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

 
 
 
 

A les onze hores i deu minuts del dia tres de novembre de mil nou-cents 
noranta-set es reuneix, en sessió ordinària del Ple del Consell Insular de Mallorca, amb 
els assistents que a continuació es relacionen: 
 
 

Presidenta: Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort. 
 

Hbles. Srs. Consellers: Alejandro Pablo Espinós Bonmatí, Bartomeu 
Blanquer Sureda ,María Rosa Estaras Ferragut, Margarita Ferrando Barceló, Juan 
Verger Pocoví, Maria del Pilar Ferrer Bascuñana,  Maria de los Reyes Carbonell Alberti, 
Andres Riera Bennàsar, Mauricio Rovira de Alós, Juan Flaquer Riutort,  María Salom i 
Coll, Guillermo Vidal Bibiloni, Carlos Felipe Cañellas Fons, José Maria Gonzàlez Ortea, 
Juana Ana Vidal Burguera, Francisco Antich Oliver, José Ramón Orta Rotger, Juan 
Mesquida Ferrando, Catalina Mercedes Amer Riera, Andres Crespí Plaza, Damià Pons 
Pons, Francesc Quetglas Rosanes, Juan Francisco Triay Llopis, Antoni Alorda 
Vilarrubias,  Damià Pons Pons, Pere Sampol Mas, Catalina Maria Bover Nicolau, 
Antoni Sansó Servera, Antonio Pascual Ribot, Eberhard Grosske Fiol, Maria Margarita 
Thomas Andreu. 

 
 

Consellers que excusen la seva assistència: Hble. Sr. Antonio José 
Diéguez Seguí. 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 
 

El Sr. Bartomeu Blanquer (PP) entra en el segon punt de despatx 
extraordinari. El Sr. Damià Pons (PSOE) surt en el vuitè punt de despatx extraordinari i 
torna entrar a l'apartat de Precs i Preguntes. La Sra. Pilar Ferrer (PP) abandona la 
reunió en el vuitè punt de despatx extraordinari. El Sr. Grosske (EU) abonadona la 
reunió a l'apartat de precs i preguntes.    
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PUNT 1.- APROVACIÓ DE  L'ACTA ANTERIOR (6-10-97). 
 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Demana la rectificació del resultat de la votació 
corresponent al punt 15 de l'ordre del dia, ja que hi figura el vot en contra del Grup de 
Consellers del PP, quan en realitat el vot va esser d'abstenció, tal com va anunciar en 
les seves intervencions que l'acta recull. 
 

S'aprova l'acta per unanimitat amb la rectificació proposada pel Sr. 
Rovira. 
 
 
 
 

PRESIDÈNCIA. 
 
 

PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Es refereix al decret de subvenció, de dia 
29-09-97, a l'Associació de Juristes de les Illes Balears per unes jornades i a un un 
altre decret, de dia 13-10-97, al Col⋅legi Oficial de Secretaris Interventors i Dipositaris. 
Demana per quina raó corresponen a la Comissió de Benestar Social. 
 

Per altra banda demana que s'informi, en altres ocasions, de la celebració 
de jornades similars, ja que els membres del PP podrien tenir interès a assistir-hi. 
 

El Sr. Pons (PSOE) demana que en comptes de fer una sol⋅licitud oral 
vulgui passar la pregunta per escrit per poder-la passar a la secció corresponent 
perquè la hi puguin respondre amb precisió. 
 

La Sra. Ferrando (PP) agraeix la bona disposició, però recorda que 
moltes de vegades no obté resposta ni de les preguntes orals ni de les reiterades per 
escrit. 
 
 
 
  PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es llegeix el següent decret: 
 

"ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
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Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós administratiu interposat pel Lletrat Sr. Baltasar Juan Tomás, en 
representació dels Srs. Jesús Comas Mulet i Francisca Marti Mut, contra "la resolució 
de la Comissió de Cultura i Patrimoni Artístic del Consell Insular de Mallorca, de 17 de 
juliol de 1997, dictada en expedient sancionador núm. 6/97, imposant-lis una multa de 
40.000 pta. a cada un d'ells". Actuacions 1327/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 16 d'octubre 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 la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer i la 
direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

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

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 4.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA NOMENAMENT 
REPRESENTANTS DEL CIM A COLONYA CAIXA POLLENÇA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"El President de Colonya Caixa de Pollença comunica la iniciació del 
procediment de renovació parcial de l'Assemblea General i per tant sol.licita la 
designanció d'un nou representant i el seu corresponent suplent. 
 

Aquesta Presidència proposa nomenar al Sr. Rafael Càrdenas Axartell 
representant titular del CIM a Colonya Caixa de Pollença, i el Sr. Miquel Bauçà Estades 
representant suplent." 
 
 

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

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
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  PUNT 5.- MODIFICACIÓ PG DE SÓLLER PER A DOTAR 
EQUIPAMENT (Guàrdia Civil, Benzinera i Creu Roja). 
 

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

"Atès el Dictamen nº 44/97, de 10 de juliol, del 
Consell Consultiu de les Illes Balears emès en sentit favorable 
en relació a la modificació del Pla General de Sóller relativa a 
una ampliació del Sòl Urbà amb destinació a equipaments (casa- 
quarter per a la Guàrdia Civil, estació de servei i local per a 
la Creu Roja) i vista la Sentència nº 245, de 4 de maig de 1994, 
dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB, i en el 
tràmit de l'article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, aquesta 
Comissió, per unanimitat i prèvia proposta de la Ponència 
Tècnica, va acordar proposar al Ple l'aprovació definitiva de la 
Modificació del Pla General d'Ordenació de Sóller, relativa a 
l'ampliació del Sòl Urbà amb destinació a equipaments, 
estrictament pel que respecta als terrenys de 4.460 m2 que 
ocupava l'antiga depuradora, i en els quals es possibilita la 
construcció d'un equipament destinat a casa-quarter per a la 
Guàrdia Civil; i la denegació en tota la resta, amb base en 
l'informe dels Serveis Tècnics de l'Àrea d'Urbanisme de data 16 
d'octubre de 1997". 
 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Indica que es tracta 
d'una modificació del Pla General originada per l'existència 
d'una sentència que n'impedeix l'aprovació en relació a 
l'autorització d'una benzineria a menys de 500 m d'un revolt de 
la carretera. Per això es proposa l'aprovació parcial del Pla 
avalada per un dictamen favorable del Consell Consultiu. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

 
  PUNT 6.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. IMPOSICIÓ SANCIÓ SR. 
FCO. ARRAEZ FERNANDEZ. 
 
 

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

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

A C O R D 
 

1.- Imposar al Sr. FRANCISCO ARRAEZ FERNANDEZ en 
qualitat de promotor, una sanció d'un milió noranta-dues pessetes 
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(1.092.000 ptes) corresponent al 150% de la valoració de les 
obres, com a responsable d'una infracció urbanística tipificada a 
l'article 27.1.c) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre de 
Disciplina Urbanística, i qualificada de greu segons l'article 
28.2 del mateix text legal, i consistent en la construcció sense 
ajustar-se a la llicència d'una piscina de quatre per quatre 
metres i d'unes dependències annexes sota la terrassa existent, 
que engloba una habitació i un traster d'una superfície 
aproximada d'uns 28 m2, tot això situat a la parcel⋅la 216, 
Polígon 6 del terme municipal d'ANDRATX i valorat en 728.000 
ptes, sancionable d'acord amb el que recull l'article 47 de 
l'esmentada Llei 10/1990, amb una multa del 100% al 200% del seu 
valor; 2.- El pagament de l'esmentada multa s'haurà de realitzar 
en metàl⋅lic en la Tresoreria d'aquest Consell Insular de 
Mallorca, en el termini de 30 DIES, comptadors des del següent a 
la notificació del present acord. Transcorregut aquest termini 
sense que s'hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, 
aquest Consell Insular procedirà al cobrament per la via de 
constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si durant el 
termini legal per a la interposició del recurs es garanteix 
l'import de la totalitat de la multa. La garantia a constituir 
per part del reclamant per a obtenir la suspensió serà depositada 
en la Tresoreria d'aquest Consell Insular, en efectiu, en valors 
públics o mitjançant un aval o fiança per l'import de la sanció; 
  3.- Sobreseure i arxivar les actuacions iniciades 
contra la constructora SAMBE, S.L., com també contra el Sr. MATEO 
RAFAEL MARTINEZ FERRER, en estimar les al⋅legacions formulades, 
per no haver quedat suficientment acreditada la seva intervenció 
efectiva en l'execució de les obres e igualment sobreseure i 
arxivar les actuacions iniciades contra el Sr. ARMANDO GONZALEZ 
URBINA per causa de l'òbit d'aquest". 
 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) es refereix a tots els 
expedients de disciplina i informa sobre les sancions i les 
causes que les han produïdes. Per altra banda,fa referència 
detallada a les causes per les quals es deneguen els recursos. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 7.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. DEMOLICIÓ OBRES 
PARCEL.LA 216, POL.6 D'ANDRATX. 
 

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

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

1.- Ordenar al Sr. FRANCISCO ARRÁEZ FERNÁNDEZ, com a 
promotor, la demolició de les obres realitzades sense ajustar-se 
a les llicències i no legalitzables a la parcel⋅la 216 del 
polígon 6, del terme municipal d'ANDRATX, consistents en la 
construcció d'una piscina de 4 x 4 m i d'unes dependències 
annexes sota la terassa existent, que engloba una habitació i un 
traster d'una superfície aproximada d'uns 28 m2, com també 
restituir els terrenys al seu estat anterior, a càrrec dels 
esmentats interessats, i impedir definitivament els usos a què 
donassin lloc; 2.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció 
d'un facultatiu competent, ha d'esser executada, atès l'informe 
tècnic de data 4 de setembre de 1997, dins el termini d'un mes i 
deu dies des de la notificació del present acord; 3.- Advertir 
l'interessat que l'incompliment de l'ordre de demolició i 
restitució dels terrenys al seu estat anterior determinarà, 
d'acord amb l'article 67.1 de la Llei de Disciplina Urbanística, 
l'execució subsidiària per part d'aquest Consell Insular, essent 
totes les despeses que s'originin a càrrec de l'interessat". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 8.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. IMPOSICIÓ SANCIÓ AL 
SR. TOMÁS ROAS TORRANDELL. 
 

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

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

A C O R D 
 

1.- Imposar al Sr. TOMÁS ROAS TORRANDELL, com a 
promotor, i a "Construcciones Gómez-Cifre", en qualitat de 
constructora, sengles sancions de 3.522.889 pessetes per hom, 
corresponents al 150% de la valoració de les obres, com a 
responsables de la infracció urbanística qualificada de greu i 
consistent en la realització sense llicència municipal d'obres 
d'excavació, fonaments, part de sanejament i estructura mixta en 
fase molt avançada, destinades a la construcció d'un habitatge a 
tres nivells de planta distints, amb una superfície total de 
216,34 m2, al Polígon 4, Parcel⋅la 544, del terme municipal de 
POLLENÇA; 2.- El pagament de l'esmentada multa s'haurà de 
realitzar en metàl⋅lic en la Tresoreria d'aquest Consell Insular 
de Mallorca, en el termini de 30 DIES, comptadors des del següent 
a la notificació del present acord. Transcorregut aquest termini 
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sense que s'hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, 
aquest Consell Insular procedirà al cobrament per la via de 
constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si durant el 
termini legal per a la interposició del recurs es garanteix 
l'import de la totalitat de la multa. La garantia a constituir 
per part del reclamant per a obtenir la suspensió serà depositada 
en la Tresoreria d'aquest Consell Insular, en efectiu, en valors 
públics o mitjançant un aval o fiança per l'import de la sanció". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
  PUNT 9.- DISCIPLINA URBANÍSTICA. DEMOLICIÓ OBRES 
PARCEL.LA 544, POL.4 DE POLLENÇA. 
 

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

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

A C O R D 
 

1.- Ordenar al Sr. TOMÁS ROAS TORRANDELL, en qualitat 
de promotor, i a "Construcciones Gómez Cifre", com a 
constructora, la demolició de les obres realitzades sense 
llicència i no legalitzables, a la Parcel⋅la 544 del Polígon 4 
del terme municipal de POLLENÇA, consistents en obres 
d'excavació, fonaments, part de sanejament i estructura mixta en 
fase molt avançada, destinades a la construcció d'un habitatge en 
tres nivells de planta distints, amb una superfície total 
construïda d'uns 216 m2, com també restituir els terrenys al seu 
estat anterior, a càrrec dels esmentats interessats, i impedir 
definitivament els usos a què donassin lloc; 2.- Assenyalar que 
la demolició, amb intervenció d'un facultatiu competent, ha 
d'esser executada, atès l'informe tècnic de data 3 de setembre de 
1997, dins el termini d'un mes i deu dies des de la notificació 
del present acord; 3.- Advertir els interessats que 
l'incompliment de l'ordre de demolició i restitució dels terrenys 
al seu estat anterior determinarà, d'acord amb l'article 67.1 de 
la Llei de Disciplina Urbanística, l'execució subsidiària per 
part d'aquest Consell Insular, essent totes les despeses que 
s'originin a càrrec dels interessats". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 10.- DESESTIMACIÓ RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL 
SR. PASCUAL MAROTO ENCINAS. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió 
Insular d'Urbanisme: 
 
 

"Atès el recurs ordinari interposat pel Sr. PASCUAL 
MAROTO ENCINAS contra la Resolució de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de Mallorca adoptada en sessió de 15 de novembre de 
1996 mitjançant la qual, se va denegar la declaració d'interès 
social del projecte de centre esportiu de tennis, dins Sòl No 
Urbanitzable del terme municipal de PALMA, Carretera C'an 
Pastilla-S'Aranjassa, aquesta Comissió per unanimitat, d'acord 
amb la proposta de la Ponència Tècnica, i en el tràmit de 
l'article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, va acordar proposar 
al Ple del CIM l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
 

Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut, el 
recurs ordinari interposat pel Sr. PASCUAL MAROTO ENCINAS contra 
la Resolució de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca 
adoptada en sessió de 15 de novembre de 1996 mitjançant la qual, 
se va denegar la declaració d'interès social del projecte de 
centre esportiu de tennis, dins Sòl No Urbanitzable del terme 
municipal de PALMA, Carretera C'an Pastilla-S'Aranjassa, tot això 
en base a l'informe del Secretari Delegat de la CIUM de data 18 
de setembre de 1997 i de la Lletrada del CIM de data 7 d'octubre 
de 1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 11.- DESESTIMACIÓ RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER 
LA SRA. ROSA LUCIO REYNÉS. 
 

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

"Atès el recurs ordinari interposat per la Sra. ROSA 
LUCIO REYNÉS, en representació del Sr. Hans Ulrich Fuchs, contra 
l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, adoptat 
en sessió celebrada dia 23 de maig de 1997, de denegar 
l'autorització prèvia per a la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat al Polígon 46, Parcel⋅la 294, Sòl No 
Urbanitzable del municipi de LLUCMAJOR, aquesta Comissió per 
unanimitat, d'acord amb la proposta de la Ponència Tècnica, i en 
el tràmit de l'article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, va 
acordar proposar al Ple del CIM l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
 

Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut, el 
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recurs ordinari interposat per la Sra. ROSA LUCIO REYNÉS, en 
representació del Sr. Hans Ulrich Fuchs, contra l'acord de la 
Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, adoptat en sessió 
celebrada dia 23 de maig de 1997, de denegar l'autorització 
prèvia per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al 
Polígon 46, Parcel⋅la 294, Sòl No Urbanitzable del municipi de 
LLUCMAJOR, tot això en base a l'informe del Cap del Servei 
Jurídic-Administrativa de data 11 de setembre de 1997 i del 
Lletrat del CIM de data 22 de setembre de 1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
  PUNT 12.- DESESTIMACIÓ RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL 
SR. HORST DIETHER VON BRUCH. 
 

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

"Atès el recurs ordinari interposat pel Sr. HORST 
DIETHER VON BRUCH contra l'acord de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de Mallorca, adoptat en sessió celebrada el 15 de 
novembre de 1996, de denegar l'autorització prèvia per la 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al Polígon 
Cadastral núm. 8, Parcel⋅la núm. 149-C, Sòl No Urbanitzable de 
MONTUÏRI, aquesta Comissió per unanimitat, d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'article 1.2 
del seu Reglament Organitzatiu, va acordar proposar al Ple del 
CIM l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
 

Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut, el 
recurs ordinari interposat pel Sr. HORST DIETHER VON BRUCH contra 
l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, adoptat 
en sessió celebrada el 15 de novembre de 1996, de denegar 
l'autorització prèvia per la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat al Polígon Cadastral núm. 8, Parcel⋅la núm. 
149-C, Sòl No Urbanitzable de MONTUÏRI, tot això en base a 
l'informe del Cap del Servei Jurídic-Administrativa de data 15 de 
juliol de 1997 i del Lletrat del CIM de data 18 de juliol de 
1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
  
 
 
  PUNT 13.- DESESTIMACIÓ RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL 
SR. JAIME HOMAR FERRER. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió 
Insular d'Urbanisme: 
 
 

"Atès el recurs ordinari interposat pel Sr. JAIME HOMAR 
FERRER en representació del Sr. Fernando Truyols Zaforteza contra 
una condició de l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 
Mallorca, adoptat en sessió celebrada dia 15 de novembre de 1996, 
d'autoritzar la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al 
Polígon 18, Parcel⋅la 88, Sòl No Urbanitzable del terme municipal 
de SELVA, aquesta Comissió per unanimitat, d'acord amb la 
proposta de la Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'article 1.2 
del seu Reglament Organitzatiu, va acordar proposar al Ple del 
CIM l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
 

Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut, el 
recurs ordinari interposat pel Sr. JAIME HOMAR FERRER contra una 
condició de l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 
Mallorca, adoptat en sessió celebrada dia 15 de novembre de 1996, 
d'autoritzar la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al 
Polígon 18, Parcel⋅la 88, Sòl No Urbanitzable del terme municipal 
de SELVA, tot això en base a l'informe del Cap del Servei 
Jurídic-Administratiu de data 1 d'octubre de 1997 i del Lletrat 
del CIM de data 10 d'octubre de 1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 14.- DESESTIMACIÓ RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL 
SR. IGNACIÓ FUSTER POMAR. 
 

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

"Atès el recurs ordinari interposat pel Sr.IGNACIO 
FUSTER POMAR contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 
Mallorca, adoptat en sessió celebrada dia 1 d'abril de 1997, de 
denegar la declaració d'interés social del projecte de línea 
aèria de baixa tensió per a dotar de subministre d'energia 
elèctrica a la Parcel⋅la 453, mòduls 14 i 15, Son Bruch, Sòl No 
Urbanitzable del municipi de MARRATXI, aquesta Comissió per 
unanimitat, d'acord amb la proposta de la Ponència Tècnica, i en 
el tràmit de l'article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, va 
acordar proposar al Ple del CIM l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
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Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut, el 
recurs ordinari interposat pel Sr. IGNACIO FUSTER POMAR contra 
l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, adoptat 
en sessió celebrada dia 1 d'abril de 1997, de denegar la 
declaració d'interés social del projecte de línea aèria de baixa 
tensió per a dotar de subministre d'energia elèctrica a la 
Parcel⋅la 453, mòduls 14 i 15, Son Bruch, Sòl No Urbanitzable del 
municipi de MARRATXI, tot això en base a l'informe del Cap del 
Servei Jurídic-Administrativa de data 7 d'agost de 1997 i del 
Lletrat del CIM de data 4 de setembre de 1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 15.- DESESTIMACIÓ RECURS ORDINARI INTERPOSAT PELS 
SRS. JORDI MUNTANER ROCA I SEBASTIAN KARING. 
 

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

"Atès el recurs ordinari interposat pels Srs. JORDI 
MUNTANER ROCA i SEBASTIÀN KARING contra l'acord de la Comissió 
Insular d'Urbanisme de Mallorca adoptat en sessió celebrada l'1 
d'abril de 1997 de declarar la incompetència funcional per a 
resoldre l'expedient relatiu a la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat al Polígon II, Parcel⋅la 39, del terme 
municipal d'ANDRATX, aquesta Comissió per unanimitat, d'acord amb 
la proposta de la Ponència Tècnica, i en el tràmit de l'article 
1.2 del seu Reglament Organitzatiu, va acordar proposar al Ple 
del CIM l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
 

Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut, el 
recurs ordinari interposat pels Srs. JORDI MUNTANER ROCA i 
SEBASTIÀN KARING contra l'acord de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de Mallorca adoptat en sessió celebrada l'1 d'abril 
de 1997 de declarar la incompetència funcional per a resoldre 
l'expedient relatiu a la construcció d'un habitatge unifamiliar 
aïllat al Polígon II, Parcel⋅la 39, del terme municipal 
d'ANDRATX, tot això en base a l'informe del Cap del Servei 
Jurídic-Administrativa de data 5 d'agost de 1997 i del Lletrat 
del CIM de data 2 de setembre de 1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 16.- DESESTIMACIÓ RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL 
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SR. JOSÉ MARIA BLAY MARTÍ. 
 

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

"Atès el recurs ordinari interposat pel Sr. JOSE MARIA 
BLAY MARTÍ en representació de l'Entitat Autocares Bellver, S.A., 
contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, de 
4 i 11 d'octubre 1996, de denegar la declaració d'interès social 
per a la instal⋅lació de custòdia de vehicles de lloguer i 
ampliació de xarxa aèria en BT, al Polígon 1, Parcel⋅la 69 del 
terme municipal de SANT LLORENÇ DES CARDASSAR, aquesta Comissió 
per unanimitat, d'acord amb la proposta de la Ponència Tècnica, i 
en el tràmit de l'article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, va 
acordar proposar al Ple del CIM l'adopció del següent 
 

 A C O R D 
 

Desestimar, tot confirmant l'acord recorregut, el 
recurs ordinari interposat pel Sr. JOSE MARIA BLAY MARTÍ en 
representació de l'Entitat Autocares Bellver, S.A., contra 
l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, de 4 i 11 
d'octubre 1996, de denegar la declaració d'interès social per a 
la instal⋅lació de custòdia de vehicles de lloguer i ampliació de 
xarxa aèria en BT, al Polígon 1, Parcel⋅la 69 del terme municipal 
de SANT LLORENÇ DES CARDASSAR, tot això en base a l'informe del 
Cap de la Secció Jurídico-Administrativa de data 21 de juliol de 
1997 i del Lletrat del CIM de data 2 de setembre de 1997". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
 
  PUNT 17.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR 17/1996 QUE SE SEGUEIX CONTRA ELS SRS. WOLGANG I 
ANNETTE SCHNELL, PER OBRES A ZONA ARQUEOLÒGICA SENSE AUTORITZACIÓ 
DE LA COMISSIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC I DESTRUCCIÓ DE RESTES D'UNA 
MURADA TALAIÒTICA, A LA FINCA DE LA SEVA PROPIETAT, PARCEL⋅⋅⋅⋅LES 
650 I 653 DEL POLÍGON 10 DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ. 
 

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 
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Mallorca eleva al Ple la següent proposta de resolució perquè 
n'adopti l'acord corresponent: 

 
 ANTECEDENTS DE FETS 
 

II.- En dates 20 i 21 de setembre de 1995, tengueren 
entrada al Consell Insular de Mallorca escrits de l'associació 
ARCA i del Partit Nacionalista de Mallorca- Nacionalistes de 
Mallorca (PSM-NM), respectivament, on es denunciava la destrucció 
 de restes d'una murada talaiòtica a les parcel⋅les 650, 653, 
1189 i 1190 del polígon 10, del terme municipal de Santanyí. 
 

III.- Com a conseqüència de l'anteriorment exposat, en 
data 20 de setembre de 1995 es personaren al lloc els tècnics 
inspectors del servei de patrimoni històric del Consell Insular 
de Mallorca, lliurant acta d'inspecció on es constatava el 
següent: 
 

"Personats en el jaciment de Can Bennaser de Pulle, amb 
número d'inventari 42/7 i 1119 al IMPP, en el terme muncipal de 
Santanyí en data 20 de setembre de 1995, es constata que: 

El talaiot que figura en l'inventari de Monuments 
Prehistòrics i Protohistòrics de Mallorca no s'ha vist afectat 
amb absolut per les obres que realitzen a la parcel⋅la veinada. 

Es fa palès l'existència de ceràmica talaiòtica, púnica 
i romana en superfícia a la totalitat de la parcel⋅la on es 
realitzen les esmentades obres. Així i tot no s'ha pogut 
constatar l'existència d'estructures si és que en algún moment 
n'haguessin existit. 
 

Del que hem exposat en el paràgref anterior s'ha 
sol⋅licitat documentació fotogràfica de l'estat de la finca abans 
de l'inici de les obres. 

S'han efectuat importants moviments de terre que 
haurien d'haver estat controlats per un arqueòleg. 

La paralització per part  de l'Ajuntament de Santanyí 
ha estat la correcte." 
 

IV.- En base a les anteriors actuacions, i en us de les 
seves atribucions, la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca, en la sessió celebrada dia 19 d'octubre de 
1995, acordà, per aquests fets, l'inici d'un expedient 
sancionador  contra els Srs. Wolgang i Annette Schnell, ratificat 
pel Ple del Consell Insular de Mallorca en la sessió celebrada el 
dia 6 de novembre de 1995. 
 

V.- Havent transcorregut el termini legalment establert 
d'un any sense haver-se produït la resolució definitiva d'aquest 
expedient, i a instàncies dels interessats, es va procedir a 
l'arxiu de l'expedient sancionador i de totes les actuacions 
duites a terme, arxiu que consta a la certificació lliurada pel 
Sr. Secretari General del Consell Insular de data 20 de novembre 
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de 1996. 
 

VI.- Amb posterioritat a la caducitat de l'expedient, 
el tècnic jurídic del servei de patrimoni històric evacuà informe 
sobre l'assumpte de referència, de data 28 de novembre de 1996, 
en el qual posà de manifest, entre d'altres, que "la caducitat 
d'aquest procediment no comporta la prescripció de les presumptes 
infraccions comeses. Tal i com assenyala l'article 92.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, 'la caducidad no producirá por 
sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración, pero los procedimienos caducados no interrumpirán 
el plazo de prescripción'." 
 

VII.- En base a l'esmentat informe jurídic, i en ús de 
les seves competències, el president de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca dictà resolució de data 
2 de desembre de 1996 d'incoació d'expedient sancionador contra 
els Srs. Wolgang i Annette Schnell, per la realització d'unes 
obres i l'enderrocament de restes d'una murada talaiòtica, a la 
finca de la seva propietat, parcel⋅les 650 i 653 del polígon 10 
del terme municipal de Santanyí.  
 

VIII.- L'esmentada resolució, i el corresponent plec de 
càrrecs formulat per l'instructor de l'expedient, de data 9 de 
desembre de 1996, foren debudament notificats als interessats en 
data 17 de desembre de 1996 a la finca de la seva propietat a 
Santanyí, i el dia següent al seu domicili a Munic (Alemanya), i 
comunicat a l'Ajuntament de Santanyí. 
 

En el plec de càrrecs es fa constar que els fets que 
determinaren la incoació de l'expedient sancionador poden esser 
constitutius de les infraccions administratives tipificades a 
l'article 76.1, apartats a) en relació a l'art. 36.1, d) en 
relació a l'art. 22,  i g) de la Llei 16/1985 de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol.  
 

IX.- Mitjançant escrit de data 9 de gener de 1997, els 
interessats sol⋅licitaren l'ampliació del termini legalment 
procedent de quinze dies per a formular les corresponents 
al⋅legacions, ampliació que fou concedida per l'instructor en 
base al que disposa l'art. 49.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre i notificada als interessats mitjançat escrit de data 14 
de gener de 1997 (reg. sortida CIM. núm. 703). 
 

X.- Dins el termini legalment procedent, els 
interessats presentaren, cadasqun d'ells, escrit de descàrrecs i 
al⋅legacions, ambdós de data 21 de gener de 1997. 
 

En el seu escrit, la Sra. Annette Schnell sol⋅licità el 
sobreseïment de l'expedient sancionador incoat contra ella per no 
tenir cap responsabilitat en l'execució dels fets presumptament 
comesos. 
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D'altra banda, el Sr. Wolgang Schnell sol⋅licità també 

el sobreseïment de l'expedient sancionador incoat contra ell 
perquè considera que no ha existit cap infracció administrativa 
de les assenyalades al plec de càrrecs formulat per l'instructor 
de l'expedient. 
 

A l'escrit d'al⋅legacions, el Sr. Schnell sol⋅licità la 
pràctica d'una sèrie de proves, consistents en el lliurament de 
certificacions per part del fedatari de l'Ajuntament de Santanyí, 
del fedatari de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca, així com la recaptació per part de 
l'instructor de diversa documentació obrant a l'actual 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del Govern Balear. 
 

XI.- Mitjançant resolució de data 12 de març de 1997, 
notificada als interessats el dia 19 de març de 1997, 
l'instructor de l'expedient acordà l'obertura d'un període de 
prova, així com l'admissió de les proves proposades pels 
interessats en els seus escrit d'al⋅legacions, així com la 
realització d'altres proves proposades pel propi instructor. 
 

A l'expedient de referència resta constància de la 
pràctica de totes i cadasquna de les proves proposades i admeses. 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 

I.- Al punt V del plec de càrrecs formulat per 
l'instructor de l'expedient, de data 9 de desembre de 1996, es 
tipifiquen els esmentats fets com infraccions al patrimoni 
històric, previstes a l'article 76.1, paràgrafs a), d) i g), de 
la LLei 16/1985, de dia 25 de juny. 
 

II.- Analitzant l'escrit de descàrrecs i al⋅legacions 
presentat per la Sra. Annette Maria Luise Schnell, on sol⋅licita 
el sobreseïment de l'expedient sancionador seguit contra la seva 
persona, per no tenir cap responsabilitat en l'execució dels fets 
presumptament comesos, cal fer les següents manifestacions: 
 

Primera.- L'instructor està completament d'acord amb 
les argumentacions de la interessada en quant que són aplicables 
al procediment administraiu sancionador els principis generals 
del dret penal. Aquesta aplicació ve reconeguda tant 
jurisprudencialement com legalment (Llei 30/1992). 
 

Així mateix, en base a l'anteriorment manifestat, és 
indiscutible l'aplicabilitat al present procediment de la 
presumpció d'innocència.  
 

Segona: Però l'aplicabilitat d'aquests principis no du 
com a conseqüència les manifestacions que fa la interessada en el 
sentit que "a l'expedient sancionador no hi ha cap mínima 
activitat provatòria de càrrec, ni molt menys cap prova suficient 
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de càrrec" 
 

No hi ha cap dubte que correspon a l'òrgan instructor 
realitzar l'activitat provatòria capaç de destruir la presumpció 
d'innocència de la Sra. Schnell (també del Sr. Schnell). 
L'obertura d'un expedient administratiu sancionador es fa quan hi 
ha indicis i presumpcions de la comissió d'una infracció 
administrativa, els presumptes responsables, així com la seva 
tipificació. Està clar que serà dins el procediment obert on 
s'haurà de determinar clarament, mitjançant fets provats, 
l'existència de responsabilitat, així com la infracció comesa. 
 

En el cas que ens ocupa, les obres objecte de 
l'expedient sancionador foren objecte de dos projectes, que 
donaren lloc a expedients de legalització de les obres, que foren 
remesos per l'Ajuntament de Santanyí al Consell Insular de 
Mallorca (servei de Patrimoni Històric), mitjançant escrit de 
data 22 de gener de 1996. I als esmentats projectes figuren com a 
promotors de les obres el Sr. Wolgang Schnell i la Sra. Annette 
Schnell. Projectes que foren inclosos a l'expedient com a mitjans 
provatoris en virtut de la resolcuió de l'instructor sancionador 
de data 12 de març de 1997, tal i com sol⋅licità la pròpia part 
interessada al seu escrit d'al⋅legacions i descàrrecs. 
 

Però aquesta presumpta responsabilitat de la Sra. 
Schnell no vol dir que és efectivament responsable, i haurà de 
ser l'òrgan instructor a la tramitació del procediment, 
l'encarregat de destruir la presumció d'innocència. 
 

III.- Analitzant les al⋅legacions presentades pel Sr. 
Schnell, així com les proves practicades a l'expedient, queda 
demostrat que els promotors de les obres objecte d'aquest 
expedient son els interessats Srs. Wolgang Schnell i Annette 
Schnell. Que les obres foren duites a terme a les parcel⋅les de 
la seva propietat,  650 i 653, del polígon 10, del terme 
municipal de Santanyí. 
 

Que examinant el planejament urbanístic de Santanyí, i 
d'acord amb la certificació lliurada pel fedatari de l'Ajuntament 
de Santanyí, el jaciment de Can Bennàsser, Sa Tanca des Botigó, 
amb número d'Inventari 1119 de L'Inventari de Monuments 
Prehistòrics i Protohistòrics de Mallorca, està situat entre les 
parcel⋅les 652 i 653 (aquesta darrera és propietat dels 
interessats, on s'han duit a terme les intervencions objecte 
d'aquest expedient), constant la següent descripció: "Poblado 
talaiótico del que subsiste la mitad de un talaiot y un fragmento 
de muralla."  
 

El talaiot existent es troba justament en el límit 
entre la propietat dels interessats i la propietat veinada; però 
el fragment de murada talaiòtica, enderrocat per les obres, sí 
que es trobava dins la propietat dels Srs. Wolgang i Anette 
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Schnell. Que això és així ho demostra l'informe efectuat pels 
tècnics arqueòlegs del Consell Insular de Mallorca, de data 21 de 
març de 1997, sol⋅licitat com a mitjan provatori per l'instructor 
d'aquest expedient. 
 

Al planejament urbanístic, al capítol de Normas de 
Defensa y Ordenación de Elementos Urbanísticos Especiales, a la 
Norma 7.4. 3 sobre Protección del Patrimonio Histórico, Artístico 
y Cultural, s'assenyala al seu apartat a) que "Los sitios 
arqueológicos están declarados Monumentos histórico-artísticos 
por Decreto 2.563/1.966 de 10 de Septiembre. La Normativa de 
protección queda regulada por las Instrucciones de 10 de marzo de 
1967, ..." 
 

I a l'apartat c) d'aquesta Norma s'assenyala: "Los 
sitios arqueológicos relacionados enel anexo F1 que poseen 
carácter rural, por quedar ubicados en suelo no urbanizable, 
quedan afectados por un área de protección, inedificable y que 
debe quedar inalterable respecto al estado que poseían en el 
momento de la aprobación inicial de las presentes N.N.S.S. y que 
se define en función del valor histórico-artístico del mismo, su 
situación y su estado de conservación, resultando se de: un área 
barrida por un círculo de 50 m. de radio cuyo centro se disponga 
sobre cada uno de los puntos del perímetro reconocido del sitio 
arqueológico, en los catalogados en el anexo F.1...." 
 

El jaciment inventariat amb el núm. 1119 està catalogat 
a l'Anexe F.1. Per tant, és clara l'existència de prohibició de 
qualsevol tipus d'edificació dins els 50 metres que marca la 
referida normativa urbanística. Però si l'obra que es pretén 
realitzar està fora d'aquests 50 metres, no vol dir que quedi 
eximida d'autorització prèvia de l'Autoritat competent en matèria 
de patrimoni històric (abans el Decret 2563/1966, de 10 de 
setembre -art. 2-, i ara la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol -arts. 19 i 22, en relació amb la 
disposició adicional primera-). Per tant, si a la parcel⋅la 653 
hi havien restes d'una "paret d'ortostats que forma part d'un 
sestadors" (els sestadors que el propi interessat Sr. Schnell 
esmenta al seu escrit d'al⋅legacions - núm. 4 del punt SEGON -), 
i que consta, com ja s'ha dit, catalogat a l'Annexe F.1 de les 
NNSS del terme municipal de Santanyí, és clara l'obligatorietat 
que tenien els interessats de sol⋅licitar la corresponent 
autorització a l'òrgan competent en matèria de patrimoni 
històric, com més amunt s'ha argumentat. 
 

IV.- Ara bé, una cosa són els fets produïts, i l'altre 
la responsabilitat en els mateixos per part dels interessats. 
 

De les proves practicades, en concret, la que fa 
referència a la prova documental proposada pels interessats al 
seu escrit de descàrrecs, per tal que la Conselleria d'Educació, 
Cultura i Esports del Govern Balear, mitjançant el lliurament de 
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certificació, acreditàs la notificació fefaent als interessats, 
Srs. Schnell, i als anteriors propietaris, de l'afectació de les 
seves parcel⋅les per un Bé d'Interès Cultural, es pot concloure 
sense cap tipus de dubte la no imputabilitat als Srs. Schnell de 
la infracció recollida a l'article 76.1, a). en relació amb 
l'article 36, sobre l'incompliment del deure de conservació dels 
béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol. La certificació 
lliurada pel Director General de Cultura i Política no demostra 
l'existència de cap tipus de notificació als interessats, o 
antics propietaris, de l'existència de béns d'interès cultural a 
les parcel⋅les objecte d'aquest expedient. I per la qual cosa, no 
es pot exigir el compliment del deure de conservació a qui no ha 
estat notificat en debuda forma. És clarificadora la Sentència de 
la Sala de lo Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia esgrimida pels interessats al seu escrit de descàrrecs 
 

El mateix cal dir en quant a la infracció prevista a 
l'article 76.1, g); si els interessats no foren notificats de la 
declaració de monument de les restes situades a les parcel⋅les de 
la seva propietat, com es pot exigir el deure de conservació? I 
al mateix temps, com es pot argumentar que l'enderrocament de les 
restes de la murada talaiòtica ho ha estat amb el coneixement que 
era un bé protegit? D'acord amb el principi de responsabilitat 
recollit a l'article 130 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, només es poden sancionar les 
persones responsables  dels fets constitutius d'infracció 
administrativa. Si els Srs. Schnells no coneixien l'existència de 
béns d'interès culturals a la seva propietat, i per tant no en 
tenien el deure de conservar-lo, és clar també que 
l'enderrocament de la murada no es fruit d'una actuació 
premeditada, sinó d'una actuació amb finalitats ben distintes de 
les previstes com a infracció administrativa a la Llei del 
Patrimoni Històric Espanyol. 
 

Questió distinta és el que fa referència a la infracció 
prevista a l'article 76.1, d) de la Llei 16/1985, de 25 de juny, 
del Patrimoni Històric Espanyol:  
 

Efectivament, del que s'ha exposat anteriorment es pot 
concloure que totes les obres que es facin a les parcel⋅les 
propietat dels interessats al present expedient sancionador han 
de comptar amb la prèvia autorització de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. Les obres que han 
originat aquest expedient sancionador, consistents en la 
construcció de piscina, porxo i terrassa-solarium, així com 
edifici anexe destinat a barbacoa, havien d'esser autoritzades 
prèviament per la Comissió Insular del Patrimoni Històric 
Artístic del Mallorca, òrgan competent desprès de la 
transferència operada mitjançant decret autonòmic 6/1994, de 13 
de desembre. No és causa jurídica suficient per l'exempció de 
responsabilitat el que les obres de reforma i ampliació de 
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vivenda que comptaven en llicència municipal d'obres de data 18 
de novembre de 1994, tampoc comptaven amb la prèvia autorització 
de la Comissió de Patrimoni Històrico-Artístic. 
 

En tot cas, i pel que respecte a l'atorgament de 
llicència sense la preceptiva autorització, podria determinar 
l'obertura d'un expedient sancionador per determinar les 
possibles infraccions i responsabilitats en què pot haver 
incorregut l'Ajuntament de Santanyí, no essent però objecte 
d'aquest expedient. 
 

Tampoc es pot argumentar en aquest cas el 
desconeixement per part dels interessats de l'obligació legal de 
comptar amb la prèvia autorització de la Comissió de Patrimoni 
Històric (art. 6 del Codi Civil: "La ignorancia de las Leyes no 
excusa de su cumplimiento."). 
 

També fer constar que malgrat la no existència de 
responsabilitat dels insteressats en quant a les infraccions 
previstes a l'article 76.1, paràgrefs a) i g), pels fets que han 
originat aquest expedient, sí hi ha l'obligació per part de 
l'òrgan competent d'iniciar un expedient per infracció 
urbanística, donat que les obres no comptaven amb llicència 
municipal. 
 

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, així com al principi 
de proporcionalitat recollit a l'article 131 de la Llei 30/1992. 
 

VI.- En el present cas,  i ateses les proves 
practicades, no s'hi descobreix l'existència de reiteració en la 
realització dels fets objecte del present expedient sancionador. 
 

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 solidàriament als Srs. Wolgang i Annette 
Schnell, per la infracció administrativa prevista a l'article 
76.1, d) en relació amb l'article 22, de la Llei 16/1985, de 25 
de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa de 
trecentes mil pessetes (300.000.- ptes.). 
 

II.- Notificar el present acord als interessats, Srs. 
Wolgang i Annette Schnell, i comunicar-lis que contra aquest 
podran interposar directament RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU en 
el termini de dos mesos, a comptar des de el dia següent al de la 
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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 Santanyí." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 
 
  PUNT 18.- AUTORITZACIÓ A L'AJUNTAMENT D'ESPORLES PER 
ALIENAR L'EDIFICI I SOLAR ANOMENAT LES "ESCOLES VELLES". 
 

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

"Atesa la sol⋅licitud d'autorització de l'ajuntament 
d'Esporles per a la venda de l'edifici i solar anomenat "Escoles 
Velles", situades al carrer Miquel Marqués núm. 21 del Municipi, 
 

Atès que l'article 1 de la Llei Autonòmica 8/1993, de 
dia 1 de desembre, d'atribució de competències als Consells 
Insulars en matèria de Règim Local, en  relació amb l'article 5.1 
del Reglament d'Organització de les competències atribuïdes per 
la Comunitat Autònoma al Consell Insular de Mallorca en matèria 
de Règim Local, estableix que l'autorització dels expedients 
d'alienació, permuta i gravamen de béns immobles patrimonials de 
les entitats locals, quan el valor excedeixi del 25% dels 
recursos ordinaris del pressupost anual de la  corporació, 
correspon al Ple del Consell Insular. 
 

Examinat l'expedient instruït a l'efecte per 
l'Ajuntament,  vists els requisits establerts en els articles 109 
i següents del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat 
per RD 1372/86, de 13 de juny  i vist l'informe redactat pel SAT 
a l'efecte, es proposa al Ple del Consell Insular de Mallorca, 
l'adopció del següent acord: 
 

Primer.- Autoritzar a l'Ajuntament d'Esporles la venda 
de l'edifici i solar anomenat "Escoles  Velles", situat al carrer 
Miquel Marqués núm. 21 del Municipi. 
 

Segon.- L'alienació haurà de realitzar-se d'acord amb 
la Legislació de Contractes de les Administracions Públiques i 
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els ingressos derivats de l'alienació hauran d'esser destinats al 
finançament de despeses d'inversions." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
 PUNT 19.- APROVACIÓ DEL CANVI DE DENOMINACIÓ TOPONÍMICA 
DEL MUNICIPI DE "BANYALBUFAR". 
 

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

"Atès que en el Registre d'Entitats Locals del MAP el 
topònim del municipi de "Banyalbufar" figura com "Bañalbufar", 
 

Atesa la petició de l'Ajuntament de Banyalbufar 
relativa al canvi de denominació toponímica del seu municipi per 
tal de adaptar-lo a la forma prevista al Decret 36/1988, de 14 
d'abril, pel qual es fixen les formes oficials dels topònims de 
les Illes Balears i segons el qual, l'ortografia correcte del 
Municipi és "Banyalbufar" amb "ny", 
 

Atès l'expedient instruït a l'efecte per l'Ajuntament, 
vist l'informe favorable del SAT i considerant complits els 
requisits establerts en el procediment legal previst als articles 
26 i següents en el Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial 
de les Entitats Locals, 
 

Es proposa al Ple del Consell Insular de Mallorca 
l'adopció dels següents acords: 
 

Primer.-  Aprovar el canvi de denominació toponímica 
del municipi de "Bañalbufar" per la forma  que fixa el Decret 
36/1988, és a dir, "Banyalbufar" amb "ny". 
 

Segon.- Comunicar el present acord a l'Ajuntament 
interessat perquè el comuniqui, en el termini d'un mes,  al 
Registre d'Entitats Locals del MAP, als efectes prevists a 
l'article 14.1 de la LBRL i conforme disposa l'article 11.3 del 
TRRL.  
  

El canvi de denominació tindrà caràcter oficial una 
vegada anotat en el Registre d'Entitats Locals del MAP i publicat 
en el Butlletí Oficial de l'Estat." 
 
 

El Sr. Alorda (PSM) informa que hi ha una interpretació 
segons la qual, després del Decret de toponímia aprovat pel 
Govern Balear, els noms oficials dels municipis ja havien quedat 
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adaptats a la forma que preveu la Llei de normalització i que, 
per altra banda, el Ministeri interpreta que aquest canvi no és 
plenament efectiu fins que no es recull en el Registre d'Entitats 
Locals. 
 

És el mateix cas del punt següent de l'ordre del dia, 
referit a Estellencs . Anuncia que revisaran els altres noms dels 
municipis per si en queda cap sense fer aquest tràmit. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
 PUNY 20.- APROVACIÓ DEL CANVI DE DENOMINACIÓ TOPONÍMICA 
DEL MUNICIPI "ESTELLENCS". 
 

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

"Atès que en el Registre d'Entitats Locals del MAP el 
topònim del municipi d'Estellencs figura com "Estellenchs", amb 
"h".  
 

Atesa la petició de l'Ajuntament d'Estellencs relativa 
al canvi de denominació toponímica del seu municipi en el 
Registre d'Entitats Locals per tal de adaptar-lo a la forma 
prevista al Decret 36/1988, de 14 d'abril, pel qual es fixen les 
formes oficials dels topònims de les Illes Balears i segons el 
qual, l'ortografia correcte del Municipi és "Estellencs" sense 
"h", 
 

Atès l'expedient instruït a l'efecte per l'Ajuntament, 
vist l'informe favorable del SAT i considerant complits els 
requisits establerts en el procediment legal previst als articles 
26 i següents en el Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial 
de les Entitats Locals, 
 

Es proposa al Ple del Consell Insular de Mallorca 
l'adopció dels següents acords: 
 

Primer.-  Aprovar el canvi de denominació toponímica 
del municipi de "Estellenchs" per la forma  que fixa el Decret 
36/1988, és a dir, "Estellencs" sense "h". 
 

Segon.- Comunicar el present acord a l'Ajuntament 
interessat perquè el comuniqui, en el termini d'un mes,  al 
Registre d'Entitats Locals del MAP, als efectes prevists a 
l'article 14.1 de la LBRL i conforme disposa l'article 11.3 del 
TRRL.   
 

El canvi de denominació tindrà caràcter oficial una 
vegada anotat en el Registre d'Entitats Locals del MAP i publicat 
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en el Butlletí Oficial de l'Estat." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
 PUNT 21.- APLICACIO DE ROMANENTS DEL PLA D'OBRES I 
SERVEIS DE 1997(SEGONA RELACIO). 
 

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

"El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió 
celebrada el dia 6 d'octubre de 1997 va aprovar els romanents del 
Pla d'Obres i Serveis de 1997 per un total de de 130.820.350 
pessetes, amb  una aportació del MAP de 18.992.106 pessetes, una 
aportació del CIM de 67.929.727 pessetes i una aportació dels 
Ajuntaments de 43.898.517 pessetes. En aquest acord no 
s'aplicarén  tots els romanents quedant pendent d'aplicar la 
quantitat de 31.576.813 pessetes, i a mès a la partida 
pressupostaria 70.51.800.76200 del Pla d'Obres i Serveis hi ha un 
romanent de 13.351.773 pessetes que també es pot utilitzar per 
realitzar mes obres que ja estaven aprovades i adjudicades en el 
Pla bianual 1997-1998.  
 

L'Ajuntament de Santa Maria del Camí  mitjançant escrit 
de data 1 d'octubre de 1997 ha sol.licitat una subvenció per 
poder dotar d'aigüa potable i clavegueram al nou vial de la 
Unitat d'Actuació núm VIII  previst a les Normes Subsidiàries del 
municipi, el pressupost del projecte es de 38.990.327 pessetes. 

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

A C O R D  
 

1r.-  Aprovar el projecte de l'Ajuntament de Santa 
Maria del Camí "Dotació aigüa potable i clavegueram al nou vial 
de la Unitat d'Actuació núm VIII previst a les NN.SS de Santa 
Maria del Camí", amb un pressupost total de 38.990.327 pessetes. 
 

2n.- Aplicar els romanents a les següents obres que ja 
estan adjudicades i aprovades en el Pla Bianual 1997-1998:  
 

AJUNTAMENT DE FELANITX: "Renovació xarxes i  semi 
conversió carrers" .Pressupost: 9.901.112. Aportació CIM: 
4.950.556 pessetes. Aportació Ajuntament: 4.950.556 pessetes. 
 

AJUNTAMENT DE  PUIGPUNYENT: "Urbanització cami de Ses 
Veles, 3ª fase". Pressupost: 4.125.620 pessetes. Aportació CIM: 
3.300.496 pessetes. Aportació Ajuntament: 825.124 pessetes. 
 

ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA: "Clavegueram, 6ª 
fase". Pressupost: 6.856.590 pessetes. Aportació CIM: 5.485.272 
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pessetes. Aportació Ajuntament: 1.371.318 pessetes.  
 
 

3r.- Aplicar també els romanents a l'obra sol.licitada 
per l'AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ: "Dotació aigüa  potable 
i clavegueram al nou vial de la Unitat d'Actuació núm. VIII 
previst a les NN.SS. de Santa Maria del Camí". Pressupost: 
38.990.327 pessetes. Aportació CIM: 31.192.262 pessetes. 
Aportació Ajuntament: 7.798.065 pessetes. 
 

L'esmentada obra de l'Ajuntament de Santa Maria del 
Camí ha d'estar adjudicada i comunicada l'esmentada adjudicació 
al Consell Insular abans de dia 31 de desembre de 1997, i 
finalitzada abans de dia 31 de desembre de 1998." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 PUNT 22.- APROVACIÓ DEL RESTAURANT ESCOLA DEL CONSELL 
DE MALLORCA. 
 

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

 
   "La peculiar configuració i la substancial relevància a 
l'estructura econòmica i social de la nostra illa de les 
activitats de serveis afectades per l'estacionalitat i, en 
particular, de les relacionades amb el sector de la restauració, 
aconsellen establir mesures de foment, amb la finalitat esencial 
de garantir el nivell de qualitat i professionalitat exigible a 
l'oferta característica d'aquest sector. 
 

En cumpliment d'aquesta finalitat, l'Escola d'Aprenents 
de Mallorca, creada per acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca (C.I.M.) de dia 5 de desembre de 1988, gestionada per 
FODESMA i subvencionada, en la seva totalitat, per l'INEM, 
mitjançant el seu Plà de Formació i Inserció Professional, ha 
vingut oferint, satisfactòriament, una ensenyança 
individualitzada en forma teòrico-pràctica dels perfils i les 
capacitacions profesionals pròpies del sector de la restauració, 
dirigida, en especial, al jovent en atur i amb manca de 
qualificació i programada a partir de les necessitats reals dels 
alumnes i de les empreses del sector.  

 
L'experiència acumulada durant aquests anys aconsellen 

aprofundir en la mateixa amb tal que la configuració de l'Escola 
sigui oberta a qualsevol altre aspecte relacionat amb el sector 
de la restauració que afavoreixi la promoció educativa i, en 
general, cultural, de la riquesa gastronòmica de la nostra illa. 
En aquest sentit, esdevé necessària una nova delimitació de 
l'Escola, a dins un marc més flexible del  que resulta de l'acord 
plenari esmentat amb anterioritat, que redefineixi el ventall i 
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règim de les seves activitats, tant en relació al contingut de 
les mateixes, com respecte als seus beneficiaris, tot respectant 
la legislació vigent i el marc competencial de la Corporació. 
 

En virtud de l'anterior, i en atenció al que disposen 
els articles 12.1 c) i d) de la Llei 5/1989, de 13 d'abril dels 
Consells Insulars, i els articles 28, 31.2 a), 36.1 c) i 41.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació 
eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta 
d' 
 

 
A C O R D 

 
PRIMER.- Aprovar la creació del "Restaurant-Escola del 

Consell de Mallorca", com a centre permanent promocional 
d'activitats educatives i culturals relacionades amb el sector de 
la restauració, gestionat per FODESMA, servei depenent del 
Consell Insular de Mallorca. 
 

SEGON.- El Restaurant-Escola podrà promoure i 
organitzar, per sí mateix o en col.laboració amb altres Entitats, 
nacionals e internacionals, qualsevol programa i actuació pròpia 
del seu objecte, sota les següens directrius generals: 
 

1º.- Les despeses derivades de l'execució dels 
programes s'integraràn en el Pressupost General del Consell 
Insular de Mallorca i la seva financiació podrà preveure 
aportacions i subvencions d'altres Entitats, i, fins i tot, 
l'obligatorietat de satisfer un import de matrícula per part dels 
participants en els programes, tot allò d'acord amb la legislació 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 

2º.- En els programes educatius i de formació, els 
alumnes no tendràn la consideració de treballadors ni percebràn 
cap retribució salarial, sense perjudici de l'obligatorietat per 
part de la Corporació d'assegurar els riscs personals derivats de 
les activitats programades, així com, respectivament, de la 
possibilitat d'establir beques formatives promocionals. 
 

3º.- Els programes i activitats que la normativa vigent 
atribueixi a altres Administracions Públiques, i, en particular, 
les relatives a promoció professional ocupacional i inserció 
laboral, se sotmetràn al que estableixi la legislació sectorial i 
les disposicions administratives reguladores dels esmentats 
programes." 
 
 

La Sra. Bover (PSM). Recorda que la Comissió va aprovar 
la proposta per unanimitat. Informa que aquesta escola la 
gestionava FODESMA i que la finançava al 100% l'INEM a través del 
Pla d'inserció i formació professional. Aquest acord permet obrir 
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noves línies d'ajuda per poder-ne cobrir les despeses. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 23.- CONTRACTE-PROGRAMA ENTRE EL GOVERN DE LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA, PER A LA POSADA EN MARXA D'ACCIONS FORMATIVES DINS EL 
FONS SOCIAL EUROPEU. 
 

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

"ANTECEDENTS: " El Consell Insular de Mallorca exerceix 
les seves competències en distints àmbits  en que la formació 
professional ocupacional és un objecte preferent (Acció Social, 
Cultura i Patrimoni, Esports...), a més de totes aquelles que 
garanteixen els principis de solidaritat i equilibri 
intermunicipal , en el marc de la política econòmica i social i 
el foment i l'administració dels interessos de Mallorca segons la 
Llei de Bases de Regim Local, la Llei de Consells Insulars i les 
distintes lleis de delegació de competències.Concretament, i en 
aquest sentit, el Consell de Mallorca té assumida la gestió del 
programa de Suport Transitori a Mallorca, per Decret 36/1995 de 6 
d'abril. 

Igualment, el Govern de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, mitjançant Decret 174/1996 de 14 de setembre, té 
la possibilitat de subscriure contractes-programa de caràcter 
temporal amb les entitats locals dins l'àmbit de les Illes 
Balears amb l'objectiu d'instrumentar programes i accions de 
formació ocupacional, per la qual cosa es sotmet a votació la 
següent proposta d' 
 

ACORD 
 

1.- Aprovar la proposta de contracte-programa adjunta 
entre el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 
el Consell Insular de Mallorca per a la posada en marxa d'accions 
formatives dins els Fons Social Europeu.  
 

2.- Autoritzar l'Hble. Sra. Presidenta del Consell 
Insular de Mallorca, Maria Antònia Munar i Riutort, a signar la 
proposta de contracte-programa adjunta." 
 
 

Intervé la Sra. Bover (PSM). Considera que es tracta 
d'una proposta positiva, ja que permet treballar conjuntament amb 
la Conselleria de Treball i Formació i dedicar més recursos 
procedents del Fons Social Europeu a accions formatives. 
 

Informa que l'aportació europea és del 50%, el 25 % és 
del Govern Balear i la resta prové d'entitats locals o altres 
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entitats que col⋅laboren en les activitats formatives. La 
proposta implica la posada en funcionament d'un centre 
d'orientació i assessorament per promocionar les accions 
formatives. 
 

Anuncia que es crearà una comissió mixta amb 
representats del Consell Insular i la Direcció General de 
Formació que informarà la Comissió de Cooperació. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Afirma que la proposta 
compta amb el suport del grup del PP perquè consideren molt 
positiu que es puguin dur a terme activitats conjuntes amb el 
Govern Balear. Anuncia el vot favorable del seu grup. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 24.- CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I EL CONSELL REGULADOR DE LA INDICACIÓ GEOGRÀFICA 
PROTEGIDA DE LA SOBRASSADA DE MALLORCA. 
 

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

"ANTECEDENTS: "El Consell Insular de Mallorca recolza  
aquelles iniciatives destinades a donar suport a la indústria de 
transformació de productes agroalimentaris de Mallorca, com a 
motor bàsic d'aquest sector, a la vegada que propicia el foment 
de l'agricultura i la ramaderia de l'illa. En aquest sentit, la 
sobrassada de Mallorca és un element clau en la recuperació i 
estimulació del sector agroalimentari mallorquí, per la qual cosa 
aquest Consell de Mallorca pretén promocionar-la. 
 

A la vista que el Consell Regulador de la Indicació 
Geogràfica Protegida de la Sobrassada de Mallorca és 
l'interlocutor legítim per procedir al foment d'aquest producte, 
es sotmet a votació la següent proposta d' 

ACORD 
 

1.- Aprovar la proposta de Conveni Marc adjunta entre 
el Consell Insular de Mallorca i el Consell Regulador de la 
Indicació Geogràfica Protegida de la Sobrassada de Mallorca. 
 

2.- Autoritzar l'Hble. Sra. Consellera de Foment i 
Ocupació, Catalina Mª Bover i Nicolau, a signar la proposta de 
Conveni annexa. 
 

3.- Aprovar l'aportació econòmica de 2.500.000.-PTA. al 
Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida de la 
Sobrassada de Mallorca, NIF núm. Q-575005-J, amb domicili social 
al carrer Major, núm. 19 d'Ariany, segons s'estableix a l'Annex 
per a l'any 1997 de l'esmentat conveni, i atesa l'existència de 
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crèdit amb el núm. 19970  ." 
 
 

La Sra. Bover (PSM). Recorda que el consell ja va dur a 
terme accions per estimular el consum de productes mallorquins. 
El conveni de la proposta constitueix la continuació d'aquelles 
campanyes en un camp concret. Informa que l'aportació del Consell 
serà de 2'5 milions que es destinaran a editar 6.000 exemplars 
d'un receptari de cuina amb aplicacions culinàries de la 
sobrassada. L'edició d'enguany es farà en llengua catalana i es 
destinarà a promocionar el mercat de Catalunya. L'edició del 98 
es farà en castellà i es destinarà al mercat de la Comunitat de 
Madrid. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

 
DESPATX EXTRAORDINARI. 

 
 

Acabat l'ordre del dia la presidenta proposa incloure 
una sèrie de punts com a despatx extraordinari. 
 

El Sr. Rovira (PP) sol⋅licita que es votin separadament 
els punts que corresponen a mocions presentades pels grups 
polítics de les propostes que presenta l'equip de govern. 
 

Se sotmeten a votació les mocions presentades pels 
grups polítics i s'aprova per unanimitat incloure-les-hi. 
 

El Sr. Grosske (EU) demana per a la resta de punts la 
votació separada i que els portaveus puguin explicar el sentit de 
la votació. 
 

Recorda que, en relació als dos expedients de 
modificació de crèdit, el seu grup es va abstenir en la votació 
de la Comissió. Hi varen fer constar que la posició del seu grup 
no prové del contingut de les modificacions que, en principi, 
considera raonables. Recorda que hi ha temes pendents tan 
sensibles com el Reglament de Subvencions, que es va retirar del 
Ple anterior i que avui tampoc no es presenta, sense saber per 
què ni tampoc no hi ha notícies de quan es pensa plantejar,i que 
passa igual amb el Reglament orgànic. Davant aquestes condicions 
d'incompliment de compromisos signats per l'equip de govern amb 
EU, no considera oportú votar a favor del suplement i tampoc a 
favor de la inclusió. 
 

El Sr. Pascual (UM) demana que no s'incloguin aquests 
dos punts a l'ordre del dia. 
 

La presidenta decideix no proposar la inclusió dels dos 
expedient de modificació en el despatx extraordinari. 
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Intervé el Sr. Rovira (PP) en relació a l'aprovació de 

l'estat de comptes de la ITV i anuncia que el seu grup està 
d'acord a debatre aquesta proposta, ja que es va presentar amb 
temps als grups i també el varen tractar els òrgans de gestió de 
la ITV. 
 

S'acorda per unanimitat incloure aquest punt a l'ordre 
del dia. 
 

S'acorda per unanimitat incloure la proposta referida 
al pla de modernització del Consell de Mallorca. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP) informa que el seu grup 
votarà a favor d'incloure la moció referida a la modificació del 
Reglament d'ingrés del personal de la CAIB, ja que coincideix amb 
una que també ha presentat el PP. Demana, a més, que es debatin 
conjuntament. 
 

El Sr. Grosske (EU) està d'acord amb la inclusió, ja 
que si s'ha votar favorablement incloure una moció presentada pel 
PP no tendria sentit oposar-se a una d'igual presentada per 
l'equip de govern. 
 

S'acorda per unanimitat incloure la proposta referida 
al Reglament d'ingrés presentada per l'equip de govern. 
 

D'aquesta manera s'acorda un ordre del dia corresponent 
al despatx extraordinari que conté els punts següents: 
 

1.- Estat de Comptes de la ITV. 
 

2.- Creació d'una comissió per tal de dur endavant el 
Pla de modernització del Consell Insular de Mallorca. 
 

3.- Proposta de modificació de l'apartat 4 de l'article 
5 del Reglament d'ingrés del personal al servei de la CAIB, 
presentada per l'equip de govern. 
 

4.- Moció sobre modificació de l'apartat 4 de l'article 
5 del Reglament d'ingrés del personal al servei de la CAIB, 
presentada pel Grup de Consellers del PP.  
 

5.-Moció del PP referida a la introducció d'avions 
d'hèlice en el transports interinsulars i amb la península. 
 

6.-Moció del Grup de Consellers del PP referida a la 
pròrroga del conveni del centre de drogodependències Margalida 
Femenias. 
 

7.-Moció presentada pel grup de consellers del PP sobre 
la residència del cap del Pinar. 
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8.-Moció presentada pel Grup de Consellers del PP 
referida a l'Autopista de Llevant. 
 

9.- Moció presentada pel Grup de Conseller d'EU 
referida la projecte d'autopista Palma-Manacor. 
 
 
  PRIMER PUNT.- PROPOSTA D'APROVACIó DE L'ESTAT DE 
PREVISIó DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT ITEVE MALLORCA, 
S.A., PER A L'EXERCICI DE 1997. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 
d'Hisenda i Especial de Comptes: 
 

"En data 2 de juliol es va crear l'empresa pública 
Iteve Mallorca, S.A., societat mercantil de capital íntegrament 
del Consell Insular, que gestiona els serveis de l'inspecció 
tècnica de vehicles. 
 

D'altra banda, el dia 27 d'octubre de 1997, s'ha 
aprovat pel Consell d'Administració de l'esmentada Societat, la 
remisió al Consell Insular dels estats de previsió de despeses i 
ingressos de l'esmentada societat corresponents a l'exercici de 
1997.  
 

Vist que el Pressupost del Consell Insular per el 
exercici de 1997, es va aprovar definitivament en data 3 de 
febrer de 1997, la Presidenta de la Corporació, conformement amb 
el que disposen els art.112 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, i també l'art.143 i següents de la Llei 39/1988, 
i la resta de disposicions que regulen la matèria, especialment 
l'article 18.5 del R.D. 500/1990, formula la següent 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 

1r. Aprovar els Estats de Despeses i Ingressos de la 
Societat Iteve Mallorca, S.A., per a l'exercici de 1997, el resum 
del qual per capítols és el següent: 
 

I N G R E S S O S  
 

A) OPERACIONS CORRENTS 
 

1.- Imposts directes................           
2.- Imposts indirectes ............. 
3.- Taxes i altres ingressos .......   197.068.000,- 

          4.- Transferències corrents ........  
5.- Ingressos patrimonials .........     1.346.000,- 

 
         B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
 

6.- Alienació d'inversions reals.... 
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      7.- Transferències de capital ......  
8.- Variació d'actius financers ....  
9.- Variació de passius financers ..  

                                                                 
                                     TOTAL      198.414.000,-   
 D E S P E S E S  
 

A) OPERACIONS CORRENTS 
1.- Remuneracions del personal.....     93.634.000,- 
2.- Compra de béns corrents i de 

              serveis........................     83.014.000,- 
3.- Interessos ....................     
4.- Transferències corrents .......  

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6.- Inversions reals ............... 

    7.- Transferències de capital....... 
8.- Variació d'actius financers .... 
9.- Variació de passius financers .. 
Amortitzacions Tècniques                   545.000,- 

                                               --------------- 
                                      TOTAL...   177.193.000,- 
 

2n.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a 
definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d'exposició pública, i entrarà en vigor dins l'exercici a 
què es refereix, una vegada que s'hagi complit el que disposa 
l'article 112,3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de Règim Local, i també l'art. 150 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals." 
 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Informa que el pressupost 
només feia referència al semestre del 97 en què ha estat creada 
la ITEVE Mallorca. Es tracta de complir els requisits que exigeix 
la Llei d'hisendes locals en relació a l'aprovació dels 
pressuposts de les empreses públiques. Com que la proposta es 
refereix tan sols a un semestre, només s'hi constaten els acords 
presos, en relació als lloguers i a les despeses d'adquisició de 
les instal⋅lacions, sense que hi hagi aprovació de la gestió 
política pròpia, ja que això serà un debat que correspondrà als 
pressuposts del 98. 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Anuncia l'abstenció del seu 
grup. Pensa que el debat sobre la gestió s'ha de produir en el 
moment de debatre els pressuposts del 98, ja que la proposta 
d'avui no és més que una continuació del pressupost que tenia 
ITEMA. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 16 vots 
a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i quinze abstencions (PP, Mixt).   
 
 
  SEGON PUNT.- MOCIÓ DE PRESIDÈNCIA REFERIDA A CREACIÓ DE 



 
 

32 

LA COMISSIÓ ESPECIAL PEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE MODERNITZACIÓ 
DEL CIM. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"A la vista del desenvolupament de les accions duites a terme per la 
Comissió Tècnica i el Grup de Referència del Pla de Modernització i per augmentar la 
participació dels Grups Polítics del Consell, aquesta Presidència presenta al Ple per la 
seva aprovació la creació de la Comissió Especial pel Desenvolupament del Pla de 
Modernització del Consell de Mallorca, que tindrà la feina de impulsar i vigilar els 
projectes i les accions que integren l´esmentat Pla. 
 

Aquesta Comissió estarà integrada per la Presidència i un representant 
de cada Grup Polític del Consell. La Presidència podrà delegar aquesta en qualsevol 
membre de la Corporació a proposta de la Comissió." 
 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Informa que al Consell es 
treballa en un inici de Pla de modernització amb la col⋅laboració 
dels funcionaris responsables dels diferents serveis i centres. 
Considera que ara ha arribat el moment que hi hagi un òrgan de 
participació política que també pugui dictaminar sobre propostes 
que puguin requerir acords del Ple. Per això es proposa crear 
aquesta comissió que es diria Comissió Especial per al 
Desenvolupament del Pla de Modernització amb la participació de 
tots els grups de consellers, tot i que una participació reduïda 
comparada amb la de les comissions informatives, ja que pot donar 
els mateixos resultats a l'hora de votar favorablement o 
desfavorablement. Considera que la proposta mereixerà el suport 
de tots els grups, ja que s'ha procurat consultar-les i informar-
los que totes les gestions i perquè es tracta d'una tasca que 
supera l'equip de govern i la durada d'aquest mandat. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
 
  TERCER I QUART PUNT.-  PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE 
L'APARTAT 5.4 DE L'ARTICLE 5 DEL REGLAMENT D'INGRÉS DEL PERSONAL 
AL SERVEI DE LA CAIB, APROVAT PEL DECRET 27/1994, D'11 DE MARÇ 
(BOCAIB NÚM 36, DE 24-03-94)". 
 

La presidenta decideix agrupar els punts 3 i 4 del 
despatx extraordinari. 
 
 

Es dóna compte de la següent moció presenta per l'equip 
de govern: 

 
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Atesa la petició unànime del sindicats amb 
representació a la Mesa de Negociació del Consell Insular de 
Mallorca (CCOO, UGT i CSI-CSIF), manifestada en repetides 
ocasions, especialment a la reunió mantinguda el passat dia 27 
d'octubre, en el sentit de valorar les condicions de formació, 
mèrit i nivells d'experiència de la fase del concurs de les 
proves selectives que s'han de convocar en el marc de l'oferta 
d'ocupació pública aprovada pel Ple el dia 6 d'octubre de 1997, 
fins a un 45 per cent de la puntuació total assolible en el 
procés selectiu. 
 

Atès que l'equip de Govern d'aquesta Corporació també 
ja ha manifestat el seu posicionament favorable a aquest 
plantejament, tota vegada que el mateix permet contrastar d'una 
forma més realista els coneixements demostrats a la fase 
d'oposició amb una valoració adequada de l'experiència i 
preparació dels aspirants, garantint, d'aquesta manera, la 
selecció dels candidats més idonis. 
 

Atès que la normativa d'aplicació pel que fa a la 
puntuació màxima atorgable a la fase de concurs, per remissió de 
l'article 134.2 del text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
781/1986 de 18 d'abril, és el Reglament d'ingrés del personal al 
servei de la CAIB, aprovat pel Decret 27/1994, d'11 de març, i 
concretament el seu article 5,4 que estableix: "La valoració de 
les condicions de formació, mèrit, o nivells d'experiència que 
s'incloguin en la fase de concurs no podrà significar, en conjunt 
i en relació amb el total de la puntuació màxima assolible en tot 
el sistema de selecció, més del 33 per cent". 
 

Atès que per poder aplicar el percentatge que es 
proposa cal procedir a la modificació de l'esmentat article 5,4 
del Reglament, de forma que possibiliti que la puntuació màxima 
assolible sigui del 45 per cent. 
 

El Conseller que subscriu eleva a aquesta Presidència 
per a la seva presentació al Ple per a la seva aprovació al 
següent: 
 
 
 ACORD: 

Amb fonament als motius expressats anteriorment i 
tenint en compte la petició formulada pels sindicats que formen 
part de la Mesa de Negociació del CIM (CCOO, UGT i CSI-CSIF) i la 
consideració favorable dels grups polítics que integren aquesta 
Corporació, se sol.licita del Govern de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears la modificació de l'article 5,4 del Reglament 
d'ingrés del personal al servei de la CAIB, aprovat pel Decret 
27/1994, d'11 de març, en el següents termes: "La valoració de 
les condicions de formació, mèrit, o nivells d'experiència que 
s'incloguin en la fase de concurs no podrà significar, en conjunt 
i en relació amb el total de la puntuació màxima assolible en tot 
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el sistema de selecció, més del 45 per cent". 
 
 
 

Es dóna compte de la següent moció presentada pel Grup 
de Consellers del PP: 
  
 
       "EXPOSICIO DE MOTIUS 
 

Ateses les reiterades peticions de les organitzacions 
sindicals en el sentit de fer una valoració justa dels mèrits 
contrets per part del personal funcionari interi o temporal al 
servei d'aquest Consell Insular, coneguda la predisposició 
d'aquesta administració a tenir en compte els mateixos, 
concretada en una proposta de barem entregada als representants 
dels treballadors com a esborrany per a la seva negociació que 
recoeix aquest plantetjament i dins l'adhesió del Consell 
Insular, amb el vot unànim de tot el Ple, l'acord per a la 
consolidació d'ocupació temporal que recoeix al punt 2º que "amb 
 carácter general, el sistema selectiu serà el concurs-oposició. 
A la fase de concurs es valorará com a mérit la situació del 
personal que desenvolupa temporal o interinamente els llocs de 
feina objecte de consolidació, que serán negociats amb les 
organitzacions sindicals, sense minva dels principis d'igualtat, 
mérit i capacitat". 

Vist tot això aquest Grup de Conseller presenta la següent 
proposta d' 

     ACORD 
            

Sol⋅licita al Govern Balear a procedir a modificar el 
art. 5.4 del Reglament d'Ingrés del Personal al Servei de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el sentit d'augmentar 
el màxim en la valoració de les condicions de formació, mérits o 
nivels d'experiència que s'incloguin a la fase de concurs de 
l'actual 33% al 45%." 
 
 

Intervé el Sr. Sansó (PSM). Recorda que el Ple del 6 
d'octubre passat va aprovar l'oferta pública d'ocupació del 96. 
La passa següent era elaborar les bases que han de regir les 
convocatòries de proves, cosa que han fet els serveis tècnics de 
la casa. En la comissió negociadora del passat 27 d'octubre, els 
sindicats varen presentar la proposta de valorar la fase del 
concurs fins a un 45% i atorgar a la fase de l'oposició el 55% 
restant. 
 

És de domini públic que la situació del personal de la 
institució no és la normal i, per tant això du l'equip de govern 
a plantejar l'oferta amb l'objectiu de la consolidació dels llocs 
de feina, en consideració precisament a la situació indicada. En 
aquest sentit, a pesar que l'equip de govern està d'acord amb 
aquests percentatges, resulta que hi ha un Reglament que fixa un 
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33% per a la fase de concurs i la resta per a la fase de 
l'oposició i això és una circumstància no pot incomplir el 
Consell. 
 

Informa que el conseller que parla va iniciar converses 
amb la consellera de la Funció Pública i amb el director general 
de Personal per intentar canviar els percentatges que preveu el 
Reglament i que aquests varen manifestar la bona disposició per 
tenir en compte aquesta petició a l'hora d'elaborar els 
pressuposts del 98.  
 

Considera que en aquest punt de les negociacions era 
totalment innecessària la moció que ha presentat el PP, ja que el 
Govern Balear podria haver canviat el Reglament sense cap acord 
del Ple del Consell. Amb tot i amb això, manifesta la seva 
satisfacció per la voluntat que indica la moció en el sentit que 
el PP és partidari de resoldre la situació del personal. 
 

Fa notar que hi ha la possibilitat que el Govern vulgui 
fer el canvi aprofitant una oferta pública d'ocupació seva i, per 
tant, el faci pensant en el 98. Per evitar aquesta possibilitat 
proposa afegir al text de la proposta, dins l'apartat de l'acord, 
a continuació de: "...se sol⋅licita al Govern de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears la modificació", la indicació: ", 
dins l'any 97,". 
 

Considera que com que encara s'ha de publicar l'oferta, 
hi ha temps per fer feina en aquest sentit amb el PP. A la mesa 
es poden discutir i definir les bases tenint en compte aquests 
percentatges del 45 i el 55. De manera que de cara al 98 si no hi 
ha cap impediment, es podrien englobar dins les mateixes bases 
l'oferta del 97 i la del 98. 
 

Demana al PP que asseguri que el Govern farà el canvi 
dins el 97 per tal de garantir que no significarà cap retard i 
que l'oferta es podrà fer amb la consciència que és plenament 
legal. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). Demana al Sr. Sansó que si 
hi ha retards, no retregui històries de governs anteriors. Li 
recorda que en el Ple anterior el Sr. Sansó va reconèixer que 
l'oferta del 96 no es va poder tramitar amb totes les places 
perquè no es va publicar en el BOE. 

Retreu que el Sr. Sansó sempre vagi a remolc dels fets 
i dels sindicats i fa notar que és normal, després de no haver 
pogut fer l'oferta del 100% de les places i no haver aplicat 
l'augment salarial, que els sindicats no se'n fiïn d'allò que 
diu. 
 

Demana si s'ha fixat un temps límit per a les converses 
i també demana que no parli del 96, ja que les converses que hi 
ha hagut amb la Conselleria no s'hi remunten, sinó que varen 
començar la setmana passada. Informa que, precisament, per 
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aquesta raó el PP va presentar la moció que ara el Sr. Sansó ha 
copiat i ha millorat amb la referència a l'any 97. Per això el 
seu grup hi està d'acord.  
 

Torna intervenir el Sr. Sansó (PSM). Es nega a admetre 
que vagi a remolc perquè precisament el qui hi va és el grup del 
PP que ha presentat darrerament dues mocions a instàncies d'un 
sindicat. La proposta de l'oferta és del 6 d'octubre i a la mesa 
del 27 s'hi va manifestar l'acord amb els percentatges proposats 
pels sindicats. Però una cosa és la voluntat i una altra és la 
possibilitat i, per això, es varen iniciar les converses amb la 
Conselleria. Posteriorment, el 29, la UGT va presentar un escrit 
a tots els grups que va provocar la moció del PP. 
 

Reitera l'opinió que no era necessari l'acord del Ple, 
perquè el Consell pogués modificar els percentatges, ja que el 
director general havia manifestat que actuaria a partir d'un 
acord de mesa negociadora. 
 

Expressa la satisfacció pel fet que el PP es faci 
portaveu dels problemes del personal perquè pensa que així serà 
més bo de fer arribar a acords. Demana el suport del PP per tal 
que no hi hagi cap limitació i les bases del 97 i del 98 puguin 
incloure aquests percentatges i es pugui avançar cap a 
l'eliminació dels interinatges. Pensa que els treballadors de la 
casa ho agrairan a tots els grups. 
 

Recorda que segons alguns informes, el Consell podria 
anar directament al 45% fora passar pel Govern Balear. Considera 
que s'imposa el seny i que és millor no arriscar-se, no fos cosa 
que algú de fora pogués presentar una impugnació que retardàs 
encara més la consolidació dels llocs de feina. Per això reitera 
una vegada més la posició favorable al 45%, però pensa que la 
fórmula més segura per evitar conflictes és la via de la 
col⋅laboració del Govern. 
 

El Sr. Espinós (PP). Recorda que, si bé l'aprovació és 
del mes passat, n'hi havia una altra del 96 des de la qual no 
s'havia negociat res i que és normal que els sindicats no se'n 
fiïn. Per aquesta raó s'ha duit la moció al Ple. S'alegra que la 
majoria l'hagi recollida, ja que la intenció era que quedàs 
constància que realment es farà així. 
 

Ja que ha manifestat la bona disposició en relació a la 
participació del PP, demana que els deixi participar en les 
reunions amb els sindicats per establir les bases que han de 
regular l'oferta pública.    
 

El Sr. Grosske (EU). Opina que el problema que avui es 
debat és un problema podrit que no prové només del 96, sinó que 
hi tenen una responsabilitat molt directa els equips de govern 
anteriors a causa d'un retard injustificable en les ofertes 
d'ocupació pública anteriors i en la normalització de la política 
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laboral de la casa. 
 

Tot i que aquest tema ha estat desbloquejat durant 
aquest mandat, pensa que hi ha molt a dir sobre la diligència amb 
què s'ha tractat aquesta qüestió per l'actual equip de govern. 
 

Fa notar que aquest problema afecta unes persones amb 
nom i llinatges i que s'han vist molt perjudicades per aquesta 
política de personal. Recorda que EU va promoure un compromís 
polític, assumit per l'equip de govern i per EU, per procurar 
afavorir al màxim els interessos del personal interí. Dins aquest 
compromís s'hi inclou l'objectiu d'incrementar tant com sigui 
possible el percentatge corresponent al concurs de mèrits. Fa 
notar que en aquest criteri hi coincideixen tots. 
 

Fa notar també que aquest objectiu va esser molt 
hàbilment reconduït pel Grup de Consellers Populars en data 31 
d'octubre amb aquesta moció de modificació del Reglament d'ingrés 
del personal de la CAIB que té una aplicació amb caràcter 
supletori per a les corporacions locals. A aquesta moció se n'hi 
va afegir el mateix dia una altra de pràcticament igual. 
 

Considera que ambdues constitueixen un mal enfocament 
del problema perquè la situació en la Comunitat és radicalment 
diferent de la dels consells insulars i també perquè és possible 
solucionar el problema del Consell sense haver de recórrer a la 
modificació d'una normativa de caràcter general pensada, 
sobretot, per als funcionaris de la Comunitat Autònoma. 
 

Pensa que és possible l'increment del percentatge del 
concurs de mèrits sense haver de passar per aquest Reglament, ja 
que hi ha prou normativa estatal, jurisprudència i informes 
jurídics que ho permetrien. 
 

Anuncia que no votaran favorablement unes mocions que 
apunten en la bona direcció, però que discorren per un camí que 
ocasionarà perjudicis dins altres administracions. Tampoc no 
votaran en contra d'unes mocions que intenten solucionar un 
problema sagnant. Per tant, s'abstendran en la votació. 
 

A part d'això, fa notar que avui no se soluciona cap 
problema, sinó que s'insta una altra administració perquè actuï 
d'una determinada manera. Adverteix que aquest camí és 
extraordinàriament perillós perquè pot conduir a retards en la 
solució de problemes i pot fer caure el Govern en la temptació 
d'utilitzar precisament aquesta qüestió per ajudar a podrir una 
mica més la situació. Recorda que el Govern ja ho ha fet així amb 
la qüestió dels residus i no veu ara perquè ho hauria de fer 
d'una altra manera. 
 

Convida l'equip de govern a tenir una mica més de 
decisió política a l'hora de resoldre aquestes qüestions com 
també a l'hora d'abordar l'increment per al 1996 i també a 
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comptar més amb els sindicats per resoldre aquests problemes.  
 

Opina que allò que va passar el passat 31 és una bona 
mostra d'allò que no és una bona política. El mateix dia que 
l'equip de govern copiava una moció del Sr. Rovira, suspenia una 
reunió de la mesa de negociació. Pensa que així no s'arribaran a 
solucionar els problemes laborals de la casa. 
 

El Sr. Sansó, responent a EU, informa que el motiu de 
la suspensió va esser la voluntat expressada pels sindicats 
mateixos de no voler discutir res més mentre no estigués clar el 
tema dels percentatges. Com que hi havia reunions amb membres de 
la Conselleria per tractar precisament aquesta qüestió es va 
suspendre la reunió.  
 

Pensa que hi ha arguments defensables per no acudir al 
Govern, però el fet que no s'hagi publicat l'oferta al BOCAIB 
dóna un marge per fer feina i si no es modificaven els 
percentatges dins el 97, aleshores sí que no s'esperaria més. La 
proposta és esperar que es produeixi la modificació dins el 97 i 
si no es produeix s'utilitzarien les altres vies de cara al 98. 
Pensa que s'ha d'imposar el seny i que s'han d'esgotar els vies 
iniciades. 
 

Se sotmeten conjuntament les dues propostes a votació, 
amb l'afegit que fa referència al 97, i s'aproven per trenta vots 
a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dues abstencions (EU). 
 
 
 
      CINQUÈ PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS 
REFERIDA A ENLLAÇOS AERIS INTERILLES I ILLES-PENÍNSULA. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

 
"EXPOSICIO DE MOTIUS 

 
Ateses les noticies aparegudes els darrers dies als 

mitjans de comunicació en relació a l'absorció per part de la 
Companyia Iberia dels vols que realitza la Companyia Aviaco, 
existint la possibilitat de substituir l'actual model d'aeronaus 
per unes altres de sistema turbo hèlix i de menor capacitat de 
passatge i càrrega. 

Que respectant sempre l'activitat i independència de 
les companyies comercials en defensa dels seus propis interessos 
i manteniment de rendabilitat, el cert és que el transport aeri 
entre les illes i entre aquestes i la península, sense oblidar 
que pot esser un seriós obstacle per al comerç, com ho demostra 
una experiència similar practicada fa uns anys. 

Per tot això el Grup de Consellers Populars proposa el 
 següent  
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     ACORD 
            

Aquest Consell Insular donarà trasllat a la companyia 
Iberia la inquietud de la Institució per a la possible 
modificació de l'enllaç aeri entre les illes i amb la península, 
sol⋅licitant que s'arbitrin solucions que permetin mantenir el 
cost actual dels passatges, periodicitat i capacitat dels vols, 
respectant les hores punta, la capacitat de càrrega, la durada 
del trajecte i la qualitat de les aeronaus." 
 
 

Intervé el Sr. Flaquer (PP). Es refereix a la decisió 
presa per Iberia de substituir els models d'avions que operen amb 
la nostra illa i que implica una rebaixa de la capacitat de 
passatge i de càrrega que ha propiciat una resposta ràpida i 
contundent per part del Govern Balear que ha iniciat una 
negociació per intentar que la companyia estatal rectifiqui 
aquella decisió. 
 

Tot i respectant els interessos de la companyia privada 
a l'hora de vetlar per la seva rendibilitat, entén que la 
situació d'insularitat obliga a un esforç per mantenir 
l'activitat en les condicions i les característiques amb què fins 
ara ho havia fet. 
 

Per donar suport a la postura ferma que ha mantingut el 
Govern Balear, el Grup Popular demana al Consell de Mallorca que 
doni trasllat a Iberia de la inquietud per la modificació dels 
enllaços de manera que no impliqui deixar de mantenir unes 
condicions imprescindibles per als nostres ciutadans i per a la 
nostra economia. En primer lloc el cost, en segon lloc la 
periodicitat i la capacitat del vol, en tercer lloc la capacitat 
de càrrega, en quart lloc la durada del trajecte i, finalment, la 
qualitat de les aeronaus. 
 

La presidenta, en nom d'UM manifesta la posició 
favorable a solucionar els problemes del transport entre les 
illes i entre aquestes i la península. Però allò que pensa és que 
no ha d'esser Iberia la destinatària de la moció del Consell, 
sinó el Govern de l'Estat com a responsable d'una companyia 
pública, ja que és la institució que realment pot prendre les 
decisions polítiques com aquestes. No considera oportú adreçar-
se, per això, a Iberia, ja que allò que ha de procurar és obtenir 
el màxim benefici i és lògic que faci propostes per rebaixar els 
costs. 
 

La decisió política s'ha de prendre tenint en compte la 
realitat de la insularitat, la realitat que la nostra és la 
comunitat que més aporta a nivell d'Estat, que el nostre producte 
interior brut és de dos bilions de pessetes i que, a més, de cada 
100 pessetes que aportam, només ens en retornen 16. Per tant, hi 
ha més que motius suficients per prendre la decisió política de 
reconsiderar la decisió d'Iberia i no fer-nos volar amb avions 



 
 

40 

d'hèlice. 
 

Anuncia el vot favorable si el trasllat es fa al Govern 
de l'Estat. 
 

El Sr. Sampol (PSM), com a qüestió prèvia, fa notar que 
fa un moment s'ha aprovat una moció instant el Govern Balear a 
modificar un reglament i que, per a això, són suficients cinc 
minuts perquè es resolgui i es publiqui la modificació. Ara es 
presenta una moció per instar una companyia participada amb 
capital públic. Qualifica aquesta pràctica de ridícula, per part 
d'un grup que governa a la Comunitat i a l'Estat. I molt més quan 
és dóna els cas que si l'oposició du instàncies similars al 
Parlament, aquest grup hi vota en contra amb l'argument que el 
Govern ja ho fa. El Sr. Flaquer, continua, acaba d'informar que 
el Govern ja fa gestions i per tant la seva incoherència resulta 
patent.  
 

A part d'això, i a part de no entendre el segon punt de 
l'exposició de motius, detecta la incoherència de "respectar la 
independència de les companyies comercials en defensa dels seus 
interessos i de la seva rendibilitat" i demanar al mateix temps 
que actuïn al marge d'aquests interessos de rendibilitat i 
beneficis econòmics. 
 

Fa notar que si es tracta de defensar interessos 
generals, és el Govern el qui ha d'actuar. Ara el transport aeri 
és d'interès general a les illes, no només per als ciutadans, 
sinó per a l'Estat, perquè si no hi ha un bon transport, la 
gallina dels ous d'or s'aturarà de pondre'n i naturalment 
s'imposa que el Govern reguli les condicions d'aquest transport. 
 

Recorda que les concessions de les línies rendibles es 
donen, també en el transport per carretera, a canvi del 
manteniment de les línies que no ho són tant. 
 

Assegura que les instàncies a Iberia no són més que 
apel⋅lacions a la bona voluntat, però que no tindran gens de 
transcendència. Per això proposa in voce que allà on diu: "donarà 
trasllat a Iberia", digui: "donarà trasllat al Govern de 
l'Estat". 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Recorda que la qualitat i 
el preu del transport aeri pateix una forta erosió que va 
començar amb la taxa de seguretat i ara se n'anuncia una de nova 
anomenada d'aproximació, de més importància que l'anterior. 
L'erosió va continuar amb la concertació de les companyies aèries 
privades i públiques, contra la lliure competència i, ara, hi ha 
una actuació més amb la companyia estatal que rebaixa la seva 
oferta de qualitat, mantenint els mateixos preus, sense 
incrementar freqüències, disminuint la capacitat de càrrega, amb 
trajectes de més durad i amb més poc confort.  
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Per això, considera que s'ha de donar suport a la 
iniciativa del Grup Popular i a les gestions del Govern Balear en 
defensa d'aquests interessos, utilitzant totes les institucions 
per tal de fer canviar d'opinió el propietari d'Iberia que és el 
Govern Espanyol. 
 

No es pot tolerar que el sanejament d'Iberia de cara a 
una privatització immediata hagi de recaure sobre les necessitats 
dels ciutadans de Mallorca. Si cal que hi hagi aportacions 
estatals, correspon fer-les al Govern Espanyol que és el qui ha 
de resoldre els problemes de la insularitat. 
 

Per tant, considera que la proposta s'ha de dirigir al 
Govern espanyol i, si es vol, també a Iberia, per tal d'expressar 
la profunda preocupació del Consell per unes mesures que 
considera molt contràies als interessos generals de l'illa. 
 

El Sr. Grosske (EU) es mostra d'acord a instar el 
Govern en comptes d'Iberia, com proposa el Sr. Sampol, ja que 
instar Iberia a tenir en compte els nostres problemes des del 
respecte a la seva sacrosanta independència per dur a terme la 
seva activitat d'acord amb els seus interessos comercials és molt 
poca cosa. 
 

Allà on cal dirigir-se, per tant, és al Govern de 
l'Estat per defensar els interessos de la Comunitat Autònoma i 
els del públic en general. 
 

Anuncia el vot a favor de la moció, però fa veure que 
darrere aquests problemes s'hi amaga una política de 
privatitzacions que allò que fa és renunciar a mantenir el 
control públic sobre empreses privades que atenen interessos de 
caràcter estratègic per al conjunt de la població. Fa notar que 
dins el marc de la Unió Europea no serà possible subvencionar 
Iberia perquè atengui determinades línies, de manera que el 
Govern, si no manté participacions importants dins les companyies 
que duen endavant aquests serveis, el servei públic patirà i els 
interessos dels ciutadans patiran per molt que el Govern Balear 
vagi per Madrid amb èxits més aviat escassos. Mentre hi hagi el 
Sr. Piquer esclovellant fins al moll dels ossos tota la 
participació pública en empreses de caràcter estratègic ho 
patiran els ciutadans de l'estat, els de les Balears ho patiran 
amb els Fokkers i altres comunitats en unes altres qüestions, 
sense que hi hagi instruments dins el nou marc d'Europa per a la 
preservació dels interessos generals. Això, assegura, no ho 
resoldrà ni aquesta moció ni el Govern de la Comunitat ni el de 
l'Estat. 
 

El Sr. Flaquer (PP) agraeix el suport anunciat. Entén 
que les coses no es poden resoldre a cop de telèfon, sinó que són 
més complicades i requereixen acords i, en aquest cas, 
manifestacions de voluntat explícita de les institucions. Matisa 
que l'esmena no l'ha presentada el PSM, sinó UM i entén que en la 
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redacció final s'hauria de mantenir el trasllat a Iberia, ja que 
aquesta és una empresa pública que ha de tenir en compte els 
interessos generals i no només els de rendibilitat. 
 

Explica que l'interès del Govern, i del PP, és fer 
veure a Iberia que el fet de mantenir la rendibilitat no és 
incompatible amb el manteniment de l'activitat aèria. Pensa que 
l'objectiu final és que Iberia pugui mantenir una base aquí que 
li permeti fer rendible el manteniment dels serveis que oferia 
els darrers anys. 
 

La presidenta sotmet la proposta a votació incloent la 
modificació que consisteix a donar-ne trasllat al Govern de 
l'Estat, i també a la companyia Iberia. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
 
         SISÈ PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPOULAR 
REFERIDA A SERVEI DE DROGODEPENDÈNCIES "MARGALIDA FEMENIAS". 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
   

          "EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
                                  

   El Servei de drogodependències municipal " Margalida 
Femenias ", dependent de l'Ajuntament de Palma, és un servei 
dirigit a facilitar tractament a persones afectades per 
toxicomanies i recolzament als familiars, així com realitzar 
intervencions preventives. 

Des de la seva posada en funcionament aquest servei ha 
atès, amb molt bons resultats, un important nombre d'usuaris i 
usuàries oferint informació i orientació relativa al problema i 
recursos existents, tractament amb seguiment, reinserció y 
prevenció. 

Aquest servei ocupa, actualment, el primer pis de 
l'edifici del Llar de l'infància del carrer General Riera, número 
113 de Palma, mitjançant cessió d'us d'acord amb el Conveni 
suscrit el dia 2 de setembre de 1996. 

La ubicació del servei és, avui per avui, ampliament 
coneguda tant pels usuaris com per les institucions i entitats. 

A més, l'Ajuntament de Palma ha realitzat millores a 
l'establiment per tal de poder oferir una millor atenció als 
usuaris. 

Per tot això, atès el greu problema que ocassionaria 
pels usuaris e trasllat del servei i els perjudicis que podria 
suposar a la tasca de tractament i prevenció de les 
drogodependències 

           ACORDA  
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Primer.- Prendre en consideració la decisió de 
continuar amb  el desallotjament de les dependències del CIM al 
servei municipal de drogodependències " Margalida Femenias " de 
l'Ajuntament de Palma. 
 

Segon.- Prorrogar el Conveni subscrit entre el CIM i 
l'Ajuntment de Palma per la cessió d'us de les dependències del 
carrer General Riera, 113, 1er pis." 
 
 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Explica que la moció 
parteix de la decisió presa pel Consell el mes de juny de no 
prorrogar el conveni de cessió d'unes dependències de la Llar de 
la Infància per a dur a terme les activitats del servei de 
drogodependències Margalida Femenias. 
 

Tenint en compte que el servei funciona ja fa molts 
d'anys i que dóna molts bons resultats podria esser molt 
perjudicial per a les persones ateses que es produís un 
desallotjament del servei. La moció demana en el primer punt que 
el Consell reconsideri la decisió i, en el segon punt, que 
prorrogui el conveni de cessió. 
 

Intervé el Sr. Sansó (PSM). Recorda que el juliol del 
92 es va signar un conveni amb l'Ajuntament per ubicar-hi aquest 
centre. Aleshores l'Ajuntament ja manifestava que tenia la 
voluntat d'obrir un local destinat a aquestes activitats. La 
durada del conveni era fins al 31 de desembre del 95 i, si no hi 
havia pròrroga, l'Ajuntament es comprometia a desallotjar les 
dependències. Després es va signar una ampliació del contracte, 
amb la previsió d'un termini fins al 31 de desembre del 97, sense 
previsió de pròrroga. El mes de maig del 97, la regidora de 
l'Ajuntament va demanar una ampliació de les dependències 
ocupades i el mes de setembre va afirmar que seria una llàstima 
que el centre deixàs de funcionar, sense fer ni una referència a 
les diligències orientades a cercar un local alternatiu. 
 

El Consell va respondre amb comprensió envers les 
preocupacions de l'Ajuntament, però també feia avinent que les 
necessitats del Consell no permetien allargar més l'ocupació. 
Recorda que el Consell paga lloguers exteriors alhora que té 
espais per poder ubicar els serveis propis. 
 

Fa notar que davant necessitats del Consell el Ple ha 
de defensar aquests interessos i no els d'altres institucions. 
Reitera que el conveni no preveia pròrrogues i, a més, s'ha 
comunitat a l'Ajuntament que la intenció és ocupar aquestes 
dependències amb serveis propis. 
 

La Sra. Thomàs (EU) informa que el seu grup, quan es va 
publicar la notícia, s'hi va interessar per veure si el conseller 
podria allargar els terminis i permetre a l'Ajuntament trobar un 
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local alternatiu, encara que això no sigui la fórmula exacta que 
preveu el contracte. 
 

El grup municipal d'EU també es va interessar i la 
informació que té és que sembla que l'Ajuntament cerca un lloc i 
dóna per fet que l'ha de trobar. 
 

Anuncia que no donaran suport a la moció del PP, ja que 
no entenen que si l'Ajuntament fa comptes deixar el local i en 
cerca un altre, s'hagi de demanar al Consell que allargui els 
terminis. Allò que sí demana és que no se sigui estricte exigint 
el dia 1 de gener, sinó que es negociï una flexibilitat que 
permeti que allò que és més important i que és que el centre no 
deixi en cap moment de donar servei. 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Es mostra convençut que el 
Consell, manifestant que necessita aquest espai, no posa en 
qüestió ni vol obstruir l'actuació de l'Ajuntament de Palma en 
matèria de drogodependències. Senzillament du a terme una 
política coherent de recuperació d'espais propis, com ja va 
passar amb CODEFOC, que va desallotjar les dependències quan va 
acabar el termini, i com ha passat quan els jutjats han demanat 
més lloc i el Consell ha contestat que no és possible perquè fa 
falta per a la institució. 
 

En la mateixa línia, la intenció del Consell és que les 
dependències que ocupa l'Ajuntament en acabar el termini, que ja 
és de pròrroga final, siguin desallotjades. 
 

No es tracta de fer una aplicació estricta en el sentit 
que dia 1 de gener tothom hagi d'esser fora, però sí de veure que 
l'Ajuntament fa passes i que el Consell podrà programar 
l'ocupació d'aquests espais. 
 

Per això considera que la moció no va en la línia del 
Consell de disposar dels espais propis. 
 

La Sr. Ferrando (PP) puntualitza que, com a grup, el PP 
està a favor que el Consell ocupi les seves dependències. Fa 
notar que hi ha molts de problemes a l'hora de trobar un lloc per 
a un servei d'aquestes característiques, a part que tots els 
usuaris coneixen el lloc i un trasllat els pot representar 
dificultats. 
 

S'estranya de el Consell digui que necessita un lloc 
quan el pis de damunt està desocupat i s'utilitza com a magatzem. 
També fa notar que el Consell paga 2 milions en lloguers, però 
també en cobra 4 per a aquestes dependències i també que el 
Consell es podria plantejar utilitzar el primer pis. 
 

Pel que fa a la no previsió de prórroga, recorda que 
amb bona voluntat per les dues parts se'n pot acordar 
perfectament una altra. 
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El Sr. Sansó (PSM). Fa notar que la bona voluntat ha de 

partir de les dues parts i que no creu que sigui bona voluntat 
acusar el Consell de voler tancar el centre, sabent quina és la 
intenció del Consell i la situació del contracte. Convida a fer 
ús de la bona voluntat i a cercar unes dependències noves i que, 
a més consti al Consell que es fan aquestes gestions. Assegura 
que, si durant aquest dos mesos no s'ha trobat la solució, es pot 
plantejar la flexibilitat del Consell, sempre que quedi clar que 
el contracte acaba el 31 de desembre. 
 

Se sotmet la proposta a votació i el resultat és un 
empat: setze vots a favor (PP, Mixt) i setze en contra (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU). 
 

Repetida una segona votació amb els mateixos resultats 
es rebutja la proposta pel vot de qualitat de la presidenta. 
 
 
 
  SETÈ PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS 
REFERIDA A RESIDÈNCIA CAP PINAR. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
   
          "EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 
                                        
   A la vista de l'acord que signaren conjuntament el 
Ministeri de defensa, el govern Balear i l'ajuntament d'Alcudia 
amb data de 29 de juliol de 1997 a on es posa de manifest la 
intenció de suscriure un futur conveni per a la construcció d'un 
edifici a les instal⋅lacions que detenta el ministeri a Cap 
Pinar, al Municipi d'Alcudia des de l'any 1947 i atès que cada 
una de les parts en reconeixement de les seves facultats per a 
col⋅laborar amb aquest objectiu, han manifestat expresament la 
seva voluntat de fer d'aquest conveni una realitat. 
    

El ple del CIM adopta el següent. 
 
                        ACORD 
 

  Manifestar el suport d'aquest Consell Insular a la 
signatura del conveni objecte de l'acord d'intencions suscrit 
entre el ministeri de defensa, el govern balear i l`ajuntament 
d'alcudia el 29 de juliol de 1997, i que fa referència a la 
construcció d'una residència a Cap Pinar a l' ajuntament 
d'alcudia." 
 
 
 

Presenta la moció el Sr. Rovira (PP). Considera que els 
arguments a favor de la moció són clars i que, per això, es pot 
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defensar molt fàcilment. S'hi sol⋅licita que el Consell manifesti 
el suport a la firma del conveni d'intencions subscrit entre 
l'Ajuntament d'Alcúdia, el Ministeri de Defensa i el Govern 
Balear i que fa referència a l'acord d'aquestes institucions per 
construir una residència per a autoritats i convidats especials 
al cap del Pinar del terme municipal d'Alcúdia. En aquest sentit 
manifesta que el PP hi està totalment d'acord i fa notar també 
que el conveni recull la intenció de tots els grups representats 
dins aquell Ajuntament.  
 

Considera molt positiu el conveni i molt important la 
construcció de la residència pels efectes que pot tenir, tant per 
al municipi, com per a l'illa i, també per a les Balears. 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Anuncia l'abstenció del 
seu grup perquè considera que no es pot donar suport a un conveni 
que no es presenta juntament amb la proposta. Per altra banda, fa 
notar que el suport a un conveni s'ha de demanar abans de la 
subscripció i no després. 
 

El Sr. Grosske (EU) no considera, com ha dit el Sr. 
Rovira, que aquesta proposta, es pugui defensar molt fàcilment i 
li fa notar que no ha donat cap argument a favor de la proposta a 
part de qualificar-la de molt important, però sense dir per quina 
raó. 
 

Tot i així, i coneixent quina és l'argumentació que se 
sol fer servir, assegura que el seu grup no la comparteix. Les 
mesures de caràcter excepcional orientades a la promoció de 
l'illa a partir de la presència de personalitats, són arguments 
inoperants per a una illa que té una indústria turística madura. 
Allò que es necessita és gestionar bé aquesta indústria i 
resoldre els problemes que genera. Allò que no es necessita és 
aplicar mesures de caràcter extraordinari que impliquen 
perjudicis per a paratges de caràcter natural protegits per llei 
per promocionar encara una mica més la nostra illa. 
 

Per això el seu grup està en desacord amb la proposta i 
hi votaran en contra. 
 

El Sr. Alorda (PSM) se sorprèn que el PP pugui tenir 
interès a discutir aquesta qüestió dins el Consell, ja que per 
altra banda s'ha preocupat molt perquè no hi pugui arribar pels 
camins ordinaris. Argumenta que una construcció en sòl rústic 
s'ha de tramitar a través de la Comissió Insular d'Urbanisme. El 
PP en aquest cas ha fet una llei ad hoc, justament per sostreure 
aquesta competència al Consell i atribuir-la directament al 
Govern.  
 

Denuncia que enguany es torna aprofitar la Llei 
d'acompanyament dels pressuposts per pervertir l'urbanisme. L'any 
passat el pretext va esser el parc BIT, enguany un xalet al cap 
del Pinar. 
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Convida el PP, si vol saber la posició del Consell, a 

tramitar aquest assumpte per la via ordinària i no d'aquesta 
manera tan poc elegant. 
 

Anuncia que el seu grup està en contra d'aquesta 
construcció per motius evidents. Recorda que la Comissió 
Provincial d'Urbanisme ja es va pronunciar en contra i va 
dictaminar que aquella zona s'havia de protegir absolutament, a 
través del Sr. Sáiz i el Sr. Cañellas, que es veu que 
constitueixen un tàndem més proteccionista que el Sr. Matas i el 
Sr. Ramis. En aquell moment, sense LEN això era evident. 
Argumenta que més evident ha d'esser ara que hi ha Llei d'espais 
naturals que qualifica aquella zona d'absolutament protegida.  
 

Fa notar que el Govern modifica la LEN, no per ampliar-
la, sinó per retallar-la. Demana si el PP considera que aquesta 
línia és l'adequada per mantenir espais verges. 
 

Anuncia que el PSM hi votarà en contra perquè Alcúdia, 
i Mallorca en general, allò que han de menester per promocionar-
se és tenir espais verges. Fa notar que a les fotos promocionals 
o a les que s'exhibeixen a la Llonja no s'hi mostren els 
resultats de les urbanitzacions previstes, sinó allò que encara 
queda sense urbanitzar. Assegura que Mallorca necessita espais on 
no es vegin edificis i afirma que posar en perill això és posar 
en perill el futur turístic de Mallorca, cosa que és molt més 
important que la presència a l'estiu del Sr. Aznar. 
 

Fa notar que amb tot, si es tracta de fer venir VIPS, 
Mallorca és plena de llocs adequats i idonis per a qualsevol 
visitant. Recorda que visites de gent important sempre n'hi ha 
hagudes i no consta que no se n'hagin anat contents, sense que 
hagi estat necessari urbanitzar-los un espai verge. 
 

Per altra banda, no entén com es pot declarar un 
interès general per a un edifici que no existeix, que no té 
projecte, no se sap què costarà, ni quins accessos, ni quines 
dimensions tindrà. 
 

Considera deplorable que l'Ajuntament d'Alcúdia 
renunciï a una propietat seva i la lliuri d'aquesta manera tan 
gratuïta. És possible que el Govern Balear o el de l'Estat puguin 
tenir interès, però l'Ajuntament que ara hauria de rebre uns 
terrenys sense cap mena de condicions accepta un canvi d'ús sense 
cap condició. Qualifica d'error gravíssim aquesta renúncia i 
afirma que el seu grup no hi pot donar suport. 
 

Opina que un espai protegit, amb una escola de natura, 
amb un accés relatiu a l'abast dels ciutadans és molt més urgent, 
positiu i econòmic que això que pretén el Govern. 
 

El Sr. Triay (PSOE) fa notar que el PP demana suport 
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per a un conveni d'intencions que no es coneix, com tampoc no es 
coneixen, ni les dimensions, ni les condicions d'ús, ni el cost 
del projecte. 

Qualifica d'agosarat i atrevit el fet que el PP demani 
suport al Consell per una actuació quan simultàniament lleva al 
Consell tota capacitat d'actuació, ja que, a través de la Llei 
d'acompanyament s'exonera aquesta construcció de la participació 
i l'informe de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca. 
Qualifica de molta de barra retirar per llei la participació del 
Consell i, per altra venir a demanar el suport. El suport del 
Consell corresponia a la Comissió Insular d'Urbanisme que n'havia 
de declarar l'interès general, perquè aquesta construcció forma 
part d'un espai protegit.  
 

Afirma que no es pot donar suport a una iniciativa que 
referendaria el càstig a què el Govern Balear del PP sotmet el 
Consell en aquesta matèria i que indica una posició de 
desconfiança envers d'aquesta institució. Tot això amb 
independència de quina pugui esser la posició del Consell en 
relació amb la posició de fons, que no és allò que demana la 
moció. 
 

El Sr. Rovira (PP) manifesta la seva sorpresa per 
l'actitud del PSOE, quan el Sr. Quetglas, el mes de juliol, va 
manifestar a la premsa que el seu partit no s'oposaria a la 
declaració d'interès general de la zona del cap del Pinar perquè 
Mallorca pogués comptar amb una residència per a caps d'estat. 
 

Per altra banda, assegura que si el PP ha presentat la 
moció és precisament perquè la vol debatre i no creu que els 
altres grups es vulguin negar a debatre l'interès general en el 
debat de la Llei d'acompanyament. 
 

Lamenta no haver incorporat el text del conveni a la 
moció, però està segur que tant UM, com el PSOE en coneixen el 
text perquè a l'Ajuntament hi tenen representació i varen decidir 
signar el conveni per unanimitat.  
 

En resposta al Sr. Grosske, assegura que l'objectiu més 
important de la residència és la promoció que farà de l'illa. Fa 
notar que el fet que una cosa sigui coneguda no implica de cap 
manera que s'hagi de deixar de promocionar. en aquest sentit 
aporta el fet que contínuament els mitjans de comunicació 
anuncien i promocionen productes més que coneguts, i també les 
institucions s'anuncien i expliquen els seus programes. Igualment 
el turisme de Mallorca no pot deixar de promocionar-se encara que 
sigui ben conegut. Això, a part del fet que aquesta residència 
promocionarà un turisme de qualitat. 
 

Per això opina que és important que el Consell doni 
suport al conveni entre les tres institucions perquè serà una 
residència molt positiva i no dubta que es farà en condicions de 
respecte per al medi ambient i per al territori que l'envolta. 
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El Sr. Quetglas (PSOE) respon al Sr. Rovira per 

al⋅lusions. Fa notar que l'inconvenient que té dur les rèpliques 
preparades sense escoltar els arguments és la possibilitat de fer 
el ridícul. 
 

Afirma que les argumentacions del Sr. Triay feien 
referència a la moció presentada pel PP, per una banda sobre el 
conveni i, per altra, sobre l'escamoteig de les competències de 
la Comissió Insular d'Urbanisme.  
 

El PP no proposa ara la declaració d'interès genera, 
sinó votar a favor d'un conveni que no es coneix i al mateix 
temps pretén que el consell doni suport a la retirada de les 
competències de la Comissió d'Insular d'Urbanisme. A això el PSOE 
no hi votarà a favor. 
 

El Sr. Rovira (PP) pensa que el PSOE encara té 
representació a l'Ajuntament i, per això, no pot dir que no 
coneguin perfectament el conveni. No es tracta d'escamotejar la 
discussió de l'interès general, allò que el conseller que parla 
ha fet ha estat recordar que el Sr. Quetglas es va manifestar 
favorable a declarar-lo. Si es pot confiar en aquestes paraules, 
s'ha de suposar que el Consell donaria aquest interès amb el 
suport del PSOE i del PP. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) fa notar que el Sr. Rovira acaba 
de dir que no entén que el PSOE no voti l'interès general en el 
Consell, quan el PP ha llevat la possibilitat de votar o no 
aquest interès. Ara el PP no proposa aquesta votació sinó el 
suport a un conveni que el Consell desconeix. 
 

Afirma que amb això el PP, dins el Consell, no defensa 
els interessos d'aquesta institució, sinó els interessos del 
Govern Balear, intentant posar tots els entrebancs possibles. 
 

El Sr. Grosske (EU) pensa que no pot afegir res a 
aquesta exhibició d'esgrima oratòria entre una gent que està 
d'acord en el fons de la proposta.  
 

És cert, continua, que els productes coneguts continuen 
anunciant-se però allò que no fan és canviar la fórmula i la 
moció del PP proposa, no només canviar la fórmula, sinó 
empitjorar-la. Allò que necessita Mallorca per promocionar-se és 
preservar allò que té d'atractiu i canviar les coses negatives 
que hi pugui haver. Allò que no es pot argumentar és que la 
residència incrementarà el turisme de qualitat perquè a Mallorca 
hi ha un turisme d'extraordinària qualitat, tant de l'àmbit de la 
política com de l'economia o l'espectacle. El problema no és 
aquest i no cal fer cap maniobra estranya per intentar atreure 
personatges importants, allò que s'ha de fer és llevar places 
obsoletes i oferta il⋅legal i millorar la qualitat de l'oferta.  
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Assegura que proposen aquesta residència perquè els 
encanta omplir els espais naturals de ciment i com que ara no ha 
de venir el Sr. González, sinó el Sr. Aznar, ja han donat la llum 
verda, sense que hi hagi arguments racionals que avalin una 
proposta com aquesta. 

El Sr. Alorda (PSM) reitera que el gran punt fort del 
nostre turisme són els espais verds i que això s'ha de mantenir. 
Qualifica la política de promoció a través de VIPs, de política 
pròpia del tercer món, de destinacions que no han assolit una 
maduresa com la nostra. Pensa per tant, que hi ha prou elements 
de promoció que permeten no haver de caure en aquesta necessitat. 
 

A part, ja ho ha dit, es pot aconseguir l'objectiu de 
la residència sense haver de malmetre un espai tan emblemàtic com 
és al cap del Pinar.  
 

Fa notar que, no només s'ha sostret al Consell la 
possibilitat de pronunciar-se, sinó que amb el canvi de 
procediment s'ha llevat la paraula al poble. Recorda que hi ha 
més de 7.000 signatures recollides en contra de la construcció 
que no es podran presentar davant cap procediment administratiu 
perquè la via reglada era publicar l'interès general i demanar el 
parer a les institucions i al poble. Això s'ha eliminat a través 
d'aquesta Llei. Confiava, continua, que entre els arguments de 
les signatures i els dels partits que s'hi oposen alguna cosa es 
podria fer. Alguna sospita hi devia haver, a firma, que això 
podria prosperar quan el Govern s'ha apressat a fer una llei 
d'acompanyament amb una norma urbanística que declara un interès 
general per un edifici que no es coneix. Es tracta d'un cas que 
qualifica d'únic en la història recent de l'urbanisme. L'interès 
general, recorda, es dóna per a una obra que té un projecte que 
premes saber els efectes pot tenir. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per setze 
vots a favor (PP, Mixt) catorze en contra (PSOE, PSM-NM, EU) i 
dues abstencions (UM). 
 
 
  VUITÈ I NOVÈ PUNT.- AUTOPISTA DE LLEVANT. 
 

La presidenta proposta agrupar el debat dels punt 8 i 
9. 
 

Es dóna compte de la següent moció del Grup de 
Consellers Populars: 
   
 
          "EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 
                            

Sense cap dubte el desenvolupament dels enllaços 
geogràfics entre els distints municipis d'una mateixa provincia o 
comunitat és símptoma de l'evolució social, econòmica i cultural 
propi d'una població  que cerca  el benestar i la prosperitat 
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dels seus individus i del colectiu en general. baix aquestes 
circumstàncies les comunicacions terrestres es configuren com a 
l'element  més eficaç per a establir aquests enllaços, i és per 
tot això que 
 
          El ple del CIM adopta el següent. 
 
                         ACORD 
 

  Donar per part del Consell Insular de Mallorca el 
suport a la construcció de l'autopista de Llevant que enllaçarà 
Palma de Mallorca amb el municipi de Manacor." 
 
 
 

Es dóna compte de la següent moció del Grup de 
Consellers d'E.U.: 
 
 

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

L'autopista Palma-Manacor suposarà un importantíssim 
cost econòmic, territorial i ecològic. La millora de les 
comunicacions entre Palma i Manacor ha de ser contemplada 
conjuntament amb la política de transports i infraestructures i, 
a més, pot ser abordada des d'una perspectiva radicalment 
diferent, més barata, més eficaç, més moderna i ecològicament 
admissible. 
 

Es per això que es presenta la següent  
 

MOCIÓ 
 

1.- El Ple del Consell insta el Govern de les Illes 
Balears a abandonar el projecte de construcció d'una autopista 
que enllaci les localitats de Palma i Manacor. 
 

2.- El Ple del Consell Insular insta el Govern de les 
Illes Balears a millorar el traçat de l'actual carretera Palma-
Manacor d'acord amb els següents criteris: 
 

a) Fer més fluida la circulació 
 

b) Millorar les condicions de seguretat 
 

c) Evitar el pas per l'interior de nuclis de població 
 

d) Millorar i fer més segures les interseccions amb 
d'altres vies i l'accés als camins colindants 
 
 

3.- El Ple del Consell Insular insta el Govern de les 
Illes Balears a integrar la millora de les comunicacions per 
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carretera entre Palma i Manacor amb una política adequada a dos 
nivells: 
 

a) La millora del transport públic 
 

b) La millora en la distribució d'equipaments i 
infraestructures de tal manera que es facin innecessaris  algúns 
dels actuals desplaçaments." 
 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Informa que la moció demana 
que el Consell manifesti el seu suport a la construcció de 
l'autopista que enllaçarà Palma amb Manacor. No s'hi fa 
referència al traçat ni a altres qüestions, simplement es tracta 
de constatar l'interès que té per als ciutadans de Mallorca que 
aquest Consell es posicioni davant una obra que sens dubte 
millorarà la qualitat del transport i la seguretat del trànsit. 
 

El primer motiu que aconsella la construcció és 
l'actual congestió de la carretera Palma Manacor, en segon lloc 
la seguretat que aportarà, tant a l'autopista com a l'actual 
carretera. Per altra banda fa notar que solucionarà els 
problemes, no només de Manacor, sinó de tot el llevant de l'illa. 
 

Anuncia que el seu grup no donarà suport al primer punt 
de la moció d'EU, tampoc al segon punt, ja que s'hi demana una 
cosa que ja es fa i que es fa bé, però que no és suficient per 
solucionar el problema global. En canvi, el PP votarà a favor del 
tercer punt. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Indica que la moció que 
presenta el seu grup parteix de la necessitat de millorar les 
comunicacions entre Palma i Manacor i parteix del reconeixement 
de l'existència de greus problemes. La solució que aporta és un 
bloc de millores de l'actual traçat, algunes de les quals 
s'apliquen actualment. Si s'aplicaven totes, assegura, es 
resoldrien en un percentatge molt alt els problemes actuals.  
 

Considera que en el moment d'encetar el problema de les 
comunicacions entre nuclis de població, s'ha de tenir en compte 
paral⋅lelament la qüestió del transport públic i la dels 
equipaments i les infraestructures. Pensa que amb una adequada 
política en aquest sentit es podrien evitar almanco una part dels 
desplaçaments.  
 

És a dir, la moció planteja reduir els desplaçaments, 
crear alternatives amb el transport públic i, finalment, millorar 
la xarxa viària.  
 

Un altre plantejament és l'oposició rotunda a la 
construcció de l'autopista. Ja s'ha dit moltes vegades que les 
autopistes són enormement incidents, no només sobre el paisatge, 
sinó sobre el sistema comunicatiu i que poden tenir la seva 
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justificació quan es tracta de territoris molt extensos o de 
grans eixos estratègics. Els perjudicis no es compensen de cap 
manera amb els beneficis quan es tracta de territoris tan petits 
com Mallorca. No hi ha, per tant, només el problema dels costs o 
del consum de territori, sinó els que es creen per a la 
comunicació interna de l'illa de Mallorca, ja que una autopista 
separa allò que queda a banda i banda. Argumenta que en un 
territori petit és millor procurar una xarxa prou espessa de vies 
de comunicació que funcionin i que siguin segures. Aquesta 
solució no implicaria el consum de més de 400 ha de sòl rústic de 
gran qualitat agrícola i paisatgística i no implicaria tampoc les 
enormes despeses que requereix una autopista, que s'inscriu en 
una política d'infraestructures del Govern Balear que EU no 
comparteix. 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Comparteix la preocupació 
que es desprèn de la moció sobre la necessitat de trobar 
solucions, però el seu grup no té clar que l'única solució viable 
sigui l'autopista. Voldria conèixer solucions alternatives, si 
n'hi ha. Per això anuncia que no hi votaran a favor. Fa notar que 
tampoc no se'n coneix el projecte ni el traçat i sense informació 
suficient és mal de fer votar a favor, per això s'abstendran. 
 

Pel que fa a la moció d'EU anuncia que s'abstendran, 
per les mateixes raons, en el punt 1 i donaran suport als altres 
dos. 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Repeteix, com ja ha 
indicat en el punt anterior, que una moció com aquesta no és la 
manera de demanar el parer del Consell.  
 

D'entrada voldria allò que reclamava el Sr. Verger 
l'any 93, és a dir insularitzar les competències en carreteres, 
ja que totes comencen i acaben dins l'illa. Així es podria veure 
quines són les més urgents mitjançant un debat seriós. 
 

Una altra qüestió pendent és un pla de carreteres en 
què es pugui veure quines són les alternatives, sobre les quals 
els consells es podrien pronunciar. Es podrien delimitar les 
prioritats, preveure-hi les despeses i les accions en matèria de 
transport públic que podrien compensar o no unes mesures 
determinades. Retreu que tot això s'escatimi de la mateix manera 
que el Govern tampoc no demana el parer del Consell sobre les 
carreteres que fa.  
 

Pensa que hi hauria d'haver una audiència sobre els 
projectes de carreteres. Aquesta manera institucionalitzada, 
examinant els projectes reals seria la manera com s'haurien de 
fer els coses. 
 

Avui no es du això, sinó que es demana que el Consell 
es pronunciï a favor d'una solució, ja decidida, sense saber per 
on passa l'autopista ni quines alternatives hi ha. 
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Fa notar al Sr. Rovira que l'autopista s'ha debatut 

molt per part dels ciutadans, precisament perquè les raons no són 
clares i dins l'illa hi ha una divisió d'opinions 
importantíssima. 
 

Fa notar que la inversió de 30.000 milions, que es diu 
que és inevitable per resoldre els problemes de trànsit, s'hauria 
de destianr també també a les possibles alternatives perquè les 
dues opcions fossin comparables.  
 

Compara aquesta situació amb la de la incineradora amb 
un pressupost de 12.000 milions i uns punts verds alternatius amb 
uns centenars de milions. D'aquesta manera és impossible evitar 
la tercera línia. Per evitar-la cal un pla director i unes 
inversions de molts de milions.   
 

Igualment, per evitar 30.000 milions d'una autopista, 
allò que s'ha de fer és gastar milers de milions en operacions 
que la facin innecessària, no uns centenars. 
 

Per això considera que les accions que proposa EU s'han 
de dur a terme a fons. Fa notar que el model del PP no és aquest 
sinó que aquest partit opta pel model del cotxe, pel model del 
transport privat que està arribant a uns nivells inassumibles, no 
ja a nivell planetari, ja que no és possible que tothom pugui 
tenir els cotxes que es tenen aquí. Comenta que una actitud 
solidària indica un altre camí. A més, tampoc ja no és assumible 
ni pels illencs que arriben a un nivell d'estrés i de mal clima 
per un excés de cotxes que ja dóna més perjudicis que no 
beneficis. Considera que s'ha de reaccionar propiciant el 
transport públic i donant suport a la pagesia i a altres sectors 
que queden completament malmesos amb l'actuació del Govern 
Balear. 
 

Retreu que s'hagi presentat a Madrid un conveni de 
carreteres sense dur-lo al Parlament, sense presentar-lo al 
Consell i, per tant, sense que se sàpiga que hi demanen i ara 
també es demani al Consell un xec en blanc.  
 

Afirma que si el seu grup estigués a favor de la moció, 
encara hi votaria en contra per aquesta manera de fer les coses. 
 

La Sra. Amer (PSOE) es queixa per les formes. Fa notar 
que se sap res del projecte del cap del Pinar i que tampoc no se 
sap res del projecte de l'autopista. Recorda que hi ha un Pla 
director aprovat inicialment que no preveia l'autopista de 
llevant. Ara que hi ha l'avanç de les DOT convida a partir-ne i 
fer un debat públic, però no així com l'inicia el PP, sense la 
necessària informació i sense les línies que preveu la Llei 
d'ordenació del territori que preveu directrius en primer lloc i, 
després, els plans directors. 
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Cita la referència a les comunicacions terrestres que 
hi ha a l'exposició de motius i també la que el Sr. Matas va fer 
al Pla de transports que no s'ha presentat encara. Per tant, el 
PP no du informació suficient i no és possible entrar en el debat 
que proposa la moció. 
 

Es refereix a les previsions de l'art. 39 de l'Estatut 
i assegura que si el Govern no planifica dins aquest àmbit, el 
Consell tampoc no ho pot fer perquè no hi té competències. Per 
això convida a traspassar les competències, tema que és important 
debatre en el Consell, a diferència del que proposa el PP sobre 
el qual no és possible decidir per manca de concreció.  
 

Anuncia l'abstenció i demana que se segueixin les 
previsions legals, de manera que el vertader debat es pugui 
produir a partir d'un Pla sectorial de carreteres. 
 

En referència a la moció d'EU considera importants les 
afirmacions de l'exposició de motius, en el sentit que, no només 
s'han de tenir en compte les condicions econòmiques, sinó també 
les mediambientals, ja que no tots els paràmetres que han donat 
solucions a altres llocs es poden traslladar a Mallorca que té 
unes condicions diferents i especials.  
 

No és possible definir-se sobre un projecte que no es 
coneix a què fa referència el primer punt. 
 

Pel que fa al punt núm. 2 es mostra d'acord i insisteix 
a remarcar la importància de les condicions de seguretat. 
 

Amb relació al punt núm. 3 anuncia el suport del seu 
grup. Pensa que és important integrar aquestes previsions en 
l'esperat debat sobre el transport públic. 
 

El Sr. Rovira (PP), responent al Sr. Grosske, diu no en 
comparteix les afirmacions sobre la no necessitat d'autopistes en 
territoris reduïts. Convida a demanar als ciutadans d'Inca si 
l'autopista era o no necessària. Allò que n'aconsella la 
construcció no és la distància, sinó la demanda de trànsit entre 
els dos punts. Amb les raons que el Sr. Grosske ha exposat sobre 
la proximitat no hi hauria ni aquesta autopista ni la via de 
cintura, ni l'autopista de Calvià, sobre les quals la majoria 
dels ciutadans estan encantats i no hi ha cap dubte que han 
millorat la seguretat i les comunicacions amb independència de 
les distàncies. L'autopista, assegura, millorarà, no tan sols el 
trànsit entre aquestes poblacions, sinó que també descarregarà 
totes les carretes pròximes que quedaran descongestionades, 
inclosa l'actual carretera Palma Manacor. 
 

Fa notar que la moció no demana que el Consell es 
pronunciï sobre un traçat concret, sinó de forma genèrica sobre 
la necessitat d'aquesta autopista. El moment d'opinar sobre el 
traçat serà un altre. 
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Als representants d'UM i del PSOE, els repeteix les 

argumentacions que ja ha exposat en les primeres intervencions i 
insisteix també a remarcar que el Consell s'ha de pronunciar 
sobre la solució de l'autopista sense entrar en el debat del 
traçat, per a això demana el màxim consens, amb independència del 
fet que el debat sobre el traçat no correspon al CIM, sinó a un 
altre lloc. 
 

El Sr. Grosske (PP) precisa que EU està en contra de 
l'autopista i no contra pràcticament tot com sembla que ha volgut 
dir el Sr. Rovira.  
 

Es demana per quina raó una autopista s'ha de decidir 
només en funció del nombre de cotxes que passen diàriament per 
una carretera o si també hi ha altres criteris. 
 

Convida a imaginar-se una xarxa viària a Mallorca, 
ràpida i segura que no impliqui fer un anell d'autopistes. Es 
demana si només hi pot haver la carretera vella d'Inca i 
l'autopista d'Inca o si és possible que hi hagi solucions 
intermèdies. EU, assegura, pensa que hi ha solucions intermèdies 
i el PP pensa que no n'hi ha. 
 

Fa notar que el PP vol fer, fins i tot, una autopista 
que vagi a la Universitat que està a 7 Km de Palma. Això vol dir 
que el PP actua només en funció del nombre de vehicles, sense 
voler tenir en compte altres solucions alternatives que 
existeixen i que són millors des de molts de punts de vista. 
 

Lamenta que del Consell no surti una posició unitària 
per part de la majoria, relativa a una qüestió de tanta 
transcendència com aquesta. 
 

Considera que es tracta d'un problema polític important 
a mitjà termini. Un problema conceptual, ja que no es tracta de 
saber per on passarà l'autopista.  
 

El Sr. Alorda (PSM) insisteix que no es tracta d'un 
debat per decidir entre allò que hi ha ara o l'autopista. 
Assegura que si es gasten 30.000 milions per fer innecessària 
l'autopista, aleshores és ben segur que serà innecessària. 
 

Fa notar que en el cas d'Inca, si s'hi posava un tren 
cada quart d'hora, que valgués vint duros i que, a més, arribàs a 
la plaça Major i al Moll, a l'aeroport i a la Universitat, que 
costaria molt més poc que les autopistes, es podria plantejar fer 
un referèndum, però no abans de fer veure l'alternativa a 
l'autopista. Per això demana que la proposta de l'autopista de 
Manacor i la proposta alternativa del PSM es dotin amb els 
mateixos milions i, aleshores, només aleshores es podran 
comparar. La proposta que no es pot admetre, perquè vol dir jugar 
amb les cartes marcades, és oposar la situació actual i 
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l'autopista. Aquesta actitud no es pot interpretar com que hi ha 
dos models. Efectivament hi ha dos models, però allò que no hi ha 
són uns grups més llests que uns altres. És evident que una 
solució de 30.000 milions guanya a una de 0 pessetes. 
 

És tracta d'un nou plantejament i està segur que 
creient que hi ha d'haver una batalla contra el transport privat, 
creient que hi ha d'haver tota una oferta als ciutadans a favor 
que apostin per altres vies, les propostes alternatives 
guanyarien. Però amb el transport públic que hi ha a Mallorca, 
que és increïble que pugui esser així com és vivint del turisme i 
amb el nostre nivell de vida i amb la deixadesa i les prioritats 
que té el PP, és evident que la ciutadania opta per l'autopista. 
El PSM convida aquesta ciutadania a considerar que hi ha altres 
alternatives, i anuncia que amb el canvi de Govern que hi haurà 
el 99 hi haurà un altre model i unes altres possibilitats. 
 

La Sra. Amer (PSOE) insisteix en el fet que es parla, 
no d'un projecte, sinó només d'un inici d'unes línies, per trobar 
una millora al problema d'elevada densitat de trànsit. Insisteix 
en la necessitat, no de parlar de la solució concreta a un tema 
puntual, sinó d'una solució de conjunt. 
 

Recorda que a la Comissió de Sinistralitat, el Sr. 
Esteban, va fer notar que en parlar de Balears s'havia de dir que 
no hi ha política de transports, com no hi ha tampoc un pla 
director de carreteres. Per això insisteix a demanar que no es 
presentin solucions parcials i que es faci al debat adequat al 
lloc corresponent.  
 

Se sotmet a votació la proposta presentada pel PP i 
s'aprova per quinze vots a favor (PP, Mixt), set en contra PSM, 
EU) i vuit abstencions (PSOE, UM). 
 

Se sotmet a votació el primer punt de la moció 
presentada per EU i es rebutja per set vots a favor (PSM-EU), 
quinze en contra (PP, Mixt) i vuit abstencions (PSOE, UM). 
 

Se sotmet a votació el segon punt de la proposta 
presentada per EU amb el resultat de quinze vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU) i quinze en contra (PP, Mixt). Repetida la 
votació amb el mateix resultat s'aprova pel vot de qualitat de la 
presidenta. 
 

Se sotmet a votació el tercer punt de la proposta 
presentada per EU i s'aprova per unanimitat. 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. Riera (PP). Demana la destitució del 
director de Son Pardo pel sinistre total de què parla la premsa 
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d'avui. Informa que fa dos anys i mig que la megafonia no 
funciona i ahir les màquines de les apostes tampoc no varen 
funcionar. Si el director, en sis dies, no se'n tem que els 
màquines no funcionen, la solució ha d'esser la destitució 
immediata. 
 

El Sr. Triay (PSOE) explica que el darrer dia de proves 
hi va haver tres incidents casuals que són de lamentar, un la 
mort d'un cavall en plena correguda, un altra que un cavall va 
saltar la tanca i el darrer que els serveis informàtics no varen 
funcionar.  
 

Informa que els serveis informàtics, com cada setmana, 
varen comprovar, divendres de matí, que les màquines funcionaven, 
i després, efectivament, no varen funcionar a l'hora de fer les 
apostes. Ara se n'investiga la causa.  
 

Pensa que això no justifica atendre la petició del Sr. 
Riera. Si les raons que addueix fossin tan automàtiques, faria 
molts de dies que el director del Joan March també hauria hagut 
de deixar el càrrec. 
 

Es farà tot quant sigui possible perquè això no torni 
succeir. 
 

El Sr. Riera (PP) diu que no s'ha referit per res als 
cavalls, només als ordinadors. Recorda que durant vuit anys hi va 
haver un senyor encarregat del manteniment i que quan va entrar 
la nova corporació va deixar de fer aquesta feina de forma 
fulminant. Està segur que amb sis dies, si hi hagués hagut un 
servei de manteniment això no hauria passat. Per això insisteix a 
demanar el cessament del director perquè no se'n cuida de res. 
 

El Sr.Triay (PSOE). Diu que s'ha referit també als 
cavalls perquè precisament conformen els elements que han donat 
lloc als titulars de premsa i que el Sr.Riera ha aportat com a 
valoració de la situació de Son Pardo. 
 

La Sra. Vidal (PP) recorda que al darrer Ple va 
presentar un seguit de preguntes que no es varen respondre per 
l'hora que era. Recorda que va demanar que la resposta per escrit 
es donàs dins el termini d'una setmana i com que encara no l'ha 
rebuda, demana per formular-les ara. 
 

El Sr. Pons (PP). Informa que totes les preguntes que 
va formular la Sra. Vidal, s'han fet arribar als serveis 
corresponents i que les rebrà totes per escrit. 
 

La Sra. Vidal (PP) recorda, avui que s'ha parlat de 
l'autopista, que el passat 7 de juliol, el Ple va aprovar la 
realització d'una campanya per restringir l'ús del cotxe. Demana, 
a quina comissió es durà i què es pensa fer. 
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El Sr. Antich (PSOE) informa que la proposta es durà a 
la primera sessió de la Comissió d'Ordenació del Territori i 
Mediambient. 
 

La Sra. Vidal (PP) recorda que en el mateix Ple del 7 
de juliol es va acordar dotar amb una partida de 10 milions un 
programa d'atenció a la dona. Demana en quina fase d'elaboració 
es troba aquest programa i si s'hi ha fet la dotació econòmica. 
Pensa que la pregunta és bona de respondre i que no fa falta 
l'informe de cap tècnic. 
 

El Sr. Pons (PSOE) recorda que per decisió del grup 
Mixt i d'algun altre es va crear una comissió que quan estava en 
ple funcionament la varen dissoldre. Demana a la Sra. Vidal que 
digui si la comissió que se n'havia d'encarregar era la pretèrita 
o la de Benestar Social, perquè ell no ho sap. 
 

La Sra. Vidal (PP) afirma que el Sr. Pons fa demagògia 
i que vol fer el graciós, quan sap perfectament que el Ple va 
aprovar dotar una partida amb 10 milions per a un programa sobre 
la dona. Demana respostes serioses i insisteix a demanar en quina 
fase es troba el programa i si se n'ha fet la dotació. Pensa que 
el Sr. Pons, com a responsable d'aquest, tema hauria de 
contestar. 
 

La presidenta fa notar a la Sra. Vidal que quan un vol 
respostes serioses, també ha de fer propostes serioses. I com que 
es presenten i s'aproven alegrement mocions per part de 
l'oposició, sense saber si es poden aprovar o no, després passa 
això. Recorda que les mocions de contingut econòmic no es poden 
improvisar. Els pressupost es fa al principi d'any perquè hi hagi 
unes previsions. A més, si per qualsevol acord de contingut 
econòmic es necessita passar per comissió i que des d'intervenció 
informin que hi ha partida suficient, no és possible presentar 
propostes al Ple perquè després, lògicament, tenen dificultat 
d'aplicació, ja que no han passat per tots els filtres pels quals 
han de passar tots els temes. 
 

En aquest cas ha passat això i el Sr. Pons no sap de 
què es parla. 
 

Pensa que encara que determinades propostes siguin molt 
divertides a darrera hora del matí, i tothom rigui i s'ho passi 
molt bé, cal aplicar aquests filtres perquè les mocions passin 
primer per les respectives comissions, s'hi debatin i, després, 
passin al Ple. Allò que no té sentit és que temes menors no 
puguin anar a Comissió perquè no hi ha partida i, després, sense 
estudiar un temes, el Ple s'hagi de pronunciar sobre qüestions de 
molta transcendència. Demana més seriositat, que es tenguin en 
compte aquestes reflexions i, en comptes de presentar les mocions 
cinc minuts abans de començar la sessió, les presentin al llarg 
del mes, Així aniran passant a les respectives comissions i, una 
vegada estudiades, aniran al Ple.  
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Si s'actuava d'aquesta manera, no resultaria que hi ha 

temes que fan riure, però que també poden fer plorar. 
 

El Sr. Rovira (PP) se sorprèn que la presidenta digui 
tot això quan avui mateix l'equip de govern presenta dues 
modificacions de crèdit amb data de divendres quan el Ple es va 
convocar dimecres. 
 

La presidenta adverteix que havien passat per comissió. 
 

El Sr. Rovira (PP) fa notar que totes les mocions 
d'avui es varen presentar abans de dimecres i que la comissió 
informativa va esser divendres. Per altra banda, la presidenta no 
pot qualificar de sorprenent un programa de 10 milions per a la 
dona tenint en compte que hi va votar a favor. Si després no el 
posen en pràctica la culpa és dels qui no l'han duit a terme i, 
en aquest cas, no ha estat precisament l'oposició. Pensa que és 
lògic allò que demana la Sra. Vidal i no creu que en cap cas els 
acords del Ple siguin alegres. 
 

La presidenta comenta que els acords deuen esser molt 
alegres perquè els consellers del grup del PP són els que més 
riuen. 
 

La Sra. Thomàs (EU), intervé per al⋅lusions i demana 
que consti en acta que el problema de les formes davant segons 
quines propostes no és generalitzable a tots els membres del 
Consell, sinó que hi ha un grup que riu. La resta de grups es 
prenen molt seriosament totes les propostes que venen de la Sra. 
Vidal. Per això vol que consti en acta que només hi ha un grup 
que s'ho pren amb rialles. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) indica que la moció a què s'ha 
referit la va presentar amb temps i forma per anar al Ple i es va 
aprovar per majoria. Dia 15 de setembre va demanar un estat 
d'execució detallat dels pressupost i dels programes d'Acció 
Social. Avui encara no té resposta. Si se li hagués respost 
sabria com estan els programes, quines partides hi ha i hauria 
pogut presentar propostes a la Comissió. 
 

Per altra banda és queixa perquè si no es responen les 
preguntes es impossible fer un seguiment.  
 

Insisteix en la pregunta sobre l'estat de 
desenvolupament del programa, remarcant que aquest programa, a 
més, està previst en el Pla estratègic que el Sr. Pons mateix va 
presentar al Ple. La partida dels 10 milions ja es veurà quan es 
durà una modificació de crèdit. 
 

El Sr. Pons (PSOE) indica que el Pla estratègic conté 
unes previsions i que una d'aquestes és la col⋅laboració de les 
institucions. Això implica ampliar les actuacions i mantenir les 



 
 

61 

que ja s'estan fent, cosa que està en perill per la falta de 
col⋅laboració. La institució d'aquí deçà ha llevat 40 milions de 
les partides destinades a la marginació i el Govern anuncia un 
macrocentre per tractar tot quant drogodependent i alcohòlic hi 
ha. Això fa que amb molts de programes que es podrien discutir 
raonablement amb les altres institucions, el de la dona entre 
altres, en aquest moment que tot just es pot mantenir l'equilibri 
dels serveis, no es pugui atrevir a fer cap passa endavant si no 
compta amb la col⋅laboració institucional. Avui la col⋅laboració 
no hi és i els programes que estan anunciats poden quedar 
simplement anunciats, però no per culpa del Consell. Per això, 
convida a la Sra. Vidal a fer les preguntes al Parlament.  
 

La Sra. Vidal (PP) es refereix al Ple de dia 2 de juny 
en què es va aprovar una moció que demanava la situació dels 
embalatges dels excedents i de la designació d'un depòsit de 
cendres cimentades i de bales. Com que no ha obtingut cap 
resposta per escrit, demana una resposta oral. 
 

El Sr. Antich (PSOE) informa que tant el Ple com les 
comissions de seguiment han rebut tot tipus d'informació relativa 
aquesta situació. Informa que es va aprovar un projecte 
d'embaladora que ja funciona i que no ha estat tan necessària com 
es pensava perquè hi ha tota una sèrie d'ajuntaments que encara 
no hi duen els fems perquè a pesar de les gestions del Consell 
continuen duent-los a l'abocador de Santa Margalida. Ara hi ha 
unes 500 bales fetes. Pel que fa a l'abocador definitiu de 
cendres cimentades indica que estan pendents d'una reunió amb 
l'Ajuntament de Palma on es podria prendre la decisió definitiva 
de situar l'abocador a Son Reus. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) demana quan es presentaran les 
memòries definitives del Servei d'Acció Social corresponents als 
anys 95 i 96, en relació a les quals i responent a una altra 
pregunta, el conseller responsable, va assegurar que estaven 
fetes o pràcticament acabades. Aquesta afirmació la va fer dia 2 
de juny i demana quan les podrà tenir, ja que són necessàries per 
poder prendre decisions de cara al futur. 
 

El Sr. Pons (PSOE) respon que les diferents seccions 
les tenen elaborades i que ara falta, sense que sigui prioritari, 
una reflexió conjunta sobre cadascuna, és a dir, falta el pròleg 
perquè hi ha coses més urgents dins el Servei. Si la Sra. Vidal 
vol les memòries parcials les hi pot fer arribar i les té a la 
seva disposició. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) recorda que el Ple va aprovar la 
modificació dels polsadors dels ascensors dels edificis 
dependents del CIM per tal d'incorporar-los el sistema Braille. 
Demana quines gestions s'han fet per incorporar-los. 
 

El Sr. Pons (PSOE) recorda que la Sra. Vidal va esser 
presidenta de la Comissió durant cinc anys durant els quals 
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hauria pogut resoldre aquesta qüestió. Fa aquesta reflexió perquè 
la Sra. Vidal planteja qüestions com si vingués d'una altra 
galàxia. No ho va plantejar ni ho va fer aleshores, només quan hi 
va haver un altre president.  
 

Per altra banda, informa que va fer gestions amb la 
fundació que l'ONCE té per a aquests temes i ara ha arribat un 
dossier amb tots els tipus d'ascensors que incorporen aquest 
dispositiu. La fundació respondrà donant les pautes més 
convenients i aleshores s'instal⋅laran. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) respon que quan era presidenta va 
fer la feina més difícil, ja que no hi ha cap barrera 
arquitectònica, i que per qualque lloc s'havia de començar. 
Recorda que al passat Ple el Sr. Pons ja va dir que hi havia 
hagut converses amb l'ONCE. És a dir que la consellera que parla 
va fer la feina que va poder igual que el Sr. Pons fa la que pot, 
sense retreure res. Només ha recordat que es va prendre un acord 
i ara demana en quina situació està. 
 

Es refereix al seguit de preguntes que va fer per 
escrit i a les quals no s'ha contestat. Demana que aquestes se li 
contesten. Es refereix especialment a l'estat actual detallat de 
l'execució del pressupost d'Acció Social que va demanar el 15 de 
setembre i voldria la resposta com més aviat millor.   
 

El Sr. Pons (PSOE) respon que l'estat està pràcticament 
acabat i que el rebrà d'aquí a pocs dies. 
 

La Sra. Ferrando (PP) té formulada una pregunta per a 
aquest Ple i demana al Sr. Pons que la hi respongui per escrit. 
 

Comenta, ja que la Sra. Thomàs ha demanat que constàs 
en acta, que no només hi havia un grup que reia, n'hi havia més 
d'un. Allò que pot assegurar és que els consellers del PP no se'n 
reien de la Sra. Vidal. En tot cas se'n reien del grup de govern.  
 
 
 

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

 
 
 
 


