
 
 

1 

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

 
 
 
 

A les onze hores i cinc minuts del dia nou de setembre 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, María Rosa Estaras Ferragut, Juan Flaquer Riutort,  Carlos 
Felipe Cañellas Fons, María Salom i Coll, Alejandro Pablo Espinós Bonmatí, Bartomeu 
Blanquer i Sureda, Guillermo Vidal i Bibiloni, 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.  José Maria 
Gonzàlez i Ortea, Juan Verger Pocoví. 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 

L'Hble. Sra. Pilar Ferrer i l'Hble. Sr. Andreu Crespí s'incorporen en el punt 
núm. 9. l'Hble. Sr. Bartomeu Blanquer s'incorpora en el punt 12. l'Hble. Sr. José Ramón 
Orta s'absenta en el punt 14 i es reincorpora en el punt següent. 
 
 
 

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

La presidenta sol⋅licita al Ple la declaració d'urgència de la sessió, 
motivada per la necessitat d'aprovar abans de dia 13 la resposta del Consell sobre 
l'atribució de competències de menors. 



 
 

2 

 
S'aprova la declaració d'urgència per unanimitat. 

 
PUNT 2.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (29-7-97). 

 
S'aprova l'acta per unanimitat. 

 
 

PRESIDÈNCIA. 
 
 

PUNT 3.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 
 

Intervé el Sr. Cañellas (PP). Es refereix al decret del 18-07, de la 
Comissió d'Ordenació del Territori, abonament a l'Institut Cerdà per un estudi. Com que 
el títol és molt similar al de l'acord de Comissió del 2 de setembre, demana si es tracta 
del mateix concepte i, si és així, per quina raó es va pagar el mes de juliol, si no es va 
aprovar fins al mes de setembre. 
 

El Sr. Antich (PSOE) informa que es tracta de dos contractes diferents i 
també que la proposta es va retirar de la Comissió del 2 de setembre. Recorda que hi 
va haver un primer contracte per posar en marxa un programa de gestió i, 
posteriorment, un segon contracte per aplicar aquest programa que s'ha de presentar a 
la Conselleria de Medi Ambient en la reunió del 18 de setembre per tractar de la 
modificació del Pla Director per adaptar-lo a la nova Llei d'envasos. 
 

El Sr. Cañellas (PP) demana que li facin arribar un exemplar de cadascun 
dels dos contractes. 
 

La presidenta respon que els hi faran arribar. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Fa notar que en el conjunt dels decrets, hi 
apareixen abonaments per un total de 954 hores extraordinàries. Recorda l'acord del 
Ple per reduir en la mesura possible les hores extraordinàries i creu que aquestes 
dades conviden perquè l'Àrea de Recursos Humans iniciï les accions encaminades a 
fer efectiu aquell acord, ja que es demostra que les hores extraordinàries tenen una 
importància clarament excessiva en aquesta institució. 
 

Per altra banda es refereix als complements de productivitat que no han 
passat per Comissió i, per tant, no sap a quines causes obeeixen. Demana que 
l'aplicació d'aquests complements sigui perfectament reglada i responguin a causes 
objectives. 
 

Es refereix als decrets d'abonament de dietes a les persones que per part 
de la casa participen en la mesa negociadora amb els sindicats. No acaba d'entendre 
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el concepte de dieta aplicat a aquesta situació.  Si la reunió es fa en hores de feina, no 
hauria de donar lloc a cap tipus de dieta i si era fora d'hores de feina seria més adequat 
el concepte d'hora extraordinària. 
 

Demana una explicació a l'equip de Govern. 
 

El Sr. Sansó (PSM) es compromet a tractar aquests aspectes en un 
pròxima sessió de la Comissió i donar-hi explicacions, tant referides a les hores com a 
la productivitat. Informa que ara mateix hi ha converses enfocades a l'aplicació de 
l'acord del Ple de reduir les hores extraordinàries al màxim. Pel que fa a la darrera 
qüestió, indica que en aquest moment hi ha la idea de desplaçar als capvespres, fora 
d'horari de feina, totes aquestes reunions i que si hi ha hagut pagament de dietes per 
aquest concepte ho comprovarà i donarà les explicacions detallades en la Comissió. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Es refereix al decret de nomenament del 
coordinador general de l'Àrea d'Hisenda del Consell. Demana si correspon al famós 
gerent que s'havia de nomenar per al Consell. 
 

Respon el Sr. Pascual (UM). Informa que amb aquest decret es cobreix 
una plaça, que hi havia vacant a la Plantilla, de coordinador d'Àrea. 
 

La Sra. Salom (PP) demana quina vinculació hi ha entre aquest 
nomenament i la del representant del Consell a "Sa Nostra". 
 

La presidenta informa que en principi no hi hauria d'haver cap relació, 
però explica que aquesta persona té la representació perquè el Sr. Pere Mascaró, 
assessor anterior de l'Àrea d'Hisenda se'n va anar a Acció Social i la persona que 
ocupa el càrrec de coordinador de l'Àrea d'Hisenda era la que s'havia proposat com a 
representant a "Sa Nostra".  
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
 

PUNT 4.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es llegeixen els següents decrets: 
 
  

" ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós administratiu interposat pel Lletrat Sr. Pedro A. Palmer Marqués, en 
representació del Sr. Ignacio Moragues Ribas de Pina contra "la resolució adoptada en 
data 3 d'abril de 1997 pel Consell Insular de Mallorca, en exp. urb. 2/96 en mèrits del 
qual es desestima el recurs de reposició de 18-9-96, així com la sol.licitud de 
suspensió". Actuacions 803/97. 
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Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 

l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 28 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 Lletrat Sr. Joan Pere Carreras Mercadal, en 
representació de Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA), 
contra "Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 5.5.97 acordant no procedir a 
la declaració de bé d'interès cultural del conjunt de les Estacions d'Inca i Sòller". 
Actuacions 978/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 29 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 5.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE REPRESENTANT DEL 
CIM A " SA NOSTRA", CAIXA DE BALEARS. 
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La presidenta retira aquest punt de l'ordre del dia. 

 
 

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
 

PUNT 6.- DENEGACIÓ RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 
ANTONI MORANTE MILLA CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ INSULAR DEL 
PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC DE MALLORCA, DE DATA 14 DE NOVEMBRE 
DE 1996, EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT 273/96 SOBRE PROJECTE DE REFORMA I 
AMPLIACIÓ D'UN HABITATGE AL C/ CONSTITUCIÓ, 14, BAIXOS, DE 
BANYALBUFAR. 
 

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

" El Sr. Antoni Morante Milla va interposar, en data 26 de febrer de 1997, 
recurs ordinari contra l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca, de data 14 de novembre de 1996, referent a l'expedient 273/96, sobre 
projecte de reforma i ampliació d'un habitatge al C/ Constitució, 14, baixos, de 
Banyalbufar. 
 

Dit recurs ordinari va esser objecte dels informes jurídics de 9 i 12 de juny 
de 1997, per part del tècnic jurídic de Patrimoni Històric i del Lletrat Cap del Consell 
Insular de Mallorca, respectivament, els quals proposen la desestimació del mateix. 
 

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

Desestimar el recurs ordinari interposat dia 26 de febrer de 1997 contra 
l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, de data 14 de 
novembre de 1996, referent a l'expedient 273/96, sobre projecte de reforma i ampliació 
d'un habitatge al C/ Constitució, 14, baixos, de Banyalbufar; tot això, en base als 
informes jurídics de dates 9 i 12 de juny de 1997, que s'adjunten, serveixen de base, i 
formen part integrant del present acord." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR 12/1996 QUE SE SEGUEIX CONTRA EL SR.ÁLVARO BAUZÁ DE 
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MIRABÓ ORLANDIS, PER LA REALITZACIÓ D'UNES OBRES I INSTAL⋅⋅⋅⋅LACIONS 
DUITES A TERME AL PALAU REI SANXO, DE VALLDEMOSSA, SENSE LA 
PRECEPTIVA AUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC 
ARTÍSTIC. 

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

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

 
 ANTECEDENTS DE FETS 
 

I.- Mitjançant escrit de data 25 de juny de 1996 (reg. 
entrada C.I.M. núm. 9760), la Sra. Carmen Vidal de Villalonga 
Roca, en representació del Sr. José Mª. Bauzá de Mirabó Orlandis, 
presentà davant la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca escrit de denúncia contra el Sr. Alvaro 
Bauzá de Mirabó Orlandis "por las obras realizadas e 
instalaciones realizadas en el inmueble, de interés cultural, 
conocido como "Palacio del Rey Sancho", sito en Valldemossa, ..." 
 

II.- Com a conseqüència d'aquesta denúncia, el tècnic 
arqueòleg del servei de patrimoni històric lliurà visita al lloc 
per tal verificar l'existència dels fets denunciats; la qual cosa 
donà lloc a l'emissió d'informe, de data 3 de setembre de 1996, 
en el que s'exposà el següent: 
 

"Com a resultat de la visita d'inspecció realitzada dia 
7 d'agost de 1996 al Palau del Rei Sancho de la vila de 
Valldemossa, inform el següent: 
 

Que el que exposa la Sra. Carme Vidal de Villalonga 
Roca, com a mandatari verbal de D. José Maria Bauzá de Mirabó, a 
la seva denúncia en el punt segon que fa referència a la 
instal⋅lació d'una estructura metàl⋅lica blanca és certa. Es 
tracta d'una estructura per instal⋅lar un parasol. 
 

Així mateix, es va poder comprovar l'existència d'una 
caldera de calefacció amb la corresponent instal⋅lació de tubs de 
llautó i una xemenea metàl⋅lica a la teulada tal i com s'exposa 
al punt tercer, quart i cinquè de l'esmentada denúncia." 
 

III.- D'altra banda, i vista la denúncia de la Sra. 
Carmen Vidal de Villalonga Roca, el president de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, en us de 
les seves atribucions, acordà, mitjançant resolució de data 13 
d'agost de 1996, l'inici d'un expedient sancionador pels fets 
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expressats a la denúncia, contra el Sr. Alvaro Bauzá de Mirabó 
Orlandis.  
 
 

Per la seva part, l'instructor de l'expedient formulà 
el corresponent plec de càrrecs, de data 14 d'agost de 1996, en 
el que s'assenyala que els fets imputats poden esser constitutis 
d'infraccions administratives de les previstes a l'art. 76, 1 als 
seus paràgrefs a) i e) de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol. 
 

IV.- La resolució d'incoació de l'expedient sancionador 
i el plec de càrrecs foren comunicades a l'Ajuntament de 
Valldemossa en data 4 de setembre de 1996; i al denunciat, en 
data 14 d'octubre de 1996, donat que la primera notificació 
practicada  no arribà a l'interessat. 
 

V.- En data 29 d'agost de 1996 tengué entrada al 
registre del CIM escrit del batle president de Valldemossa, 
notificant la denúncia esmentada que es va presentar també davant 
Ajuntament de Valldemossa. Al present escrit, s'acompanyà  
informe del celador d'obres, en el que es feia constar el 
següent: 
 

INFORME DEL CELADOR DE OBRAS, en relación a la 
instancia presentada por Dª. Carmen Vidal de Villalonga Roca, en 
representación de D. José Mª. Bauzá de Mirabó Orlandis, 
denunciando la realización de obras ilegales en el "Palacio del 
Rey Sancho" de Valldemossa. 
 

Realizada visita de inspección, se ha constatado la 
realización de obras de instalación de un depósito de gas-oil 
para calefacción (de reciente construcción), cuyas conducciones 
de cobre se sujetan a la fachada interior del patio. 
 

También se ha comprobado la existencia de una pérgola 
metálica en la cubierta del edificio, si bien no se puede 
constatar su fecha de colocación. 
 

Examinada la documentación obrante en este 
Ayuntamiento, no se ha podido encontrar ninguna Licencia 
Municipal para la realización de dichas obras. 
 

Dado que se trata de obras en un Edificio Catalogado, 
debería remitirse el presente informe a la "Comissió de 
Patrimoni" para que proceda como crea conveniente. 
 

Se adjunta normativa sobre Edificios Catalogados." 
 

VI.- Dins el termini legalment procedent, el denunciat 
Sr. Alvaro Bauzá de Mirabó Orlandis presentà escrit 
d'al⋅legacions en el que sol⋅licità el sobreseïment i l'arxiu de 
l'expedient, donada la inexistència d'infraccions 
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administratives. Així mateix, interessà la realització d'una 
sèria de proves: documental, consistent en les fotografies que 
s'aporten amb la denúncia;  i testifical de D. Juan Bauzá de 
Mirabó Orlandis. 
 

VII.- En data 19 de desembre de 1996 (reg. entrada CIM. 
núm. 17503) tengué entrada a les dependències del servei de 
patrimoni històric escrit de la Sra.  
Vidal de Villalonga, representant del denunciant Sr. José Mª. 
Bauzá de Mirabó  
Orlandis, on interessà còpia de totes les actuacions efectuades 
fins a la data. La documentació requerida fou remesa en data 20 
de desembre de 1996. 
 

VIII.- Mitjançant resolució de data 26 de novembre de 
1996, l'instructor de l'expedient proposà la realització d'una 
sèrie de proves (documentals, testifical del denunciant i prova 
de confessió de l'interessat), i així mateix, va admetre les 
proves proposades per l'interessat. 
 

Aquestes proves varen esser practicades a les 
dependències del servei de patrimoni històric del Consell Insular 
de Mallorca en data 3 de febrer de 1997. 
 

IX.- A més de la pràctica de les esmentades proves, 
l'interessat, mitjançant escrit de data 17 de febrer de 1997 
(reg. entrada CIM.núm. 2392, de 20.02.97), aportà com a prova 
documental les factures d'instal⋅lació de la caldera de gas-oil i 
les tuberies corresponents. 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 

I.- Al punt V del plec de càrrecs formulat per 
l'instructor es tipifiquen els esmentats fets com a infraccions 
al patrimoni històric, previstes a l'article 76.1, paràgrafs a) i 
e), en relació amb els arts. 36 i 19, respectivament, de la LLei 
16/1985, de dia 25 de juny. 
 

II.- Examinant les al⋅legacions presentades per 
l'interessat, així com les proves practicades, queda clara la 
col⋅locació d'una estructura metàl⋅lica blanca, una caldera de 
gas-oil amb la seva corresponent instal⋅lació de tubs metàl⋅lics, 
així com una xemenea metàl⋅lica per a la calefacció. Actuacions 
que no comptaven en cap cas amb l'autorització de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, donada la 
condició de Bé d'Interès Cultural de l'immoble (disposició 
adicional segona de la Llei 16/1985, de 25 de juny, i decret de 8 
de juny de 1971 pel qual es declarà Conjunt Històric la Cartoixa 
i els seus voltants). 
 

En el seu escrit d'al⋅legacions l'interessat manifesta 
en primer lloc que ell no és l'administrador únic de la Societat 
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Civil "Explotación Familiar", sinó que ho és sol⋅lidari juntament 
amb el seu germà Sr. Juan Bauzá de Mirabó Orlandis. Ara bé, de 
totes les proves practicades queda clar que el que ha procedit a 
la realització de les actuacions objecte de la denúncia ha estat 
el denunciat Sr. Álvaro Bauzá de Mirabó Orlandis, i no ha pogut 
demostrar l'existència de cap autorització de la resta de membres 
de la societat. 
 

D'altra banda, l'interessat manifesta que l'estructura 
metàl⋅lica a que es refereix el punt segon de la denúncia, ja duu 
més de deu anys i que consisteix en una estructura totalment 
desmontable. 
 

Si bé no es posa en dubte que la primera estructura 
metàl⋅lica fa més de deu anys que es va instal⋅lar (també sense 
autorització de la Comissió de Patrimoni Històric), el que sí ha 
quedat demostrat és la substitució del mateix per un altra de 
similars característiques fa uns dos anys, i que no compta amb la 
preceptiva autorització de la Comissió Insular de Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca. Que això és així ha estat 
reconegut per totes les parts implicades al present expedient 
sancionador, també pel propi denunciat. Per tant, no es pot 
argumentar en cap cas la prescripció d'aquest fet per quant 
encara no han transcorregut cinc anys des de la comissió de la 
infracció.  
 

Assenyalar que l'interessat no ha presentat cap tipus 
de sol⋅licitud d'autorització d'aquesta estructura metàl⋅lica, i 
que com es de veure a les fotografies aportades per totes les 
parts, aquesta resulta manifestament visible des de molts llocs, 
rompent amb l'estètica de l'edifici que es tracta de protegir, i 
que gaudeix de la condició de Bé d'Interès Cultural. Hi ha per 
tant, un incompliment dels arts. 19 i 36 per aquest fet. 
 

En quant a la resta de fets (instal⋅lació de caldera 
gas-oil i tuberies, així com xemenea per sortida de fums), també 
han quedat suficientment provats els fets imputats en la 
denúncia, i per tant, l'incompliment dels arts. 19 i 36 de la 
Llei 16/1985. Ha quedat demostrat al llarg de l'expedient 
sancionador que el denunciat no comptava amb la preceptiva 
autorització de la Comissió de Patrimoni Històric per realitzar 
aquesta instal⋅lació. És més, l'interessat va presentar 
sol⋅licitud de legalització del dipòsit de gas-oil, la 
instal⋅lació de la calefacció, així com la col⋅locació de la 
xemenea, i la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic 
de Mallorca, en la sessió de data 13 de desembre de 1996, acordà 
denegar la instal⋅lació de referència. 
 

III.- Per tant, en el present cas ens trobam davant el 
supòsit d'obres a un immoble declarat Bé d'Interès Cultural, 
sense comptar amb la prèvia i preceptiva autorització de la 
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Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, 
per la qual cosa és aplicable al present cas l'article 76.1, e) 
en relació amb l'article 19 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, 
del patrimoni històric espanyol.  
 

IV.- També és aplicabe al cas l'art. 76, 1, a) en 
relació amb l'art. 36, de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol. Ni la instal⋅lació de l'estructura 
metàl⋅lica ni la instal⋅lació del dipòsit de gas-oil i tuberies, 
ni la col⋅locació de la xemenea metàl⋅lica han merescut 
autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històric.  
 

Ara bé, l'aplicació d'aquest article ha de venir 
atemperat donat que totes les instal⋅lacions realitzades son 
fàcilment desmontables sense risc pel monument. 
 

V.- També son d'aplicació la disposició adicional 
segona de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
Espanyol en relació amb el Decret de 22 d'abril de 1949, sobre 
protección de los castillos españoles, i el decret de 8 de juny 
de 1971 pel qual es declara conjunt històric la Cartoixa i els 
seus voltants. 
 
 

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

De la lectura de l'art. 76.3 s'observa que la infracció 
assenyalada a l'art. 76, 1, a) en relació amb l'art. 36, 1 i 2, 
implica una sanció econòmica que pot arribar fins a 10.000.000 de 
pessetes. I la infracció assenyalada a l'art. 76, 1, e) en 
relació amb l'art. 19, implica una sanció econòmica que pot 
arribar fins a 25.000.000 de pessetes. 
 

Ja hem assenyalat que pel que respecta a la infracció 
continguda a l'art. 76, 1, a) la quantia econòmica haurà d'esser 
en tot cas moderada donat que totes les instal⋅lacions 
realitzades son fàcilment desmontables sense risc pel monument. 
 

En quant a l'altra infracció, art. 76, 1, e) en relació 
amb l'article 19 , no s'observen cap tipus de circumstàncies que 
alterin la gravetat o responsabilitat dels fets. 
 

En aquest cas tampoc s'hi descobreix l'existència 
d'intencionalitat ni reiteració en quan a la realització dels 
fets objecte del present expedient sancionador. 
 

VI.- Són d'aplicació al present cas, a més de les 
disposicions normatives ja assenyalades, la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, el Decret autonòmic 14/1994, 
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de 10 de febrer, en quan al procediment a seguir en l'exercici de 
la potestat sancionadora, i les disposicions contingudes a la 
Llei autonòmica 6/1994, de 13 de desembre, en quan a les 
competències assumides pel Consell Insular de Mallorca en matèria 
de patrimoni històric. 
 

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

I.- Sancionar al Sr. Álvaro Bauzá de Mirabó Orlandis, 
per la infracció administrativa prevista a l'article 76.1, a) en 
relació amb l'article 36, paràgrefs 1 i 2, de la Llei 16/1985, de 
25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de 
vint-i-cinc mil pessetes (25.000.-ptes.). 
 

II.- Sancionar igualment al Sr. Álvaro Bauzá de Mirabó 
Orlandis, per la infracció administrativa prevista a l'article 
76.1, e) en relació amb l'article 19, de la Llei 16/1985, de 25 
de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de cent 
setanta cinc mil pessetes (175.000.-ptes.). 
 

III.- Procedir en un termini màxim de dos mesos a la 
retirada de totes les instal⋅lacions que han estat objecte del 
present expedient sancionador, advertint que no es podran 
col⋅locar cap tipus d'estructures ni instal⋅lacions fins que no 
comptin amb la preceptiva autorització de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. 
 

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

V.- Comunicar aquest acord al denunciant, Sr. José Mª. 
Bauzá de Mirabó Orlandis , i al batle president de l'Ajuntament 
de Valldemossa." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 8.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR 15/1996 QUE SE SEGUEIX CONTRA LA SOCIETAT MUNDORO, 
S.L., PER LA REALITZACIÓ D'UNES OBRES  SENSE L'AUTORITZACIÓ DE LA 
COMISSIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC, AL MOLINS DE LLINARS 
DEL TERME MUNICIPAL DE POLLENÇA. 
 

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

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

 
 ANTECEDENTS DE FETS 
 

I.- Mitjançant escrit de data 16 de juliol de 1996, el 
batle president de l'Ajuntament de Pollença remeté escrit a la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca en 
el que es posava de manifest la realització de determinades obres 
al conjunt dels Molins de Llinars sense llicència municipal ni 
autorització de l'esmentada Comissió. S'adjuntava informe tècnic 
municipal i certificació de l'acord de la Comissió de Govern, de 
dates 18 i 19 de juny de 1996, respectivament. 
 

L'informe tècnic és del següent tenor literal: 
 

"Visitadas las obras que en el Conjunto histórico 
artístico declarado como BIC de "Molins de Llinars" se están 
realizando se ha podido comprobar que se han ejecutado 
edificaciones anexas a las proyectadas y autorizadas que pueden 
desvirtuar el aspecto monumental del bien protegido. 
 

Además se han realizado terraplenes con nuevos muros de 
piedra para usos de terrazas de las viviendas resultantes, 
rematados con barandillas metálicas. 
 

Se acompañan fotografías de los aspectos reseñados. 
 

Parece necesario dar traslado a la Comisión del 
Patrimonio del CIM. y a los particulares del contenido de este 
informe, a la vez que iniciar el correspondiente expediente de 
infracción urbanística." 
 

II.- Com a conseqüència d'aquest escrit, l'inspector de 
patrimoni històric Sr. Homar, juntament amb el tècnic arqueòleg 
del servei Sr. Cardell, lliurà visita al lloc per tal verificar 
l'existència dels fets denunciats; la qual cosa donà lloc a 
l'emissió d'informe, de data 7 d'agost de 1996, en el que 
s'exposà el següent: 
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"Com a resultat de la visita d'inspecció realitzada per 

l'inspector Vicenç Homar Ferrer de Sant Jordi i l'arqueòleg Jaume 
Cardell Perelló, s'informa el següent: 
 

Primer, que els molins de Llinàs com a conjunt tenen la 
declaració de bé d'interès cultural.  
 

Segon, que s'ha pogut comprovar que s'han efectuat 
petites edificacions que, segons la propietat, corespondria a 
casetons de termo i calefacció, les quals no estaven 
autoritzades. 
 

Tercer, que s'han realitzat terraplens que es fan 
servir de terrasses. 
 

Quart, que s'han instal⋅lat baranes metàl⋅liques a les 
esmentades terrasses i als accessos. La justificació és evitar 
accidents. 
 

Al nostre entendre les obres són perfectament 
legalitzables" 
 

III.- A la vista dels fets, i donada la condició de bé 
d'Interès Cultural del conjunt dels molins de Llinars, el 
president de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic 
de Mallorca, en us de les seves atribucions, acordà, mitjançant 
resolució de data 6 de setembre de 1996, l'inici d'un expedient 
sancionador contra la societat autora d'aquestes obres, societat 
MUNDORO, S.L.  
 

Per la seva part, l'instructor de l'expedient formulà 
el corresponent plec de càrrecs, de data 13 de setembre de 1996, 
en el que s'assenyala que els fets imputats poden esser 
constitutis d'infraccions administratives de les previstes a 
l'art. 76, 1 als seus paràgrefs a) i e), en relació amb els arts. 
36, 1 i 2, i 20, respectivament,  de la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del patrimoni històric espanyol. 
 

IV.- La resolució d'incoació de l'expedient sancionador 
i el plec de càrrecs foren comunicades a l'Ajuntament de Pollença 
en data 19 de setembre de 1996; i a la representació legal de la 
societat denunciada, en data 20 de setembre de 1996. 
 

V.- Dins el termini legalment procedent, el 
representant legal de la societat denunciada, Sr. Jerónimo Ripoll 
Malondra, presentà escrit d'al⋅legacions en el que, si bé es 
reconeix la realització d'una sèrie d'obres menors, es sol⋅licita 
l'arxiu de l'expedient, per entendre que aquestes petites obres 
no constitueixen cap infracció, sinó tot el contrari, estan 
realitzades amb un absolut respecte a la construcció original, al 
conjunt i a l'entorn. 
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Al mateix escrit, es proposà com a prova tot 

l'expedient de tramitació de la llicència, així com la inspecció 
ocular per part dels tècnics de la Comissió de Patrimoni 
Històric. 
 

VI.- Mitjançant resolució de data 26 de novembre de 
1996, l'instructor de l'expedient proposà la realització d'una 
sèrie de proves (documentals, confessió de l'interessat), i així 
mateix, va admetre les proves proposades per l'interessat. 
 

La prova d'inspecció ocular va esser  practicada al 
lloc de referència en data 19 de febrer de 1997. 
 

A l'acte d'inspecció, i vist que amb la pràctica 
d'aquesta prova ja han quedat suficientment acreditats els fets 
objecte d'aquest expedient, l'instructor de l'expedient assenyalà 
al representant de la interessada la no necessitat de dur a terme 
la prova de confessió, a la qual cosa el Sr. Ripoll quedà 
d'acord, renunciant expressament a dur-la a terme. 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 

I.- Al punt V del plec de càrrecs formulat per 
l'instructor es tipifiquen els esmentats fets com a infraccions 
al patrimoni històric, previstes a l'article 76.1, paràgrafs a) i 
e), en relació amb els arts. 36 i 20, respectivament, de la Llei 
16/1985, de dia 25 de juny. 
 

II.- Examinant les al⋅legacions presentades per 
l'interessada, així com les proves practicades, documentals i 
inspecció ocular, queda demostrada l'exsitència de la realització 
d'una sèrie d'obres consistents bàsicament en la realització de 
petites casetes, per termo, calefacció, etc., la restauració de 
marges, així com la col⋅locació de baranes de ferro en alguns 
punts del conjunt, bàsicament per la seguretat de les persones. 
Actuacions que no comptaven en cap cas amb l'autorització de la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, 
donada la condició de Bé d'Interès Cultural de l'immoble (decret 
de 30 de novembre de 1990 pel qual es declarà Conjunt Històric el 
conjunt dels molins de Llinars). 
 

No es pot admetre l'al⋅legació de la interessada en el 
sentit que la realització d'aquestes obres no sóns constitutives 
d'infraccions administratives perquè "tales edificaciones se han 
realizado con la máxima diligencia, cuidado y respeto con el 
conjunto de los molinos y, sobre todo con el entorno, 
considerando en todo momento como absolutamente nocivo e 
impactante dejar tales instalaciones a la vista.". De les proves 
practicades queda suficientment clar que s'ha procedit per part 
de la interessada a la realització d'obres, ja relacionades més 
amunt i que han provocat l'obertura d'aquest expedient 



 
 

15 

sancionador, no havent pogut demostrar l'existència de cap 
autorització per part de la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca. Així es va reconéixer pel 
representant de la interessada a la pràctica de la inspecció 
ocular, assenyalant també que en el moment de dur a terme 
aquestes petites obres ja havia presentat el corresponent 
projecte de modificació d'obres. Projecte que per altra part va 
meréixer l'autorització de la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca, en la sessió de data 10 d'octubre 
de 1996. 

 
III.- Per tant, en el present cas ens trobam davant el 

supòsit d'obres a un conjunt d'immobles declarats Bé d'Interès 
Cultural, sense comptar amb la prèvia i preceptiva autorització 
de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca, per la qual cosa és aplicable al present cas l'article 
76.1, e) en relació amb l'article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del patrimoni històric espanyol.  
 

IV.- No és aplicable al cas l'art. 76, 1, a) en relació 
amb l'art. 36, de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni 
històric espanyol, donat que les obres de referència foren 
autoritzades per la Comissió de Patrimoni Històric, no poguent 
parlar en aquest cas d'una mala conservació ni un ús inadequat 
per part de la interessada. 
 

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

De la lectura de l'art. 76.3 s'observa que la infracció 
assenyalada a l'art. 76, 1, e) en relació amb l'art. 20, implica 
una sanció econòmica que pot arribar fins a 25.000.000 de 
pessetes. 
 

Les obres que han donat lloc a l'expedient sancionador 
han estat, com ja hem manifestat amb anterioritat, autoritzades 
per la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca; en conseqüència, no han causat cap mal al conjunt es 
qual es tracta de protegir. A més, les obres realitzades són 
petites modificacions d'un altra projecte ja autoritzat el seu 
dia. Per tant, aquests extrems hauran d'esser tenguts en compte a 
l'hora de fitxar la quantia corresponent. 
 

En aquest cas tampoc s'hi descobreix l'existència 
d'intencionalitat ni reiteració en quan a la realització dels 
fets objecte del present expedient sancionador. 
 

VI.- Són d'aplicació al present cas, a més de les 
disposicions normatives ja assenyalades, la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, el Decret autonòmic 14/1994, 
de 10 de febrer, en quant al procediment a seguir en l'exercici 
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de la potestat sancionadora, i les disposicions contingudes a la 
Llei autonòmica 6/1994, de 13 de desembre, en quant a les 
competències assumides pel Consell Insular de Mallorca en matèria 
de patrimoni històric. 
 

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

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

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

III.- Comunicar aquest acord al batle president de 
l'Ajuntament de Pollença."  

 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

BENESTAR SOCIAL 
 
 

PUNT 9.- PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTES EL CONVENI 
MARC DE COL.LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS ENTRE LA 
CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DEL GOVERN BALEAR, EL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA I LA MANCOMUNITAT DEL PLA DE 
MALLORCA. 
 

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

" En data 21 de març de 1991, es va signar el Conveni 
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Marc de Col.laboració en matèria de Serveis Socials entre la 
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social del Govern Balear, el 
Consell Insular de Mallorca i la Mancomunitat del Pla de 
Mallorca, amb una durada fins el 31 de desembre de 1991, 
prorrogable per anualitats naturals si cap de les parts 
manifestava per escrit a les altres la voluntat de resoldre'l amb 
60 dies d'antelació a la data d'acabament. 
 

Actualment, aquest conveni es inoperant, a més, l'any 
1996, la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social sofrí 
modificacions a la seva estructura, així, la Direcció General 
d'Acció Social, responsable dels serveis socials, fou adscrita a 
la Conselleria de Presidència del Govern Balear, resultant 
d'aquest canvi que en l'actualitat les materies objecte d'aquest 
Conveni Marc, han passat a correspondre a la Conselleria de 
Presidència del Govern Balear. 
 
 
 

A C O R D 
 
 

Denunciar a partir del dia 1 de gener de 1998 el 
Conveni Marc de Col.laboració en matèria de Serveis Socials 
signat el dia 21 de març de 1991 entre la Conselleria de Sanitat 
i Seguretat Social del Govern Balear, el Consell Insular de 
Mallorca i la Mancomunitat del Pla de Mallorca." 
 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Es refereix conjuntament 
als punts 9, 10 i 11. 
 

Fa esment del malentès que hi ha hagut als mitjans de 
comunicació quan s'ha dit que el Consell deixava sense efecte 
aquests convenis i, en una lectura primària, s'ha entès que es 
practicava una política d'eludir responsabilitats o de deixar 
d'actuar. 
 

Informa que no es tracta d'això, sinó purament d'actes 
administratius per tancar formalment uns convenis  que ja no 
tenen raó d'esser. 
 

El del punt 9 es va signar entre el Consell i una 
Conselleria de Sanitat que, en el moment de la firma, tenia una 
Direcció General d'Acció Social que ara ha estat adscrita a 
Presidència. No hi ha cap raó per mantenir un conveni amb una 
conselleria que ha deixat d'actuar en aquesta matèria. 
 

Igual passa amb el punt 10 en què les matèries objecte 
del Conveni han passat a dues conselleries diferents, Sanitat i 
Presidència i, per tant, el conveni tampoc no es pot mantenir. 
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El conveni del punt 11 és una mica diferent. Es tracta 

d'un conveni entre diferents entitats amb l'objectiu de dur a 
terme  tres programes d'integració dels immigrants internacionals 
residents a Mallorca. Aquests programes comptaven amb el 
finançament del Ministeri de Treball i Afers Socials, la gestió 
corresponia al Consell i la durada era fins al 31 de desembre del 
96. Per tant, el conveni ha deixat de tenir vigència i s'ha de 
fer l'acte formal de tancar-lo. 
 

Informa que per a l'any 97 s'ha sol⋅licitat el 
finançament d'altres programes similars i si aquestes ajudes 
arriben es podran dur a terme. La resposta està en mans del 
Ministeri i si la resposta es positiva se signarà immediatament 
un nou conveni amb els entitats interessades. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Anuncia que, 
contràriament a l'abstenció del seu grup en els punts 9 i 10 en  
Comissió, el vot serà ara en contra, ja que consideren que els 
aspectes formals que s'han adduït no són un argument prou sòlid 
per deixar aquests convenis sense efecte si es té en compte que 
el canvi d'estructura de la Conselleria incloïa una ordre 
d'assumpció de competències. Per això, no s'entén l'argumentació 
formal, llevat que es vulgui aprofitar per canviar el contingut. 
Demana quines perspectives hi ha de cara al 98, ja que no se n'ha 
informat, per saber si es poden denunciar els convenis per fer-ne 
de nous o dur a terme altres actuacions. 
 

Anuncia el vot a favor del conveni del punt 11, ja que 
els convenis s'han duit a terme i no hi ha raó per no tancar-los. 
Demana una còpia de la valoració per saber, no només que s'han 
duit a terme sinó també com s'han aplicat. 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). No considera que la 
qüestió de forma a què s'ha referit el Sr. Pons sigui suficient 
per tancar els programes, ja que el Ministeri continua donant les 
mateixes quantitats per als mateixos programes. Demana una 
memòria per saber com han anat aquests programes perquè pensa que 
aleshores es podrà decidir si convé prorrogar o no els convenis. 
Recorda que per raó d'aquest conveni el Consell ingressa uns 140 
milions que d'aquesta manera quedaran a l'aire. Considera que 
seria més prudent la pròrroga i, dins el termini més curt 
possible, elaborar una proposta de conveni nou per al 98.  
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Considera que si hi hagués 
hagut un canvi de política, l'oposició l'hauria pogut denunciar, 
però pensa que no té consistència dir que no a una qüestió 
formal, ja que el Consell no és el responsable dels canvis en 
l'estructura del Govern. La racionalitat indica que qui no té la 
competència no pot mantenir el conveni, ja que una conselleria 
que no té atribucions en una matèria no en pot fer actuacions i 
destinar-hi partides que no té en el seu pressupost. 
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Fa notar que l'oposició no vota en contra del punt 11 
perquè en aquest cas el qui ha plegat ha estat el Govern que 
presideix el Sr. Aznar que va liquidar el Ministeri d'Afers 
Socials amb què aquesta matèria ha passat a esser una maria del 
Ministeri de Treball. Com que la política és de no intervenir en 
matèria social no és lògic que vulgui continuar, de moment no ha 
contestat, amb programes d'atenció als immigrants. Fa notar que 
votar a favor de deixar sense efecte aquest conveni és una manera 
de deixar desapercebuda la no compareixença dels companys del PP. 
 

La presidenta dóna per tancat el debat, però davant la 
insistència de la Sra. Ferrando li dóna la paraula. 
 

La Sra. Ferrando (PP) considera que el Sr. Pons no ha 
contestat i fa notar que encara hi ha convenis vigents amb la 
Conselleria de Governació per programes de menors i, per tant, 
tot això que ha dit són excuses de mal pagador. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) opina que és lamentable que es 
diguin segons quines coses, demana més seriositat i que es doni 
resposta a les qüestions que es duen al Ple. Si avui es té un 
conveni que implica una entrada de 140 milions per fer uns 
programes, no veu la raó per tancar-los sense ni tan sols fer una 
proposta nova. 

El Sr. Pons (PSOE) considera, en primer lloc, que 
hauria d'esser el responsable de l'àrea el qui tancàs el debat i 
no l'oposició. 
 

Per altra banda, convida la Sra. Ferrando i la Sra. 
Vidal a llegir les propostes i a fixar-se que els convenis 
duraran fins al 31 de desembre i que, després de feta la denúncia 
dins els terminis legals es treballarà en la redacció dels 
convenis nous. Fa notar que els convenis nous dependran també de 
la voluntat de l'interlocutor. Ara es tracta purament d'aplicar 
la racionalitat administrativa. 
 

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

PUNT 10.- PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTES EL CONVENI 
MARC DE COL.LABORACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA EN MATÉRIA DE SERVEIS 
SOCIALS. 
 

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

" Atès que en data 17 de juny de 1994 es va signar el 
Conveni Marc de Col.laboració Tècnica i Econòmica en matéria de 
Serveis Socials entre la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social del Govern Balear i el Consell Insular de Mallorca, amb 
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una durada anual, prorrogable per anualitats naturals si cap de 
les parts no manifestava per escrit a l'altra la voluntat de 
resoldre'l.  
 

Atès que l'any 1996 la Direcció General d'Acció Social 
fou adscrita a la Conselleria de Presidència del Govern Balear, 
resultant d'aquest canvi que en l'actualitat les matèries objecte 
d'aquest Conveni Marc, han passat a correspondre a dues 
Conselleries diferents; Conselleria de Sanitat i Consum i la 
Conselleria de Presidència, amb les quals recentment s'han 
establert acords de col.laboracions en matèries específiques. 
 

El President de la Comissió de Benestar Social fa la 
següent proposta d' 
 
 

A C O R D   
 

Denunciar a partir del dia 1 de gener de 1998 el 
Conveni Marc de Col.laboració Tècnica i Econòmica en matèria de 
Serveis Socials entre la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social i el Consell Insular de Mallorca, sigant el dia 17 de juny 
de 1994." 
 
 

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

PUNT 11.- PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTES EL CONVENI 
DE COL.LABORACIÓ ENTRE LES ENTITATS: CONSELL INSULAR DE MALLORCA, 
MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA, INSTITUT NACIONAL D'OCUPACIÓ, 
AJUNTAMENT DE PALMA, AJUNTAMENT D'ALCÚDIA, AJUNTAMENT DE CALVIÀ, 
AJUNTAMENT DE MANACOR, AJUNTAMENT DE POLLENÇA, AJUNTAMENT DE SA 
POBLA, COMISSIONS OBRERES DE LES ILLES BALEARS, CENTRE 
D'INTEGRACIÓ DE TREBALL PER A ESTRANGERS (CITE), ASSOCIACIÓ 
S.O.S. RACISME A LES ILLES BALEARS, BISBAT DE MALLORCA, PER A 
DESENVOLUPAR TRES PROGRAMES D'INTEGRACIÓ SOCIAL DELS IMMIGRANTS 
INTERNACIONALS RESIDENTS A MALLORCA.  
 

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

" En data 23 de maig de 1996, es va signar el Conveni 
de col.laboració per a desenvolupar tres programes d'Integració 
Social dels Immigrants Internacionals residents a Mallorca, 
signat per les següents entitats: Consell Insular de Mallorca, 
Ministeri d'Educació i Ciència, Institut Nacional d'Ocupació, 
Ajuntament de Palma, Ajuntament d'Alcúdia, Ajuntament de Calvià, 
Ajuntament de Manacor, Ajuntament de Pollença, Ajuntament de Sa 
Pobla, Comissions Obreres de les Illes Balears, Centre 
d'Integració de Treball per a Estrangers (CITE), Associació 
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S.O.S. Racisme a les Illes Balears i Bisbat de Mallorca, finançat 
pel Ministeri de Treball i Afers Socials i gestionat pel Consell 
Insular de Mallorca, amb una durada fins el dia 31 de desembre de 
1996, prorrogable per anualitats naturals, depenent del 
finançament del Ministeri de Treball i Afers Socials, si cap de 
les parts no manifesta per escrit la voluntat de resoldre'l 
trenta dies abans a la data de termini. 
 

El representant del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissiò de Seguiment del Conveni esmentat manifesta que els tres 
programes objecte de Conveni estan totalment acabats, motiu pel 
qual no té objecte la continuitat d'aquest acord. Que per l'any 
1997, s'ha sol.licitat al Ministeri de Treball i d'Afers Socials 
el finançament d'altres programes, que en cas de concedir-se  
motivaria la subscripció d'un nou conveni amb les entitats 
participants. 

 
 

A C O R D 
 
 

Denunciar a partir del dia 1 de gener de 1998 el 
Conveni de col.laboració entre les entitats:Consell Insular de 
Mallorca, Ministeri d'Educació i Ciència, Institut Nacional 
d'Ocupació, Ajuntament de Palma, Ajuntament d'Alcúdia, Ajuntament 
de Calvià, Ajuntament de Manacor, Ajuntament de Pollença, 
Ajuntament de Sa Pobla, Comissions Obreres de les Illes Balears, 
Centre d'Integració de Treball per a Estrangers (CITE), 
Associació S.O.S. Racisme a les Illes Balears i Bisbat de 
Mallorca per a desenvolupar tres programes d'integració social 
dels immigrants internacionals residents a Mallorca, signat el 
dia 23 de maig de 1996." 
 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 12.- PROPOSTA DE NO ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA 
D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULARS DE MALLORCA, DE 
MENORCA I D'EIVISSA I FORMENTERA, EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE 
MENORS. 
 

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

" Atesa la Proposta d'atribució de competències als 
Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, en 
matèria de protecció de menors, aprovada pel Ple de la Comissió 
Tècnica Interinsular, en sessió celebrada el dia 18 de juliol de 
1997, remesa a aquest Consell Insular de Mallorca el dia 13 
d'agost de 1997 amb registre d'entrada 11680. 
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I que el Consell Insular de Mallorca estant interessat 

a participar en la protecció dels menors en el seu àmbit 
territorial, procurant una intervenció global i integral que 
faciliti el seu desenvolupament com a persona, mereixedora de 
drets i responsable dels seus deures, encomanà als serveis 
tècnics de l'àrea de Benestar Social del Consell Insular de 
Mallorca, un estudi i valoració de les competències en matèria de 
protecció de menors que es volen transferir.  I això es va fer  
per illes i per capítols pressupostaris, en base al que costaria 
posar en funcionament els compromisos del "Pla d'Atenció a la 
Infància i Adolescència en Risc a les Illes Balears" per el 
període 1996-99, aprovat pel Parlament de les Illes Balears i que 
obligava al Govern Balear a la quantificació de cadascun d'aquest 
programes en el menor temps possible, que són de gestió insular, 
i aquests programes són: protecció jurídica preventiva de menors 
en desemparament, cooperació social en el camp de la infància, 
programa d'acolliment temporal simple, programa d'acolliment 
temporal permanent, programa de formació de famílies acollidores, 
programa d'adopció, programa de centres de dia, programa de 
seguiment de la mesura i reinserció familiar de menors 
institucionalitzats, programa per l'atenció a nins i adolescents 
amb els pares a la pressó, unitats de primera acollida i 
observació, programa d'acolliment institucional per a la infància 
de 0 a 3 anys, acolliments institucionals per a menors 
maltractats, acolliment institucional per a menors en situació 
d'abandonament, acolliment institucional per a menors amb 
disminucions, acolliment institucional transitori per a 
adolescents, programa de preparació de la emancipació de joves 
institucionalitzats, acolliment institucional d'adolescents 
dissocials, programa d'atenció a menors drogodepenents i 
acolliment institucional psiquiàtric per a adolescents; essent la 
valoració final del cost d'aquesta proposta de transferència de 
competències de 1.719 milions de pessetes i no de 435 milions. 
 
   El President de la Comissió de Benestar Social, als 
efectes de poder donar compliment a l'article 9.2 de la Llei 
5/1989, de dia 13 d'abril de Consells Insulars, fa la següent 
proposta d' 
 
 

ACORD 
 

1.- No acceptació per part del Consell Insular de 
Mallorca en els termes de l'article 9.2 de la Llei 5/1989, de dia 
13 d'abril de Consells Insulars, de la proposta d'atribució de 
competències als Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa 
i Formentera, en matèria de protecció de menors, aprovada pel Ple 
de la Comissió Tècnica Interinsular, en sessió celebrada el dia 
18 de juliol de 1997, proposta remesa al Consell Insular de 
Mallorca el dia 13 d'agost de 1997, reg. núm. 11680. 
 

2.- Comunicar el present acord a la Comissió Tècnica 
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Interinsular." 
 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Anuncia que es referirà 
conjuntament als punts 12 i 13, ja que es tracta de les dues 
cares d'una mateixa moneda. El punt 12 és no acceptar la proposta 
d'atribució de competències als consells en matèria de menors i 
el tretze una proposta alternativa amb una proposició de llei que 
explica la postura del Consell de Mallorca en relació a aquestes 
competències. Pensa que seria irresponsable dir senzillament no 
sense oferir una alternativa. 
 

Opina que es tracta d'un tema d'una gran profunditat i 
que si s'acceptava la transferència, el Consell es veuria 
carregat amb una responsabilitat que no podria atendre, aviat 
seria objecte d'inspeccions, i s'entraria en un període 
preelectoral bastant calent en matèria de menors. 
 

Assegura que han estudiat a fons la proposta, s'han fet 
per part dels tècnics les valoracions correctes, de manera que es 
pot dir que han fet una feina que el Parlament va encarregar al 
Govern i si aquest l'ha feta es podrà tenir un punt de 
referència. 
 

Vol fer veure que aquesta proposta es tracta, no d'un 
fet aïllat, sinó d'una política institucionalment nefasta en 
matèria de transferències de competències, que significa un 
abandonament dels principis que varen permetre el pacte autonòmic 
i l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia. 
 

Fa un repàs a la història de les relacions entre les 
illes i el fracàs de l'Estatut republicà perquè Menorca no s'hi 
va adherir i també recorda que la definició dels consells va 
esser la causa de la llarguíssima tramitació de l'Estatut del 83. 
L'Estatut aprovat definia uns consells amb unes previsions 
competencials relacionades a l'article 39 i, a més una clàusula 
residual que prescriu que a petició dels consells, altres 
competències  no relacionades expressament, com és els temes de 
menors, podrien passar als consells. 
 

Fa notar que en 14 anys, el compliment de l'Estatut ha 
estat penós, ja que si el govern, l'administració i la 
representació de les illes ha de correspondre als consells, 
s'haurien d'haver fet efectives les previsions de l'article 39. 
Es refereix al creixement del pressupost de la comunitat que, del 
83 ençà, ha augmentat més d'un 1.300% i això vol dir que les 
competències s'ha ampliat notablement. D'aquesta quantitat, només 
n'ha passat als consells un 2'5%, cosa que vol dir que les 
transferències es fan mínimament i mal dotades. Convida a 
repassar el volum de legislació autonòmica i cercar-hi dins les 
1.343 pàgines del volum, les que es dediquen a matèries de 
transferències als consells i s'hi podrà comprovar que no se n'hi 
ha pràcticament cap d'una matèria que hauria d'esser un element 
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central. 
 

Critica el fet que el Govern rebi competències de 
l'Estat i se les quedi juntament amb les recursos i que ignori 
l'article 39  de l'Estatut, amb la voluntat d'acaparar poder. En 
el cas del Consell, recorda que aquesta actitud es va mantenir 
durant la presidència del Sr. Albertí, com també durant la del 
Sr. Verger i, naturalment ara que hi ha el Pacte de Progrés 
conitnua aquella línia. 
 

Fa notar que ara, que es diu que es vol fer una 
transferència importantíssima com és la de menors, el Consell no 
pot admetre assumir la responsabilitat d'una competència mal 
dotada. Tampoc no es tracta d'una competència que es pugui 
exercir amb més o menys dedicació, segons el programa electoral, 
ja que aquí es tracta d'atendre drets que es poden reclamar a la 
institució pública responsable, en aquest cas el Consell si 
assumia la competència. 
 

Es refereix, com a exemple de desgavell en matèria de 
transferències, a la Llei 12/1993 de transferència en matèria de 
serveis socials que transferia 243 milions dels quals Mallorca en 
rebia 126, només un 51%, a Menorca, com que dormien, un 16% i a 
Eivissa, com que el Sr. Marí amenaçava de no votar, un 32%. 
Aquesta mateixa llei es refereix a les matèries de tercera edat, 
marginats, minories ètniques, infància, família, llars i 
institucions anàlogues que es traspassen només de paraula, ja que 
no hi ha notícia que el Govern hagi deixat d'actuar en matèria de 
tercera edat, sinó que, a més, quan el Govern central transfereix 
l'Inserso, la Comunitat Autònoma reté la competència amb l'excusa 
de reordenar el sector. Una reordenació que consisteix en canviar 
els rètols. Qualifica de vergonya que havent-hi una transferència 
feta amb una llei del 93 en aquesta matèria, el Govern continuï 
amb campanyes anuncis i actuacions diverses. 
 

Amb relació a la matèria de menors recorda que la 
competència no figura expressament relacionada en l'art. 39, la 
competència s'ha de transferir a petició dels consells. Per això 
el Govern va fer una tramitació inicial incorrecta, ja que va 
esser ell qui va prendre la iniciativa. Una vegada constatat 
l'error, es va agafar la mateixa proposta que havia elaborat el 
Govern, se li varen retirar les dotacions econòmiques i el 
Consell d'Eivissa la va presentar.  
 

Afirma que per fer política s'han de menester tres 
coses: doblers, doblers i doblers. La dotació total preveu 435 
milions. Informa que els tècnics del Consell que treballen en 
aquesta matèria varen concloure que les quantitats que es 
manejaven a la proposta no servien per fer una política seriosa 
d'atenció als menors. A partir d'aquesta constatació el Conseller 
que parla els va encarregar que fessin les quantificacions 
detallades a partir d'uns criteris clars i defensables a 
qualsevol lloc i posant atenció en els aspectes formals. En 
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comptes dels 435 milions en varen resultar 1.735 de programes, 
més 131 d'inversions. Assegura que sempre hi pot haver un error 
mínim, però que es impossible que hi hagi un error d'un 435%. Per 
això considera que és evident que hi ha una claríssima maniobra 
del Govern pressionat pel grup polític eivissenc.  
 

Recorda que només hi ha una manera de fer les 
transferències i és fer-les bé i ben quantificades i afirma que 
si el PP no vol cap programa que no en faci cap però ho diguin 
clar i així no els hauran de dotar. 
 

Argumenta que  aquesta diferència no la podria assumir 
de cap manera el pressupost del Consell i, per tant, no podria 
dur endavant la política en aquesta matèria i afirma que s'ha de 
denunciar això i s'ha de dir rotundament que no. 
 

Es refereix a la proposta del punt 13 i argumenta que 
el Consell hi planteja una transferència global que afavoreix 
tant Mallorca com les altres illes. Mallorca així en rebria 908 
més, Menorca 254 més i Eivissa 243 més, en conjunt una diferència 
de 1.415 milions. 
 

S'ha de tenir en compte i demana que consti en acta que 
en matèria de competències el conseller que parla ha tingut la 
sensació que davant no hi tenia un govern responsable, sinó un 
conjunt de "trileros" i "clavelleres", perquè intenta enganar una 
institució i embarcar-la en una operació que significaria que no 
podria afrontar les seves responsabilitats, seria objecte 
d'inspeccions immediates i entraria en una degradació si assumia 
unes competències tan absolutament infradotades que no poden 
obeir més que a una mala fe. Però com es pot veure no els han 
agafats adormits. 
 

Durant la intervenció del Sr. Pons, la Sra. Munar ha 
abandonat la sala i l'ha substituïda en la Presidència el Sr. 
Triay. 
 

La Sra. Thomàs (EU) anuncia l'acord del seu grup amb la 
proposta. Les raons es basen, no tan sols en els aspectes 
econòmics a què ha fet referència el Sr. Pons, sinó en el 
personal que consideren insuficient. Recorda que varen presentar 
esmenes en aquest sentit que no es varen acceptar. Vol destacar 
també la responsabilitat del Govern, que en la Comissió tècnica 
no va acceptar una proposta alternativa del grup socialista, amb 
una quantificació molt diferent, de nomenar una comissió d'estudi 
per posar en comú les xifres i arribar a un possible consens. La 
negativa a la constitució d'aquella ponència va dur el Consell a 
elaborar una proposta alternativa que no s'ha pogut debatre 
prèviament si s'ha de quantificar el Pla d'atenció a la infància 
i adolescència en risc o qualsevol altre dels temes que es 
plantegen en la proposta alternativa.   
 

EU dóna molta importància a aquest pla de protecció 
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aprovat pel Parlament i pensa que ha de tenir una translació 
practica que necessita més dotació econòmica i més recursos 
públics perquè pugui gestionar-se bé. Per això conclou que la 
proposta no és assumible pel Consell. Per tant donaran suport a 
les propostes dels punts 12 i 13. És una llàstima per a la 
infància i adolescència  mallorquina que no es puguin rebre les 
transferències i que no es pugui posar en marxa aquest pla 
d'atenció. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) considera que la importància 
històrica d'aquesta transferència no es pot negar per molts de 
motius. En primer lloc permet complir els criteris de distribució 
de competències establerts en la Llei d'acció Social i reconeguts 
en la Pla d'atenció a la infància en risc, També representa el 
reconeixement del paper que correspon al Consell en matèria de 
serveis socials. Per altra banda, constitueix una resposta a una 
demanda reiterada al llarg dels darrers anys, tant dels tècnics 
com dels polítics que han treballat en aquest sector que, 
sobretot, permetria un acostament de la gestió dels recursos i 
programes dels menors a tota la xarxa d'atenció primària i a tota 
la resta d'iniciatives de serveis socials desenvolupats a 
Mallorca. 
 

Recorda que les Illes Balears varen esser la darrera 
comunitat que va rebre les competències de menors i que 
aleshores, amb un govern socialista, ningú no va dir que 
estiguessin mal dotades. Per això se sorprèn que no es vulguin 
acceptar ara aquestes transferències, ja que hi ha capacitat 
tècnica i voluntat política i només hi ha un desacord en la 
valoració de les dotacions. 

Recorda que els documents aportats fan una valoració de 
la matèria a transferir que figura a part del Pla d'atenció al 
menor, en què hi ha el compromís del Govern de quantificar-lo. 
 

Considera que hi ha una duplicitat de programes i una 
sobrevaloració de qualcun d'aquests. Posa l'exemple dels 
programes d'acolliment 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 28, amb un total 
de 128 places transferides i un cost estimat de 678 milions, és a 
dir que cada menor costaria més de 5 milions per plaça, quan és 
evident que això és una quantitat molt superior a la que costen 
els infants actuals de les llars i, per tant, les quantificacions 
d'aquestes places és excessiva. Un altre exemple que aporta és el 
del programa número 27 que supera els 44 milions per a un total 
de 40 menors que s'hi podrien acollir. Una quantitat molt 
sobrevalorada, només per emancipar-se. Hi ha una inversió 
prevista de 28 milions que no se sap molt bé a què deu respondre, 
ja que els al⋅lots viuen a les llars i hi tenen les necessitats 
cobertes. Per altra banda, hi ha un programa d'acolliment 
psiquiàtric valorat en 62 milions, quan se sap que aquesta 
matèria correspon a l'Insalud.  
 

La sobrevaloració en alguns programes és clara i la 
duplicitat  també és dóna perquè n'hi ha alguns de previst en el 
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pla estratègic. 
 

Voldria tenir la capacitat de convicció perquè es 
canviassin els vots anunciats, ja que es tracta d'un moment 
històric. Fa veure que la proposta inclou tres apartats, per una 
banda allò que el Govern va rebre de Madrid i que ja s'està fent, 
després un bloc que és el PAIR i que s'ha de quantificar i, 
finalment el Pla Estratègic del Consell. Aquests dos darrers 
plans no estan quantificats i tenen fins al 99 per dur-se a 
terme. Per tant, en tenir quantificat el Pla estratègic del 
Consell i el Pla d'Atenció a la Infància en Risc del Govern, es 
podran establir prioritats i reservar partides en el pressupost 
i, les del Govern, seran les que es transferiran. 
 

Demana, per tant, que no es mesclin les coses i fa 
veure que el Consell, amb la tradició en atenció social que té, 
és ben capaç de continuar fent allò que ja fa el Govern i, 
després, assumir el PAIR.  
 

Considera que s'han d'assumir les transferències i 
esser molt vigilants amb els plans que queden per aplicar, ja que 
és necessari per al futur de la infància a Mallorca. Demana que 
els grups recapacitin i apliquin la capacitat negociadora, ja que 
no es pot permetre deixar passar l'oportunitat d'assumir aquestes 
transferències. 
 

El Sr. Sampol (PSM) fa notar que el certificat que ha 
enviat la Presidència de la Comissió tècnica interinsular conté 
dos errors fonamentals i que, per tant, l'acord d'avui en relació 
a la proposició de Llei acordada per aquella Comissió no es 
correspondrà amb el text aprovat pel Parlament. Concretament hi 
manca la disposició addicional 4 que fa referència al fet que 
totes els publicacions en el Butlletí han d'esser gratuïtes. 
Aquest supressió podria comportar una despesa addicional per part 
del Consell. També a l'article 10, segons el text que s'ha 
enviat, hi ha una menció a l'article 25 de la Llei de Consells 
Insulars, quan el text aprovat per la Comissió feia referència al 
capítol 6è. i no a aquest article. 
 

Demana que aquesta situació consti en acta i figuri a 
l'acord que s'enviarà al Parlament. Per altra banda, demana que 
els Serveis Jurídics del Consell valorin si aquests erros són 
suficients per anul⋅lar la tramitació que ha tingut fins ara 
aquesta Llei i, per tant, si s'han de tornar obrir els terminis. 
Pensa que la Comissió Tècnica hauria de tornar enviar els textos, 
tal com els va aprovar el Parlament i obrir els terminis perquè 
el Consell es pugui pronunciar. 
 

Per altra banda, fa notar que la proposta no inclou la 
transferència de béns immobles. Hi ha un quinze funcionaris, més 
unes persones acollides, de manera que el Consell haurà 
d'habilitar unes dependències per instal⋅lar-los. 
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Fa referència a l'apel⋅lació feta per la Sra. Vidal a 
la voluntat negociadora. Recorda que avui només es pot respondre 
si o no i que la capacitat negociadora s'havia d'haver manifestat 
dins la Comissió interinsular, on va esser impossible negociar 
amb el Govern. Recorda que els serveis tècnics han fet una 
valoració cinc vegades superior a la valoració del Govern. Afirma 
que les negociacions les ha fetes el Govern amb els representants 
de Menorca i d'Eivissa a un hotel i que, una vegada posats 
d'acord, han presentat les lleis al Parlament. Els darrers anys 
la realitat ha estat la marginació del Consell de Mallorca pel 
fet d'estar governat per una majoria diferent del Partit Popular.  
 

Considera que aquesta competència requeriria una 
negociació perquè afecta les persones més desvalgudes de la 
nostra societat.  Allò que s'ha de plantejar és si amb les 
dotacions que s'ofereixen es poden atendre en condicions aquests 
menors. Opina que si s'assumien les competències amb aquestes 
diferències abismals de valoració no es podria dignificar la vida 
de les persones que es confiarien al Consell. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). Considera que la 
intervenció del Sr. Pons ha constituït una cortina de fum, ja que 
només ha dedicat uns minuts a la qüestió dels menors i a les 
valoracions. Opina que per poder fer política no és necessiten 
només doblers, sinó capacitat, voluntat i recursos. 
 

En relació a la intervenció del Sr. Sampol recorda que 
hi ha un escrit de la Comissió Tècnica que corregeix els errors 
materials que s'han detectat i que a les comissions s'ha votat 
sobre el text complet real. 
 

Podria començar la intervenció manifestant la 
indignació que els ha produït la intervenció del Sr. Pons, però 
considera que és millor centrar el debat en qüestions més 
importants. 
 

D'entrada informa al Sr. Pons que si el Consell no vol 
assumir les competències tal com estan dotades, el Govern les 
assumirà. 
 

Recorda que la competència es va rebre el 94 i que, per 
tant, han estat tres anys a transferir-la al Consell. També 
recorda que quan es va traspassar el Govern del PSOE la va 
valorar en 492, com que només es parla de menors es podria 
considerar la quantitat indicativa de 250 milions. Recorda que el 
Govern els va incrementar successivament fins a 800 o sigui més 
d'un 60% més. Com ho ha fet abans, n'assigna la meitat a 
protecció i en resulten 400 o si vol 435 que és la valoració de 
la competència. D'altra banda el Consell, dels 250 milions en què 
el PSOE va valorar la competència de menors fa tres anys passa 
ara a 1850 milions, cosa que considera molt sorprenent. 
 

Assegura que la valoració de la proposta és totalment 
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adequada i nega qualsevol pressió del Sr. Marí. L'única guia que 
ha seguit el Govern ha estat el programa electoral del PP que 
preveu la transferència i considera estrany que el Consell 
d'Eivissa i de Menorca acceptin unes valoracions que siguin un 
engany. 
 

Opina que el problema no prové de les valoracions, sinó 
del fet que es tracta d'una competència que no dóna vots. Recorda 
que quan va demanar pels criteris que s'havien seguit per fer la 
valoració el Sr. Pons va respondre que l'havien feta els tècnics 
sense seguir cap instrucció del conseller i que avui ho ha tornat 
repetir sense que li demanàs. Després d'aquesta afirmació recorda 
aquella cita llatina d'accusatio non petita, accusatio manifesta.  
Considera que les valoracions fetes pel Consell no és que 
estiguin inflades, sinó que no fan referència a res i s'hi 
mesclen el Pla Integral d'Atenció a la Infància, el Pla 
Estratègic del Consell i les competències del Govern de manera 
que ha sortit una mescladissa indigerible amb centres exclusius 
del Consell com els centres de dia i sense quantificat programes 
que ja estan en marxa. Es refereix als programes que el Consell 
té signats amb el Govern i fa veure que coincideixen amb els 
programes del Pla estratègic del Consell, fins i tot en les 
places i convida a aplicar aquestes mateixes valoracions a l'hora 
d'elaborar els pressuposts del Consell.  Considera que la majoria 
del Consell pretén que, mitjançant la transferència de la 
competència de menors als Consells, el Govern sufragui allò que 
la majoria actual del Consell s'ha compromès a dur endavant i que 
ja té en marxa amb unes altres valoracions diferents de les que 
ara es presenten com a bones. 
 

Considera que el principal problema és la por a exercir 
una competència difícil, ja que els doblers els tenen però els 
falta la voluntat i la capacitat, a més de la sensibilitat 
social.  
 

Fa notar que ara els consellers defensen un PAIR que 
varen criticar al Parlament i en relació al qual varen anunciar 
que el Consell no es podia fer càrrec d'un Pla elaborat per unes 
tècnics a títol particular, cosa que també es contradiu amb les 
afirmacions del cap del Servei d'Acció Social que assegura que el 
Consell és una entitat que ha estat col⋅laboradora en la redacció 
d'aquest Pla. 
 

Assegura que el Sr. Pons pot estar tranquil amb relació 
a les inspeccions, ja que el PP no fa comptes utilitzar-les com 
una arma política. 
 

Reconeix que hi ha hagut errors en la tramitació 
parlamentària d'aquesta matèria, però fa notar que el Sr. Pons 
proposa dir no a allò que ja s'ha votat en la Comissió Tècnica i, 
a més, proposa que la Comissió es torni reunir per estudiar la 
proposta que avui fa el Consell i que es torni pronunciar sobre 
una matèria sobre la qual ja es va pronunciar en una altra 
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reunió. Considera absurda aquesta proposta. Fa notar però, que 
així i tot el Sr. Pons va enviar la proposta a la Consellera de 
presidència i sense l'aprovació prèvia del Ple, com ho va fer el 
Consell d'Eivissa. Per altra banda, resulta que la proposta 
d'avui, la va presentar el Sr. Triay in voce a la Comissió 
Tècnica i hi va esser rebutjades amb què és ben absurd tornar 
enviar a la Comissió Tècnica una proposta que ja hi va esser 
debatuda i votada i en relació a la qual només es pot dir que 
s'accepta o no.  
 

La presidenta que s'ha reincorporat a la sala durant la 
intervenció anterior, dóna la paraula al Sr. Pons. 
 

El Sr. Pons (PSOE), considera que la matèria es de prou 
envergadura perquè el debat no hagi decebut. Pensa que si hi ha 
errors han de sortir, però que no es pot presentar com a error 
allò que no ho és. 
 

Recorda que com va veure la manera en què es produïa la 
travelada del Govern en la Comissió Tècnica, va considerar que en 
una matèria tan delicada era necessari que totes les conselleries 
 i també el president Sr. Matas tenguessin un coneixement de 
quina hauria d'esser una iniciativa de transferència als consells 
feta amb molt més rigor i serietat que no la temptativa frustrada 
del Govern. Per aquestes raons es varen difondre els materials 
que varen elaborar els tècnics del Consell de Mallorca i els vol 
citar expressament: Sr. Joan Antoni Bustillo, advocat membre de 
la secció juridicoadministrativa, Sr. Serafí Carballo, psicòleg, 
responsable de la Secció d'Infància i Família, Sr. Andreu 
Horrach, psicòleg, membre de la Secció Tècnica, Sr. Pere Mascaró, 
economista, membre de la Secció Tècnica i Sr. Josep Lluís Oliver, 
pedagog, director de la Llar dels Menor. Recorda que aquestes 
persones varen fer feina intensivament per assegurar l'elaboració 
d'aquest material el amb el mínim temps i amb el màxim rigor. Una 
vegada elaborat es va enviar immediatament a tots els grups de 
consellers i també als consellers de Menorca i als d'Eivissa i 
Formentera amb la voluntat de no patrimonialitzar-lo i que ningú 
pogués al⋅legar ignorància en el moment del debat en la Comissió 
Tècnica amb l'objectiu de poder destriar si la proposta vàlida 
era la iniciativa del Govern recuperada pel Consell d'Eivissa o 
si n'hi havia una de més seriosa. 
 

Recorda que quan es va produir el debat, el material 
estava a disposició de la Comissió i de tots els membres. Per 
tant, si dins la Comissió es va prendre la decisió de mantenir 
una valoració que no s'aguanta, va esser perquè ja estava 
absolutament predeterminada la decisió. Per això, ara no es pot 
parlar de negociació perquè el moment era el del debat en la 
Comissió. Com que avui no es pot dir més que si o no, l'opció és 
dir absolutament no, remarca. 
 

Argumenta que no es poden retreure possibles errors 
perquè mai no desvirtuen el conjunt. Tampoc no es pot retreure 
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que es prevegin les valoracions corresponents als convenis 
signats, ja que una vegada transferida la responsabilitat no serà 
possible fer convenis amb ningú i, per tant, aquests s'han de 
quantificar. 
 

En relació als criteris, recorda que l'única indicació 
era que els tècnics treballassin amb rigor. Ells mateixos els 
varen fixar i tots els grups els varen rebre. Explica que, en 
primer lloc, hi havia els criteris de competència que valoraven 
aquelles actuacions previstes en el PAIR que corresponen a 
competències de la CA executades o no executades, ja que és 
evident que si es transfereix la responsabilitat de fer les coses 
que encara no es fan, s'han de transferir dotades de recursos i, 
pel mateix criteri no s'han incorporat els programes del PAIR que 
són funcions pròpies de les corporacions locals. Per altra banda, 
cita els criteris de territorialitat que han coincidit amb els de 
distribució territorial prevists en el PAIR, amb un tractament 
favorable a les illes menors ja que impliquen un esforç 
addicional de dotacions humanes i hi està d'acord. Pel que fa als 
criteris de costs s'ha seguit la normativa del Govern Balear pel 
que fa a dotacions humanes. Assegura que no s'han inventat res 
sinó que simplement han fet uns càlculs a partir d'aquests 
criteris objectius i, per tant, és impossible que resultin xifres 
cinc vegades superiors a les reals. Matisa que els costos 
salarials han estat els del Consell, fet que incorpora una 
infravaloració en relació als sous de la CA. Pel que fa a les 
inversions, el criteri era que si s'aportaven immobles, el valor 
d'aquests s'hauria de deduir del cost efectiu. Els cost d'aquests 
immobles s'hi inclou perquè no se'n transfereix cap.   
 

Pel que fa a les inspeccions recorda, i vol que consti 
en acta, que aquestes han estat utilitzades per a tota classe de 
brutors i pressions polítiques i que hi ha hagut persones que han 
estat objecte d'un escandalós increment d'inspeccions amb 
finalitats intimidatòries. Si el Sr. Espinós diu que no això és 
cert li demana que les quantifiqui i veurà que si la mitjana era 
anual, en un moment determinat passa a ser pràcticament setmanal. 
Conclou demanant-li que no torni parlar d'inspeccions perquè 
s'exposa a fer el ridícul. 
 

La presidenta, en nom d'UM, opina que el Consell ha de 
rebre el màxim de competències i en aquest cas considera que és 
adequada la negativa, ja que es tracta d'una competència que el 
Govern du molt malament. Els menors, continua, no compten amb 
l'atenció que necessiten. Addueix l'exemple de com resol el 
Govern el problema dels nins acollits a "ses Vermeietes" a partir 
d'actuacions musicals al Teatre Principal i amb "mesas 
petitorias" amb membres del partit i del Govern, com si es 
tractava del segle passat quan es va fundar aquesta congregació 
que actuava amb criteris de beneficència. Entén que això són 
maneres de resoldre un problema momentàniament, però molt poc 
d'acord amb l'actuació pròpia d'una institució. Considera que des 
de Menors s'hauria de dedicar una partida digna a resoldre aquest 
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problema. Quan el Govern actuï així, el Consell podrà acceptar 
aquesta competència, però si pretenen traspassar-la tan mal 
dotada i, a més, es queden les inspeccions, això que ella ara 
denuncia ho denunciaria el Govern mateix i faria que el Consell 
semblàs un autèntic insensible que, en el fons, és allò que són 
els membres de l'oposició. Anuncia el vot a favor de no rebre les 
competències i com que l'oposició vol tornar intervenir demana si 
poden aclarir com es mantenen els nins de "ses Vermeietes" i 
perquè fan qüestacions per mantenir-los. 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Recorda que ha intentat 
convèncer a partir d'exemples de programes molt concrets. Voldria 
en tot cas que quedàs clar que avui es fa demagògia, ja que el 
debat s'hauria de centrar en el fet que es tracta de rebre unes 
transferències que varen venir dotades des de Madrid sense que 
ningú s'hi oposàs i que ara el Consell ha de rebre. Per altra 
banda, hi ha un pla que el Govern ha de quantificar i que no ho 
ha fet i això és un error i, encara, un Pla Estratègic que només 
té quantificat allò que es fa, però no allò que s'ha de fer. Això 
vol dir que si s'accepten les transferències es podran apropar 
els serveis al ciutadà, serà possible entrar dins el circuit 
d'oferta als ajuntaments i, per tant, serà una passa endavant. 
 

Opina que la capacitat negociadora s'ha d'exercir en el 
moment en què es quantifiqui el PAIR i el Pla Estratègic. Després 
serà el moment de dotar-los suficientment i el Govern haurà de 
transferir les quantitats assignades de forma digna perquè ningú 
admet aquestes actuacions de beneficència.  
 

Lamenta que no hi hagi voluntat política d'assumir 
aquestes competències i tot i que es tracti d'un tema delicat 
pensa que tant els tècnics com els polítics s'haurien de marcar 
el repte d'assumir-les i de tenir prou visió de futur. 
 

Lamenta que el Govern hagi comès l'error de no 
quantificar perquè avui no hi ha hagut punt de referència. També 
lamenta que la gent d'aquí que diu que és tan sensible no 
augmenti les dotacions pressupostàries per anar aplicant el Pla 
Estratègic. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). En referència a UM diu que 
no farà cap comentari, ja que considera prou eloqüent el fet que 
s'absentin de la sala quan es fa aquest debat. 
 

Al Sr. Pons, li fa notar que no s'ha referit ni a un 
sol cas d'inspecció de la Direcció General de Menors que hagi 
estat utilitzat com a instrument de pressió i el convida a posar-
ne un i a dir el nom del funcionari que hagi fet aquestes 
actuacions. Reitera que mai no s'ha utilitzat la inspecció de 
menors per fer demagògia barata, per això insisteix demanant  que 
denunciï els fets si pot. 
 

Considera que el tema de fons l'ha exposat clarament el 
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Sr. Pons quan ha reclamat doblers, doblers i doblers, ja que a la 
incapacitat i la falta de voluntat política per dur endavant unes 
competències, no s'hi ha referit. L'única realitat és que de 250 
milions valorats pel PSOE fa tres anys, ara passen a 1850. Una 
valoració que d'entrada no inclou les monges a què s'ha referit 
la Sra. Munar perquè només han valorat els programes del Pla 
Estratègic que volen que el sufragui el Govern Balear, cosa que 
no farà. 
 

Reitera que no hi ha voluntat, ja que aquestes 
competències no donen vots, no es pot sortir a ballar no es poden 
donar camisetes  i per això el Consell no accepta la 
transferència. 
 

Intervé la presidenta per al⋅lusions. Fa avinent al Sr. 
Espinós que no ha contestat, ja que no tenia resposta i que no és 
propi d'aquest temps organitzar festes i demanar pel carrer per 
obtenir fons. Per altra banda, si es donen camisetes recorda que 
el PP fa dinars que són molt més cars que les camisetes. Convida 
a no entrar en temes diferents de l'objecte del debat i recorda 
que el d'ara són les competències. Fa avinent que el Govern les 
du molt malament i que molta de gent del carrer hi està contra i 
que no s'atreveixen a denunciar-ho, ja que el Govern té la 
competència i la inspecció i això dificulta que es pugui arribar 
al fons de la qüestió. 
 

Pensa que el tema està prou debatut i afirma que 
l'opinió pública sabrà veure la veritat. 
 

Dóna la paraula al Sr. Pons per tancar el debat. 
 

El Sr. Pons (PSOE) fa notar que la competència no dóna 
vots i, precisament per això, intenten fer la transferència i, 
per la mateixa raó, no transfereixen la tercera edat, amb la 
milionada que hi dediquen, a pesar que aquesta competència la 
varen atribuir als consells amb la llei del 93. 

La situació dels menors, afirma, és explosiva i el PP 
vol enviar una bomba perquè esclati dins el Consell i seria el PP 
mateix el qui encendria la metxa de les inspeccions. És evident 
que no han fet fins ara inspeccions en el tema de menors perquè 
s'han d'inspeccionar ells mateixos. Recorda que l'objectiu del 
conseller que parla és la normalització mínima dels serveis i no 
ho pot fer amb el pressupost que té. Per tant no s'ha de 
sorprendre que no vulgui una competència enverinada des del 
principi, infradotada i amb reserva d'inspecció. 
 

Matisa que no ha acusat el Sr. Espinós d'utilitzar les 
inspeccions, sinó que ha dit que el Govern Balear, en 
determinades situacions polítiques, ha pressionat persones a 
través d'inspeccions en els seus locals comercials, fos un 
restaurant o fos una farmàcia. 
 

Afirma que no donaran al PP el gust de poder-los 
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inspeccionar la misèria que els volen transferir. Diu que se la 
quedin i facin la política social que no han fet amb els menors i 
quan l'hagin feta, si la volen transferir ho podran fer. Es 
demana que diria el PP si les transferències educatives venien 
sense el conjunt de construccions escolars i fa veure que aquest 
cas és igual. 
 

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

 PUNT 13.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PROPOSICIÓ DE 
LLEI D'ASSUMPCIÓ DE COMPETÈNICES ALS CONSELLS INSULARS DE 
MALLORCA, DE MENORCA I D'EIVISSA I FORMENTERA, EN MATÈRIA DE 
PROTECCIÓ DE MENORS. 
 

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

" D'acord amb el que preveu la clàusula anomenada 
"residual" de l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes 
Balears, LLei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, i conformement en 
tot quant es preveu als apartats 2 i 3 de l'article 26 de 
l'Estatut d'Autonomia i article 44, en relació als articles 7 i 8 
de la Llei 5/1989, de dia 13 d'abril, de Consells Insulars, el 
President de la Comissió de Benestar Social fa la següent 
proposta d' 
 
 

ACORD  
 
 

Únic.- Aprovar la remissió a la Comissió Tècnica 
Interinsular de la proposta de texte articulat de Proposició de 
LLei d'Assumpció de Competències pels Consells Insulars de 
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, en matèria de 
Protecció de Menors, que amb la present proposta s'adjunta." 
 

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

El Sr. Rovira demana que consti en acta la seva queixa 
perquè en un moment determinat del debat s'han fet al⋅lusions 
directes per part del Sr. Pons a la Sra. Estaràs i a altres 
membres del Govern que no hi són i el Sr. Triay no els ha donat 
opció de defensar-se en el moment en què ocupava la Presidència 
de la sessió. Qualifica l'actitud de sectària. 
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MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
 
 

PUNT 14.- ABONAMENT A TIRME S.A. DEL TERCER TERÇ 
(600.000.000 ptes.-) DE LA SUBVENCIÓ. 
 

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

" Atès l'escrit de TIRME S.A. de data 3 de juny de 1997 
sol.licitant l'abonament de 600.000.000 ptes.- corresponents al 
tercer terç de la subvenció prevista a la clàusula quinta del 
Plec de condicions jurídiques, administratives i econòmiques que 
regeixen l'adjudicació de la gestió dels residus sòlids urbans. 
 

Atès l'escrit del 22 de juliol de 1997 de la 
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral 
del Govern Balear  relatiu a l'assumpte de l'encapçalament i atès 
l'informe del Cap del Servei de Medi Ambient del CIM  de data 4 
de juny de 1997, el President de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori eleva al Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D  
 

1.- Sol.licitar al Govern Balear que la forma de 
pagament de la subvenció prevista a la clàsula segona del 
"Conveni específic de col.laboració entre el Consell Insular de 
Mallorca i la Conselleria de Comerç i Indústria de data 12 
d'abril de 1991, per a la gestió del residus  urbans de l'illa de 
Mallorca", sigui la següent: 
 

- El 90% transcorreguts tres mesos de la posada en 
funcionament del servei i de que aquest es presta a plena 
satisfacció. 
 

- El 10% restant, una vegada posades en funcionament a plena 
satisfacció totes les estacions de transferència d'RSU previstes 
al Pla Director de residus sólids urbans. 

2.- Facultar a l'Hble. Sra. Presidenta del Consell 
Insular de Mallorca per signar tots els documents públics i 
privats que siguin adients per a l'execució del present acord." 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Recorda que la línia del 
seu grup és votar en contra dels acords referits a la 
incineradora. En aquests cas hi ha un factor afegit, ja que no es 
veu clar que s'hagi de fer aquest abonament. El contracte, 
continua, el preveu quan estigui enllestit el servei 
d'incineració. Tot i que el servei funcioni, la infraestructura 
no està enllestida, entre altres coses, hi  manca una part de les 
estacions de transferència. Això s'intenta resoldre fent la 
proposta d'abonament d'un 90% i retenint el 10% com a cautela. 
Opina que no és correcte i anuncia el vot en contra. 
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Intervé el Sr. Antich (PSOE). Explica que, per una 

banda hi ha el contracte d'adjudicació del concurs que preveu que 
el darrer terç es pagarà als tres mesos de la posada en marxa del 
servei, cosa que s'ha complit encara que faltassin unes 
estacions, manca que quedava coberta per tota una sèrie 
d'esforços econòmics que feia l'empresa a fi que els ajuntaments 
no tinguessin més despeses. Per altra banda, hi ha el conveni 
subscrit entre l'anterior Conselleria de Comerç i Indústria i el 
Consell en relació amb el pagament d'aquests 600 milions al 
Consell. En aquest conveni s'hi preveu que es pagarien 
coincidient amb la posada en funcionament del servei i quan 
s'haguessin complit les condicions del contracte que incloïen la 
construcció de totes les estacions. Ara s'intenta modificar el 
conveni perquè es pugui pagar una part importat d'aquests 600 
milions perquè també una part molt important de la inversió ja 
està feta. D'un total d'uns 9.000 milions en poden faltar entre 
60 i 100 i, a més, s'ha de tenir en compte els esforços que fa la 
concessionària per intentar cobrir la manca d'estacions, 
concretament una, que per motius que tothom coneix, ha estat 
impossible construir. La idea ha estat acordada amb el Govern i 
sembla que la formula és bona. 
 

Per altra banda, recorda que per tot allò no construït, 
a més del 10% retingut, hi ha  els avals que cobreixen la 
realització de totes les obres. 
 

El Sr. Grosske (EU). Recorda que l'acord de posada en 
funcionament va esser objecte de recurs per part d'EU. De fet la 
incineradora funciona amb estacions no construïdes i sense 
resoldre un tema tan fonamental com és l'abocador de cendres, o 
sigui una situació d'absoluta provisionalitat que per EU no 
s'adiu amb aquesta espècie de quitació econòmica, encara que hi 
hagi aquest 10% de reserva. 
 

El Sr. Antich (PSOE) matisa que a pesar del recurs, 
l'acord del Consell és executiu i que l'abocador és definitiu en 
el sentit que cobreix tots els requisits, no és provisional, però 
no té capacitat suficient per a tot el temps de la concessió. 

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

PUNT 15.- PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A 
LA MILLORA DELS PALNEJAMENTS URBANÍSTICS. 
 

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

" Atesa la proposta del Conseller Delegat d'Urbanisme 
de data 9 de juny de 1997 que exposa que el Pressupost del 
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Consell Insular de Mallorca per a l'exercici en curs preveu la 
concessió d'unes subvencions per a aquells Ajuntaments del seu 
àmbit que realitzin planejaments o estudis de planejament la 
finalitat dels quals sigui complementar o millorar els 
instruments d'ordenació del municipi. 
 

Per això, s'han redactat unes bases que regeixen la 
convocatòria d'aquestes subvencions, en les qulas es preveu que 
aquesta convocatòria es comunicarà mitjançant una circular a tots 
els ajuntaments de l'Illa de Mallorca. 
 

I atesos els informes favorables del Secretari General 
Accidental de data 19 d'agost de 1997 i de la Interventora 
General del C.I.M. de 22 d'agost de 1997. 

Per la qual cosa la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori, eleva al Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

1.- Convocar una convocatòria de subvencions per a la 
millora dels planejaments urbanístics, amb una dotació màxima de 
11.500.000 pta, de les quals 5.000.000 amb càrrec a la partida 
50.43210.48900 (altres transferències d'urbansime) del pressupost 
del Consell Insular de Mallorca per a 1997, RC 97/033875, 
3.500.000 amb càrrec al pressupost de l'exercici de 1998, i els 
3.000.000 restantsamb càrrec al pressupost de l'exercici de 1999. 
 

2n.- Aprovar amb aquest efecte les Bases que han estat 
redactades i que s'adjunten a aquesta Proposta. 
 

3r.- Procedir a la comunicació d'aquesta convocatòria  
mitjançant una circular, a tots els Ajuntaments de l'illa de 
Mallorca, en què es farà constar lloc, dia i hora per a presentar 
les propostes. 
 

4t.- Autoritzar el Conseller Delegat d'Urbanisme per a 
la formalització del que s'acorda." 
 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Esplica que la proposta 
pretén incrementar la vocació de cooperació del Consell amb els 
municipis amb relació a la millora de la qualitat del 
planejament, ja que això redunda immediatament en la millora de 
la qualitat urbanística, en la qualitat de l'entorn dels 
ciutadans de Mallorca. 
 

Indica que les limitacions obliguen a una programació 
modesta. Així i tot, s'hi destinen cinc milions del pressupost 
d'enguany i es fa una programació plurianual, per poder assegurar 
una eficàcia més gran. En total seran onze milions destinats 
concretament a millorar o complementar instruments d'ordenació 
dels municipis i es distribuïran amb el criteri la capacitat 
financera del municipi. També es pretén garantir la 
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transparència, la participació i el control de manera que el 
repartiment es faci de la manera més objectiva possible.  
 

Informa que la Comissió d'Ordenació de Territori va 
incorporar a les bases una junta avaluadora que no figura a la 
proposta i que ara la proposa com a base 10 amb el text següent: 
 

"La Junta Avaluadora tindrà com a objectiu l'avaluació 
tècnica de les diverses propostes presentades pels ajuntaments, 
d'acord amb els criteris i les condicions de les presents bases i 
l'elevació de la proposta de selecció a l'òrgan competent. Estarà 
composta per un tècnic superior especialista en urbanisme, 
nomenat pel conseller d'Urbanisme, el cap d'Àrea d'Urbanisme i un 
tècnic en representació dels municipis sol⋅licitants, nomenat per 
la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears."   
 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Anuncia el vot a favor del 
seu grup a la vista de les millores que s'han introduït després 
del debat en Comissió. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
 
 

16.- INFORME SOBRE EL PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL PLA 
DE MALLORCA. 
 

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

"Emetre, en el tràmit de l'article 19.1.b) de la Llei 
8/87, d'1 d'abril, d'Ordenació Territorial de les Illes Balears 
(LOT) i en relació al Pla Territorial Parcial del Pla de 
Mallorca, un INFORME del tenor següent: 1. El contingut de 
l'article 5 de la LOT és prou clar quan indica que un Pla 
Territorial Parcial (PTP) té com a finalitat l'ordenació d'àrees 
geogràfiques supramunicipals de característiques homogènies que 
per la grandària i veïnatge necessitin una organització infraes-
tructural i d'equipaments de tipus comarcal.= L'injustificat 
retard en l'aprovació de les Directrius d'Ordenació Territorial  
-aviat farà deu anys que l'avanç de Directrius hauria d'estar 
aprovat, tràmit que encara no s'ha complit- ha provocat un abús 
de la utilització de la Disposició Transitòria única de la Llei 
8/87, d'Ordenació Territorial de les Illes Balears, rompent la 
lògica de la relació entre els distints instruments d'ordenació. 
Ens trobam davant una ordenació territorial en forma d'una suma 
d'ordenacions parcials -sectorials i territorials- sense lligam 
entre elles. Aquesta situació es fa palesa en la contradicció 
existent entre la delimitació d'aquest Pla i el sistema de Grans 
Unitats del Territori en què s'estructurarà l'illa de Mallorca 
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segons les mateixes Hipòtesis d'Ordenació Territorial elaborades 
pel Govern Balear. No són per tant els criteris parlamentaris en 
què es basa el present Pla Territorial els responsables d'aquesta 
contradicció, sinó la manca d'un sistema de referències que ha 
d'esser fixat per les directrius d'ordenació territorial.= 2. El 
Pla renuncia a complir la seva funció d'ordenació territorial i 
es limita a fer una qualificació urbanística del sòl no 
urbanitzable a escala 1/10.000, amb assignació d'usos i 
activitats, règim edificatori i normatives de tipus estètic, 
determinacions pròpies del planejament general de competència 
municipal (art. 36 del Reglament de Planejament), i no d'un Pla 
Territorial (arts. 31 i 32 de la Llei del Sòl).= El Pla se situa 
així en un esglaó intermedi entre l'ordenació territorial i el 
planejament urbanístic (de competència municipal en la redacció i 
de competència del Consell de Mallorca en l'aprovació 
definitiva), ja que segueix punts recollits a l'article 17 de la 
LOT però també d'altres recollits als articles 93 i concordants 
del Reglament de Planejament del Text Refós de la Llei del Sòl de 
1976 (p.e.: defineix concepte de nucli de població; marca 
parcel⋅la mínima; apareixen normes urbanístiques per a sòl rústic 
no de caràcter general, sinó particular, amb condicions de volum 
i estètica per a edificacions; qualifica sol...), i per tant 
assumeix competències que no són les pròpies del Pla Territorial, 
i sí municipals i d'aquest Consell Insular, d'acord amb la Llei 
9/1990.= La relació d'articles que afecten el règim competencial 
establert per la Llei 9/1990, d'atribució de competències als 
Consells Insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat, són els 
següents: arts. 3.3.1, 10, 12 a)b)c), 14, 21, 29, 31, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 i DT 
2ª, a més de tots els punts relacionats amb els articles abans 
esmentats, inclosos en la Memòria del document tècnic aportat.= 
És aquest el motiu pel qual el Pla té una clara descompensació 
entre la quantitat de normes urbanístiques fixes, inamobiles, en 
tot el sòl rústic de l'àmbit, i les poques directrius que 
apareixen per a tractar problemes globals.= Les determinacions 
del Pla suposen, per tant, una clara invasió dins les 
competències municipals i d'aquest Consell Insular en matèria 
d'urbanisme, atès que, com ha quedat dit, es tracta d'un Pla de 
característiques essencialment urbanístiques. Tal i com queda 
recollit en els arts. 31 i 32 del Text Refós de la Llei del Sòl 
de 1976 i a la Llei 9/1990, d'atribució de competències al 
Consell Insular en matèria d'urbanisme i habitabilitat, aquest 
Pla hauria de formular-se i tramitarse tot respectant les 
competències pròpies d'aquest Consell. I més encara tenint en 
compte que la mateixa Llei d'Ordenació Territorial reserva a les 
Directrius d'Ordenació del Territori la determinació de quins 
Plans han d'esser elaborats pel Govern i quins ho han d'esser 
pels Consells Insulars respectius (art. 11,m).= El contingut de 
l'esmentat Pla Territorial Parcial del Pla de Mallorca i la seva 
tramitació suposen, segons el criteri d'aquest Consell, una 
vulneració de la legalitat vigent. Això no obstant, deixant de 
banda els temes competencials, aquest Consell considera que les 
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determinacions urbanístiques contingudes dins el Pla resulten 
positives i adients per als municipis afectats i per al territori 
 del Pla en el seu conjunt. L'estudi del territori de caràcter 
paisatgístic, agrari, forestal, i la zonificació resultant 
d'aquell, amb la corresponent fixació de paràmetres 
d'edificabilitat i parcel⋅lació, es consideren executats amb cura 
i qualitat.= 3. Cal indicar també, fent un punt i a part amb els 
punts tractats amb anterioritat en l'informe, que el Pla 
Territorial Parcial, atès el moment de la seva redacció, no 
s'adapta a la nova normativa urbanística estatal ni autonòmica. 
Per una banda, encara es fa referència a articles del Text Refós 
de la Llei del Sòl de 1992, quan el vigent és el Text Refós de 
1976, i tampoc no s'adapta a la Llei del Sòl Rústic aprovada 
recentment pel Govern Balear. Un clar exemple d'aquests punts és 
l'article 25 de les Normes Urbanístiques, que parlen encara de 
formació de nucli de població referit a l'article 16 (Text Refós 
de 1992). La nova normativa urbanística autonòmica elimina la 
figura del nucli de població i també la figura dels interessos 
socials i utilitats públiques, que són substituïts per l'interès 
general. Per tot això, caldrà revisar tota la documentació per 
tal de comprovar l'adaptació del Pla a la legislació urbanística 
vigent". 
 

 
Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que es tracta 

de manifestar la postura del Consell sobre la proposta del Pla 
Territorial Parcial del Pla de Mallorca. 
 

Assenyala el fet que la manca de directrius d'ordenació 
del territori elegeixen el model d'ordenació del territori sobre 
una base d'acumulació del plans sectorials i territorials que no 
tenen la guia d'ordenació que significaria l'existència de 
directius.  
 

La prova que aquesta manca provoca distorsions, 
continua, és la contradicció conceptual entre el Pla parcial que 
ara es debat i les hipòtesis del Govern mateix. Recorda que el 
llibre de directrius preveu un sistema de grans unitats i, en 
canvi, aquest Pla Territorial Parcial s'acull a una organització 
comarcal que pot condicionar de manera molt determinant les 
directrius. Considera que aquest fet s'ha de destacar clarament. 
 

Per altra, banda considera que hi ha una manca de 
delimitació entre allò que ha d'esser un pla territorial i un 
instrument urbanístic. Aquest Pla és un híbrid de les dues coses, 
ja que entra en determinacions urbanístiques quan defineix què és 
un nucli de població, marca parcel⋅les mínimes, apareixen normes 
per a sòls rústics en condicions de volum i estètica i, també, 
qualifica sòl. Opina que podria donar-se aquest caràcter híbrid, 
sempre que en la tramitació i l'aprovació es respectassin les 
competències urbanístiques del Consell. Això es va proposar i no 
es va acceptar i ara resulta que hi ha una invasió competencial, 
ja que s'aprova un instrument que provocarà una distorsió a 
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partir del moment en què qualsevol aprovació de normes d'un 
municipi requerirà la modificació del Pla Territorial Parcial.  
 

No vol fer una valoració absolutament negativa del Pla, 
ja que les determinacions de caràcter paisatgístic, agrari, 
forestal i també la zonificació són adequades. 
 

Finalment recorda alguns fets com ara la Llei del Sòl 
Rústic, la sentència del Tribunal Constitucional que anul⋅la la 
Llei del Sòl que obligaran a reconsiderar-ne alguns aspectes, 
però que no es pot considerar que constitueixin un defecte perquè 
no es pogueren tenir en compte en el moment de la redacció. 
 

Conclou la intervenció demanant la unanimitat de tots 
els membres del Consell. 
 

El Sr. Grosske (EU) afirma que el seu grup està d'acord 
amb el 95% de les valoracions. Vol fer dos suggeriments de 
modificació amb voluntat de millora. En primer lloc, considera 
lògic introduir dins l'acord una referència al Pla Insular de 
Mallorca. Fa notar que dins l'acord es fa un retret sobre la 
manca de coherència en la manera com es fa el planejament en la 
nostra Comunitat, s'hi fa esment a la manca de directrius, es fa 
referència a l'abús de la disposició transitòria que permet 
elaborar plans sense les directius. Considera que, des del 
Consell, institució que ja s'ha manifestat favorable a la 
redacció d'un Pla insular, seria bo introduir aquest element, ja 
que l'estructura lògica seria directrius territorials, pla de 
Mallorca i plans parcials necessaris per a l'estructura comarcal 
de l'illa. 
 

Per altra banda comprèn que el Pla és fruit d'una 
llarga negociació entre el Govern i els ajuntaments, de distint 
color, afectats i per això EU és conscient de les dificultats 
d'introduir crítiques al Pla. Tot i així no consideren correcte 
que, havent-hi un informe tècnic de la Comissió Insular, amb 
elements de crítica sobre la distribució econòmica i dels 
equipaments, s'eliminin les crítiques referides a les 
determinacions d'ordenació territorial i només hi hagi una 
referència a la pàgina 2 que diu que "deixant de banda els temes 
competencials, aquest Consell considera que les determinacions 
urbanístiques contingudes dins el Pla resulten positives per als 
municipis afectats i per al territori del Pla en el seu conjunt" 
Opina que el qui llegeix aquest acord pensarà que no té res a dir 
sobre el contingut del Pla el qui hagi votat favorablement 
l'acord.     
 

Considera que es tracta d'una incoherència i, per això, 
demana que es llevin aquestes línies entre "Això no obstant, 
deixant de banda els temes competencials, aquest Consell 
considera que les determinacions urbanístiques contingudes dins 
el Pla resulten positives i adients per als municipis afectats i 
per al territori del Pla en el seu conjunt." 
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Si es retira aquest paràgraf, anuncia que EU hi votarà 

en favor sense entrar en contradicció amb la seva posició crítica 
en relació amb determinats continguts del Pla. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Afirma que justament les 
línies que el Sr. Grosske vol llevar, són les úniques amb què 
coincideix el PP. Considera que les qüestions de fons estan prou 
ben valorades en relació amb els acords a què han arribat el 
Govern i els ajuntaments. Pel que fa a la forma, hi ha 
desavinences importants com ara que hi hagi una contradicció 
entre el Pla i les hipòtesis del model, ja que són coses que no 
necessàriament han d'estar relacionades. Pel que fa a la 
consideració del caràcter de competències exclusives del Consell 
per la raó que són competències urbanístiques, manifesta que el 
seu grup no opina així, ja que el Pla es limita a complir els 
criteris aprovats pel Parlament i, a més, pel fet que hi ha temes 
de caràcter supramunicipal sobre els quals el Pla no podia deixar 
de pronunciar-se i que en cap moment atempten contra les 
competències que el Consell pugui tenir en matèria urbanística.  
 

Valora que, pel que fa al fons, l'informe es pronunciï 
a favor del Pla. Tot i així, anuncia que hi votaran en contra 
perquè discrepen de les qüestions de competències que s'hi 
plantegen. 
 

El Sr. Alorda (PSM) anuncia el vot a favor del seu 
grup, ja que la proposta reivindica les competències del Consell 
i, per altra banda, fa una valoració genèricament positiva del 
contingut del Pla que coincideix amb l'opinió del seu grup. 
 

Fa notar que el Pla parteix de dues greus mancances. 
Per una banda, la manca de directrius impedeix implementar una 
estratègia territorial. Per altra, el fet que a manca d'una 
ordenació territorial es consagren unes mancomunitats de serveis 
que varen néixer amb l´únic objectiu de fer economia d'escala i 
de cap manera es varen pensar com una unitat orgànica, com seria 
una comarca. Aquí es vol fer una comarca del Pla ignorant ciutats 
properes com ara Inca i Manacor i fins i tot, Palma. Això és una 
falta de perspectiva que s'ha intentat evitar en el Pla de la 
Serra de Tramuntana i en el Pla del Raiguer, que no són plans 
territorials, i això s'ha fet des del Consell, òrgan de 
representació de tots els mallorquins, amb un pronunciament en 
contra de l'existència d'aquests plans amb l'enfocament que en fa 
el Govern, per la raó que, des d'un òrgan balear es comarcalitza 
Mallorca sense comptar amb Mallorca. 
 

Recorda que la competència d'urbanisme està cedida al 
Consell i a més dins l'art. 39 de l'Estatut també hi ha 
l'ordenació del  territori com a adscrivible als consells, amb 
què és possible fer-se una idea molt racional d'allò que s'ha de 
fer. 
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Opina que el Pla, no només sostreu competències als 
consells, sinó que també congela competències pròpies dels 
ajuntaments, que a partir d'ara s'hauran de modificar no a través 
del planejament, sinó a través de modificacions del Pla 
Territorial.  
 

Malgrat les discrepàncies de forma i de fons reconeix 
que havent-hi participat està d'acord amb la majoria dels 
continguts concrets i per això participen de la valoració 
positiva del conjunt.  
 

Anuncia que el seu grup donarà el vot favorable i 
confia que entre tots seran capaços de reorientar l'ordenació del 
territori i la comarcalització de Mallorca que aquest Pla enceta. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) interpreta la Llei d'Ordenació 
del Territori en el sentit que els plans que afectin més d'una 
illa els ha d'aprovar el Govern, però que aquells instruments 
d'àmbit insular o inferior, si són estrictament territorials, com 
és el cas d'aquest Pla seria lògic que el aprovàs el consell 
insular respectiu i així també ho ha entès el Govern quan s'ha 
tractat de Menorca o Eivissa. Si un Pla per a tota l'illa 
l'aprova el Consell respectiu, no és lògic que un pla d'abast 
inferior a l'illa l'aprovi el Govern Balear. Per tant, aquest Pla 
l'hauria d'aprovar el Consell i més quan no es limita a fer 
ordenació, sinó que entra dins un àmbit propi del Consell com és 
l'urbanístic. 
 

Pel que fa a la proposta del Sr. Grosske, assegura que 
no hi ha cap inconvenient per retirar-la, de fet no era més que 
una cortesia envers el Govern i el municipis que havien negociat.  
 

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

La presidenta, abans de tancar la sessió, recorda a 
tots els consellers que estan convocats per a divendres dia 12, a 
les 12 hores, amb motiu de la Diada de Mallorca per sortir en 
corporació i medalla cap a la Seu. 
 
 
 

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

 


