial 
aprovat per a la gestió d'aquest tipus de residus, per la qual cosa, de conformitat amb 
el que disposa l'article 2.6.a), LDU no quedaven subjectes a lllicència urbanística 
prèvia, sens perjudici d'altres autoritzacions que resultasin procedents d'acord amb la 
legislació aplicable, tot això amb base en l'informe del Tècnic Urbanista de data 8 de 
juliol de 1997 i del Lletrat del CIM de data 15 de juliol de 1997". 
 
 
 

"Atès el recurs ordinari interposat pel Sr. GABRIEL ROSSELLO GIRART 
contra l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 1997, pel qual, en subrogació de la 
competència municipal, es va considerar que les obres i instal⋅lacions per a la posada 
en funcionament de l'Estació de Transferència de Residus Sòlids Urbans de Manacor 
es trobavan detallades en el Pla Director Sectorial aprovat per a la gestió d'aquest tipus 
de residus, per la qual cosa, de conformitat amb el que disposa l'article 2.6.a), LDU no 
quedaven subjectes a lllicència urbanística prèvia, sens perjudici d'altres autoritzacions 
que resultassin procedents d'acord amb la legislació aplicable, aquesta Comissió per 
majoria  dels vocals presents, d'acord amb la proposta de la Ponència Tècnica, i en el 
tràmit de l'article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, va acordar proposar al Ple del 
CIM l'adopció del següent  
 

A C O R D 
 

Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut, el recurs ordinari interposat 
pel Sr. GABRIEL ROSSELLO GIRART contra l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 
1997, pel qual, en subrogació de la competència municipal, es va considerar que les 
obres i instal⋅lacions per a la posada en funcionament de l'Estació de Transferència de 
Residus Sòlids Urbans de Manacor es trobaven detallades en el Pla Director Sectorial 
aprovat per a la gestió d'aquest tipus de residus, per la qual cosa, de conformitat amb 
el que disposa l'article 2.6.a), LDU no quedaven subjectes a lllicència urbanística 
prèvia, sens perjudici d'altres autoritzacions que resultasin procedents d'acord amb la 
legislació aplicable, tot això amb base en l'informe del Tècnic Urbanista de data 8 de 
juliol de 1997 i del Lletrat del CIM de data 15 de juliol de 1997". 
 
 

"Atès el recurs ordinari interposat pel Sr. MIGUEL SERVERA BLANES 
contra l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 1997, pel qual, en subrogació de la 
competència municipal, es va considerar que les obres i instal⋅lacions per a la posada 
en funcionament de l'Estació de Transferència de Residus Sòlids Urbans de Manacor 
es trobavan detallades en el Pla Director Sectorial aprovat per a la gestió d'aquest tipus 
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de residus, per la qual cosa, de conformitat amb el que disposa l'article 2.6.a), LDU no 
quedaven subjectes a lllicència urbanística prèvia, sens perjudici d'altres autoritzacions 
que resultassin procedents d'acord amb la legislació aplicable, aquesta Comissió per 
majoria  dels vocals presents, d'acord amb la proposta de la Ponència Tècnica, i en el 
tràmit de l'article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, va acordar proposar al Ple del 
CIM l'adopció del següent  
 

A C O R D 
 

Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut, el recurs ordinari interposat 
pel Sr. MIGUEL SERVERA BLANES contra l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 1997, 
pel qual, en subrogació de la competència municipal, es va considerar que les obres i 
instal⋅lacions per a la posada en funcionament de l'Estació de Transferència de 
Residus Sòlids Urbans de Manacor es trobaven detallades en el Pla Director Sectorial 
aprovat per a la gestió d'aquest tipus de residus, per la qual cosa, de conformitat amb 
el que disposa l'article 2.6.a), LDU no quedaven subjectes a lllicència urbanística 
prèvia, sens perjudici d'altres autoritzacions que resultasin procedents d'acord amb la 
legislació aplicable, tot això amb base en l'informe del Tècnic Urbanista de data 8 de 
juliol de 1997 i del Lletrat del CIM de data 15 de juliol de 1997". 
 
 

"Atès el recurs ordinari interposat pel Sr. MIGUEL SANTANDREU 
SUREDA contra l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 1997, pel qual, en subrogació de 
la competència municipal, es va considerar que les obres i instal⋅lacions per a la 
posada en funcionament de l'Estació de Transferència de Residus Sòlids Urbans de 
Manacor es trobavan detallades en el Pla Director Sectorial aprovat per a la gestió 
d'aquest tipus de residus, per la qual cosa, de conformitat amb el que disposa l'article 
2.6.a), LDU no quedaven subjectes a lllicència urbanística prèvia, sens perjudici d'altres 
autoritzacions que resultassin procedents d'acord amb la legislació aplicable, aquesta 
Comissió per majoria  dels vocals presents, d'acord amb la proposta de la Ponència 
Tècnica, i en el tràmit de l'article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, va acordar 
proposar al Ple del CIM l'adopció del següent  
 

A C O R D 
 

Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut, el recurs ordinari interposat 
pel Sr. MIGUEL SANTANDREU SUREDA contra l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 
1997, pel qual, en subrogació de la competència municipal, es va considerar que les 
obres i instal⋅lacions per a la posada en funcionament de l'Estació de Transferència de 
Residus Sòlids Urbans de Manacor es trobaven detallades en el Pla Director Sectorial 
aprovat per a la gestió d'aquest tipus de residus, per la qual cosa, de conformitat amb 
el que disposa l'article 2.6.a), LDU no quedaven subjectes a lllicència urbanística 
prèvia, sens perjudici d'altres autoritzacions que resultasin procedents d'acord amb la 
legislació aplicable, tot això amb base en l'informe del Tècnic Urbanista de data 8 de 
juliol de 1997 i del Lletrat del CIM de data 15 de juliol de 1997". 



 
 

37 

 
 

"Atès el recurs ordinari interposat pel Sr. ESTEBAN SASTRE BAUZA 
contra l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 1997, pel qual, en subrogació de la 
competència municipal, es va considerar que les obres i instal⋅lacions per a la posada 
en funcionament de l'Estació de Transferència de Residus Sòlids Urbans de Manacor 
es trobavan detallades en el Pla Director Sectorial aprovat per a la gestió d'aquest tipus 
de residus, per la qual cosa, de conformitat amb el que disposa l'article 2.6.a), LDU no 
quedaven subjectes a lllicència urbanística prèvia, sens perjudici d'altres autoritzacions 
que resultassin procedents d'acord amb la legislació aplicable, aquesta Comissió per 
majoria  dels vocals presents, d'acord amb la proposta de la Ponència Tècnica, i en el 
tràmit de l'article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, va acordar proposar al Ple del 
CIM l'adopció del següent  
 

A C O R D 
 

Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut, el recurs ordinari interposat 
pel Sr. ESTEBAN SASTRE BAUZA contra l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 1997, 
pel qual, en subrogació de la competència municipal, es va considerar que les obres i 
instal⋅lacions per a la posada en funcionament de l'Estació de Transferència de 
Residus Sòlids Urbans de Manacor es trobaven detallades en el Pla Director Sectorial 
aprovat per a la gestió d'aquest tipus de residus, per la qual cosa, de conformitat amb 
el que disposa l'article 2.6.a), LDU no quedaven subjectes a lllicència urbanística 
prèvia, sens perjudici d'altres autoritzacions que resultasin procedents d'acord amb la 
legislació aplicable, tot això amb base en l'informe del Tècnic Urbanista de data 8 de 
juliol de 1997 i del Lletrat del CIM de data 15 de juliol de 1997". 
 
 

"Atès el recurs ordinari interposat pel Sr. JUAN PLANISI RIERA contra 
l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 1997, pel qual, en subrogació de la competència 
municipal, es va considerar que les obres i instal⋅lacions per a la posada en 
funcionament de l'Estació de Transferència de Residus Sòlids Urbans de Manacor es 
trobavan detallades en el Pla Director Sectorial aprovat per a la gestió d'aquest tipus de 
residus, per la qual cosa, de conformitat amb el que disposa l'article 2.6.a), LDU no 
quedaven subjectes a lllicència urbanística prèvia, sens perjudici d'altres autoritzacions 
que resultassin procedents d'acord amb la legislació aplicable, aquesta Comissió per 
majoria  dels vocals presents, d'acord amb la proposta de la Ponència Tècnica, i en el 
tràmit de l'article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, va acordar proposar al Ple del 
CIM l'adopció del següent  
 

A C O R D 
 

Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut, el recurs ordinari interposat 
pel Sr. JUAN PLANISI RIERA contra l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 1997, pel 
qual, en subrogació de la competència municipal, es va considerar que les obres i 
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instal⋅lacions per a la posada en funcionament de l'Estació de Transferència de 
Residus Sòlids Urbans de Manacor es trobaven detallades en el Pla Director Sectorial 
aprovat per a la gestió d'aquest tipus de residus, per la qual cosa, de conformitat amb 
el que disposa l'article 2.6.a), LDU no quedaven subjectes a lllicència urbanística 
prèvia, sens perjudici d'altres autoritzacions que resultasin procedents d'acord amb la 
legislació aplicable, tot això amb base en l'informe del Tècnic Urbanista de data 8 de 
juliol de 1997 i del Lletrat del CIM de data 15 de juliol de 1997". 
 
 

"Atès el recurs ordinari interposat pel Sr. BERNARDO ROSSELLO 
SITJES contra l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 1997, pel qual, en subrogació de 
la competència municipal, es va considerar que les obres i instal⋅lacions per a la 
posada en funcionament de l'Estació de Transferència de Residus Sòlids Urbans de 
Manacor es trobavan detallades en el Pla Director Sectorial aprovat per a la gestió 
d'aquest tipus de residus, per la qual cosa, de conformitat amb el que disposa l'article 
2.6.a), LDU no quedaven subjectes a lllicència urbanística prèvia, sens perjudici d'altres 
autoritzacions que resultassin procedents d'acord amb la legislació aplicable, aquesta 
Comissió per majoria  dels vocals presents, d'acord amb la proposta de la Ponència 
Tècnica, i en el tràmit de l'article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, va acordar 
proposar al Ple del CIM l'adopció del següent  
 

A C O R D 
 

Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut, el recurs ordinari interposat 
pel Sr. BERNARDO ROSSELLÓ SITJES contra l'acord de la CIUM de dia 1 d'abril de 
1997, pel qual, en subrogació de la competència municipal, es va considerar que les 
obres i instal⋅lacions per a la posada en funcionament de l'Estació de Transferència de 
Residus Sòlids Urbans de Manacor es trobaven detallades en el Pla Director Sectorial 
aprovat per a la gestió d'aquest tipus de residus, per la qual cosa, de conformitat amb 
el que disposa l'article 2.6.a), LDU no quedaven subjectes a lllicència urbanística 
prèvia, sens perjudici d'altres autoritzacions que resultasin procedents d'acord amb la 
legislació aplicable, tot això amb base en l'informe del Tècnic Urbanista de data 8 de 
juliol de 1997 i del Lletrat del CIM de data 15 de juliol de 1997". 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Anuncia l'abstenció del seu grup. 
 

S'aproven les propostes per vint-i-vuit vots a favor (PP, PSOE, 
PSM-NM, UM, Mixt) i una abstenció (EU). 
 
 
 

PUNT 29.- MODIFICACIO PGOU ILLETES 8, 9 I 19, SECTOR SUP 
SECAR DE LA REAL. PALMA 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 



 
 

39 

d'Urbanisme: 
 

"En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament Organitzatiu d'aquesta 
Comissió, per unanimitat prèvia proposta de la Ponència Tècnica, es va acordar 
proposar al Ple del CIM que adopti el següent 
 

A C O R D 
 
 

Aprovar definitivament la Modificació del PGOU de Palma referent a la 
requalificació de les Ordenanzes aplicables a les Illetes 8, 9 i 19 del PP del Secar de la 
Real, tot subjectant-la a les següents prescripcions: 1ª. S'ha de suprimir la possibilitat 
de l'ús terciari (administratiu i comercial) del Quadre d'usos de la Modifciació; 2ª. Tot i 
que no es compleix exactament el que prescriu l'art. 104 del vigent PGOU de Palma, la 
denominació de la Qualificació no pot esser coincident amb l'existent D-6 del Pla 
General, sinó una variació de la mateixa (D-6 Secar de la Real)". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 30.- MODIFICACIO UA 8.1, PERI DEL JONQUET. PALMA. 
 

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

"En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament d'Organització i Funcionament 
de la CIUM, aquesta Comissió per majoria, prèvia proposta de la Ponència Tècnica, va 
proposar elevar al Ple del CIM el següent 
 
 

 A C O R D 
 
 

Suspendre l'aprovació definitiva de la Modificació del PERI del Jonquet, 
UA 8-1.1 i 8-1.2 del PGOU de Palma a l'efecte que l'Ajuntament procedesqui a reparar 
les següents deficiències:  
1ª. No s'identifiquen amb claredat a la documentació gràfica els noms, carrers i 
números exposats a la part escrita de la Memòria del document. S'han de grafiar 
adequadament; 2ª. Ha de justificar-se amb criteris de legalitat i de disseny urbanístic el 
canvi d'una zona d'espai lliure públic, a privada, repercutint aquesta minva d'ELP sobre 
la resta dels propietaris de la Unitat. No resulten prou convincents els fets al⋅ludits, que 
es tracta de preservar un element annex a un edifici catalogat, amb un inici d'incoació 
de declaració de BIC, la qual, pel transcurs del temps, no ha resultat tal declaració, com 
també que es mantenen els paràmetres mínims exigibles de superfície d'espai lliure per 
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a habitatge i que la congruència de la disposició urbanística de les zones verdes resulta 
millor que l'anterior; 3ª. S'ha d'identificar la inclusió de l'anomenada parcel⋅la 38; 4ª. No 
s'explica amb claredat l'exclusió de la Unitat de peces de mitjera a les dues UA 
resultants. S'ha de justificar adequadament; 5ª. Es diu que dins la Unitat 8-1.1 només 
queden dos propietaris, quan a la relació d'aquests només se'n descriu un. S'ha 
d'aclarir la discrepància; 6ª. Es troben defectes en la relació de propietaris, ja que hi 
figuren alguns del carrer Cabrinetti, prou allunyat de la UA, i també apareixen 
permutades les relacions de propietaris de les dues UA resultants. S'han de corregir les 
relacions; 7ª. L'Estudi Econòmic-Financer es troba desproporcionat quant al cost de 
repercussió del sòl per m2. Ha de justificar-se, amb els criteris legalment establerts, 
aquest cost de gairebé 80.000 pts/m2." 
 
 

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

PUNT 31.- EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA ORDRE DE DEMOLICIÓ D'OBRA 
AL CARRER LAS MARGARITAS, 7 DE PALMANYOLA. BUNYOLA. 
 

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

"En el tràmit de l'article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, aquesta 
Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, per unanimitat, d'acord amb la proposta de 
la Ponència Tècnica, acordà elevar al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent 
proposta d' 
 ACORD 
 

1r. Iniciar, a despeses de l'interessat, l'expedient d'execució subsidiària 
previst en els arts. 95 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de 
les  Administracions públiques i del procediment administratiu comú, i Article 68 de la 
Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística, relatiu a l'orde de demolició de 
les obres realitzades sense llicència i no legalitzables, consistents en la construcció 
d'una caseta de 8 x 3 i 3 metres d'altària en el carrer Las Margaritas, nº 7, de 
Palmanyola, terme municipal de Bunyola, orde que va ser cursada al promotor 
mitjançant acord del Ple del CIM de dia 3 de febrer de 1997; i a tal efecte: 
 

1.1. Encarregar als Serveis Tècnics del Consell Insular de Mallorca la 
redacció del corresponent Projecte Tècnic de demolició de les esmentades obres. 
 

1.2. Tramitar l'expedient d'execució subsidiària, en substitució del 
promotor responsable de les obres, mitjançant la contractació del Projecte de Demolició 
de les obres realitzades sense llicència en el carrer Las Margaritas, nº 7, de 
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Palmanyola, terme municipal de Bunyola. 
 

1.3. Concedir al Sr. Joaquín María Fernández un termini de quinze (15) 
dies, de conformitat amb el que disposa l'art. 84 de l'esmentada Llei de Procediment 
Administratiu, per tal que pugui presentar les al⋅legacions que estimi oportunes. 
 

2n. Facultar la Presidència del Consell Insular de Mallorca per a dur a 
terme les actuacions necessàries per a materialitzar l'esmentada demolició". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
 

PUNT 32.- DONAR COMPTE I EXECUTAR EN ELS SEUS ESTRICTES 
TERMES SENTÈNCIA NÚM. 653/97 DEL TS DE J.I.B. REFERENT A LA 
MODIFICACIÓ DEL P.G. DE PALMA (PORTO PI). 
 

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

"En el tràmit de l'article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, la Comissió 
acordà elevar al Ple del CIM la següent proposta d'acord: Executar en els seus 
estrictes termes la Sentència nº 653 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB, 
recaiguda en les Actuacions 547 i 743 de 1993, acumulades. Explicà que aquesta 
Sentència confirma l'acord del Ple del CIM en sessió de 4 de maig de 1992, en virtut 
del qual es va aprovar definitivament el Projecte de Modificació del PGOU de Palma en 
la Unitat d'Actuació 2-8, parcel⋅la A, polígon 37, Centre Comercial de Portopí". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la 
sessió desitjant un bon estiu a tothom, a les onze hores i cinquanta minuts, de tot el 
qual se n'esten la present acta, que jo com a Secretari certific, amb el vist-i-plau de 
l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de Mallorca. 
 

   V.i P, 
LA PRESIDENTA, 

 


