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ACTA  DE   LA  SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL  PLE   
DEL CONSELL  INSULAR  DE MALLORCA  DE  DOS 
DE  FEBRER  DE  MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT. 

 
 
 
 

A les onze hores i vint minuts del dia dos de febrer de mil nou-cents 
noranta-vuit 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:   Margarita Ferrando i Barceló, Maria del Pilar 
Ferrer i Bascuñana,  Maria de los Reyes Carbonell Alberti, Andres Riera i Bennàsar, 
Mauricio Rovira de Alós,, Juan Flaquer Riutort, Carlos Felipe Cañellas Fons, Juan 
Verger Pocoví, María Salom i Coll, Alejandro Pablo Espinós Bonmatí, Bartomeu 
Blanquer i Sureda,  Guillermo Vidal i Bibiloni, Francisco Antich Oliver, José Ramón Orta 
Rotger,  Antonio José Diéguez i Seguí, Catalina Mercedes Amer i Riera, Andres Crespí 
i Plaza, Francesc Quetglas i Rosanes, Juan Francisco Triay i Llopis,  Catalina Maria 
Bover i Nicolau, Damià Pons i Pons, Pere Sampol i Mas, Antoni Sansó Servera, 
Antonio Pascual i Ribot, Eberhard Grosske i Fiol, Maria Margarita Thomas i Andreu, 
Joana Ana Vidal Burguera. 
  

Consellers que excusen la seva assistència: Hbles. Srs.  José Maria 
González i Ortea. 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 
 

L'Hble. Sr. Juan Verger(PP) surt en el punt 9, torna al 25 i surt al 29. 
L'Hble. Sra. Maria Salom(PP) surt al punt 31. L'Hble. Sr. Andrés Riera (PP) s'absenta al 
punt 24. L'Hble. Sr. Bartomeu Blanquer surt al punt 29 i entra al 31.    
 

Abans d'iniciar la sessió, la presidenta proposa guardar un minut de 
silenci en memòria del regidor del Partit Popular Sr. Alberto Jimenez Becerril i la seva 
esposa Sr. Ascensión Garcia Ortiz, assassinats a Sevilla divendres passat. 
 

Els membres de la corporació, els funcionaris de servei i el públic present 
expressen el sentiment de condol i rebuig, drets, en respectuós silenci. 
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Transcorregut aquest minut s'inicia la sessió. 

 
La presidenta proposa introduir dos punts referits a temes de personal 

dins l'apartat del despatx extraordinari: 
 

1.- Proposta de modificar l'annex 5-B del Conveni. 
 

2.- Bases que han de regir la convocatòria d'oferta pública. 
 

S'acorda per unanimitat incloure'ls-hi. 
 

El Sr. Rovira (PP) demana que la moció del seu grup referida a personal 
s'hi debati conjuntament. 
 

La presidenta accepta que es debati dins el despatx extraordinari. 
 
 
 

PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (12-1-98). 
 

S'aprova l'acta per unanimitat. 
 
 
 

PRESIDÈNCIA. 
 
 

PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Es refereix a una sèrie de pagaments fets a 
l'empresa Malla, provinents del Gabinet de mitjans de Comunicació en concepte d'una 
campanya publicitària genèrica del CIM, per 20 milions de pessetes, Decret de dia 5 de 
desembre, i altres 20 milions, Decret de dia 9 de gener. Per altra banda, hi ha 6 milions 
més i altres 6 milions, decrets de dia 11-12-97 i 22-12-97. Demana que per escrit es 
desglossin les partides d'aquestes campanyes. 
 

Per altra banda, recorda que des del dia 9 de gener hi ha una instància 
presentada sol⋅licitant una reunió de la Comissió de Seguiment de Publicitat 
Institucional i que encara no s'ha convocat. Demana que es convoqui com més aviat 
aquesta Comissió i que s'hi pugui disposar d'aquest desglossament. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Fa notar que hi ha algú que pensa que el 
pressupost és una partida global, de la qual es pot disposar amb independència de la 
partida concreta. Diu això perquè hi ha una sèrie de decrets amb càrrec a Benestar 
Social que, al seu parer, no hi corresponen. Es refereix als decrets, de dia 24-11, en 
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concepte de curs de màrqueting per a empreses, de dia 4-12, una rehabilitació de 
façana a una parròquia, Decret de dia 16-12, un lloguer per a una associació cultural, 
Decret de dia 16-12, un lloguer per a una associació de veïns, Decret de dia 11-12, una 
adjudicació obra per a projecte de drenatge a la xarxa viària del CIM, PMV 143, per 14 
milions. Suposa que aquest darrer correspon a una errada de transcripció i demana 
que li facin arribar per escrit  les raons per les quals es disposa d'aquestes quantitats 
de les partides de Benestar Social. 
 

El Sr. Pons (PSOE) recorda que l'art 13.2 de la Llei d'acció social fixa el 
6% per a Acció Social sense que s'hi puguin incloure activitats d'esplai, cultura, lleure, 
etc. Recorda que es va crear una comissió nova, segregant els recursos de la d'Acció 
Social. Posteriorment, amb el vot del PP, la comissió nova es va dissoldre i es va 
reincorporar a Benestar Social. Cada vegada que els recursos d'aquella comissió 
s'apliquen a determinades coses, el PP fa l'escenificació i es queixa perquè es minven 
recursos de Benestar Social. Assegura que aquestes partides no les vol dins la 
Comissió, però que hi són perquè el PP les hi vol. Es compromet a respondre per escrit 
si hi fan la sol⋅licitud. 
 

La Sr. Ferrando (PP) assegura que entén que els decrets corresponen a 
Promoció Sociocultural, però afirma que els conceptes, com ara cursos de màrqueting 
o rehabilitació de façanes, a què s'ha referit no hi encaixen.  
 

La presidenta assegura que rebrà la informació per escrit. 
 

Intervé el Sr. Riera (PP). Es refereix al Decret de dia, 5-12-97, 
d'abonament a Gadeso en concepte de realització d'un estudi d'activitats esportives 
organitzades pel CIM per 2 milions de pessetes. Demana si se'ls pot fer arribar aquest 
estudi.  
 

Per altra banda es refereix als dos decrets d'abonament al mateix club i 
del mateix dia un de 100.000 PTA i un altre de 50.000 PTA. Demana de què es tracta. 
 

El Sr. Diéguez (PP). Assegura que el PP rebrà l'estudi. Pel que fa a la 
subvenció, ara no té la informació. Suposa que es deu tractar de dues activitats 
diferents. Ho mirarà i l'informarà. 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
  PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 
 

Es llegeixen els següents decrets: 
 

"ASSUMPTE: Aquesta Presidència, vista la citació del Jutjat núm. 3 de 
Palma dictada a les Actuacions promogudes per la Sra. Sofía Patiño Fontan contra el 
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Consell Insular de Mallorcasobre acomiadament, expedient 986/97 i examinat l'informe 
de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 7 de gener de 1998, resolc, que per raons 
d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, que el Consell 
Insular de Mallorca es presenti a les meritades Actuacions. Cuidarà la representació i 
defensa del Consell Insular de Mallorca els lletrats integrants de l'Assessoria Jurídica 
Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen de España Fortuny, en base a l'article 
447.2 de la llei Orgànica del Poder Judicial. 
 

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

Es ratifica el Decret per unanimitat. 
 
 
  "ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós administratiu interposat pel Procurador Sr. Miguel Socias Rosselló, en 
representació del Sr. Juan Antonio Sastre Cabrer i Sa Font Figuera S.A., contra "l'acord 
del Ple del Consell Insular de Mallorca de 6 d'octubre de 1997 que declara "bé d'interés 
cultural, amb categoria de Lloc Històric les possessions adquirides per l'Arxiduc Lluis 
Salvador d'Austria a Mallorca, als termes municipals de Valldemossa i Deià i segons la 
delimitació que es reflecteix al plànols adjunts que figuren a l'expedient". Actuacions 
1925/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 13 de gener de 1998, 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. María 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. 
 
 
  "ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós administratiu interposat per la Procuradora Sra. Nancy Ruys Van Noolen, en 
representació de l'entitat "El Corazón Producciones S.A.", contra "la resolució del 
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Consell Insular de Mallorca, Comissió de Cultura i Patrimoni Històric, per la qual es 
declara "Bé d'interès cultural, amb la categoria de "lloc històric", les possessions 
adquirides per l'Arxiduc Lluís Salvador d'Austria a Mallorca". Actuacions 1924/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 19 de gener 1998, 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. 
 
 
  "ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el recurs 
contenciós administratiu interposat pel Sr. Lletrat de L'Estat, en representació de 
l'Administració General de l'Estat, contra "l'acord del Ple del Consell Insular de Mallorca 
de 6 d'octubre de 1997 pel qual s'adoptà, entre altres acords, aprovar l'increment, amb 
efectes de dia 1 de gener de 1997, dels premis de jubilació anticipada dels funcionaris 
al servei del Consell Insular de Mallorca". Actuacions 1884/97. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 16 de gener de 1998, 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. María 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.- NOMENAMENT REPRESENTANT DEL CIM A LA COMISSIÓ 
D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE LA CAIB. 
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Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Delegat d'Activitats 

Classificades: 
 

"En relació a la sol.licitut d'anomenament d'un tècnic qualificat i suplent en 
representació del Consell Insular de Mallorca , fomulada pel Director General d'Interior 
del Govern Balear i President de la Comissió d'espectacles públics de la CAIB,  adjunt 
us relacion la proposta dels tècnics qualificats. 
 

Proposta de nomenament a D. Joan Cabot Casasayas, actual Cap de 
Servei d'activitats Classificades com a representat del Consell Insular de Mallorca i a D. 
Llorenç Riera Cabanellas, tècnic del Servei d'activitats classificades com a suplent de 
l'anterior tècnic. 
 

Així mateix es proposa el nomenament de D. Antoni Ferragut Llinàs i D. 
Simó Gual Beltran, representant i suplent respectivament dels Bombers de Mallorca." 
 
 

S'aprova la proposta per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i 
quinze abstencions (PP, Mixt). 
 
 
  PUNT 5.- DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN REFERITS ALS EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE CRÈDITS NÚM.18, 
19, 20, 21 I 22 DEL PRESSUPOST DE 1997 I NÚM. 1 DEL PRESSUPOST DE 1.998. 
 

Es dóna compte dels següents acords de la comissió de govern: 
 

"PUNT 2.- EXPEDIENT NÚM. 18 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DE 1.997. 
 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"Aplicant els articles 162 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, 43, 44 i 45 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 
8 de les d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1997, es procedeix a 
confeccionar el present expedient de generació de crèdits en el Pressupost de 
Despeses de l'exercici 1997, per existir els compromisos ferms  d'aportació, drets 
reconeguts o drets reconeguts i recaptats prevists als articles esmentats, i que figuren  
a l'expedient. 
 

Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la següent: 
 
       PROPOSTA DE GENERACIONS DE CRèDITS 
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Aprovar l'expedient núm. 18 de modificació de crèdits en el Pressupost de 
Despeses de 1997 per generació de crèdits (GEN-3/97) d'acord amb el següent detall: 
 
A) AUGMENT DESPESES  

 
Partida    Denominació                    Import 
 
40.32300.22709 Svs.assist.sanit/soc.Svs.A.Social      9.100.000 
50.44400.48900 Altres transferències Prot.i mill.M.A. 3.550.000 
                     
                      TOTAL AUGMENT DESPESES ........12.650.000   
B) AUGMENT PREVISIONS INGRESSOS 
 
* (COMPROMISOS FERMS D'APORTACIó) 
 
99.45002 Subv. CAIB: Tractament Drogaddicció            9.100.000 
 

TOTAL COMPROMISOS FERMS D'APORTACIó .......   9.100.000 
 
* ( DRETS RECONEGUTS I RECAPTATS) 
 
Partida    Denominació     Import  
99.39901 Ingressos no prevists                          3.550.000 
       
          TOTAL DRETS RECONEGUTS I RECAPTATS            3.550.000         
   TOTAL AUGMENTS PREVISIONS INGRESSOS .......         12.650.000             

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 
 

"PRIMER PUNT.- EXPEDIENT NúM.19 DE MODIFICACIó DE CRèDITS 
EN EL PRESSUPOST DE 1997. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Presidència: 
 

" La qui subscriu, Presidenta d'aquest Consell Insular, per Decret de dia 
dotze de desembre de mil nou-cents noranta set, ordenà l'incoació d'un expedient de 
modificació de crèdits en el pressupost de despeses de 1997 , a proposta dels 
responsables del serveis afectats, i, tot en justificació de l'expedient núm. 19 de 
modificació de crèdits en el pressupost de l'exercici de 1997 per tranferències 
(TR-7/97), exposa la següent  

 
MEMòRIA 
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Aplicant els articles 160 i 161 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, 40, 41 i 42 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 
7 de les d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1997, es procedeix a 
confeccionar el present expedient de modificació de crèdits per transferències entre 
partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica que afecten a un mateix grup 
de funció, o a crédits de personal inclosos a diferents grups de funció, d'acord amb el 
següent detall: 
 

 Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la següent 
  

PROPOSTA D'ACORD    
 

Aprovar l'expedient núm. 19 de modificació de crèdits al Pressupost de 
1997 per transferències (TR-7/97) entre partides pressupostàries amb diferent 
vinculació juridica que afecten a partides de un mateix grup de funció, amb diferent 
vinculació juridica,  o a crèdits de personal inclosos a diferents grups de funció, d'acord 
amb el següent detall: 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANFERèNCIES: 
----------------------------------------------------------------- Codi   
 Concepte         Import 
----------------------------------------------------------------- 
10.12120.21300 Conserv.instal.lacions Sveis.Grals.     3.000.000 
20.45110.14100 Altre pers.substit.C.C.La Misericòrdia    358.864 
20.45110.16000 Seguretat Social C.C.La Misericòrdia      106.624 
40.31310.20200 Lloguer immobles Llars del Menor          108.139 
40.31310.21300 Conserv.instal.lacions Llars Menor      1.300.000 
70.75110.21200 Conserv.edificis Sveis.inform.turist.     285.000 
10.12130.16000 Seguretat Social Sveis.tècnics          1.000.000 
40.32300.16000 Seguretat Social Sveis.A.Social         1.500.000 
30.45210.16000 Seguretat Social S.P.M.Esport Escolar   3.500.000 
50.51100.16000 Seguretat Social personal Carret.i Cam. 2.000.000 
10.12120.22706 Estudis i treballs tèc.Sveis.Generals   3.000.000 
 
                    TOTAL AUGMENTS P/TRANSFERÈNCIES   16.158.387 

 
B) RELACIó DE BAIXES P/TRANSFERèNCIES: 
----------------------------------------------------------------- 

Codi        Concepte          Import 
----------------------------------------------------------------- 
10.12120.22699 Altres despeses Serveis Generals        3.000.000 
20.45400.22706 Estudis i treballs tècn.Bibl.Arx.i Mus.   465.488 
40.31310.22709 Svei.d'Assistència Social Llars Menor     108.139 
40.31310.22199 Altres subministraments Llars Menor       300.000 
40.31310.22105 Productes alimentaris Llars Menor         200.000 
40.31310.22101 Aigua Llars del Menor                     800.000 
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70.75110.22604 Publicacions Sveis.d'Informació tur.      285.000 
10.12120.16200 Formació personal Sveis.Generals        3.000.000 
20.45110.16000 Seguretat Social C.C.La Misericòrdia    8.000.000  
 
               TOTAL BAIXES P/TRANSFERèNCIES.......   16.158.627                                

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 
 

"PUNT 2.- EXPEDIENT NúM.20 DE MODIFICACIó DE CRèDITS EN EL 
PRESSUPOST DE 1997. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

" La qui subscriu, Presidenta d'aquest Consell Insular, per Decret de dia 
dinou de desembre de mil nou-cents noranta set, ordenà l'incoació d'un expedient de 
modificació de crèdits en el pressupost de despeses de 1997 , a proposta dels 
responsables del serveis afectats, i, tot en justificació de l'expedient núm. 20 de 
modificació de crèdits en el pressupost de l'exercici de 1997 per tranferències 
(TR-8/97), exposa la següent  

 
MEMòRIA 

 
Aplicant els articles 160 i 161 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 

reguladora de les Hisendes Locals, 40, 41 i 42 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 
7 de les d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1997, es procedeix a 
confeccionar el present expedient de modificació de crèdits per transferències entre 
partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica que afecten a un mateix grup 
de funció, o a crédits de personal inclosos a diferents grups de funció. 
 

 Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la següent 
  

PROPOSTA D'ACORD    
 

Aprovar l'expedient núm. 20 de modificació de crèdits al Pressupost de 
1997 per transferències (TR-8/97) entre partides pressupostàries amb diferent 
vinculació juridica incloses a un mateix grup de funció o a crèdits de personal inclosos a 
diferents grups de funció, d'acord amb el següent detall: 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANFERèNCIES: 
----------------------------------------------------------------- Codi   
 Concepte         Import 
----------------------------------------------------------------- 
40.32300.62500 Mobiliari i estris Sveis.d'A.Social       500.000 
40.32300.62600 Equips informàtics Sveis.d'A.Social     1.000.000 
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40.32320.48901 Beques Programa Inclussió                 805.000 
70.32200.21300 Conserv.maqu.i instal.lacions Fodesma   1.500.000 
 
                    TOTAL AUGMENTS P/TRANSFERÈNCIES    3.805.000   
B) RELACIó DE BAIXES P/TRANSFERèNCIES: 
----------------------------------------------------------------- 

Codi        Concepte          Import 
----------------------------------------------------------------- 
40.32300.20300 Lloguer maquinària i instal.l.Sv.A.Soc.   500.000  40.32300.21600 
Mant.equips informàtics Sv.A.Social       500.000 
40.32300.23101 Trasllats personal Svs.A.Social           500.000 
40.32300 48010 At.benèf-assist.:Salari Social            805.000 
70.32200.22199 Altres subministraments Fodesma         1.500.000 
 
                   TOTAL BAIXES P/TRANSFERèNCIES       3.805.000 
                          

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 
 

"PUNT 3.- PROPOSTA D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:  
" La qui subscriu, Presidenta d'aquest Consell Insular, en justificació de 

l'expedient núm. 21 de modificació de crèdits en el pressupost de 1997 per incorporació 
de romanents (ROM-5/97), a proposta dels responsables dels serveis afectats, exposa 
la següent 
 

       MEMòRIA 
 

Aplicant els articles 163 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora 
de les Hisendes Locals, 47 i 48 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 9 de les 
d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1997, es procedeix a 
confeccionar el present expedient d'incorporació de romanents de crèdit en el 
Pressupost de Despeses de l'exercici 1997, que correspon a crèdits de l'exercici de 
1996 , en els quals queda justificada l'existència de suficients recursos financers. Per 
tot això, es proposa a la Comissió de Govern la següent: 
 

PROPOSTA D'INCORPORACIó DE ROMANENTS 
 

Aprovar l' expedient núm. 21 de modificació de crèdits en el 
pressupost de despeses de 1997 per incorporació de romanents (ROM 5/97) 
corresponents a partides de l'exercici de 1996 en les quals queda justificada l'existència 
de suficients recursos financers, quedant les noves partides pressupostàries de la 
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següent forma: 
 

AUGMENT DE DESPESES (PARTIDES SENSE FINANÇAMENT AFECTAT) 
 
Partida    Denominació       Import  
 
40.41290.63280 Repar.extraord.Centres hosp.transferits  3.796.100                               
                
                     TOTAL ..........................   3.796.100 
                            TOTAL AUGMENT DESPESES      3.796.100                
 
AUGMENT EN INGRESSOS 
 
99.87002        Romanent de tresoreria p/incor- 
                poració de crèdits                      3.796.100 
 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 
 

S'aprova la proposta per assentiment." 
 
 

"PUNT 4.- EXPEDIENT NúM.22 DE MODIFICACIó DE CRèDITS EN EL 
PRESSUPOST DE 1997. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

" La qui subscriu, Presidenta d'aquest Consell Insular, per Decret de dia 
vint-i-tres de desembre de mil nou-cents noranta set, ordenà l'incoació d'un expedient 
de modificació de crèdits en el pressupost de despeses de 1997 , a proposta del 
responsable del servei de Recursos Humans, i, tot en justificació de l'expedient núm. 
22 de modificació de crèdits al pressupost de l'exercici de 1997 per tranferències 
(TR-9/97), exposa la següent  

 
MEMòRIA 

 
En compliment de l'acord plenari de dia 22 de desembre de 1997, pel 

qual es deixa sense efecte el segon apartat de l'acord adoptat pel Ple del Consell 
Insular de Mallorca, en sessió ordinària de dia 1 de desembre de 1997 de realització 
d'una anàlisi-estudi sobre organització i valoració de llocs de treball al Consell Insular 
de Mallorca, i en aplicació dels articles 160 i 161 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, 40, 41 i 42 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 
7 de les d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1997, es procedeix a 
confeccionar el present expedient de modificació de crèdits per transferències entre 
partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica corresponents a crédits de 
personal inclosos a diferents grups de funció. 
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 Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la següent 
  

PROPOSTA D'ACORD    
 

Aprovar l'expedient núm. 22 de modificació de crèdits al Pressupost de 
1997 per transferències (TR-9/97) entre partides pressupostàries amb diferent 
vinculació juridica que afecten a crèdits de personal inclosos a diferents grups de 
funció, d'acord amb el següent detall: 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANFERèNCIES: 
----------------------------------------------------------------- Codi   
 Concepte         Import 
----------------------------------------------------------------- 
 
10.12199.15200 Fons valoració llocs de treball        64.836.000   
        TOTAL AUGMENTS P/TRANFERèNCIES........      64.836.000 
 
B) RELACIó DE BAIXES P/TRANSFERèNCIES: 
----------------------------------------------------------------- 

Codi        Concepte          Import 
----------------------------------------------------------------- 
 
00.11100.11000 Retrib.eventuals Presidència             792.000 
00.11100.12100 Retr.complementàries Presidència         504.000 
 
00.46100.11000 Retr.eventuals Gabinet Premsa            216.000 
00.46100.12100 Retr.complementàries Premsa               72.000 
00.46100.13001 Altres rem.laborals Premsa                72.000 
 
10.12100.11100 Retr.eventuals Secretaria General         72.000 
10.12100.12100 Retr.complementàries Secret.General    2.016.000 
10.12100.13001 Altres remun.laborals Secret.General     576.000 
10.12100.13100 Laborals eventuals Secret.General         78.000 
 
10.12120.12100 Ret.complementàries Serveis Generals     216.000 
10.12120.13100 Ret.laborals eventuals Sveis.Generals     54.000 
 
10.12130.12100 Retr.complementàries Sveis.Tècnics       648.000 
10.12130.13001 Altres rem.laborals Sveis.Tècnics        144.000 
 
10.12140.12100 Retr.complementàries Svei.Informàtica    576.000 
 
10.12160.12100 Retr.complementàries Recursos Humans     792.000 
10.12160.13100 Lab.eventuals Recursos Humans             24.000 
 
10.12195.12100 Retr.complementàries Contractació        144.000 
10.12195.13100 Retr.laborals event.Cotractació           24.000 
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10.22300.12100 Retr.complementàries Bombers de Mca.   6.696.000 
10.22300.13001 Altres rem.laborals Bombers de Mca.    1.152.000 
 
10.43230.12100 Retr.complement.Centre Svs.LLar Jov.     432.000 
10.43230.13001 Altres rem.laborals C.Svs.Llar Jovent.   144.000 
10.43230.14100 Altre personal Centre Svs.Llar Jovent.    72.000 
 
20.45110.11000 Retr.eventuals C.Cult.La Misericòrdia     72.000 
20.45110.12100 Retr.complem.C.Cult.La Miseric.        3.312.000 
20.45110.13001 Altres rem.lab.C.Cult.La Miseric.      1.008.000 
20.45110.13100 Retr.laborals event.C.Cult.Miseric.      438.000 
20.45110.14100 Altre personal C.Cult.Misericòrdia       120.000 
 
20.45700.11000 Retr.eventuals Teatre Principal           72.000 
20.45700.13001 Altres rem.lab.Teatre Principal        1.584.000 
20.45700.13100 Retr.lab.eventuals Teatre Principal      324.000 
20.45700.14100 Altre personal Teatre Principal           18.000 
 
30.45200.12100 Retr.complement.Polisp.S.Fernando         72.000 
30.45200.13001 Altres rem.laborals Pol.San Fernando     432.000 
30.45200.13100 Retr.laborals eventuals Pol.S.Fernando    24.000 
 
30.45210.12100 Retr.complement.Svei.Medicina esport.    360.000 
30.45210.13100.Retr.Lab.eventuals Svei.Med.esportiva    300.000 
 
30.45230.11000 Retr.eventuals Hipòdrom Son Pardo         72.000 
30.45230.12100 Retr.complementàries Hip.son Pardo        72.000 
30.45230.13001 Altres rem.laborals Hip.Son Pardo         72.000 
30.45230.13100 Laborals eventuals Hip.Son Pardo         288.000 
 
30.45240.11000 Retr.eventuals Gabinet Esports            72.000 
30.45240.12100 Retr.complementàries Esports             504.000 
30.45240.13001 Altres rem.laborals Esports               72.000 
30.45240.13100 Lab.eventuals Esports                    120.000 
 
40.31300.11000 Retr.eventuals Llar dels Ancians          72.000 
 
40.31300.12100 Retr.complementàries Llar dels Anc.    2.592.000 
40.31300.13001 Altres rem.laborals Ll.dels Ancians   11.592.000 
40.31300.13100 Retr.laborals eventuals Ll.Ancians        78.000 
40.31300.14100 Altre personal Llar dels Ancians       2.130.000 
 
40.31310.11000 Retr.eventuals Llars del Menor            72.000 
40.31310.12100 Retr.complementàries Llars Menor         144.000 
40.31310.13001 Altres rem.laborals Llars Menor        3.888.000 
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40.31310.14100 Altre personal Llars del Menor           696.000 
 
40.31330.12100 Retr.complem.Svs.transf.d'A.Social       144.000 
40.31330.13001 Altres rem.lab.Svs.transf.d'A.Social   1.728.000 
40.31330.14100 Altre personal Svs.transf.d'A.Social     186.000 
 
40.32300.12100 Retr.complement.Benestar Social        2.736.000 
40.32300.13001 Altres rem.laborals Ben.Social           576.000 
40.32300.13100 Laborals eventuals Ben.Social            144.000 
40.32300.14100 Altre personal Benestar Social            12.000 
 
40.42210.11000 Retr.eventuals Centre Cipres              72.000 
40.42210.12100 Retr.complementàries C.Cipres             72.000 
40.42210.13001 Altres rem.laborals C.Cirpes           3.096.000 
40.42210.13100 Laborals eventuals C.Cipres               78.000 
40.42210.14100 Altre personal Centre Cipres              72.000 
 
50.43210.11000 Retrib.eventuals O.T./Habitabilitat       72.000 
50.43210.12100 Retr.complement.O.T./Habitabilitat     1.944.000 
50.43210.14100 Altre personal O.T./Habitabilitat         42.000 
  
50.44400.11000 Retr.eventuals Act.prot.i mill.M.Amb.     72.000 
50.44400.12100 Retr.complem.Act.Prot.i mill.M.Ambient   504.000 
50.44400.13001 Altres re.laborals Act.Prot.i mill.M.A.   72.000 
 
50.44500.12100 Retr.complem.Svei.Activitats classif.    288.000 
50.51100.12100 Retr.complementàries Carret.i Camins   1.296.000 
 
70.32200.11000 Retr.eventuals Sveis.Fodesma              72.000 
70.32200.12100 Retr.complementàries Fodesma             720.000 
 
70.32200.13001 Laborals eventuals Fodesma                72.000 
70.32200.13100 Altres rem.laborals Fodesma               24.000 
70.32200.14100 Altre personal Fodesma                 1.938.000 
 
70.72100.12100 Retr.complementàries Sveis. I.T.V.       360.000 
70.72100.13001 Altres remun.lab.Sveis.I.T.V.            288.000 
70.72100.13100 Laborals eventuals Sveis.I.T.V.           24.000 
 
70.75110.12100 Retr.complementàries Sveis.Inf.Turíst.   504.000 
 
80.61100.12100 Retr.complementàries Intervenció       1.080.000 
 
80.61110.12100 Retr.complementàries Tresoreria          360.000              
               TOTAL BAIXES P/TRANSFERèNCIES.......  64.836.000                                

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 



 
 

15 

 
S'aprova la proposta amb l'abstenció dels Srs. Antoni Sansó i Antoni 

Alorda." 
 
 

"PUNT 2.- EXPEDIENT NÚM. 1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DE 1.998. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:  
 

"Aplicant els articles 162 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, 43, 44 i 45 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril y Base 
8 de les d'execució del Pressupost General per a l'exercici de 1997, prorrogades per a 
l'exercici de 1998, es procedeix a confeccionar el present expedient de generació de 
crèdits en el pressupost de 1998 (prorrogat de 1997), per existir els compromisos ferms 
 d'aportació, drets reconeguts o drets reconeguts i recaptats prevists als articles 
esmentats, i que figuren  a l'expedient. 
 

Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la següent: 
 
       PROPOSTA DE GENERACIONS DE CRèDITS 

 
Aprovar l'expedient núm. 1 de modificació de crèdits en el Pressupost de 

Despeses de 1998 (prorrogat de 1997) per generació de crèdits (GEN-1/98) d'acord 
amb el següent detall: 
 
A) AUGMENT DESPESES  

 
Partida    Denominació                    Import 
 
40.32330.12000 Retr.bàsiques func.Sveis.transf.Menors   2.995.482 
40.32330.12100 Retr.complementàries Sveis.tranf.Menors  2.779.224  40.32330.13000 
Retr.bàsiques lab. Sveis.transf.Menors  31.090.486  40.32330.13001 Altres 
retr.lab.Sveis.transf. Menors     7.259.940 
40.32330.14100 Altre personal Sveis.transf. Menors      7.140.228  40.32300.16000 
Seguretat Social Sveis.transf.Menors    15.684.915 
40.32330.16204 Acció Social func.Sveis transf.Menors      360.000 
40.32330.16304 Acció social lab.Sveis.transf.Menors       360.000 
40.32330.21500 Conserv. mobiliari Sveis.transf.Menors     500.000 
40.32330.21600 Conserv.equips informàt.Svs.transf.Menors  500.000 
40.32330.22000 Mat.d'oficina no inv.Sveis.transf.Menors   500.000 
40.32330.22001 Premsa,llibres i altres Svs.transf.Menors  350.000 
40.32330.22002 Mat.informàtic no inv.Svs.transf.Menors    450.000 
40.32330.22003 Material tècnic Sveis.transf.Menors      1.500.000 
40.32330.22004 Còpies i fotocòpies Sveis.transf.Menors    500.000 
40.32330.22202 Comunicacions telegràf.Svs.transf.Menors 2.000.000 
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40.32330.22606 Reunions,conf.icursets Svs.transf.Menors 1.500.000 
40.32330.22699 Altres despeses Sveis.transf.Menors      3.000.000 
40.32330.22706 Estudis i treb.tècnics Svs.transf.Menors 3.000.000 
40.32330.22709 Sveis.assist.san/soc.Svs.transf.Menors 208.000.000 
40.32330.23001 Dietes personal Svs.transf.Menors           50.000 
40.32330.23101 Trasllats de personal Svs.transf.Menors  1.500.000 
40.32330.48000 Atencions benèf-assist.Svs.transf.Menor 86.765.396 
40.32330.62500 Mobiliari i estris Svs.transf.Menors     3.000.000 
40.32330.62600 Equips informàtics Svs.transf.Menors     2.000.000 
40.32330.63200 Obres Millora Svs.transf.Menors          3.000.000 
40.32330.63900 Altra material inven.Svs.transf.Menors     600.000 
               
                      TOTAL AUGMENT DESPESES ....... .386.385.671   
B) AUGMENT PREVISIONS INGRESSOS 
 
* (COMPROMISOS FERMS D'APORTACIó) 
 
99.45017  CAIB: Cost efectiu Svs.transf.Menors        386.385.671 
 

TOTAL COMPROMISOS FERMS D'APORTACIó ....... 386.385.671 
       
   TOTAL AUGMENTS PREVISIONS INGRESSOS .......        386.385.671             

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat." 
 
 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Demana si es pot informar sobre els 
conceptes que fan comptabilitzar uns ingressos no prevists corresponents a la 
modificació múm. 18. 
 

El Sr. Pascual (UM) indica que la informarà per escrit. 
 

Torna intervenir la Sra. Ferrando (PP). Manifesta el desacord del seu grup 
amb la modificació de crèdit núm. 20 perquè lleva recursos del Salari Social i augmenta 
els programes d'inclusió social. Pensa que la baixa podria provenir l'altres partides. 
 

El Sr. Pons (PSOE) respecta el criteri del PP però no el comparteix. 
 

El Sr. Grosske (EU) considera que quan es dóna compte al Ple de sis 
expedients de modificació de crèdit, hi podria haver d'ofici una explicació del contingut. 
Per altra banda fa notar que dels cinc que corresponen al 97, n'hi ha dos d'adoptats el 
15 de desembre i tres d'adoptats el 30 de desembre. Considera que modificar un 
pressupost que només té vigència fins al dia següent indica una gestió francament poc 
recomanable, ja que teòricament les partides dotades haurien d'esser objecte d'acords 
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ulteriors, sense que hi hagi temps material per prendre'ls. Això indica que se sancionen 
coses sense que hi hagi el crèdit pressupostat. Pensa que no només fa mal efecte, 
sinó que és dolent actuar d'aquesta manera i que això s'hauria de corregir. 
 

El Sr. Pascual (UM) fa notar que ara mateix es dóna compte i, per tant, no 
és el moment d'entrar en debats. 
 

La Sra. Ferrando (PP). Opina que el Ple és el lloc adequat per manifestar 
que no comparteixen una decisió. Recorda que en la intervenció anterior s'ha limitat a 
dir que el seu grup no hi estava d'acord, però que no ha iniciat cap debat. 
 

El Sr. Grosske (EU) considera que aquestes precisions no calen perquè 
entra en debat qui hi vol entrar. Fa notar que s'ha donat compte d'uns expedients i que 
el seu grup ha opinat que indicaven una pèssima gestió pressupostària. Assegura que 
ell no ha entrat en debat. 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
 
 
  PUNT 6.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR 2/1997 QUE SE SEGUEIX CONTRA LA SOCIETAT "TORRE DE 
DEIÀ, S.A.", REPRESENTADA PEL SR. JERÓNIMO RIPOLL MARTÍNEZ DE 
BEDOYA, PER LA REALITZACIÓ D'UNES OBRES A ZONA AFECTADA PER LA 
DECLARACIÓ DE PARATGE PINTORESC, SENSE LA PRÈVIA I PRECEPTIVA 
AUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC A LA FINCA DE LA 
SEVA PROPIETAT, PREDI TORRE, DEL TERME MUNICIPAL DE DEIÀ. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històric-Artístic de Mallorca:  
 

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

 
 ANTECEDENTS DE FETS 
 

I.- Mitjançant escrit de data 18 de novembre de 1996, l'arquitecte Sr. 
Antonio Llamas va remetre al Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de 
Mallorca el projecte bàsic i d'execució d'una piscina i bancals annexos a vivenda 
unifamiliar existent al predi Torre de Deià, del terme municipal de Deià, sol⋅licitant 
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l'autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca. 
 

II.- A sol⋅licitud del Sr. Secretari delegat de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, el Sr. Llamas presentà mitjançant escrit de data 
18 de gener de 1997, reportatge fotogràfic de l'estat actual de la piscina. 
 

III.- A la vista d'aquesta nova documentació presentada, i dels informes 
tècnic i jurídic, de dates 22 de gener i 5 de febrer de 1997, respectivament, on es fa 
constar que la piscina estava en procés de construcció, el president de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històric Artístic de Mallorca, en ús de les seves atribucions, va 
dictar resolució de data 17 de febrer de 1997, d'inici d'expedient sancionador contra la  
societat "Torre de Deià, S.A.", per presumpta infracció a la Llei del Patrimoni Històric 
Espanyol, per la realització d'obres a zona afectada per la declaració de paratge 
pintoresc, esdevingut bé d'interès cultural per la disposició transitòria vuitena de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, sense comptar amb la prèvia i 
preceptiva autorització de la Comissió de Patrimoni Històric. 
 

IV.- L'esmentada resolució d'inici de l'expedient sancionador, i el 
corresponent plec de càrrecs formulat per l'instructor de l'expedient, de data 25 de 
febrer de 1997, foren debudament notificats a l'interessada en data 3 de març de 1997, 
al seu domicili Plaça des Fortí, núm 3, de Palma, i comunicat el mateix a l'Ajuntament 
de Deià.  
 

En el plec de càrrecs es fa constar que els fets que determinaren la 
incoació de l'expedient sancionador poden esser constitutius d'infracció administrativa 
tipificada a l'article 76.1, apartat d) en relació a l'art. 22, de la Llei 16/1985 de 25 de 
juny, del Patrimoni Històric Espanyol.  
 

V.- En data 26 de març de 1997 (reg. entrada CIM. núm. 4722) 
l'interessada, mitjançant el seu representant Sr. Jerónimo Ripoll Martínez de Bedoya 
presentà escrit en el qual, en síntesi,a més de renunciar a formular al⋅legacions, 
assumeix la responsabilitat dels fets formulats al plec de càrrecs, però que les obres 
que es dugueren a terme ho foren efectuades amb la creença de l'ampar d'una llicència 
d'obres de data 7 de juny de 1984, actuant sempre de bona fe. 
 

VI.- Donat el reconeixement de responsabilitat per part de l'interessat al 
present expedient sancionador, l'instructor de l'expedient no ha acordat l'obertura d'un 
període de prova, passant directament a formular aquesta proposta de resolució. 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 

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

II.- És d'aplicació l'article 10 del Decret Autonòmic 14/1994, de 10 de 
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febrer, pel qual s'aprova el reglament del procediment a seguir per l'Administració de la 
CAIB en l'exercici de la potestat sancionadora. 
 

III- 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. La bona 
fe de la interessada, així com el reconeixement dels fets s'ha de tenir en compte a 
l'hora de fitxar la quantia de la sanció. 
 

IV.- En el present cas, no s'hi descobreix l'existència de reiteració en la 
realització dels fets objecte del present expedient sancionador, i sí una voluntat de 
reconeixement i de col⋅laboració. 
 

V.- En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat 
anteriorment, i en virtut del que disposa l'article 9, a) 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 
 
 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 

I) Sancionar a la Societat "Torre de Deià, S.A.", 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 setanta cinc mil  
pessetes (75.000.-ptes.). 
 

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

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

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 7.- INFORME SOBRE MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE 
PROTECCIÓ I REFORMA INTERIOR DE SA GERRERIA DE PALMA (UNITAT 
D'EXECUCIÓ 2B). 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històric-Artístic de Mallorca:  
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"Vist l'informe del servei de patrimoni històric de 
data 21 de gener de 1998, que s'adjunta i forma part del present 
acord. 
 

Atès el que disposa l'article 2, f) del reglament 
d'organització i funcionament per a l'exercici de les 
competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears al Consell de Mallorca en matèria de patrimoni històric, 
la Comissió Insular del Patrimoni Històric Artístic de Mallorca 
eleva a Ple la següent proposta d'acord: 
 

"I.- Informar desfavorablement la modificació el Pla 
Especial de Protecció i Reforma Interior de Sa Gerreria de Palma, 
sobre ampliació de l'àmbit d'aparcament previst a l'Unitat 
d'Execució 2B, d'acord amb l'informe del servei de patrimoni 
històric de data 21 de gener de 1998, que s'adjunta i forma part 
del present acord. 
 

II.- Notificar el present acord a l'Ajuntament de 
Palma." 
 

El Sr. Pons (PSM) informa que la Ponència Tècnica de 
Patrimoni, primer, i més endavant la Comissió de Patrimoni, varen 
considerar que s'havia d'informar desfavorablement sobre la 
sol⋅licitud de l'Ajuntament de Palma de modificar el Pla especial 
de Protecció i Reforma Interior de sa Gerreria de Palma en què 
demanaven l'ampliació de l'aparcament previst inicialment. La raó 
de la denegació es basava, per una banda, en el fet que la nova 
proposta s'havia de fer en un subsòl privat i implicaria 
l'enderrocament d'unes construccions d'una barriada que forma 
part del conjunt històric de la ciutat de Palma i que constitueix 
un assentament amb una trama urbana i amb una tipologia que té la 
consideració d'assentament històric. Per altra banda, l'avanç de 
les directrius que el Govern ha publicat indiquen, en referència 
al patrimoni cultural, la conveniència de mantenir els 
assentaments urbans antics. 
 

Intervé el Sr. Orta (PP). Anuncia el vot negatiu del 
seu grup. Per altra banda assegura que, tant la Unió Europea, com 
el Govern Balear, com l'Ajuntament de Palma projecten fortes 
inversions que convertiran sa Gerreria en un barri totalment 
normalitzat. Una de les solucions necessàries era la dotació 
adequada d'aparcaments per fer possible l'ús de l'automòbil que 
avui dia és una necessitat. Per això, pensa que la proposta de 
l'Ajuntament és raonable si es vol recuperar i normalitzar la 
barriada. El PP opina que els aparcaments són necessaris i per 
això votarà en contra de la proposta. 
 

Torna intervenir el Sr. Pons (PSM). Comparteix la 
satisfacció del PP per les inversions en aquesta barriada, però 
això no vol dir que fer inversions impliqui enderrocar parts 
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importants de sa Gerreria. Per altra banda recorda que hi ha 
aparcaments aprovats en quantitat suficient per atendre els 
residents. Recorda també que al costat, a les Avingudes, hi ha 
una oferta important d'aparcaments i, per tant, la necessitat 
real queda prou satisfeta amb els aparcament existents o 
aprovats. Davant el dilema de fer més aparcaments o conservar una 
illeta s'ha optat per la segona opció. La dignificació del barri 
requereix conservar al màxim les vivendes existents. 
 

El Sr. Orta (PP) opina que l'Ajuntament, coneix més bé 
la situació i les necessitats de la barriada i que quan fa la 
sol⋅licitud és perquè hi ha la necessitat. Per altra banda opina 
que l'Ajuntament sap perfectament com ho ha de fer per dignificar 
un barri i les mostres són el Puig de Sant Pere i la Calatrava. 
 

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

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
 
 
  PUNT 8.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER JAIME BOSCH 
MORANTA I ISABEL MARTÍN MARTÍN CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL CONSELLER 
DELEGAT D'ACTIVITATS CLASSIFICADES DEL CONSELL DE MALLORCA DE 
3.10.1997, SOBRE DESESTIMACIÓ DE LES SOL.LICITUDS DE SUBROGACIÓ, 
INICIACIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR I ADOPCIÓ DE MESURA CAUTELAR DE 
TANCAMENT DEL RESTAURANT S'ESCUDELLA D'ESPORLES I CERTIFICACIÓ 
D'ACTE PRESUMPTE, AMB REGISTRE GENERAL D'ENTRADA DE 24.06.1997 I 
29.09.1997, I ESCRITS, AMB ÍNTIMA CONNEXIÓ AMB EL RECURS, DE 
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA DE 9.12.1997 I 12.01.1998. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de 
Activitats Classificades: 
 

" Vist el recurs ordinari interposat per Jaime Bosch 
Moranta i Isabel Martín Martín contra la resolució del conseller 
delegat d'activitats classificades del Consell de Mallorca de 
3.10.1997, sobre desestimació de les sol.licituds de subrogació, 
iniciació d'expedient sancionador i adopció de mesura cautelar de 
tancament del restaurant s'Escudella d'Esporles i certificació 
d'acte presumpte, amb registre general d'entrada de 24.06.1997 i 
29.09.1997, i escrits, amb íntima connexió amb el recurs, de 
registre general d'entrada de 9.12.1997 i 12.01.1998, (noves 
sol.licituds de subrogació, d'exigència de responsabilitat als 
funcionaris i autoritats municipals i d'inici de les actuacions 
per a la supressió de l'article 55 de la Llei d'activitats 
Classificades). 
  

Vists els informes del tècnic d'Administració general 
del Servei d'Activitats Classificades de 13.01.1998, 10.12.1997 i 
27.11.1997 i l'Assessoria Jurídica del Consell Insular de 
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Mallorca de 19.12.1997. 
 

Vista la proposta de la Comissió Insular d'Activitats 
Classificades de 23.12.1997, aquest Conseller Delegat, eleva al 
Ple la següent 

PROPOSTA 
 

desestimar en tots els seus extrems el recurs ordinari interposat 
per Jaime Bosch Moranta i Isabel Martín Martín contra la 
resolució del conseller delegat d'activitats classificades del 
Consell de Mallorca de 3.10.1997, sobre desestimació de les 
sol.licituds de subrogació, iniciació d'expedient sancionador i 
adopció de mesura cautelar de tancament del restaurant 
s'Escudella d'Esporles i certificació d'acte presumpte, amb 
registre general d'entrada de 24.06.1997 i 29.09.1997, i escrits, 
amb íntima connexió amb el recurs, de registre general d'entrada 
de 9.12.1997 i 12.01.1998, en base a les consideracions 
contingudes en els informes jurídics esmentats." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 9.- CONVENI DE COL⋅⋅⋅⋅LABORACIÓ EN TEMES DE 
DISCIPLINA URBANÍSTICA ENTRE L'ÀREA D'URBANISME DEL CONSELL DE 
MALLORCA I ELS AJUNTAMENTS DE MALLORCA. 
 
 

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

"Aprovar el Conveni de Col⋅laboració en temes de disci-
plina urbanística entre l'Àrea d'Urbanisme del Consell Insular de 
Mallorca i els Ajuntaments de Mallorca, del tenor literal 
següent: 
 

CONVENI DE COL⋅⋅⋅⋅LABORACIÓ EN TEMES DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA ENTRE L'ÀREA D'URBANISME DEL CONSELL DE MALLORCA I 
ELS AJUNTAMENTS DE MALLORCA. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

La pressió constructora sobre el sòl rústic és de cada 
dia més intensa i extensa. La insuficiència de l'aplicació dels 
mitjans disciplinaris prevists a la legislació per part dels 
Ajuntaments, que són els ens administratius que posseeixen la 
competència, fomenta la degradació del nostre medi ambient i 
dificulta el manteniment de la coherència i credibilitat del 
Planejament. 

És en els municipis més petits allò on la manca de mit-
jans i la proximitat dels responsables polítics amb els in-
fractors dificulta l'aplicació de les mesures disciplinàries. 
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Per això, aquesta Àrea d'Urbanisme ha redactat el 
present conveni per a oferir als Ajuntaments les capacitats 
inspectores de què disposa. 
 

En cada cas l'Àrea d'Urbanisme del Consell Insular de 
Mallorca estimarà el cost anual de la tasca de col⋅laboració a 
desenvolupar pel Servei de Disciplina Urbanística. En el text del 
conveni es proposa que l'Ajuntament aboni només el 50% d'aquesta 
quantitat. Per a compensar el 50% restant, es proposa que el 
Consell de Mallorca percebi, així mateix, el 25% de l'import de 
les sancions. 

La possibilitat de signatura per part del Consell de 
Mallorca estarà condicionada pels eventuals acords presos 
prèviament amb altres Ajuntaments, i, per tant, amb la disponi-
bilitat de mitjans personals de què disposi.  
 

Per tot això anteriorment exposat, es proposa 
l'aprovació del text del present 
 

ESBORRANY DE CONVENI 
  

D'una part l'Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort, 
Presidenta del Consell Insular de Mallorca, amb el DNI nº 
37.726.759, i d'una altra el/la Sr./a. Batle/ssa de l'Ajuntament 
d ........................   amb DNI nº ................ 
 

MANIFESTEN: 
 

Que amb base en allò que disposen els articles 36.1.b), 
55.d) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, i els articles 12.1.b) i 29 de la Llei 
5/1989, de 13 d'abril, de Consells Insulars, i, en especial, a la 
vista d'allò que recullen els articles 24 i 61.9 de la Llei 
10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística, el Consell 
de Mallorca, per raó de les funcions encomanades per la dita 
normativa, prestarà a l'Ajuntament d ................... 
l'assistència i cooperació necessàries per a la protecció de la 
legalitat urbanística i, en concret, la funció inspectora en 
l'àmbit del dit terme municipal, la qual serà desenvolupada dins 
l'àmbit de les seves respectives competències. 
 

La dita col⋅laboració i assistència es concreta en els 
següents aspectes i amb base en les següents obligacions mútues: 
 

PRIMER.- El Consell de Mallorca, a través del seu 
Servei de Disciplina Urbanística, s'encarregarà de l'exercici de 
les funcions inspectores en matèria de disciplina urbanística en 
el terme municipal anteriorment esmentat. 

De les Actes d'Inspecció aixecades pel dit Servei es 
donarà trasllat a l'Ajuntament a fi que aquest, dins el termini 
de quinze dies des que hagi rebut la notificació, incoï, si 
escau, el corresponent expedient d'infracció urbanística, del 
qual acord haurà de donar trasllat al Consell de Mallorca. 
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El Consell de Mallorca adquireix la plena direcció de 
les dites funcions, sens perjudici que la necessària coordinació 
per a la realització d'aquestes es desplegui a través d'una 
Comissió de Seguiment creada amb aquest fi. 

 
SEGON.- El Consell de Mallorca s'encarregarà de la 

redacció dels Projectes de Demolició i de la direcció tècnica 
d'aquests, necessaris en els procediments d'execució subsidiària 
de les ordres de demolició resultat de la culminació d'expedients 
d'infracció urbanística, en el cas que així ho sol⋅licitàs 
l'Ajuntament. 

Igualment, l'Ajuntament podrà sol⋅licitar al Consell de 
Mallorca els mitjans personals i materials necessaris per a 
l'efectiva execució material de les ordres de demolició que ell 
dicti, i en tot cas pertocarà a l'Ajuntament la direcció de 
l'execució subsidiària del dit acord. 
 

El cost de redacció del projecte de demolició, de la 
direcció tècnica de les obres i de l'efectiva execució  material 
de l'ordre de demolició serà determinat en cada cas pel Consell 
de Mallorca, i haurà d'esser abonat per l'Ajuntament al Consell 
de Mallorca en un termini mai no superior als dos mesos. 

 
TERCER.- La Comissió de Seguiment tendrà com a funció 

coordinar i harmonitzar les relacions entre el Consell de 
Mallorca i l'Ajuntament, amb vista a l'efectiu compliment de les 
funcions que són objecte del present Conveni. 

La dita Comissió de Seguiment estarà integrada pels 
següents membres: 
 

-El Conseller Delegat d'Urbanisme del Consell de 
Mallorca, el Director de l'Àrea d'Urbanisme i un Tècnic. 
 

-El Batle/la batlessa de l'Ajuntament, el/la Regidora/a 
d'Urbanisme i un Tècnic. 

QUART.- Totes dues parts es comprometen a mantenir una 
base de dades en què s'inclouran referències a totes les 
actuacions que es duguin a terme. 
 
 

CINQUÈ.- L'Ajuntament d ............  abonarà 
globalment al Consell de Mallorca, per la prestació del servei 
d'inspecció urbanística, una compensació econòmica fixa, que per 
a l'exercici de ..... serà de ............ ptes., corresponents 
al 50% del cost estimat del dit servei, revisable anualment 
segons l'IPC. Aquesta compensació econòmica podrà esser revisada 
pel Consell de Mallorca, prèvia acceptació de l'Ajuntament. 
 

Igualment, l'Ajuntament d ............ abonarà al 
Consell de Mallorca el 25% de l'import de les sancions imposades 
com a conseqüència de la resolució dels expedients sancionadors 
incoats per infracció urbanística. El dit import haurà d'esser 
abonat al Consell de Mallorca en un termini no superior a dos 
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mesos, comptadors a partir de la data del cobrament efectiu a 
l'infractor per part de l'Ajuntament. 
 

SISÈ.- Aquest Conveni tendrà caràcter anual, 
prorrogable automàticament.Per poder rescindir-lo, s'haurà de 
comunicar per escrit, per qualsevol de les parts, amb noranta 
(90) dies d'antelació.  
 

SETÈ.- El present Conveni podrà esser revocat per 
qualsevol de les parts, en qualsevol moment, si es produeix 
qualcuna de les circumstàncies següents: 
 

1ª. Quan l'Ajuntament no compleixi les obligacions 
establertes a la Llei de Disciplina Urbanística de la CAIB per a 
l'efectiva protecció de la legalitat urbanística. 
 

2ª. Quan l'Ajuntament no presti la col⋅laboració 
necessària al Servei Insular d'Inspecció per a la realització de 
les seves funcions. 

3ª. Quan l'Ajuntament no aboni les compensacions 
econòmiques que recull el present Conveni per la prestació dels 
serveis. 

4ª. Per qualssevulla altres circumstàncies que es 
considerin oportunes.>>". 
 
 

Es dóna compte de les següents esmenes presentades pel 
Sr. Quetglas (PSOE): 
 

"1ª. pag 2. Paràgraf posterior a MANIFESTEN 
 

despres de l'ambit del, afegir sól rústic del 
 

El paràgraf quedarà: 
 

Que amb base en alló que disposen els articles 36.1.b), 
55.d) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, i els articles 12.1.b) i 29 de la Llei 
5/1989, de 13 d'abril, de Consells Insulars, i en especial, a la 
vista d'allò que recullen els articles 24 i 61.9 de la Llei 
10/1990 de 23 d'octubre, de disciplina urbanística, el Consell 
Insular de Mallorca, per raò de les funcions encomenades per la 
dita normativa, prestarà a l'Ajuntament d........... 
l'assistència i cooperació necessàries per a la protecció de la 
legalitat urbanística i en concret, la funció inspectora en 
l'àmbit del sól rústic del dit terme municipal, la qual serà 
desenvopupada dins l'àmbit de les seves respective competències. 
 

2ª  pàg 2, paràgraf primer de la clausula PRIMER. 
 

Desprès de disciplina urbanística en, sustituir la 
paraula el per l'àmbit de sól rústic del. 
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PRIMER:- El Consell de Mallorca, a tràves del seu servei de 
Disciplina urbanística, s'encarrega de l'exercici de les funcions 
inspectores en matèria de disciplina urbanística en l'àmbit del 
sól rústic del terme municipal anteriorment esmentat." 

 
 
 

Es dóna compte de la següent esmena presentada pel Sr. 
Groskke: 
 
 
"1.- Eliminar darrer paràgraf referit a què la signatura dels 
convenis estarà condicionada a eventuals acords presos 
prèviament. 
 
 
2.- Relacionat amb l'esmena anterior, introduir un paràgraf on 
s'afirmi que 
 

 "La voluntat del Consell és fer extensiva la col.laboració 
amb els Ajuntaments en aquesta matèria a tot els Ajuntaments de 
l'illa" 
 
 
3.- Afegir un paràgraf on digui: 
 

"L'aprovació del texte de conveni adjunt s'ha d'entendre com 
una fòrmula tipus que no exclou la possibilitat d'adaptar-se a 
les demandes específiques plantejades per qualque Ajuntament. En 
aquest cas, el conveni seria sotmés a la consideració del Ple del 
Consell" 
 
 
4.- Afegir un paràgraf on digui: 
 

"L'adopció del present acord no exclou d'altres fòrmules de 
col.laboració amb els Ajuntaments per tal d'incentivar el 
compliment de la disciplina urbanística" 
 
 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que es tracta 
d'aprovar un conveni que s'oferirà als ajuntaments de Mallorca en 
relació a la disciplina urbanística.  
 

La voluntat del Consell és instrumentar mesures que 
assegurin el respecte a la legalitat dins el sòl rústic, davant 
la pressió constructora i la insuficiència de mitjans dels 
ajuntaments.  
 

Anuncia que hi ha una esmena que indica que l'àmbit 
d'aplicació es limita al sòl rústic, ja que en el text això no 
quedava clar. 
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A través d'aquest conveni, el Consell assumeix la 

funció inspectora i l'aixecament de les actes que constitueixen 
la posada en marxa de l'expedient que ha de tractar fins a la 
sanció, l'administració que té la competència, o sigui 
l'administració municipal, amb la qual el Consell ha volgut esser 
escrupolosament respectuós.  
 

No obstant això, recollint la voluntat del Ple i també 
les previsions de la Llei de sòl rústic de la Comunitat Autònoma, 
hi ha la voluntat d'instrumentar mecanismes de cooperació, com de 
fet és aquesta proposta. S'hi ofereix la possibilitat d'establir 
una Comissió de Cooperació i romanen intactes els mecanismes 
prevists en la Llei de disciplina urbanística en relació a la 
possibilitat de subrogació del Consell. 
 

D'aquesta manera es dóna compliment amb un cert retard 
a un compromís del Ple. El retard es justifica perquè ha estat 
difícil arribar a un text d'aquest estil. Informa que es va 
intentar fer aquest conveni amb la mancomunitat des Pla, però 
problemes jurídics per inserir dins els estatuts una qüestió que 
està al marge de la seva naturalesa, han recomanat dirigir-se 
directament als ajuntaments. 
 

Es refereix a les propostes d'esmena. El primer 
paràgraf quedaria: "El Consell de Mallorca a través dels seus 
serveis de disciplina urbanística s'encarregarà de l'exercici de 
les funcions inspectores en matèria de disciplina urbanística en 
l'àmbit del sòl rústic del terme municipal anteriorment 
esmentat." 
 

En el segon paràgraf de manifestació d'intencions, 
després de "Manifesten" també hi ha de figurar: "... la funció 
inspectora en l'àmbit del sòl rústic del terme municipal". 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Recorda la dita castellana 
que assegura que nunca es tarde si la dicha llega, cosa que en 
política no és certa. De tota manera és dicha i s'ha de saludar 
perquè arriba. 
 

Considera que aquest conveni constitueix la primera 
passa, necessària, que fa en el Consell cap a la seva implicació 
en la disciplina urbanística. Així com un ajuntament les úniques 
funcions que té són exercir les competències d'inspecció i sanció 
que li dóna la Llei, el Consell té dos possibles vessants, un 
seria l'acció directa a través dels serveis propis i un altre 
seria establir marcs de cooperació amb els ajuntaments que 
estimulin el fet que totes les institucions de caràcter municipal 
s'impliquin en una actuació tan rellevant com és la disciplina 
urbanística en el sòl rústic. 
 

Considera que aquest conveni va en aquesta darrera 
direcció. El saluda com una cosa positiva tot i que haurien 
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preferit que s'hagués duit al Ple molt abans. 
 

Anuncia quatre esmenes que pensa que enquadren bé la 
manera com pensen que s'hauria d'abordar aquesta qüestió. La 
primera demana retirar el paràgraf que preveu que la possibilitat 
de signatura per part del Consell estarà condicionada per 
convenis anteriors presos amb altres ajuntaments i, per tant de 
la disponibilitat de mitjans personals del Consell. Considera que 
aquesta clàusula, encara que sigui d'exposició de motius, que com 
a anuncia una certa manca de generositat per part del Consell no 
és bo que s'evidenciï per escrit, sinó que opina que s'ha de 
manifestar que el Consell ofereix la col⋅laboració a tots els 
ajuntaments de l'illa. En relació a aquest punt hi ha la tercera 
esmena que proposa entendre aquest conveni com un conveni marc i 
que es prevegi la possibilitat que, davant demandes específiques 
de determinats ajuntaments, hi hagi la possibilitat d'introduir 
modificacions que el Ple hauria d'aprovar. La quarta esmena 
delimita el conveni com una primera passa que no esgota la 
possibilitat de col⋅laboració amb els ajuntaments, ja que la Llei 
del sòl rústic ofereix altres fórmules que el Consell està 
obligat a explorar, en concret una de les disposicions 
addicionals permet anar més enllà i establir organismes de 
caràcter supramunicipal que tenguin cura de la disciplina. Creu 
que aquesta possibilitat s'ha d'explorar i és bo que quedi oberta 
aquesta perspectiva en l'acord d'avui. 
 

El Sr. Rovira (PP) anuncia el vot a favor de la 
proposta i de les esmenes presentades pel Sr. Grosske i, també, 
de les modificacions proposades pel Sr. Quetglas. Considera que 
és una funció pròpia del Consell establir convenis de 
col⋅laboració amb els ajuntaments per poder treballar 
conjuntament, i especialment amb aquells que tenen més 
dificultats pressupostàries. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) agraeix els suports anunciats. 
No s'oposa a les esmenes introduïdes per EU, però vol introduir 
un reflexió pel que fa a la col⋅laboració extensiva a tots els 
ajuntaments. Pensa concretament en la necessitat d'introduir 
l'excepció de Palma precisament per la seva singularitat, ja que 
si el Consell s'havia de fer càrrec de la disciplina urbanística 
de Palma caldria fer una reestructuració en profunditat dels 
mitjans del Consell, ja que no és aquest l'esperit del conveni. 
De tota manera, si l'ajuntament de Palma s'hi volia adherir 
s'hauria de replantejar tal vegada el conveni i fer dur-lo al 
Ple. Per això ara tampoc no hi ha inconvenient a acceptar les 
modificacions proposades. 
 

El Sr. Grosske (EU) agraeix el suport anunciat a les 
seves esmenes. Considera que és políticament important que el 
Consell manifesti que té interès per la disciplina urbanística en 
el sòl rústic en l'àmbit de tota l'illa de Mallorca. Lògicament, 
si l'Ajuntament de Palma volia establir un conveni de 
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col⋅laboració, probablement aniria bé la tercera esmena que 
preveu la possibilitat de modificar el caràcter del conveni i, en 
el cas de Palma, probablement s'hauria de cercar un tipus de 
col⋅laboració que permetés combinar els recursos propis de 
l'Ajuntament amb els del Consell. L'especificitat de Palma ha de 
dur el Consell a tractar-lo com un cas especial, però mai a 
excloure'l de l'àmbit de les competències o de les preocupacions 
 o els acords del Consell. 
 

Se sotmet la proposta a votació, incloent-hi les 
esmenes, i s'aprova per unanimitat. 
 
 
  PUNT 10.- INFRACCIÓ URBANÍSTICA CONTRA EL SR. ANTONIO 
SERVERA CAPELLÁ DE PALMA. 
 

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

"En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
d'Organització i Funcionament d'aquesta Comissió, per unanimitat, 
s'acorda proposar al Ple del CIM que adopti el següent acord: 1r. 
Imposar al Sr. Antonio Servera Capellá, en qualitat de promotor, 
com a responsable d'una infracció urbanística tipificada a 
l'article 27.b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de 
Disciplina Urbanística, qualificada de greu per l'article 28.2 
del mateix cos legal, consistent en la construcció d'una nau 
dedicada a estable per a cavalleries i magatzem de palla d'una 10 
x 8 m. d'una sola altària, tot això situat a la parcel⋅la al camí 
de s'Hostal, s/n, finca Can Duran, de S'Aranjassa, terme 
municipal de Palma, i valorat en 2.850.570 pessetes, castigable 
d'acord amb el que recull l'article 45 de l'esmentada Llei 
10/1990 amb una multa del 50 al 100% del seu valor, la sanció de 
2.137.927 pessetes, corresponent al 75% de la valoració de les 
obres.= 2n. Sobreseure i arxivar les actuacions iniciades contra 
el Sr. Rafael Balaguer Galmés en estimar les al⋅legacions 
formulades, per no ser-li imputable cap responsabilitat respecte 
a l'execució de les obres.= 3r. El pagament de l'esmentada multa 
s'haurà de fer 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 dipositada 
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. 
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  PUNT 11.- INFRACCIÓ URBANISTICA CONTRA EL SR. JORDI 
HORRACH MUNAR DE COSTITX. 
 

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

"En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
d'Organització i Funcionament d'aquesta Comissió, per unanimitat, 
s'acorda proposar al Ple del CIM que adopti el següent acord: 1r. 
Imposar al Sr. JORDI HORRACH MUNAR, en qualitat de promotor, una 
sanció de tres-centes vint-i-cinc mil dues-centes vint-i-cinc 
pessetes (325.225 pessetes), corresponent al 5% 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, consistent en 
l'execució, sense ajustar-se a la llicència però posteriorment 
legalitzades, d'obres de reforma i ampliació amb canvi d'ús de 
magatzem a habitatge d'un edifici existent al carrer Germans de 
la Caritat s/n del terme municipal de Costitx, valorades en 
6.504.502 pessetes, sancionable, d'acord amb el que recull 
l'article 46.1 de l'esmentada Llei 10/1990, amb una multa del 5% 
del seu valor.= 2n. El pagament de l'esmentada multa s'haurà de 
fer 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 dipositada 
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 12.- RECURS INTERPOSAT PEL SR. GABRIEL COMPANY 
FIOL, DEL TERME MUNICIPAL DE SINEU. 

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

"Desestimar el recurs ordinari formulat pel Sr. GABRIEL 
COMPANY FIOL contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 
dia 17 de desembre de 1996, pel qual es va denegar l'autorització 
prèvia sol⋅licitada per ell per a emmagatzament i venda de 
material de construcció en el Polígon Cadastral 12 (Parcel⋅les 
261 i 262) de Sineu, amb la consegüent cofirmació de l'acord 
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recorregut, tot això en base als informes emesos el 25 de 
novembre i l'1 de desembre de 1997". 
 

S'aprova la proposta per unaminitat. 
 
  PUNT 13.- RECURS INTERPOSAT PEL SR. GONZALO MARTÍNEZ 
VIDAL EN REPRESENTACIÓ DEL SR. HARMUT LADEMACHER, DEL TERME 
MUNICIPAL DE SON SERVERA. 
 

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

"Estimar el recurs ordinari formulat pel Sr. GONZALO 
MARTÍNEZ VIDAL, en represntació del Sr. Harmut Lademacher, contra 
l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de dies 1 i 8 de 
juliol de 1997, pel quel es va denegar l'autorització prèvia que 
havia sol⋅licitat per a la construcció d'un habitatge unifamiliar 
aïllat en el Polígon 12, Parcel⋅la 130-B, Sòl No Urbanitzable de 
Son Servera, i, en conseqüència i prèvia anul⋅lació de l'anterior 
acord, atorgar l'autorització prèvia originariàment postulada en 
allò que és competència d'aquest Organisme i sense perjudici de 
la llicència municipal d'obres i altres autoritzacions que 
pertoquin, tot fent constar que aquella haurà de disposar com a 
condició especial que es concedeix per a aquesta finca en 
consideració a la referida superfície i que per això la finca en 
qüestió tendrà caràcter d'indivisible als efectes d'aprofitament 
urbanístic, i s'haurà d'acreditar davant l'Ajuntament, i dins el 
termini que aquest fixi, que s'ha practicat una nota marginal a 
la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat respecte 
de l'esmentada condició, tot això d'acord amb el que preveu 
l'article 16.1 del Text Refús de la Llei sobre Règim del Sòl i 
Ordenació Urbana, tot això en base als informes emesos l'1 i el 5 
de desembre de 1997". 
 

S'aprova la proposta per unaminitat. 
 
 
  PUNT 14.- RECURS INTERPOSAT PEL SR. PEDRO MELCHOR VIDAL 
RIERA, DEL TERME MUNICIPAL D'ALARÓ. 
 

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

"Desestimar el recurs ordinari formulat pel Sr. PEDRO 
MELCHOR VIDAL RIERA contra l'acord de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de 23 de maig de 1997, de denegació de l'autorització 
prèvia sol⋅licitada per ell per a la construcció d'un habitatge 
unifamiliar aïllat al Polígon 4, Parcel⋅la 383, en Sòl No 
Urbanitzable d'Alaró, amb la consegüent confirmació de l'acord 
recorregut, tot això en base als informes emesos el 7 i el 14 de 
novembre de 1997". 
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S'aprova la proposta per unaminitat. 
 
 
  PUNT 15.- RECURS INTERPOSAT PEL SR. WALTER HERIBERT 
FELDHAUS, DEL TERME MUNICIPAL DE SENCELLES. 
 

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

"Estimar el recurs formulat pel Sr. WALTER HERIBERT 
FELDHAUS contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme d'1 
d'abril de 1997, pel qual es va procedir a denegar l'autorització 
prèvia sol⋅licitada per ell mateix, per a la construcció d'un 
habitatge unifamiliar aïllat al Polígon 7, Parcel⋅la 60/1, Sòl No 
Urbanitzable de Sencelles, i, en conseqüència i prèvia anul⋅lació 
de l'anterior acord, atorgar l'autorització prèvia originàriament 
postulada en alló que és competencia d'aquest Organisme i sense 
perjudici de la llicència municipal d'obres i altres 
autoritzacions que pertoquin tot fent constar que aquella haurà 
de disposar com a condició especial que es concedeix per a 
aquesta finca en consideració a la referida superfície i que per 
això la finca en qüestió tendrà caràcter d'indivisible als 
efectes d'aprofitament urbanístic, i s'haurà d'acreditar davant 
l'Ajuntament, i dins el termini que aquest fixi, que s'ha 
practicat una nota marginal a la inscripció de la finca en el 
Registre de la Propietat respecte de l'esmentada condició, tot 
això d'acord amb el que preveu l'article 16.1 del Text Refús de 
la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, tot això en base 
a l'informe emesos el 3 i 9 de desembre de 1997". 
 

S'aprova la proposta per unaminitat. 
 
 
  PUNT 16.- RECURS INTERPOSAT PEL SR. DIEGO LÓPEZ SÁNCHEZ 
EN REPRESENTACIÓ DE CONSTRUCCIONES LÓPEZ SÁNCHEZ C.B., DEL TERME 
MUNICIPAL DE CAMPOS. 
 
 

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

"Desestimar el recurs ordinari formulat pel Sr. DIEGO 
LÓPEZ SÁNCHEZ, en representació de "Construcciones López Sánchez 
C.B.", contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme, de 17 
de desembre de 1996, pel qual es va denegar l'autorització prèvia 
sol⋅licitada per la dita entitat per a la construcció d'un 
habitatge unifamiliar aïllat en Sòl No Urbanitzable (Parcel⋅la 
224 del Polígon Cadastral 18) de Campos, amb la consegüent 
confirmació de l'acord recorregut, tot axiò en base als informes 
emesos el 10 i el 12 de novembre de 1997". 
 

S'aprova la proposta per unaminitat. 
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  PUNT 17.- RECURS INTERPOSAT PEL SR. ANTONIO ESCRIBANO 
RUIZ, DEL TERME MUNICIPAL DE CAMPOS. 
 

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

"Desestimar el recurs ordinari formulat pel Sr. ANTONIO 
ESCRIBANO RUIZ contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme 
de 25 i 26 de febrer de 1997, pel qual es va denegar 
l'autorització prèvia sol⋅licitada per ell per a la construcció i 
instal⋅lació d'un restaurant al Polígon Cadastral núm. 5, 
Parcel⋅les 273, 274 i 611, Sòl No Urbanitzable de Campos, amb la 
consegüent confirmació de l'acord recorregut, tot axiò en base 
als informes emesos el 27 de novembre i el 3 de desembre de 
1997". 

 
S'aprova la proposta per unaminitat. 

 
 
  PUNT 18.- RECURS INTERPOSAT PER LA SRA. MARIA MAYOL 
ARTIGUES, DEL TERME MUNICIPAL DE VILAFRANCA DE BONANY. 
 

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

"Desestimar el recurs ordinari formulat per la Sra. 
MARIA MAYOL ARTIGUES contra l'acord de la Comissió Insular 
d'Urbanisme de 25 d'abril de 1997, sobre l'aprovació definitiva 
de l'expedient de modificació de les Normes Subsidiàries del 
Planejament de Vilafranca de Bonany, particularment pel que es 
refereix a la modificació del traçat del darrer tram del carrer 
Mestre Bauzà i al nou traçat del carrer Nord, amb la consegüent 
confirmació de l'acord recorregut, tot això en base als informes 
emesos sobre aquest particular". 
 

S'aprova la proposta per unaminitat. 
 
 
  PUNT 19.- RECURS INTERPOSAT PER L'AJUNTAMENT DE 
CONSELL. 
 

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

"Estimar parcialment el recurs formulat per 
l'Ajuntament de Consell contra l'acord de la Comissió Insular 
d'Urbanisme d'1 d'abril de 1997, de suspensió de l'aprovació 
definitiva de la segona revisió de les Normes Subsidiàries del 
Planejament de Consell, particularment pel que es refereix a les 
deficiències núm. 7, relativa a les altàries al Sòl Urbà, que es 
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veuria estimada pel que respecte a les zones de nova creació; 
núm. 8, relativa al SAU núm. 1, que es veuria estimada 
parcialment en el sentit de que es refés l'ordenació proposada de 
forma que l'era de Son Fiol no es vés afectada, element que haurà 
de quedar inclòs en el Catàleg de les Normes Subsidiàries, com 
també que l'entorn de les cases de possessió de Can Ribas i Son 
Fiol no s'han de veure negativament afectades per l'ordenació, 
tot axiò amb previsió d'unes ordenances edificatòries que evitin 
o minvin la desambientació de les dites cases amb motiu de la 
realització del desenvolupament urbanístic de la zona; i núm. 1 
del SNU, també sobre altàries, que es veuria desestimada; tot 
això en base als informes tècnic i jurídics emesos". 
 

S'aprova la proposta per unaminitat. 
 
 
  PUNT 20.- RECURS INTERPOSAT PEL SR. JUAN VIDAL SANSÓ, 
DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA. 
 

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

"Desestimar el recurs ordinari formulat pel Sr. JUAN 
VIDAL SANSÓ contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme d'1 
d'abril de 1997, pel qual, en subrogació de la competència 
municipal, es va procedir a la denegació de la llicència de 
legalització sol⋅licitada pel dit particular respecte a unes 
obres de substitució de forjat i reformes interiors en un 
habitatge unifamiliar aïllat situat al Camí de Son Roca, angular 
amb el Camí Garroví, de Palma, amb la consegüent confirmació de 
l'acord recorregut, tot això en base als informes emesos el 3 i 
10 de novembre de 1997". 
 

S'aprova la proposta per unaminitat. 
 
 
  PUNT 21.- RECURS INTERPOSAT PEL SR. GABRIEL ROIG 
BARCELÓ, DEL TERME MUNICIPAL DE PORRERES. 
 

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

"Estimar el recurs ordinari formulat pel Sr. GABRIEL 
ROIG BARCELÓ contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 
dia 24 de juliol de 1997, pel qual es va denegar l'autorització 
prèvia sol⋅licitada pel dit particular per a la construcció d'un 
habitatge unifamiliar aïllat en el Polígon 11, Parcel⋅les 285 i 
286, Sòl No Urbanitzable de Porreres, i, en conseqüència i prèvia 
anul⋅lació de l'anterior acord, atorgar l'autorització prèvia 
originàriament postulada en allò que es competència d'aquest 
Organisme i sense perjudici de la llicència municipal d'obres i 
altres autoritzacions que pertoquin tot fent constar que aquella 
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haurà de disposar com a condició especial que es concedeix per a 
aquesta finca en consideració a la referida superfície i que per 
això la finca en qüestió tendrà caràcter d'indivisible als 
efectes d'aprofitament urbanístic, i s'haurà d'acreditar davant 
l'Ajuntament, i dins el termini que aquest fixi, que s'ha 
practicat una nota marginal a la inscripció de la finca en el 
Registre de la Propietat respecte de l'esmentada condició, tot 
això d'acord amb el que preveu l'article 16.1 del Text Refús de 
la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, tot això en base 
a l'informe emés el 26 de novembre de 1997". 
 

S'aprova la proposta per unaminitat. 
 
 
  PUNT 22.- RECURS INTERPOSAT PEL BATLE DE SINEU. 
 

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

"Declarar la inadmissibilitat per extemporaneitat i, 
subsidiàriament, desestimar el recurs ordinari formulat pel Batle 
de Sineu contra l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de dia 
17 de desembre de 1996, pel qual es va denegar l'autorització 
prèvia sol⋅licitada per ell per a emmagatzament i venda de 
material de construcció en el Polígon Cadastral 12 (Parcel⋅les 
261 i 262) de Sineu, amb la consegüent cofirmació de l'acord 
recorregut, tot això en base als informes emesos el 25 de 
novembre i l'1 de desembre de 1997". 
 

S'aprova la proposta per unaminitat. 
 
 
  PUNT 23.- RECURS INTERPOSAT PER LA SRA. PILAR BUENDIA 
SANTIAGO, DEL TERME MUNICIPAL D'ALARÓ. 
 

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

"Desestimar el recurs ordinari formulat per la Sra. 
PILAR BUENDIA SANTIAGO contra l'acord adoptat per la Comissió 
Insular d'Urbanisme el 23 de maig de 1997, de denegació de 
l'autorització prèvia sol⋅licitada per ella per a la construcció 
d'un habitatge unifamiliar aïllat al Polígon 4, Parcel⋅la 671, en 
Sòl No Urbanitzable d'Alaró, amb la consegüent confirmació de 
l'acord recorregut, tot axiò en base als informes emesos el 7 i 
el 14 de novembre de 1997". 
 

S'aprova la proposta per unaminitat. 
 
 
  PUNT 24.- INFORME-PROPOSTA SOBRE L'"AIRPORT REGIONS 
CONFERENCE" I EL CONSELL DE MALLORCA 
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Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió  
Insular d'Urbanisme: 
 

" L'Airport Regions Conference (ARC) és una conferència 
permanent de 19 autoritats locals i regionals, implicades amb el 
funcionament d'un aeroport internacional situat dins o a prop del 
seu territori i amb responsabilitat sobre el benestar dels 
habitants de l'entorn d'aquest aeroport. El total de membres de 
l'ARC representa una població de més de 70 milions de persones. 
Més de 20 grans aeroports internacionals importants de l'Europa 
occidental es troben situats dins regions de l'ARC. Moltes de les 
activitats que es realitzen en els aeroports i els seus voltants 
són internacionals per naturalesa; els consells de les regions 
membres de l'ARC volen estar informats sobre les repercussions 
envers els habitants i el territori  que envolta els aeroports en 
allò que els afecta: medi ambient, seguretat, renous, 
planificació urbanística... 
 

Les regions membres de l'ARC també emprenen iniciatives 
comuns i intercanvien informació sobre les respectives 
experiències i les matèries d'interés sobre el funcionament i 
desenvolupament dels aeroports i les regions circundants. 
 

L'ARC està negociant amb la Comissió de l'Unió Europea 
per tal d'aconseguir un estatut de organització afectada, i per 
tant consultada, per totes les decissions impulsades pels 
distints organismes de l'UE que puguin afectar els interessos de 
les autoritats locals i regionals integrades.  
 

L'ARC té establerts grups de treball tècnic en les 
següents matèries: 
 

- Negocis i ocupació relacionats amb els aeroports. 
 

- Accessibilitat per superfície i infraestructures. 
 

- Renou i contaminació. 
 

- Seguretat pública 
 

La situació de Mallorca en relació al seu aeroport 
participa intensament de la problemàtica que ha conduït a la 
fundació de l'ARC. D'una banda, existeix una fortíssima 
interacció entre el territori i l'aeroport (de fet, atesa la 
forta dependència de l'estructura socioeconòmica mallorquina del 
turisme, l'aeroport és sense dubte, uns dels elements més 
determinants). D'altra, les decissions aeroportuàries no 
impliquen suficientment les autoritats locals, insulars ni 
autonòmiques. Els debats ciutadans sobre la tercera pista de 
l'aeroport, les implicacions sobre el benestar de la població 
afectada per decissions sobre maniobres d'aproximació i sortida 
de l'aeroport, en són recents exemples. 
 

La Conferència es reuneix un cop l'any en Assemblea 
general -a part de les reunions que puguin acordar les diverses 
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comissions de treball o el secretariat permanent- i careix 
d'estructura administrativa estable, per la qual cosa les 
despeses per formar-hi part es limiten a 3.000 ECU l'any. 
 

Per tot això, el Conseller que suscriu, atesa la 
invitació a formar part de l'ARC formulada per la Secretaria 
General de l'esmentada Conferència, proposa al Ple del Consell 
l'adopció del següent acord: 
 

- El Consell de Mallorca acorda formalitzar la 
sol⋅licitud d'ingrés a la Conferència de Regions Aeroportuàries." 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que la 
Conferència de Regions Aeroportuàries és una associació de denou 
entitats regionals i locals europees, sense estructura 
burocràtica estable, que comparteixen el fet d'albergar en el seu 
territori un gran aeroport internacional. El nombre d'associats 
va creixent i aplega un territori poblat per uns setanta milions 
de persones. 
 

La Conferència constata que les decisions que afecten 
els grans aeroports són, com més va més, decisions d'àmbit 
europeu i, també, decisions que es prenen de manera bastant 
autònoma en relació  als interessos i les necessitats de la 
població afectada per l'aeroport. Explica que hi ha quatre grups 
de treball permanents que tracten de negocis i ocupació, un altre 
sobre accessibilitat per superfície d'infraestructures, un tercer 
sobre renou i contaminació i un quart sobre seguretat pública que 
indiquen prou bé quines són les seves preocupacions. Totes són 
qüestions que afecten la relació entre aeroports i els habitants 
de les zones afectades.  
 

La Secretaria té la seu a l'Ajuntament de Barcelona el 
qual va convidar el Consell a adherir-se a aquesta Conferència 
pel fet que l'aeroport de Palma afecta l'àmbit de tota l'illa. Fa 
esment dels debats plenament vigents actualment sobre la tercera 
pista, sobre els problemes que apareixen derivats dels nous 
sistemes d'aproximació i enlairament, aprovats per l'autoritat 
aeroportuària, sense participació de la ciutadania i que han 
provocat escrits d'ajuntaments que demanen al Consell que 
transmeti a les autoritats la preocupació per aquests sistemes 
nous que impliquen molèsties importants per als habitats de les 
zones afectades. Altres qüestions són les infraestructures, com 
ara la possibilitat que el tren arribi a l'aeroport, qüestions 
urbanístiques i altres. 
 

Considera que com que es tracta d'una associació 
voluntària que no té excessius costs i que permetrà intercanviar 
experiències amb altres autoritats afectades, tenir-hi una veu, 
no tan sols no seria un inconvenient per aprovar l'adhesió, sinó 
que tots els grups hi han d'estar d'acord, ja que els beneficis 
són enormement superiors al seu cost. 
 

La Sra. Carbonell (PP) anuncia l'abstenció del seu grup 
perquè consideren que aquests doblers es podrien destinar a unes 
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altres finalitats i no a fer uns viatges, a més del fet que 
creuen que aquesta institució no és la més adequada per tractar 
aquest tema. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) es demana quina és la institució 
que pugui representar els ciutadans de Mallorca en relació a 
aquesta qüestió.  
 

 
S'aprova la proposta per desset vots a favor (PSOE, 

PSM-NM, UM, EU) i tretze abstencions (PP, Mixt). 
 
 
  PUNT 25.- INFORME SOBRE LES DIRECTRIUS D'ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI. (DOT)  
 

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

"Atès l'informe realitzat pel director d'làrea 
d'urbanisme, Sr. Manuel Cabellor Barreiro, el Cap dels Serveis 
Tècncis d'urbanisme, Marià Gual de Torrella i Lesenne, 
l'Arquitecte de l'area d'urbanisme Sr. Antoni Planas Bauzà, , el 
Cap del Servei de Medi Ambient Sr. Antoni Morano Ventayol, , el 
Tènic de Medi Ambient Sr. Josep Antoni Aguiló Ribas,  el 
Coordinador de Foment i Ocupació Sr. Bernat Aguiló Siquier,  i el 
Cap del Servei de Vies i Obres, Sr. Francisco Rosselló de Caralt, 
relaitu a les directrius d'ordenació del Territori (DOT), El 
President de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori,  eleva al Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

El Ple del Consell Insular de Mallorca  fa propi 
l'informe dels Tècnics del Consell Insular de Mallorca sobre las 
directrius d'ordenació del Territori (DOT) el qual s'adjunta com 
a annexe a aquesta proposta. 
 

Aquest acord es comunicarà a la Conselleria de Medi 
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral del Govern Balear." 
 
 
"DIRECTRIUS DE L'ORDENACIÓ TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS 
INFORME DEL CONSELL DE MALLORCA 
 
 
INFORME 
 
ANÀLISI I INFORME 
 

L'anàlisi dels problemes urbanístics i geogràfics del 
territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en 
conjunt, i de Mallorca en particular, resulten correctes.El 
Diagnòstic també és, en general, encertat. 
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En concret, mereixen destacar-se com especialmente positius 
els següents criteris: 
 

- La protecció del Medi Natural, la Qualitat Ambiental, el 
Paisatge i el Patrimoni Cultural. 
 

- Les Grans Unitats Paisagístiques. 
 

- L'Estudi de les jerarquies urbanes en el Sistema Urbà de 
l'Illa. 
 

- L'estudi del Sistema d'assentaments turístics del litoral. 
 

- La millora dels nuclis urbans, i la recuperació de la 
identitat dels assentaments antics amb especial referència als 
centres històrics. 
 

- La canalització de les demandes d'habitatges en sòl rústic 
cap als nuclis rurals existents. 
 

- L'ordenació dels recursos, infrastructures i equipaments. 
 

- La consideració de que l'Illa de Mallorca constitueix un 
sistema urbà únic que gravita sobre la ciutat de Palma. 
 

- La necessitat de reducció de les dimensions del sòl 
urbanitzable. 
 

- La priorització de l'aprofitament de sòl urbà i 
urbanitzable existent. 
 

- Utilització de noves figures dinamitzadores per a la 
gestió del territori. 
 

De tota manera, tal i com s'asenyalarà detalladament a 
continuació, aquests criteris mancan d'un reflexe adequat i 
proporcional a la seva importància a disposicions normatives, la 
qual cosa suposa una grave inconseqüència amb l'anàlisi i el 
diagnóstic de la situació. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
 

Cal fer una valoració positiva dels següents aspectes 
normatius recollits dins les DOT: 
 

- Aplicació dins totes les determinacions sobre el Patrimoni 
Natural i Cultural de criteris per a arribar a aconseguir un 
desenvolupament sostenible dins l'Illa de Mallorca, valorant 
sempre la conservació i utilització dels recuros naturals per 
sota de la seva regeneración (art. 3) 
 

- Intruducció de les Unitats de Paisatge dins l'estudi pel 
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desenvolupament del Planejament Territorial i Municipal a més de 
la inclusió de l'estudi del nucli urbà com a objecte amb uns 
possibles impactes visuals que s'ha d'integrar dins el paisatje 
(art. 22 i 24). 

- Utilització dels inmobles dels Centres Històrics i del 
Patrimoni Cultural per a nous usos per tal de dinamitzar i 
ordenar els Centres Històrics (art. 26 i 27). 
 

- Introducció per part dels plans territorials i dels plans 
municipals de mesures dirigides cap a establir un equilibri de 
población dins l'Illa de Mallorca a partir del criteri general de 
reduïr les necessitats de creixement urbà mitjançant un millor 
aprofitament dels espais construits (art. 43). 
 

- Inclussió del recurs natural de l'aigua dins el procès 
general de reasignació, reutilització i estalvi del recuros a 
travès del desenvolupament dels Criteris del Pla Hidrològic de 
les Illes Balears, evitant sempre les perdues de la xarxa i 
evitant la sobrexplotació dels aquífers (art. 72, 73 i 74). 
 

En canvi, mereixen una valoració crítica les  disposicions 
normatives següents: 
 

1. Al capítol 8 apartat 1 se indica que existeix sòl 
classificat amb una capacitat per 5 vegades la població 
actual, és a dir, uns 3 milions d'habitats. A l'apartat a) 
de l'Article 44 s'estableix que els Plans Territorials 
Parcials, o en la seva absència els plans municipals 
revisaràn la classificació del sòl urbanitzable dels 
municipis... i proposaran el redimensionament del sòl 
classificat necessàri en cada cas... Més concretament, en 
el seu apartat c) es regula que Es procedirà a realitzar 
les accions de desclassificació de sòls urbanitzables i la 
seva reclassificació en sòls rústics... Més a més, a 
l'article 2.f es dona prioritat a les actuacions de 
requalificació front als nous creixements. Partint de la 
situació descrita, resulta totalment insuficient i no 
proporcionada a la seva gravetat la debilitat de les 
mesures proposades, així com la seva dilació en el temps. 
Per altra banda, es incongruent que no es proposi cap 
mesura cautelar per tal de garantir una revisió dels 
planejaments inspirats en criteris incompatibles amb el 
desenvolupament equilibrat i sostenible del territori que 
es pretén, segons els articles 2 i 3. 

 
2. Ha de quedar clarament explicitada la funció normativa 
dels Indexs de Sostenibilitat. Així mateix, donada la 
dificultat per parte d'entitats i ciutadans per conèixer 
les dades estadístiques en les quals es basarà à el càlcul 
d eaquells índexs, les  DOT mateixes haurien de recollir la 
publicació annual i de manera conjunta, de la totalitat, i 
no solsament les més representatives tal i com es indica a 
l'article 104, de dades esmentades. 

 
3. Aspectes tan decissius com sòn el redimensionament i 
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reclassificació del sòl urbanitzable i de l'establiment de 
sostres d'edificació per els diversos usos per municipi, 
queden ajornats a l'aprovació de futurs Plans Territorials 
Parcials (Artº 44). La possibilitat, com en el cas de les 
pròpies DOT, de què es demori indefinidament la redacció de 
 aquells plans, pot convertir en paper mullat els objectius 
de desenvolupament sostenible i equilibrat expressats al 
Capítol 1 de les Normes. 

 
4. La regulació dels usos del sòl rústic protegit es fa per 
remisió a la Matriu d'ordenació del Sòl Rústic de l'Annex 
del Capítol 6. Usos tals com els habitatges unifamiliasr 
aïllats o les edificacions d'interès general són 
cosiderades admissibles i la seva regulació diferida a la 
redacció d'un PTP o un PDS. A manca de dits instruments, a 
l'Annex que acompanya l'esmentada Matriu s'admet que la 
regulació es faci mitjançant planejament municipal. Com que 
no existeix cap referència en contra, atès el mateix rang 
noramtiu de la LEN i de les DOT,es  podria interpretar com 
una tàcita derogació de les regulacions mínimes contingudes 
a la LEN. Aquesta interpretació es fa en base la cautela 
establerta als articles 29.1, 29.2, 29.3 i 29.5 de què els 
usos admissibles necessiten informe favorable de la 
Conmissió Insular d'Urbanisme. 

 
5. Es nota a faltar a la Matriu d'Ordenació del Sòl Rústic 
de l'Annex del Capítol 6, una regulació dels usos diferents 
als inclosos a les tres columnes de l'apartat actuacions 
urbanístiques i especialment els secundaris i 
d'emmagatzenament, tots els quals se'haurien de prohibir. 

 
6. La llista de categoríes de sòl rústic protegit 
continguda a l'article 29 és tancada. El sòl rústic comú 
d'acord a la seva definició (Art 29.6) és el romanent del 
sòl rústic protegit. Això tanca la possibilitat que els 
Ajuntaments estableixin altres categories de protecció, 
màxime quan només es possible l'ampliació pels ajuntaments 
en defecte de Pla Territorial Parcial i perque es limita la 
causa d'extensió de les Àrees Naturals d'Especial Interès 
al seu interès ecològic (a la LEN el criteri es més ampli: 
els seus singulars valors naturals). 

 
7. Es adequada la prohibició de nous camps de golf en sòl 
rústic protegit. De tota manera, resulta contradictòria amb 
aquella prohibició i amb l'article 15 de la LEN, que es 
consideri admissible a la Matriu d'ordenació del sòl rústic 
(Cap 6) l'oferta complementària d'aquests camps de golf 
encara que sigui mitjançant el desenvolupament d'un Pla 
Territorial Parcial. 

 
8. Atesa la regulació en positiu en relació al dret 
d'edificació d'habitatges unifamiliars que fa la Llei 
6/1997, del Sòl Rústic i aquestes DOT, i davant la 
possibilitat de proliferació de xarxes aèries 
d'infrastructures que a l'Anàlisi són valorades com a la 
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quarta causa de degradació del paisatge, la possibilitat de 
concessió de llicència hauria de comportar el compromís 
d'autoabastament o d'execució subterrània de les xarxes de 
subministrament. 

 
9. L'article 113.b fa referència a les determinacions del 
Pla Provincial que tenia efectes normatius a les àrees 
protegides per la LEN. En la Disposició Transitòria Primera 
d'aquella Llei, la regulació excedia ampliament l'àmbit 
dels Elements Paisatgístics Singulars i els Paratges 
Preservats delimitats al Pla Provincial. Aquesta 
circumstància no es reflcteix amb claretat, la qual cosa 
pot donar a entendre  que l'esemntada normativa 
proteccionista en àrees molt amplies dels espais protegits 
per la LEN es vol derogar. S'hauria d'ampliar l'àmbit de la 
regulació a tots els contemplats per la LEN. 

 
10. A l'article 29.5 es regulan les àrees de Protecció 
Territorial. El sistema de protecció utilitzat es la 
fitxació de bandes d'un determinada amplària al llarg de la 
vorera de l'element. A les bandas de protecció esemntades 
sel's assigna un criteri d'ordenació, l'objectiu del qual 
es la preservació d'aquelles àrees com a  espais lliures.De 
tota manera, la seva regulació d'usos fins a  la redacció 
d'un Pla Territorial Parcial, considera admissibles els 
usos d'habitatge unifamiliar i els interessos generals, la 
qual cosa és ,evidentment, incoherent amb aquell criteri. 
Resulta molt adequat establir una protecció de 500 m. 
confrontant amb la vorera de mar. 

 
Aixímateix, la banda de 500m. de protecció que s'estableix 
en torn als límits actuals del sòl urbà o urbanitzable dels 
nuclis urbans, resulta incomprensible: la congelació del 
límit actual dels sòls urbans i urbanitzables impossibilita 
el creixement natural d'aquells nuclis, el que resulta 
especialment sorprenent en els més petits, on no es 
justifica la creació d' anells verds. Aquesta congelació 
és, aixímateix, contradictòria amb el criteri establert a 
l'Article 5 de la LEN  que estableix que els creixements de 
les àrees d'asentament urbà en paisatge d'interès, siguin 
confrontants amb el corresponent nucli urbà actual. 
Sembla més adequat per satifer dita necessitat, 
l'establiment d'estandars generosos de dotacions públiques 
a tota nova ampliació de sòl urbà i l'ampliació dels que ja 
són  regulats per l'urbanitzable en la legislació del sòl. 

 
11. Sens cap dubta, la qüestió de major trascendència per 
al Consell de Mallorca, com primera institució de l'Illa, 
és la novedosa proposta de divisió del seu territori en sis 
porcions que representen altres Plans Territorials 
Parcials, la qual cosa implícitament significa una proposta 
d'organització comarcal. La divisió que es pretén no respon 
a cap demanda social ni es basa en el funcionament dels 
sectors econòmics, de les entitats administratives o de la 
forma d'utilització dels serveis públics, manca de arrel 
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històrica, cultural o consuetudinària, no té l'homogeneïtat 
pretesa i és clarament antiestatutària. (En efecte, cal 
recordar la taxativa redacció de l'article 5 de l'Estatut 
d'Autonomia: "La Comunitat Autònoma n'articula 
l'organització territorial en illes i municipis. Les 
institucions de govern de les illes són els consells 
insulars, i les dels municipis, els ajuntaments". No es pot 
excloure més clarament qualsevol organització territorial 
de caràcter comarcal). Les Mancomunitats resulten 
inadequades com a òrgan per a la interlocució i 
desenvolupament dels PTP: el seu caràcter, limitat a la 
presetació de determinats serveis, voluntari pel que fa 
l'adhesió i a la separació dels municipis i la seva falta 
d'institucionalitat política democràtica, els inhabiliten 
per aquesta finalitat. Per altra banda, la divisió 
territorial proposada, impossibilita l'adopció de decisions 
 quant a la localització d'infrastructures i equipaments de 
caràcter insular (factor que es veu agreujat per la manca 
absoluta de decisions a les DOT en aquest sentit) El 
funcionament de Mallorca de fet és unitari. El mateix 
document el reconeix a l'apartat 2.1.1 del capítol 13 "El 
Modelo Territorial Actual de l'Análisi amb la redacció 
següent: <<La isla constituye un sistema urbano único que 
gravita sobre el núcleo de Palma>>. L'afirmació que 
Mallorca funciona amb un sistema urbà global que gravita 
sobre el pol de Palma amb dos sub-pols a Inca i a Manacor, 
ja es fromulà en 1978 pel geògraf Alberto Quintana en la 
seva tèsi doctoral. No és possible realitzar una ordenació 
coherent d'un territori que funciona de forma unitària 
mitjançant la juxtaposició de sis Plans Territorials. La 
coordinació entre plans territorials establerta a l'Article 
42 resulta inadequada i insuficient ja que fa prevaler els 
criteris sectorials que emanen dels plans com el POOT o el 
Pla de Carreteres front als criteris sectorials generals. 
L'ordenació de Mallorca que les DOT proposen no té en 
compte aquesta organització del territori: la suposada 
comarca del Pla no té una capçalera de servis; el seus 
municipis depenen per accedir a equipaments qualificats, 
dels tres pols citats. El PTP del Raiguer obliga, d'acord 
amb el que estableix a l'article 36, a l'establiment a Inca 
d'equipaments e infrastructures corresponents a un àrea (la 
pròpia del Nodo que se li asigna en les mateixes DOT) que 
excedeix a la del PTP. La inclussió d'ambdòs ámbits de 
planejament sembla respondre a la mera acceptació de 
polítiques prèvies a les DOT, és a dir, a l'inici de la 
tramitació de sengles PTP i de l'existència prèvia de 
mancomunitats la constitució de les qual es basa en 
l'organització o la demanda de determinats serveis. Per tot 
això, el Consell de Mallorca rebutja categòricament la 
proposta de comarcalització. Es sens cap dubte preferible 
un Pla Territorial d'àmbit insular que vertebri 
unitàriament el territori de l'illa, en el qual el paper 
del Consell de Mallorca ha de ser preponderant, ja des del 
moment de la pròpia redacció, exactament en els mateixos 
termes que tenen els consells respectius en els PTP que 
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coherentement es proposen per l'illa de Menorca i per les 
Illes Pitiüsas, sense perjudici que, ateses les 
pecualiaritats de determinades zones, s'hagin de contemplar 
el desenvolupament territorial parcial de l'illa mitjançant 
PTP o plans d'ordenació el medi natural. 

 
12. (bis) La divisió dels municipis en categories que els 
converteix en aptes per infrastructures i equipaments amb 
caràcter insular (Palma, Inca, Alcúdia, triangle Manacor-
Porto Cristo-Cala Millor (?)), supramunicipal (Artà, 
Sóller, Andratx, Campos i Sineu) o estrictament municipal 
(la resta) sembla absolutament inadequada, tant per la seva 
inflexibilitat (la ubicació d'infrastructures i 
d'equipaments pot esser convenient, e fins i tot  
inevitable, en municipis que aquestes DOT declaren inaptes 
per aixó) com per els pols proposats que, llevat el cas 
clar de Palma, Inca i Manacor, poden no resultar els més 
idònees (per raons demogràfiques, d'ubicació, 
característiques físiques, tradició, arrelament històric, 
etc.) per a complir la funció que se els ecomana. O, a 
sensu contrario, podria resultar absolutament impossible 
l'ublicació adequada de determinades instal⋅lacions pel fet 
de que les DOT les proibeixen en un determinat territori 
municipal (qüestió que també es veu agreujada per la ja 
assenyalada falta de decisions de les DOT en aqueste 
matèries). 

 
13. A l'apartat 2.1.1 del Diagnòstic s'afirma, 
correctament, que Palma conforma juntament amb Marratxí un 
continu urbanístic que acapara les funcions urbanes 
fonamentals a escala insular i condiciona el 
desenvolupament urbanístic d'un àrea d'influència directa 
de dimensió creixent. Probablement la figura urbanística 
adequada per a la resolució dels seus problemes sigui més 
la del Pla General Metropolità que la del PTP. La 
necessitat de redactar dit Pla dels municipis de Palma, 
Calvià, Llucmajor i Marratxí s' hauria de planteja al marc 
del Pla Territorial de Mallorca paral.lemanent a la 
possibilitat de creació d'un ents políticoadministratiu que 
assumis les competències urbanístiques i de transport en 
aquella àrea. 

 
14. Al text declaratiu (pàg. 78) en relació al transporte 
s'expressa: 
1...reorientar els processos de creixement constant del 
número de desplaçaments basats en el vehicle privat... 
2...assolir un model territorial més equilibrat que 
redueixi les necessitats de desplaçament motoritzat... 
3...potenciar el transport públic amb la creació de les 
infrastructures precises per fer-ho més accessible i més 
atractiu per a els ciutadants i competitiu fr0nt al vehicle 
privat... 
4...facilitar el intercanvi modal... 
5...favorir la introducció de vehicles menys 
contaminants... 
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Aquests objectius mereixen una valoració positiva. De tota 
manera,a l'article 57.a del capítol 9 de la Normativa només 
es regulen els punts 4 i 5. No s'han localitzat 
desenvolupaments gràfics i normatius que conventeixin en 
norma aquestes declaracions de principis. Resulta 
excessivament dèbil i contradictòria amb la rotuditat 
d'aquets criteris la regulació condicionada a futurs 
estudis dels articles 60 i 67 per a la prolongació de les 
línees actives de ferrocarril i de creació d'un enllaç 
ferroviari amb l'aeroport de Son Sant Joan. Aquesta és una 
decisió que s'hauria d'adoptar necessàriament a les pròpies 
directrius. 

 
15. El PDS de carreteres és en tràmit d'aprovació i es 
redatà  en base a supòsits de creixement probablement 
distints al mòdel de desenvolupament sostenible que 
propugnen les DOT. No s'ha trobat un reflexe normatiu als 
articles 53 a 59 de cóm l PDS de carreteres es vourà 
afectat per els nous criteris. 

 
16. L'article 29.5 (àrees de protecció Territorial) 
s'estableixen unes franges de protecció de la xarxa de 
carreteres amb caràcter general distintes a les establertes 
a la vigent Llei de Carreteres de la CAIB, establint, a més 
a més, que el planejament territorial i municipal 
determinarà els criteris d'ordenació i que la regulació 
d'usos el desenvoluparà el PDS. Sino és així, serà la 
Comissió Insular d'Urbanisme que haurà d'informar. Tot això 
pot crear una situació pertubadora sobre els organismes 
gestors de les Xarxes Viàries, en establir-se una 
disparitat de criteris. 

 
17. Es proposa que a l'apartat d) de l'article 54 
s'afegeixi l'obligació d'inclussió en el planejament 
municipal de la totalitat de la xarxa viària del seu terme 
municipal, inclosa la de titularitat privada, que per mor 
del seu interès constructiu, paisatgístic, excursionista, 
religiòs, d'accesos a bens de domini públic i d'altres 
d'anàlogues característiques es considerin d'interès 
general. Els planejaments municipals hauràn de distingir 
entre els Camins Rurals Tradicionals a protegir per las 
seves característiques patrimonials i etnològiques 
d'aquells en els qué sigui compatible l'ús de vianants amb 
el trànsit rodat general i regular els usos autoritzats i 
les mesures de protecció del sistema viari local no regulat 
per normes de rang superior. 

 
18. Molts dels recorreguts paisatgístics i culturals tenen 
una bast i interès de recuperació que pot excedir les 
possibilitats municipals, per la qual cosa es proposa 
afegir un text a l'article 59 que reguli que l'impuls i 
gestió dels recorreguts paisatgístics i culturals 
correspondrà als Ajuntaments i/o a les mancomunitats de 
municipis sempre que el seu recorregut discorri íntegrament 
pels seus límits territorials. En cas que els superi, 
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haurien de ser els Consells Insulars els que assumeixin 
aquestes competències, sense perjuidici de la necessària 
col⋅laboració interinstitucional. En el cas dels recorreguts 
projectats sobre infrastructures ferroviàries en desús, es 
proposa que  correspongui la seva execució al Govern 
Balear. 

 
19. Es noten a faltar mesures conretes d'estalvi d'aigua 
que es haurien d'afegir com a obligatòries en els 
planejaments tals com la recollida i reutilització d'aigua 
de pluja a les habitatges unifamiliars i la instal⋅lació de 
comptadors per a cada vivenda en habitatges plurifamiliars 
i edificis de apartaments turístics. 

 
20. A l'article 5. Protecció de la biodensitat, caldria 
afegir un punt b: Tots els taxons animals o vegetals 
endèmics, rars o amb distribució reduïda (microareals) de 
les illes, estaràn catalogats i protegits per la legislació 
vigent. Es preveurà la cració de figures de protecció pels 
habitats d'aquestes espècies (microreserves, santuaris, 
etc.) 

 
21. A l'article 6, Protecció de les mases forestals, 
esproposa canviar la paraula neteja per  conservació. Per 
tant la redacció hauria d'esser: es fomentaràn les accions 
de conservació dels boscos. 

 
22. A l'article 8, Protecció de zones homides, es proposa 
canviar la frase s'en promourà el manteniment, per s'en 
garantirà la conservación. 

 
23. A l'article 15, Programes de gesió ambiental del 
capítol 3. De la Protecció de la Qualitat Ambiental, es 
proposa que els programes de gestió ambiental determinin 
els horitzons temporals als quals s'hauràn de fitxar els 
objectius de qualitat ambiental. 

 
24. A l'article 76 de la Secció 6ª, Infrastructures de 
residuus del Capítol 9. De les infrastructures, caldria 
recollir en les DOT que els PDS de residuus sòlids es 
redactin seguint els criteris de minimització, reulització, 
reciclatge i valorització, per qualsevol dels sistemes 
disponibles (incineració amb recuperació d'energia, 
metanització, gassificació, piròlisi, compostatge, etc.) 
 
Es proposa que els PDS de residuus sòlids s'adeqüin en tot 
moment a la normativa medioambiental europea i estatal 
obrint els criteris vigents a la possibilitat de gestionar 
en el futur més residuus que els actualment considerats i 
amb altres tipus de tractament, si es considera convenient 
per als gestor. 

 
Es proposa, així mateix que els PDS de residuus sòlids 
defineixin la ubicació dels abocadors de seguretat de les 
cendres i escòries procedents dels diferents processos de 
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valorització dels RSU. 
 

25. No té reflexe a l'articulat la menció feta al 
diagnòstic sobre els residuus no urbans, per la qual coasa 
caldria l'addició d'un nou article a la Secció 6ª 
infrastructures de residuus, amb el contingut següent: 
S'elaboraràn PDS específics per a tot tipus de residuus, 
inclosos els de demolició, els voluminosos, els tòxics i 
perillosos, industrials o demèstics, i tots aquells que 
figurin als catàlecs europeus de residuus i dels quals es 
detecti la seva generació a la comunitat autònoma. Els PDS 
específics, inclouràn entre altres, els residuus 
considerats, les mesures correctores i els sistemes de 
tractament previst. 

 
26. La manca d'un llenguatje comú als distints instruments 
de planejament, tant municipals com privats, dificulta la 
comprensió del ciutadà i la labor dels professionals de la 
construcció. Per tot allò, es connsidera que aquestes 
directrius haurien d'establir uns mínims homogenis de 
presentació de tots els planejaments, tals com: 

 
- Definició i criteris d'ordenació: tipus d'edificacions, 
alineacions, rasants, amplàries de voreres i vials, 
aparcaments públics, ubicació i disseny dels espais lliures 
públics, distribució de les infrastructures subterrànies, 
etc. 

 
- Definicions i còmputs de les edificacions: Planta 
edificada, porxos, terraça, alçada màxima, alçada total, 
soterrani, semisoterrani, ocupació, etc. 

 
- Definició dels estandars de presentació, a mès de la 
cartografia que es cita a l'article 98 (que només fa 
referència a l'escala 1:5.000). Per exemple: escala, nivell 
de qualitat i data admissible de restitució dels plànols 
del sòl urbà; quadres de qualificació de sòl per cada una 
de les classes i de normativa, formats de fitxes de bens 
catalogats, d'unitats d'execució. 

 
 
El Director de l'Àrea d'Urbanisme  Manuel Cabellos Barreiro 
 
 
El Cap dels Serveis Tècnics 
d'Urbanisme    Marià Gual de Torrella i Lessene 
 
 
Arquitecte de l'Àrea d'Urbanisme  Antoni Planas Bauzá 
 
 
Cap del Servei de Medi Ambient    Antonio Morano Ventayol 
 
 
Tècnic de Medi Ambient  Josep Antoni Aguiló Ribas 
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Coordinador de Fomen i Ocupació   Bernat Aguiló Siquier 
 
 
Cap dels Serveis de Vies i Obres  Francecs Rosselló de Caralt" 
 
 
 

Es dóna compte de les següent esmenes: 
 

 
"ESMENES AL TEXTE INFORMAT PER LA COMISSIÓ D'RDENACIÓ 

DEL TERRITORI DE DIA 27 DE GENER DE 1998 D'INFORME DEL CONSELL 
SOBRE LES D.O.T. 
 
 
 
ESMENA 1. 
 

Es proposa una nova estructuració del primer pàrraf, 
separant els aspectes   analítics de les propostes concretes, que 
romandrà redactat com segueix: 
 
"ANÀLISI I DIAGNÒSTIC 
 
L'anàlisi dels problemes urbanístics i geogràfics del territori de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears en conjunt, i de Mallorca en particular, resulten correctes, i, en 
especial els aspectes referents a: 
 
- Les grans unitats paisagístiques. 
 
- L'estudi del sistema d'assentaments turístics del litoral. 
 
- La consideració que l'Illa de Mallorca constitueix un sistema urbà únic que gravita 
sobre la ciutat de Palma. 
 
També mereixen destacar-se com especialmente positius els següents objectius 
plantejats, independentment del grau d'encert en els instruments arbitrats per assolir-
los: 
 

- La protecció del Medi natural, la qualitat ambiental, el paisatge i el patrimoni 
cultural. 
 

- La millora dels nuclis urbans, i la recuperació de la identitat dels assentaments 
antics amb especial referència als centres històrics. 
 

- La canalització de les demandes d'habitatges en sòl rústic cap als nuclis rurals 
existents. 
 

- La necessitat de reducció de les dimensions del sòl urbanitzable. 



 
 

49 

 
- La priorització de l'aprofitament de sòl urbà i urbanitzable existent. 

 
- Utilització de noves figures dinamitzadores per a la gestió del territori. 

 
Tammateix, tal i com s'asenyalarà detalladament a continuació, aquests 

objectius manquen d'un reflexe adequat i proporcional a la seva importància a les 
disposicions normatives, la qual cosa suposa una greu inconseqüència amb l'anàlisi i el 
diagnòstic de la situació." 
 

Es suprimeixen, per tant, els punts que deien:"L'Estudi de les jerarquies urbanes 
en el sistema urbà de l'illa" i "L'ordenació dels recursos, infraestructures i equipaments" 
 
ESMENA 2. 
 
NORMATIVA (Pàg 2) 1er. pàrraf. Nova redacció: 
 

Allà on diu: "Aplicació dins totes les determinacions sobre el Patrimoni natural i 
cultural de criteris per a arribar a aconseguir un desenvolupament sostenible dins l'Illa 
de Mallorca, valorant sempre la conservació i utilització dels recuros naturals per sota 
de la seva regeneración (art. 3)" 
 

Ha de dir: "L'objectiu d'aplicar dins les determinacion sobre el Patrimoni natural i 
cultural de criteris per a arribar a aconseguir un desenvolupament sostenible dins l'Illa 
de Mallorca (art.3), tot i que a la resta de l'articulat no es recullen de manera adient 
totes les seves conseqüències" 
 
ESMENA 3. 
 

Afegir un nou punt: 
 

- "La prohibició de noves infraestructures aeronàutiques, que elimina la 
possibilitat de construcció d'una tercera pista a l'aeroport de Son Sant Joan." 
 
ESMENA 4. 
 

Allà on diu: "En canvi, mereixen una valoració crítica les disposicions 
normatives següents:" 
 
Ha de dir: "En canvi, mereixen una valoració crítica algunes de les disposicions 
normatives, entre les quals mereixen esmentar-se les següents:" 
 
ESMENA 5. 
 

PUNT 6. ES SUPRIMEIX (La resta de punts canvia la numeració) 
 
ESMENA 6. 
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PUNT 10 (primer pàrraf): 
 

Insertar:  "previ informe favorable de la Comissió Insular d'Urbanisme", després 
de "...interessos generals, ". 
 
ESMENA 7. 
 

PUNT 10  (tercer pàrraf). Romandrà redactat som segueix: 
  
"Aixímateix, la banda de 500m. de protecció que s'estableix en torn als límits actuals 
del sòl urbà o urbanitzable dels nuclis urbans, resulta incomprensible: la congelació del 
límit actual dels sòls urbans i urbanitzables impossibilita el creixement natural d'aquells 
nuclis, el que resulta especialment sorprenent en els més petits, on no es justifica la 
creació d' anells verds. Aquesta congelació és, aixímateix, contradictòria amb el criteri 
establert a l'article 5 de la LEN  que estableix que els creixements de les àrees 
d'asentament urbà en paisatge d'interès, siguin confrontants amb el corresponent nucli 
urbà actual. Caldria explicitar que aquestes franges de protecció permeten l'ampliació 
dels nuclis urbans sense solucions de continuitat, mitjançant els instruments de 
planejament municipal i, al mateix temps, es limitin més els usos admesos, en el sentit 
abans esmentat. 
 
Al mateix temps convendria establir estandars més generosos que els establerts a 
l'actual legislació del sòl per a  dotacions públiques a tota nova ampliació de sòl urbà." 
 
ESMENA 8. 
 

PUNT 11. Es suprimeix el següent pàrraf: 
 
" i és clarament antiestatutària. (En efecte, cal recordar la taxativa redacció de l'article 5 
de l'Estatut d'Autonomia: "La Comunitat Autònoma n'articula l'organització territorial en 
illes i municipis. Les institucions de govern de les illes són els consells insulars, i les 
dels municipis, els ajuntaments". No es pot excloure més clarament qualsevol 
organització territorial de caràcter comarcal)."  
 
ESMENA 9. 
 

PUNT 11 (últim pàrraf) 
 

Es suprimeixen referències a qualsevol PTP de Mallorca distints del Pla 
Territorial de tota l'illa. 
 
ESMENA 10.  
 

PUNT 13 ES SUPRIMEIX: 
 
"A l'apartat 2.1.1 del Diagnòstic s'afirma, correctament, que Palma conforma juntament 
amb Marratxí un continu urbanístic que acapara les funcions urbanes fonamentals a 
escala insular i condiciona el desenvolupament urbanístic d'un àrea d'influència directa 
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de dimensió creixent. Probablement la figura urbanística adequada per a la resolució 
dels seus problemes sigui més la del Pla General Metropolità que la del PTP. La 
necessitat de redactar dit Pla dels municipis de Palma, Calvià, Llucmajor i Marratxí s' 
hauria de planteja al marc del Pla Territorial de Mallorca paral.lemanent a la possibilitat 
de creació d'un ents políticoadministratiu que assumis les competències urbanístiques i 
de transport en aquella àrea." 
 
ESMENA 11. 
 
AFEGIR UN NOU PUNT (13): 
"13. L'article 4 de la Llei d'Ordenacio Territorial de les Illes Balears determina que els 
Plans Territorials Parcials, els Plans Directors Sectorials i els Plans d'Ordenació del 
medi natural podran ser elaborats tant pel Govern Balear com pels Consells Insulars, 
segons determinin les Directrius d'Ordenació Territorial. L'avanç de Directrius reserva al 
Govern l'elaboració de tots els PTP i tots els PDS. Caldria corregir aquesta determinaió, 
atorgant al Consell de Mallorca la titularitat d'elaboració del Pla Territorial de Mallorca i 
aquells Plans Directors Sectorials que afectin a competències del Consell de Mallorca." 
 
ESMENA 12. 
 
PUNT 24 
 
Suprimir des de "...per qualsevol..." fins al final del pàrraf. 
 
ESMENA 13. 
 
PUNT 25: Suprimir" 
 
 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). En primer lloc, indica que al dictamen que es 
va aprovar a la Comissió de Medi Ambient per part dels grups que formen l'equip de 
govern s'hi han presentat algunes esmenes que ja han estat distribuïdes i que en 
matisen alguns aspectes o contribueixen a arribar a una posició conjunta. Per facilitar el 
debat informa que també s'ha distribuït el text refós que incorpora les esmenen 
indicades. 
 

Assegura que feia molts d'anys que s'esperava aquest moment, en què 
les institucions de Mallorca poguessin discutir un avanç d'ordenació que plantejàs el 
futur del territori de les nostres illes donant compliment a l'instrument màxim 
d'ordenació territorial establert per la Llei d'ordenació territorial i que s'havia d'haver 
posat a informació pública dins el primer any de la vigència de la Llei, l'any 1987. 
 

Qualifica el document de molt important, ja que conté tot un treball tècnic 
de recopilació d'informació, de síntesi i de diagnòstic de tota la problemàtica que afecta 
el territori. Per tot això li mereix una opinió molt favorable. 
 

L'objecció primera que vol plantejar, amb la voluntat de destacar les més 
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importants i sense pretensió d'exhaustivitat, és que després d'una anàlisi digna de 
lloança, i que comparteix ja que per primera vegada es recopilen de manera 
sistemàtica i solvent tots els problemes que afecten l'illa de Mallorca, resulta que quan 
es passa als aspectes normatius que constituiran el projecte de llei de les directrius, hi 
apareix una falta de compromís, una devaluació de les conclusions i, per tant, una 
relaxació quant al compromís del Govern Balear per donar les solucions més ràpides i 
més valentes als problemes que s'han detectat. 

Repassa algunes de les qüestions que recull l'informe per fer-les arribar al 
Govern en aquesta fase de consulta. Un aspecte sobre el qual el Consell divergeix és 
que les directius es basen en un desenvolupament posterior d'altres instruments 
d'ordenació territorial i delega en uns plans territorials parcials posteriors la concreció 
dels criteris que les directrius estableixen. D'aquesta manera l'illa de Mallorca es 
divideix en sis àrees arbitràries i que impedeixen un tractament global dels problemes 
territorials de l'illa de Mallorca. En aquest sentit considera que el Consell ha de 
proposar un únic pla territorial per a l'illa de Mallorca que abordi els problemes en la 
seva integritat, d'acord amb allò que diu l'anàlisi que en fan les directrius i de manera 
paral⋅lela a com es fa a Menorca i a Eivissa, on ja s'han anunciat les redaccions dels 
respectius plans territorials parcials. Pensa que aquesta és una de les qüestions que 
més ha d'interessar el Consell com a institució que defensa els interessos de tots els 
ciutadans de l'illa de Mallorca. 
 

Per altra banda, destaca que el problema de l'excés de sòls urbanitzables 
és un altre que les directrius haurien de resoldre. El problema prové d'uns plans 
municipals, la suma dels quals dóna resultats realment aberrants i dramàtics, de 
manera que la suma del planejaments municipals a Mallorca admet 5'1 vegades la 
població de fet i 1'7 vegades més edificacions que les existents. Això vol dir que 
s'admeten 3.200.000 habitants. Fa notar que el dramatisme d'aquestes xifres exigeix 
que les solucions de les directius ajustin a una realitat racional les dimensions dels sòls 
urbanitzables i per això requereixen una decisió dràstica i valenta, mentre que les 
directrius en proposen en primer lloc de dèbils i en segon lloc les posposa en el temps, 
ja que no tenen eficàcia encara en el moment d'aprova-les directrius, sinó només a 
partir de l'aprovació dels plans posteriors que s'hi preveuen. A això s'hi ha d'afegir que 
durant el llarg procés d'aprovació de les directrius i dels planejament que les 
desenvoluparan no es preveu cap mesura cautelar que permeti fer la planificació 
posterior amb la tranquil⋅litat que el territori no vagi fent irreversibles els problemes. Per 
tant, aquest aspecte de les mesures cautelars és un dels aspectes que preocupen 
especialment el Consell que és al institució que haurà d'afrontar els problemes derivats 
de la seva manca. 
 

Un altre aspecte a destacar és el fet que la LEN no està prou ben 
recollida en les directius. Bé per una voluntat clara de rebaixar-la o bé per una manca 
de coordinació entre el contingut de la LEN i el de les directrius. En primer lloc els 
espais naturals protegits i altres àrees especials hi tenen referència pel que fa a la seva 
delimitació, però quan es parla de condicions mínimes d'edificació no hi ha cap 
referència expressa a les condicions mínimes que estableix la LEN. Recorda que 
aquesta és una llei de mínims i, per tant, ni les directrius, ni cap altre instrument 
posterior, no l'han de poder rebaixar. Aquests mínims, no tan sols no hi figuren sinó 
que de vegades les directrius hi estan en flagrant contradicció. Cita l'exemple que la 
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LEN prohibeix taxativament que dins les àrees rurals d'interès paisatgístic s'hi pugui 
edificar l'oferta complementària corresponent a camps de golf en sòl rústic i això, no tan 
sols no ho prohibeixen les directius, sinó que obren la porta perquè altres plans 
posteriors permetin aquests tipus d'actuacions.  Considera que es tracta d'una qüestió 
sensible, ja que si hi ha alguna cosa important en matèria d'ordenació a les Illes 
Balears i a Mallorca és la LEN. 
 

Per altra banda, hi ha un aspecte que afecta especialment el Consell de 
Mallorca i és que la mateix Llei d'ordenació territorial va deixar oberta la possibilitat que 
el plans que desplegassin les directius poguessin esser elaborats, bé pel Govern, bé 
pels Consells i prescriu que les directius indicaran quins instruments elaboraran els 
consells i quins el Govern. Era una porta oberta a la participació i a donar un 
protagonisme important als consells. Aquesta possibilitat la tanquen ara les directius 
quan el Govern es reserva la redacció dels plans territorials parcials i dels plans 
directors sectorials i, per tant,  no deixa als consells la redacció de cap dels documents 
posteriors. Creu que en qualsevol cas n'hi ha d'haver un que ha de correspondre al 
Consell Insular de Mallorca i és precisament el Pla territorial de Mallorca. També pensa 
que haurien de correspondre al Consell els plans directors sectorials, és a dir els que 
fan referència a un problema, la gestió del qual correspongui al Consell.  
 

Finalment, considera que és molt important que el Consell de Mallorca 
faci valer la seva veu com a corporació política representativa dels interessos i dels 
ciutadans de l'illa de Mallorca. No fer-ho així i limitar-se a tramitar una proposta tècnica 
indicaria, no tan sols una posició de desistiment dels seus deures, sinó que aniria 
directament contra tota la filosofia de la Llei d'ordenació territorial i de les directius 
mateixes del Govern on es reclama sistemàticament la participació, els consens, l'acord 
i la vinculació de totes els institucions afectades i de totes les entitats col⋅lectives i els 
ciutadans en l'elaboració del model territorial. Aquesta participació democràtica, per 
tant, no la pot deixar de banda el Consell i s'ha de comprometre amb una proposta per 
tal que el Govern conegui la posició de la corporació represetativa de l'illa de Mallorca a 
l'hora d'elaborar la proposta definitiva de directrius i abans de remetre-la al Parlament 
on es farà el debat polític i jurídic, una vegada superat el debat territorial. 
 

Indica que la proposta que avui es presenta no es limita a les posicions 
de cada grup, es tracta de punts en comú i el seu partit es reserva la possibilitat de 
poder introduir moltes altres esmenes a l'hora del debat parlamentari, no 
necessàriament coincidents en tots els aspectes amb la posició dels altres grups que 
avui coincideixen en la proposta. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Recorda que el seu grup va presentar una 
moció en el sentit que el Consell traslladàs a la Conselleria l'informe tècnic, amb 
independència de la conformitat o no amb les valoracions incloses en el document. 
Això no vol dir que el PP intenti que el Consell o els grups que el formen no es 
pronunciïn, simplement vol dir que el PP votaria a favor de la remissió d'aquest informe 
tècnic i si la remissió no s'acceptava votaria en contra del document que es presenta 
com a definitiu i, per tant, el valora políticament en contra. 
 

Explica que en primer lloc el PP valora positivament l'informe tècnic amb 
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independència de les crítiques que pugui contenir en relació a un document no 
definitiu, ja que ara les directrius es troben en període d'al⋅legacions, en un moment, 
per tant, en què tots els ciutadans hi poden fer aportacions per millorar-lo. En aquest 
sentit qualsevol al⋅legació que s'hi faci, tant per part d'un ciutadà, un partit o una 
institució, la consideren positiva amb independència del contingut i, per això, pensen 
que no ha d'esser objecte de debat per part dels grups polítics, sinó que primer ho ha 
d'esser par part dels tècnics que han elaborat l'avanç de les directrius. En qualsevol 
cas, el document que sorgeixi després d'estudiar les al⋅legacions serà el document que 
cada grup podrà valorar en el Parlament. 
 

En aquest sentit, opina que els partits també es poden pronunciar ara i 
presentar al⋅legacions, fins i tot el PP n'hi pot presentar, ja que tot es millorable.  
 

El PP, continua, comparteix algunes afirmacions del document tècnic i 
també alguns aspectes del document de la proposta, com també està en contra 
d'altres, però això no vol dir de cap manera que intenti que les al⋅legacions no arribin a 
la Direcció General del Territori de la Conselleria. Per aquest motiu, repeteix, el PP va 
presentar la seva moció, ja que volien que el document tècnic hi arribàs. Com que 
l'equip de govern ha elaborat un document propi que es basa fonamentalment en el 
dels tècnics, el PP votarà en contra de tots els punts de la proposta, fins i tot en aquells 
aspectes positius que la Conselleria no hi ha cap dubte que acceptarà. 
 

Demana que la moció del seu grup sigui objecte de votació. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Constata que el document que se sotmet a 
aprovació no és un informe tècnic. Consideraria extraordinàriament decebedor que el 
Consell es limitàs a pronunciar-se només des del punt de vista tècnic en un tema tan 
important com són les directrius d'ordenació territorial, ja que això voldria dir que no hi 
ha esma política ni al nivell més elemental. 
 

Fa avinent que la proposta és el resultat d'un consens, fruit d'un debat en 
què també ha participat EU i que constitueix el mínim comú de tots els partits en relació 
a les directrius. Com el Sr. Triay ha manifestat, l'informe no esgota la posicions dels 
diferents grups, ja que en aquells punts de possibles discrepàncies s'optava per fer un 
informe obert amb fórmules més genèriques per tal d'obtenir el suport de tots.  
 

Anuncia que el seu grup ha presentat una esmena que correspon a un 
aspecte que havia quedat fora del debat previ, que fa referència al punt 25 i que 
demana l'eliminació del paràgraf referit a l'eliminació de les escòries i cendres de la 
incineradora, en primer lloc, perquè, per no entrar en contradicció amb els seus 
plantejaments, EU no pot votar favorablement qüestions que entrin dins la lògica d'un 
sistema de gestió de residus que no comparteixen i també perquè no es tracta d'un pla 
director sectorial, que sí que s'hauria de pronunciar sobre la situació dels abocadors, 
sinó que ja hi ha acords de Ple en aquesta línia que comprometen el Consell a cercar 
lloc per a la ubicació. 
 

No és el moment ara d'explicar la posició del seu grup sobre les directrius, 
ni del contingut de les nombroses al⋅legacions que com a grup hi presentaran, però vol 
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citar uns exemples. Opina que les DOT haurien de preveure una moratòria urbanística, 
és a dir una suspensió del planejament, com requereix el quadre dramàtic sobre el 
creixement que ha dibuixat el Sr. Triay, per tal de replantejar totalment aquesta qüestió. 
Pensa també, que dins les directrius hi ha d'haver una avaluació dels límits del nostre 
creixement quantitatiu, cosa que no es susceptible d'una normativa jurídica, però sí 
d'una reflexió sobre l'horitzó desitjable, perquè això conduirà a determinar les polítiques 
urbanístiques i de gestió de recursos, amb el creixement demogràfic, turístic, les 
directius de l'ús de recursos, etc. de manera quantificada. Pel que fa a l'ús del sòl 
rústic, cal anar bastant més enllà, de manera que la vivenda unifamiliar aïllada ja no 
cap en el sòl rústic de Mallorca si no és associada a l'explotació agrícola, pecuària o 
social.  
 

Opina que els índexs de sostenibilitat que presenten les DOT són inútils, 
perquè no són índexs de sostenibilitat que no reflecteixen cap correcció d'allò que ara 
tenim i allò que fa veure que les DOT són buides de contingut és el fet que sancionin 
els plans directors aprovats. 
 

Afirma que la proposta constitueix el text possible per aprovar en el 
Consell, les crítiques que s'hi fan són importants i compartides per EU, especialment la 
renúncia a una visió global de l'illa per part d'un instrument d'ordenació com és el Pla 
insular, cosa que constitueix una desgràcia política, tècnica i de plantejament. 
Considera que no té cap sentit renunciar a tenir aquest instrument, però que en 
qualsevol cas serà en el debat parlamentari on hi haurà l'oportunitat d'aprofundir en 
aquest debat. 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Anuncia el suport a l'informe. Considera que 
les institucions en competència en aquesta matèria, les que estan cridades a esser el 
govern de l'illa i governades democràticament són les que han de fer al⋅legacions a 
aquests instruments. Els tècnics tenen una funció però no poden suplantar en cap cas 
la funció dels representants polítics. 
 

Fa referència a la consideració de document de consens a què ja s'ha 
referit el Sr. Grosske. Anuncia que el seu grup ha presentat més d'un centenar de 
propostes per incorporar a les directius. En qualsevol cas, valora positivament la seva 
aparició, ja que d'entrada és bo que hi hagi directius. Opina que aquestes contenen 
elements molt positius d'anàlisi i de diagnòstic, detecten els problemes i amb la majoria 
hi està d'acord, però qualifica les propostes de molt difuses. Així i tot, en el debat d'avui 
mateix referit a sa Gerreria ja s'han tingut en compte, encara que el PP no ho hagi 
entès així. 
 

Considera que, d'entrada, tenen molt poca credibilitat, ja que parlen de 
desclassificar i el Govern durant el darrer any ha votat en contra dels 15 milions de m2, 
de cala Petita, de Tolleric, i a favor de projectes d'urbanitzacions sense cap línia de 
canvi. És a dir, que fa uns mesos va afirmar que no es podien prendre moltes de les 
mesures que ara consideren imprescindibles, com ara la protecció dels 500 m de la 
vorera de la mar, mesura que hi apareix i que es va qualificar de poc assenyada, o la 
qüestió dels torrents, sobre las qua el Sr. Blanquer deia que eren propostes absurdes. 
No vol entrar en altres aspectes com marines, PGOU de Palma etc. perquè seria 
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inacabable. 
 

Centrant-se en les propostes que es fan des del Consell, considera 
imprescindible abordar el tema de l'excés urbanístic, ja que multiplicar per 5 la població 
de Mallorca i les edificacions per dos és absurd i com que cal reaccionar i no es pot dir 
que s'ha de negociar, com ha passat amb cala Montdragó que ha representat 2.000 
milions. No es pot pensar què passaria si es mantenien aquesta classe de 
plantejaments, és evident que s'ha de canviar. 
 

Considera que el PP ha d'abandonar la idea de Mallorca com asegona 
residència d'Europa que altres vegades ha proclamat de manera oberta i ara de 
manera més sibil⋅lina. Opina que s'ha de desclassificar, sense que es pugui dir que hi 
ha necessitat de segones residències, perquè havent-hi vuitanta milions d'alemanys, si 
es donava cobertura a tota la demanda, s'hauria de continuar classificant encara més. 
 

Un altre element preocupant és el fet de demorar les decisions i deixar-les 
per als plans posteriors. Hi ha mesures que s'han de prendre des d'ara mateix i, com a 
mínim, mesures cautelars, perquè les solucions no arribin massa tard. 
 

No comparteix la idea que el sòl rústic no és més que un sòl urbanitzable 
amb parcel⋅les més grans. És la idea de la Llei del sòl rústic que s'hi manté i la 
producció agrària s'hi deixa com a absolutament anecdòtica i per això pensa que 
aquest aspecte s'ha de corregir en el sentit que proposa el Consell.  
 

Insisteix en el fet que es detecten bé els problemes però no es proposen 
solucions. La proposta que es fa des del Consell de soterrar cables la considera molt 
interessant.  
 

Pel que fa a la redacció del Pla provincial opina que és molt delicat fer-ho 
de la manera que s'hi proposa. 
 

Dóna suport a l'aposta decidida pel tren i opina que el conveni de 
carreteres no té res a veure amb  les propostes que es fan. És necessari fer propostes 
amb els camins, amb els recorreguts paisatgístics, amb l'estalvi d'aigua etc. Tot i això, 
pensa que les dues propostes més importants que fa el Consell són no deixar 
esquarterar l'illa en una sèrie de comarques que no tenen ni cap ni peus, ja que no 
responen a cap mena de realitat econòmica. Per això, cal fer un Pla insular que hauria 
de redactar el Consell Insular a partir de les competències urbanístiques i de les que 
l'Estatut vol que tengui en matèria d'ordenació del territori. 
 

El Sr. Triay (PSOE), responent al Sr. Grosske, constata que es tracta d'un 
document treballat conjuntament amb l'equip de govern, és a dir que parteix d'una 
proposta conjunta entre l'equip de govern i EU sobre les directius d'ordenació territorial. 
Fa notar que des del moment en què es parla de mesures cautelars per dur endavant 
la redacció de plans territorials parcials i de plantejaments municipals, es parla, amb un 
altre llenguatge, de moratòria. 
 

Per altra banda accepta la proposta que no consti la qüestió dels 
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abocadors, encara que es manté la idea que això s'ha de fer i el document adequat per 
plasmar-ho serà el Pla director sectorial. 
 

Fa referència als indicadors de sostenibilitat dels quals es diu que no 
tenen caràcter normatiu, ni vinculant. Això vol dir que són ineficaços ja que són com 
uns senyals d'alarma que no donen lloc a cap actuació posterior. 
 

En relació a les zones de protecció territorials que afectes àrees properes 
al litoral, les carreteres o els nuclis urbans, fa notar que es tracta d'una idea positiva 
però que així com està regulada, queda buida per si mateixa de contingut a partir del 
moment que permet construir vivendes unifamiliars i altres. Pensa que les directrius 
han d'esser molt més estrictes en la protecció d'aquestes faixes. 
 

Quant a la proposta del PP, pensa que és molt incoherent perquè no sap 
què pretén el PP quan no vol que al Consell s'hi faci un debat i una aprovació d'un 
document polític. En aquest sentit, recorda que el Govern a través de les campanyes 
demanava amb insistència la participació de les institucions i els ciutadans i, per tant, 
reclamava un consens i una gestió col⋅lectiva del territori. Pensa que amb aquesta 
incoherència, el PP mostra el llautó, ara que arriba el moment perquè el Consell de 
Mallorca doni la seva opinió, en dir que el Consell s'ha de limitar a fer seu un informe 
tècnic i que ha d'eludir qualsevol definició política sobre les directius, cosa que no deixa 
de tenir una certa coherència amb allò que ha fet el Govern Balear durant la informació 
pública  i que després de les campanyes no ha promogut ni un sol debat, ni gens de 
participació, fora de l'estrictament burocràtica. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP) afirma que el PP ha presentat la seva moció per 
evitar precisament això que el Sr. Triay acaba de fer amb el Consell Insular i que és 
dedicar-lo, només amb els temes en què els partits del pacte es poden posar d'acord, a 
atacar el Govern Balear, sense limitar-se a donar la seva opinió sobre les directrius 
d'ordenació del territori i a intentar millorar-ne el text. 
 

Assegura que en cap moment el PP no ha intentat evitar el debat polític. 
De fet, han opinat allò que han volgut, han presentat un text, han aconseguit finalment 
posar-se d'acord en alguna cosa. El PP es limita a no estar d'acord amb aquest text 
polític. 
 

Pel que fa al text elaborat pels tècnics, insisteix que estan d'acord a 
enviar-lo a la Conselleria com a text tècnic, tot i no compartir-lo totalment. 
 

Anuncia que també al Parlament introduiran el debat polític. En aquest 
sentit, opina que el Sr. Triay ha tret el debat del seu context, ja que el Consell no és el 
lloc per atacar altres institucions. 
 

Demana la votació de la seva moció que es la següent: 
 
 

"EXPOSICIO DE MOTIUS......... 
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Atés que a la darrera Comissió de Medi Ambient del Consell de Mallorca, 
celebrada el dia 27 de gener de 1998 es va presentar al punt nº3 de l'ordre del dia, un 
informe tècnic a on es consideren i valoren, les Directrius d'Ordenació del Territori 
redactades pel Govern Balear, informe que per una altra banda ve avalat pels técnics 
del CIM pertanyents a les distintes àrees afectades per les esmentades directrius. Per 
tot això el Grup de Consellers Populars presenta la següent proposta d'acord.   

 
 

PROPOSTA D'ACORD................. 
 

 
Remetre a la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori del 

Govern Balear, l'informe redactat pels tècnics del Consell Insular de Mallorca i 
presentat a la Comissió de Medi Ambient del CIM de dia 27 de gener, sense que això 
suposi la conformitat amb les valoracions descrites al mateix, així com tampoc una 
minva de les facultats dels sotasignants per emprende les actuacions polítiques i/o 
administratives que considerin adients, al llarg de la necessària tramitació formal de les 
esmentades Directrius." 
 
 

Se sotmet a votació la moció presentada pel PP i es rebutja per quinze 
vots a favor (PP, Mixt) i desset en contra (PSOE, PSM-NM, UM, EU) 
 

Se sotmet a votació la següent proposta corregida, incorporant l'esmena 
d'EU. 
 
"DIRECTRIUS DE L'ORDENACIÓ TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS 
 
INFORME DEL CONSELL DE MALLORCA (art. 14 Llei 8/87 d'1 d'abril) 
 
 
ANÀLISI I DIAGNÒSTIC 
 
L'anàlisi dels problemes urbanístics i geogràfics del territori de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears en conjunt, i de Mallorca en particular, resulten correctes, i, en 
especial els aspectes referents a: 
 
- Les grans unitats paisagístiques. 
 
- L'estudi del sistema d'assentaments turístics del litoral. 
 
- La consideració que l'Illa de Mallorca constitueix un sistema urbà únic que gravita 
sobre la ciutat de Palma. 
 
També mereixen destacar-se com especialmente positius els següents objectius 
plantejats, independentment del grau d'encert en els instruments arbitrats per assolir-
los: 
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- La protecció del Medi natural, la qualitat ambiental, el paisatge i el patrimoni 
cultural. 
 

- La millora dels nuclis urbans, i la recuperació de la identitat dels assentaments 
antics amb especial referència als centres històrics. 
 

- La canalització de les demandes d'habitatges en sòl rústic cap als nuclis rurals 
existents. 
 

- La necessitat de reducció de les dimensions del sòl urbanitzable. 
 

- La priorització de l'aprofitament de sòl urbà i urbanitzable existent. 
 

- Utilització de noves figures dinamitzadores per a la gestió del territori. 
 

Tammateix, tal i com s'asenyalarà detalladament a continuació, aquests 
objectius manquen d'un reflexe adequat i proporcional a la seva importància a les 
disposicions normatives, la qual cosa suposa una grave inconseqüència amb l'anàlisi i 
el diagnóstic de la situació. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
 

Cal fer una valoració positiva dels següents aspectes normatius recollits dins 
les DOT: 
 

- L'objectiu d'aplicar dins les determinacion sobre el Patrimoni natural i cultural 
de criteris per a arribar a aconseguir un desenvolupament sostenible dins l'Illa de 
Mallorca (art.3), tot i que a la resta de l'articulat no es recullen de manera adient totes 
les seves conseqüències. 
 

- Introducció de les unitats de paisatge dins l'estudi pel desenvolupament del 
planejament territorial i municipal a més de la inclusió de l'estudi del nucli urbà com a 
objecte amb uns possibles impactes visuals que s'ha d'integrar dins el paisatge (art. 22 
i 24). 
 

- Utilització dels inmobles dels centres històrics i del patrimoni cultural per a nous 
usos per tal de dinamitzar i ordenar els centres històrics (art. 26 i 27). 
 

- Introducció per part dels plans territorials i dels plans municipals de mesures 
dirigides cap a establir un equilibri de población dins l'Illa de Mallorca a partir del criteri 
general de reduïr les necessitats de creixement urbà mitjançant un millor aprofitament 
dels espais construits (art. 43). 
 

- Inclussió del recurs natural de l'aigua dins el procès general de reasignació, 
reutilització i estalvi del recuros a travès del desenvolupament dels Criteris del Pla 
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Hidrològic de les Illes Balears, evitant sempre les perdues de la xarxa i evitant la 
sobrexplotació dels aquífers (art. 72, 73 i 74). 
 

- La prohibició de noves infraestructures aeronàutiques, que elimina la 
possibilitat de construcció d'una tercera pista a l'aeroport de Son Sant Joan. 
 

En canvi, mereixen una valoració crítica algunes de les disposicions 
normatives, entre les quals mereixen esmentar-se les següents: 
 
1. Al capítol 8 apartat 1 s'indica que existeix sòl classificat amb una capacitat per 5 
vegades la població actual, és a dir, uns 3 milions d'habitats. A l'apartat a) de l'Article 
44 s'estableix que els Plans Territorials Parcials, o en la seva absència els plans 
municipals revisaran la classificació del sòl urbanitzable dels municipis... i proposaran el 
redimensionament del sòl classificat necessari en cada cas... Més concretament, en el 
seu apartat c) es regula que Es procedirà a realitzar les accions de desclassificació de 
sòls urbanitzables i la seva reclassificació en sòls rústics... A més a més, a l'article 2.f 
es dona prioritat a les actuacions de requalificació devant els nous creixements. Partint 
de la situació descrita, resulta totalment insuficient i no proporcionada a la seva 
gravetat la debilitat de les mesures proposades, així com la seva dilació en el temps. 
Per altra banda, es incongruent que no es proposi cap mesura cautelar per tal de 
garantir una revisió dels planejaments inspirats en criteris incompatibles amb el 
desenvolupament equilibrat i sostenible del territori que es pretén, segons els articles 2 
i 3. 
 
2. Ha de quedar clarament explicitada la funció normativa dels Indexs de Sostenibilitat. 
Aixímateix, atesa la dificultat per part d'entitats i ciutadans per conèixer les dades 
estadístiques en les quals es basarà el càlcul d'aquells índexs, les  DOT mateixes 
haurien de recollir la publicació annual i de manera conjunta, de la totalitat i no 
solament de les més representatives tal i com s'indica a l'article 104, de dades 
esmentades. 
 
3. Aspectes tan decissius com són el redimensionament i reclassificació del sòl 
urbanitzable i de l'establiment de sostres d'edificació per els diversos usos per municipi, 
queden ajornats a l'aprovació de futurs plans territorials parcials (Artº 44). La 
possibilitat, com en el cas de les pròpies DOT, de què es demori indefinidament la 
redacció de  aquells plans, pot convertir en paper mullat els objectius de 
desenvolupament sostenible i equilibrat expressats al Capítol 1 de les normes. 
 
4. La regulació dels usos del sòl rústic protegit es fa per remisió a la matriu d'ordenació 
del sòl rústic de l'annex del capítol 6. Usos tals com els habitatges unifamiliars aïllats o 
les edificacions d'interès general són cosiderades admissibles i la seva regulació 
diferida a la redacció d'un PTP o un PDS. A manca de dits instruments, a l'annex que 
acompanya l'esmentada matriu s'admet que la regulació es faci mitjançant planejament 
municipal. Com que no existeix cap referència en contra, atès el mateix rang normatiu 
de la LEN i de les DOT, es  podria interpretar com una tàcita derogació de les 
regulacions mínimes contingudes a la LEN. Aquesta interpretació es fa en base la 
cautela establerta als articles 29.1, 29.2, 29.3 i 29.5  que els usos admissibles 
necessiten informe favorable de la Conmissió insular d'urbanisme. 
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5. Es nota a faltar a la matriu d'ordenació del sòl rústic de l'annex del capítol 6, una 
regulació dels usos diferents als inclosos a les tres columnes de l'apartat actuacions 
urbanístiques i especialment els secundaris i d'emmagatzenament, tots els quals 
se'haurien de prohibir. 
 
6. Es adequada la prohibició de nous camps de golf en sòl rústic protegit. De tota 
manera, resulta contradictòria amb aquella prohibició i amb l'article 15 de la LEN, que 
es consideri admissible a la matriu d'ordenació del sòl rústic (cap. 6) l'oferta 
complementària d'aquests camps de golf encara que sigui mitjançant el 
desenvolupament d'un Pla territorial parcial. 
 
7. Atesa la regulació en positiu en relació al dret d'edificació d'habitatges unifamiliars 
que fa la Llei 6/1997, del sòl rústic i aquestes DOT, i davant la possibilitat de 
proliferació de xarxes aèries d'infrastructures que a l'anàlisi són valorades com a la 
quarta causa de degradació del paisatge, la possibilitat de concessió de llicència hauria 
de comportar el compromís d'autoabastament o d'execució subterrània de les xarxes 
de subministrament. 
 
8. L'article 113.b fa referència a les determinacions del Pla provincial que tenia efectes 
normatius a les àrees protegides per la LEN. En la Disposició transitòria primera 
d'aquella llei, la regulació excedia ampliament l'àmbit dels Elements paisatgístics 
singulars i els Paratges preservats delimitats en el Pla provincial. Aquesta 
circumstància no es reflecteix amb claretat, la qual cosa pot donar a entendre  que 
l'esmentada normativa proteccionista en àrees molt amplies dels espais protegits per la 
LEN es vol derogar. S'hauria d'ampliar l'àmbit de la regulació a tots els contemplats per 
la LEN. 
 
9. A l'article 29.5 es regulen les àrees de Protecció territorial. El sistema de protecció 
utilitzat es la fitxació de bandes d'un determinada amplària al llarg de la vorera de 
l'element. A les bandes de protecció esmentades se les assigna un criteri d'ordenació, 
l'objectiu del qual es la preservació d'aquelles àrees com a  espais lliures. De tota 
manera, la seva regulació d'usos fins a  la redacció d'un Pla territorial parcial, considera 
admissibles els usos d'habitatge unifamiliar i els interessos generals, previ informe 
favorable de la Comissió Insular d'Urbanisme, la qual cosa és, evidentment, incoherent 
amb aquell criteri. 
 
Resulta molt adequat establir una protecció de 500 m. confrontant amb la vorera de 
mar. 
 
Aixímateix, la banda de 500m. de protecció que s'estableix en torn als límits actuals del 
sòl urbà o urbanitzable dels nuclis urbans, resultaria incomprensible si la congelació del 
límit actual dels sòls urbans i urbanitzables impossibilitava el creixement natural 
d'aquells nuclis, cosa que resultaria especialment sorprenent en els més petits, on no 
es justifica la creació d' anells verds. Aquesta congelació resultaria també contradictòria 
amb l'article 5 de la LEN  que estableix que els creixements de les àrees d'asentament 
urbà en paisatge d'interès, siguin confrontants amb el corresponent nucli urbà actual. 
Caldria explicitar que aquestes franges de protecció permeten l'ampliació dels nuclis 
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urbans sense solucions de continuitat, mitjançant els instruments de planejament 
municipal i, al mateix temps, es limitin més els usos admesos, en el sentit abans 
esmentat. 
 
Al mateix temps convendria establir estandars més generosos que els establerts a 
l'actual legislació del sòl per a  dotacions públiques a tota nova ampliació de sòl urbà. 
 
11. Sens cap dubte, la qüestió de major trascendència per al Consell de Mallorca, com 
a primera institució de l'Illa, és la novedosa proposta de divisió del seu territori en sis 
porcions que representen altres Plans Territorials Parcials, la qual cosa implícitament 
significa una proposta d'organització comarcal.  
 
La divisió que es pretén no respon a cap demanda social ni es basa en el funcionament 
dels sectors econòmics, de les entitats administratives o de la forma d'utilització dels 
serveis públics, manca de arrel històrica, cultural o consuetudinària i no té 
l'homogeneïtat pretesa. 
Les Mancomunitats resulten inadequades com a òrgan per a la interlocució i 
desenvolupament dels PTP: el seu caràcter, limitat a la presetació de determinats 
serveis, voluntari pel que fa l'adhesió i a la separació dels municipis i la seva falta 
d'institucionalitat política democràtica, els inhabiliten per aquesta finalitat. Per altra 
banda, la divisió territorial proposada, impossibilita l'adopció de decisions  quant a la 
localització d'infrastructures i equipaments de caràcter insular (factor que es veu 
agreujat per la manca absoluta de decisions a les DOT en aquest sentit). 
 
El funcionament de Mallorca de fet és unitari. El mateix document el reconeix a l'apartat 
2.1.1 del capítol 13 "El Model Territorial Actual de l'Análisi amb la redacció següent: 
<<L'illa constitueix un sistema urbà únic que gravita sobre el núcli de Palma>>. 
L'afirmació que Mallorca funciona amb un sistema urbà global que gravita sobre el pol 
de Palma amb dos sub-pols a Inca i a Manacor, ja es formulà en 1978 pel geògraf 
Alberto Quintana en la seva tesi doctoral. No és possible realitzar una ordenació 
coherent d'un territori que funciona de forma unitària mitjançant la juxtaposició de sis 
Plans Territorials. La coordinació entre plans territorials establerta a l'Article 42 resulta 
inadequada i insuficient ja que fa prevaler els criteris sectorials que emanen dels plans 
com el POOT o el Pla de carreteres front als criteris sectorials generals. L'ordenació de 
Mallorca que les DOT proposen no té en compte aquesta organització del territori: la 
suposada comarca del Pla no té una capçalera de servis; el seus municipis depenen 
per accedir a equipaments qualificats, dels tres pols citats. El PTP de El Raiguer obliga, 
d'acord amb el que estableix a l'article 36, a l'establiment a Inca d'equipaments e 
infrastructures corresponents a un àrea (la pròpia del Nodo que se li asigna en les 
mateixes DOT) que excedeix a la del PTP. La inclussió d'ambdòs ámbits de 
planejament sembla respondre a la mera acceptació de polítiques prèvies a les DOT, 
és a dir, a l'inici de la tramitació de sengles PTP i de l'existència prèvia de 
mancomunitats la constitució de les qual es basa en l'organització o la demanda de 
determinats serveis.  
 
Per tot això, el Consell de Mallorca rebutja categòricament la proposta de 
comarcalització. Es sens cap dubte preferible un Pla Territorial d'àmbit insular que 
vertebri unitàriament el territori de l'illa, en el qual el paper del Consell de Mallorca ha 
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de ser preponderant, ja des del moment de la pròpia redacció, exactament en els 
mateixos termes que tenen els consells respectius en els PTP que coherentement es 
proposen per a l'illa de Menorca i per a les Illes Pitiüses, sense perjudici que, ateses les 
pecualiaritats de determinades zones, s'hagin de contemplar el desenvolupament 
territorial de l'illa mitjançant plans d'ordenació el medi natural. 
 
12. La divisió dels municipis en categories que els converteix en aptes per 
infrastructures i equipaments amb caràcter insular (Palma, Inca, Alcúdia, triangle 
Manacor-Porto Cristo-Cala Millor (?)), supramunicipal (Artà, Sóller, Andratx, Campos i 
Sineu) o estrictament municipal (la resta) sembla absolutament inadequada, tant per la 
seva inflexibilitat (la ubicació d'infrastructures i d'equipaments pot esser convenient, e 
fins i tot  inevitable, en municipis que aquestes DOT declaren inaptes per aixó) com per 
els pols proposats que, llevat el cas clar de Palma, Inca i Manacor, poden no resultar 
els més idònees (per raons demogràfiques, d'ubicació, característiques físiques, 
tradició, arrelament històric, etc.) per a complir la funció que se els ecomana. O, a 
sensu contrario, podria resultar absolutament impossible l'ublicació adequada de 
determinades instal⋅lacions pel fet de que les DOT les prohibeixen en un determinat 
territori municipal (qüestió que també es veu agreujada per la ja assenyalada falta de 
decissions de les DOT en aquestes matèries). 
 
13. L'article 4 de la Llei d'Ordenacio Territorial de les Illes Balears determina que els 
Plans Territorials Parcials, els Plans Directors Sectorials i els Plans d'Ordenació del 
medi natural podran ser elaborats tant pel Govern Balear com pels Consells Insulars, 
segons determinin les Directrius d'Ordenació Territorial. L'avanç de Directrius reserva al 
Govern l'elaboració de tots els PTP i tots els PDS. Caldria corregir aquesta determinaió, 
atorgant al Consell de Mallorca la titularitat d'elaboració del Pla Territorial de Mallorca i 
aquells Plans Directors Sectorials que afectin a competències del Consell de Mallorca. 
 
15. Al text declaratiu (pàg. 78) en relació al transporte s'expressa: 
 

1...reorientar els processos de creixement constant del número de 
desplaçaments basats en el vehicle privat... 
2...assolir un model territorial més equilibrat que redueixi les necessitats de 
desplaçament motoritzat... 
3...potenciar el transport públic amb la creació de les infrastructures precises per 
fer-ho més accessible i més atractiu per a els ciutadants i competitiu fr0nt al 
vehicle privat... 
4...facilitar el intercanvi modal... 
5...favorir la introducció de vehicles menys contaminants... 

 
Aquests objectius mereixen una valoració positiva. De tota manera,a l'article 57.a del 
capítol 9 de la Normativa només es regulen els punts 4 i 5. No s'han localitzat 
desenvolupaments gràfics i normatius que conventeixin en norma aquestes 
declaracions de principis. Resulta excessivament dèbil i contradictòria amb la rotuditat 
d'aquets criteris la regulació condicionada a futurs estudis dels articles 60 i 67 per a la 
prolongació de les línees actives de ferrocarril i de creació d'un enllaç ferroviari amb 
l'aeroport de Son Sant Joan. Aquesta és una decisió que s'hauria d'adoptar 
necessàriament a les pròpies directrius. 
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16. El PDS de carreteres és en tràmit d'aprovació i es redactà  en base a supòsits de 
creixement probablement distints al mòdel de desenvolupament sostenible que 
propugnen les DOT. No s'ha trobat un reflexe normatiu als articles 53 a 59 de cóm l 
PDS de carreteres es vourà afectat per els nous criteris. 
17. L'article 29.5 (àrees de protecció Territorial) s'estableixen unes franges de protecció 
de la xarxa de carreteres amb caràcter general distintes a les establertes a la vigent Llei 
de Carreteres de la CAIB, establint, a més a més, que el planejament territorial i 
municipal determinarà els criteris d'ordenació i que la regulació d'usos el desenvoluparà 
el PDS. Sino és així, serà la Comissió Insular d'Urbanisme que haurà d'informar. Tot 
això pot crear una situació pertubadora sobre els organismes gestors de les Xarxes 
Viàries, en establir-se una disparitat de criteris. 
 
18. Es proposa que a l'apartat d) de l'article 54 s'afegeixi l'obligació d'inclussió en el 
planejament municipal de la totalitat de la xarxa viària del seu terme municipal, inclosa 
la de titularitat privada, que per mor del seu interès constructiu, paisatgístic, 
excursionista, religiòs, d'accesos a bens de domini públic i d'altres d'anàlogues 
característiques es considerin d'interès general. Els planejaments municipals hauràn de 
distingir entre els Camins Rurals Tradicionals a protegir per las seves característiques 
patrimonials i etnològiques d'aquells en els qué sigui compatible l'ús de vianants amb el 
trànsit rodat general i regular els usos autoritzats i les mesures de protecció del sistema 
viari local no regulat per normes de rang superior. 
 
19. Molts dels recorreguts paisatgístics i culturals tenen una bast i interès de 
recuperació que pot excedir les possibilitats municipals, per la qual cosa es proposa 
afegir un text a l'article 59 que reguli que l'impuls i gestió dels recorreguts paisatgístics i 
culturals correspondrà als Ajuntaments i/o a les mancomunitats de municipis sempre 
que el seu recorregut discorri íntegrament pels seus límits territorials. En cas que els 
superi, haurien de ser els Consells Insulars els que assumeixin aquestes 
competències, sense perjuidici de la necessària col⋅laboració interinstitucional. En el 
cas dels recorreguts projectats sobre infrastructures ferroviàries en desús, es proposa 
que  correspongui la seva execució al Govern Balear. 
 
20. Es noten a faltar mesures concretes d'estalvi d'aigua que es haurien d'afegir com a 
obligatòries en els planejaments tals com la recollida i reutilització d'aigua de pluja a les 
habitatges unifamiliars i la instal⋅lació de comptadors per a cada vivenda en habitatges 
plurifamiliars i edificis de apartaments turístics. 
 
21. A l'article 5. Protecció de la biodiversitat, caldria afegir un punt b: Tots els taxons 
animals o vegetals endèmics, rars o amb distribució reduïda (microareals) de les illes, 
estaràn catalogats i protegits per la legislació vigent. Es preveurà la cració de figures de 
protecció pels habitats d'aquestes espècies (microreserves, santuaris, etc.) 
 
22. A l'article 6, Protecció de les mases forestals, esproposa canviar la paraula neteja 
per  conservació. Per tant la redacció hauria d'esser: es fomentaràn les accions de 
conservació dels boscos. 
 
23. A l'article 8, Protecció de zones homides, es proposa canviar la frase s'en promourà 
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el manteniment, per s'en garantirà la conservació. 
 
24. A l'article 15, Programes de gesió ambiental del capítol 3. De la Protecció de la 
Qualitat Ambiental, es proposa que els programes de gestió ambiental determinin els 
horitzons temporals als quals s'hauràn de fitxar els objectius de qualitat ambiental. 
 
25. A l'article 76 de la Secció 6ª, Infraestructures de residuus del Capítol 9. De les 
infraestructures, caldria recollir en les DOT que els PDS de residuus sòlids es redactin 
seguint els criteris de minimització, reulització, reciclatge i valorització. 
 
Es proposa que els PDS de residuus sòlids s'adeqüin en tot moment a la normativa 
medioambiental europea i estatal obrint els criteris vigents a la possibilitat de gestionar 
en el futur més residuus que els actualment considerats i amb altres tipus de 
tractament, si es considera convenient per als gestor. 
 
26. No té reflexe a l'articulat la menció feta al diagnòstic sobre els residuus no urbans, 
per la qual coasa caldria l'addició d'un nou article a la Secció 6ª infrastructures de 
residuus, que recolleixi, mitjançant la figura de Pla Director sectorial, tots els residus 
especials". 
 
27. La manca d'un llenguatje comú als distints instruments de planejament, tant 
municipals com privats, dificulta la comprensió del ciutadà i la labor dels professionals 
de la construcció. Per tot allò, es connsidera que aquestes directrius haurien d'establir 
uns mínims homogenis de presentació de tots els planejaments, tals com: 
 

- Definició i criteris d'ordenació: tipus d'edificacions, alineacions, rasants, 
amplàries de voreres i vials, aparcaments públics, ubicació i disseny dels espais 
lliures públics, distribució de les infrastructures subterrànies, etc. 

 
- Definicions i còmputs de les edificacions: Planta edificada, porxos, terraça, 
alçada màxima, alçada total, soterrani, semisoterrani, ocupació, etc. 

 
- Definició dels estandars de presentació, a mès de la cartografia que es cita a 
l'article 98 (que només fa referència a l'escala 1:5.000). Per exemple: escala, 
nivell de qualitat i data admissible de restitució dels plànols del sòl urbà; quadres 
de qualificació de sòl per cada una de les classes i de normativa, formats de 
fitxes de bens catalogats, d'unitats d'execució." 

 
 

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

 
COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 

 
 
  PUNT 26.- RENÚNCIA DE L'AJUNTAMENT DE DEIA A REALITZAR 
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L'OBRA INCLOSA EN EL PLA DE ROMANENTS DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 
1996. 
 

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

" En relació a l'obra "Aparcament Av. A.L. Salvador" de l'Ajuntament de 
Deia, inclosa en el Pla de romanents del Pla d'Obres i Serveis de 1996,amb un 
pressupost de 3.428.567 pessetes, una aportació del CIM de 1.714.284 pessetes, una 
aportació del MAP de 1.199.998 pessetes i una aportació de l'Ajuntament de 514.285 
pessetes, i atès l'escrit de l'Ajuntament de data 14 de gener de 1998, en el qual 
comunica que renúncia a realitzar l'esmentada obra, el President de la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació fa la següent proposta d' 

 
A C O R D  

 
1.- Donar de baixa l'obra nº 76 "Aparcament Av.A.L. Salvador" de  

l'Ajuntament de Deia  del Pla de romanents del Pla d'Obres i Serveis de 1996, degut a 
la renúncia de l'Ajuntament de Deia  a realitzar l'esmentada obra, que tenia aprovat 
aquest finançament:  

 
Pressupost:             3.428.567 pessetes 
Aportació MAP:          1.199.998 pessetes 
Aportació CIM:          1.714.284 pessetes 
Aportació Ajuntament:     514.285 pessetes 

 
2.- Autoritzar a la Presidència del CIM per dur a terme els trámits adients 

per l'efectivitat del present acord." 
 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Aprofita aquest punt de l'ordre del dia per 
donar compte que gràcies a la gestió i al compliment per part de tots els ajuntaments, 
dels terminis del POS del 96, s'han pogut recuperar 56 milions, que en altres ocasions 
es perdien, cosa que, amb els romanents, ha permès una inversió de més de 250 
milions. Aquesta renúncia tardana significa un milió de pessetes que desgraciadament 
no es podrà recuperar. No obstant això s'han adoptat les mesures, de cara al 97, 
perquè les obres estiguin acabades o s'hi renunciï amb temps a bastament per poder 
utilitzar els romanents. 
 

Intervé el Sr. Vidal (PP). Recorda que no és la primera vegada que hi ha 
romanents per reutilitzar. Des del 95 concretament n'hi ha hagut. 
 

El Sr. Alorda (PSM) confirma que des del 95 ha estat així coincidint amb 
el mandat del pacte de govern. 
 

El Sr. Vidal (PP) assegura que el Sr. Alorda no ha mirat els anys anteriors 
i aleshores no hi havia el pacte de progrés. 
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El  Sr. Alorda (PSM) retira provisionalment l'afirmació anterior. Assegura 
que li consta que molts d'anys no es va fer l'aplicació dels romanents, ho comprovarà i 
es disculpa si no ha estat prou precís. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
 

PROPOSTES GRUPS POLÍTICS. 
 
 
  PUNT 27.- MOCIÓ DEL GRUP E.U. REFERIDA A LA FUNDACIÓ 
TURÍSTICA CULTURAL DE LES I.B. I A LA COMPRA D'UN VAIXELL PER A ÚS DE 
LA CASA REIAL. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"EXPOSICIO DE MOTIUS 
 
 

La consideració segons la qual la Casa Reial necessita d'un vaixell de 
3.000 milions de pessetes per a l'exercici de les seves funcions no és compartida per 
Esquerra Unida. Totes les funcions polítiques i de representació que, segons la 
Constitució, corresponen a la Corona es poden dur a terme sense un instrument 
d'aquestes característiques. 
 

D'altra banda, si parlam d'un vaixell per a ús eminentment privat és 
evident que tant la decisió de la compra com el finançament de la mateixa 
correspondrien exclussivament a la Família Reial. 
 

En qualsevol cas, si es consideràs a un moment determinat que sí és 
convenient dotar la Casa Reial d'un vaixell per a l'exercici de tasques de representació, 
només hi ha un instrument adequat per materialitzar aquesta decisió: l'adquisició del 
vaixell pel Patrimoni Nacional, amb càrrec als Pressuposts Generals de l'Estat i 
normant l'ús i finalitats de l'adquisició. 
 

Per últim, afegeix un altre element d'incertesa i resultaria encara molt més 
pol.lèmica que els punts anteriorment expressats, la possibilitat, expressada pel 
portaveu del Govern després de la sessió del Consell de Govern de 12 de desembre de 
1997, relativa a que el Govern es plantegi un finançament encobert de l'operació  "a 
través dels Foments del Turisme". 
 

Per totes aquestes raons, i des del reconeixement, explícit del dret que 
assisteix els particulars a prendre totes aquelles iniciatives que estimin oportunes i que 
s'ajustin a la Llei, el Grup de Consellers d'EUIB presenta la següent  
                       MOCI0: 
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1.- El Ple del Consell Insular de Mallorca insta el Govern de la Comunitat 

a sortir de la "Fundació Turística Cultural de les Illes Balears". 
 

2.- El Ple del Consell Insular de Mallorca insta el Govern de la Comunitat i 
el Govern del CIM a no finançar, ni directament ni a través de la referida Fundació (a 
d'algún dels seus integrants), la compra d'un vaixell per a ús de la Casa Reial." 
 
 
 

La presidenta demana al Sr. Grosske que consideri la possibilitat de 
retirar d'aquesta proposta, tenint en compte que, tant l'equip de govern, com algun grup 
de l'oposició pensen que el Consell, seu de la màxima institució de l'illa on la família 
reial passa els estius i que sempre ha afavorit la nostra illa, no és el lloc més adient per 
debatre aquesta qüestió. 
 

Per altra banda, recorda que l'adquisició provenia de la iniciativa privada i 
si es tracta de demanar un control al Govern, pensa que el Parlament seria un lloc més 
adequat. 
 

El Sr. Grosske (EU) no comparteix el criteri de la presidenta, ja que és la 
iniciativa que és per si mateixa polèmica i per tant, ha d'esser motiu de reflexió política. 
Explica que això es du al Consell perquè l'assumpte té transcendència més enllà de la 
iniciativa privada des del moment que el Govern Balear hi participa: Recorda que el  
Consell de Menorca ha tractat aquesta qüestió i fins i tot l'Ajuntament de Montuïri 
també s'hi ha embarcat. A la vista de la volada que ha pres aquesta qüestió pensa que 
és raonable que el Consell la tracti i no retira la proposta. 
 

Recorda que la proposta va precedida d'una llarguíssima exposició de 
motius que explica prou bé perquè EU considera desencertada la inciativa i la 
participació d'institucions públiques i perquè consideren desencertada l'acceptació de la 
iniciativa per part de la Casa Reial.  
 

Creu que encara hi ha temps per rectificar la immensa majoria de les 
coses i que la polèmica durarà molt. 
 

El plantejament de fons es basa en la pregunta sobre si per a l'exercici de 
les funcions reials cal comptar o no amb un iot. Si la resposta és afirmativa, amb una 
partida habilitada amb aquesta finalitat en els pressuposts de l'Estat s'ha de comprar 
aquests iot, si la resposta és negativa el procediment lògic és que la família reial 
n'atengui les despeses d'adquisició amb el pressupost propi. 
 

Argumenta que la iniciativa privada és desgraciada perquè obri tres fronts 
de polèmica. En primer lloc des del punt de vista ètic no és bo que persones que 
ocupen càrrecs de representació rebin regals d'aquesta quantia procedents de 
particulars, ja que immediatament en deriva la polèmica sobre les possibles influències 
que es puguin generar. En segon lloc el mètode és desgraciat perquè vehiculant 
l'obsequi a través d'una fundació ad hoc s'obtindran desgravacions, cosa que crea 
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també un cert recel en relació a altres iniciatives que no en gaudiran. En tercer lloc la 
iniciativa és desgraciada perquè obri dins el conjunt de l'Estat la polèmica sobre el lloc 
on els reis passen les vacances. Fins ara les passaven aquí perquè se suposava que 
era per gust, per tradició i, fins i tot, per seguretat. A partir del moment que els 
promotors d'aquesta iniciativa se senten en la necessitat d'explicar que aquest obsequi 
ajuda a la nostra promoció turística, qualsevol altra comunitat també en pot reclamar la 
presència i compartir aquests beneficis. 
 

També considera desgraciada la participació del Govern Balear perquè 
des del moment que no es tracta d'una despesa necessària s'obre l'interrogat sobre si 
aquests doblers públics que s'inverteixen en això no es podrien utilitzar millor en 
despeses útils des del punt de vista social. 
 

Per altra banda la presència del Govern o d'altres institucions trenca la 
lògica que la despesa de la Casa Reial ha d'anar unificada a través dels pressuposts 
generals de l'Estat. 
 

També és un inconvenient la participació del Govern en una fundació com 
a soci minoritari, com s'ha demostrat en altres ocasions, ja que si el Govern hi posa 
doblers públics ha d'esser per garantir la manera com s'utilitzaran i, per tant, hi ha de 
tenir amb una posició de control sobre l'entitat que no té com a soci minoritari. 
 

Finalment, pensa que constitueix un error polític haver anunciat que la 
participació del Govern es vehicularia a través del Foment del Turisme perquè així 
resultaria un fiançament públic encobert. 
 

Opina que tot plegat no fa més que alçar una polseguera inútil i 
desgraciada. EU no se sent especialment implicada en el prestigi de la institució 
monàrquica, però pensa que amb aquesta iniciativa resulta perjudicada i també pensa 
que el perjudici es produeix amb independència que EU presenti o no aquesta moció. 
 

Com a conclusió, demana que el Consell insti el Govern a sortir de la 
Fundació i que el Consell no faci allò mateix que ha fet el de Menorca. 
 

La presidenta recorda que el Consell no ha tingut cap participació en 
aquesta iniciativa i que des de la Casa Reial no s'ha demanat res. Pensa que també 
havia quedat clar que el Consell no hi tenia cap participació perquè aquest cocnepte no 
figura en el pressupost i perquè la presidenta ho havia indicat expressament. De tota 
manera, opina que es treuen les coses de context, ja que va esser la iniciativa privada 
que va decidir obsequiar, no a la Casa Reial, sinó al Patrimoni de l'Estat, amb un iot 
que podria esser utilitzat per la Casa Reial o per altres personalitats. Recorda que el 
Patrimoni de l'Estat té molts de béns de diverses procedències. Pensa que és oportú 
no entrar a debatre aquest tema perquè es pot confondre l'opinió pública. Insisteix que 
tota l'aportació prové de la iniciativa privada, tot i que d'una manera poc acurada algun 
ajuntament ha anunciat la participació i això ha pogut crear confusió. Recorda també 
que la participació del Govern pot esser una participació tàctica per la necessitat de 
presència institucional per poder optar a les desgravacions i l'aportació econòmica no hi 
és més que simbòlica. 



 
 

70 

 
Vol que quedi clar que el Consell no hi aporta res. 

 
La Sra. Salom (PP) indica que el seu grup comparteix l'explicació de la 

Presidència. El PP opina que el Consell no és el lloc adequat per tractar aquest tema. 
Pensa que el Sr. Grosske vol tenir protagonisme i que si vol controlar les decisions del 
Govern ha d'esser al Parlament on ha de plantejar aquesta qüestió. 
 

Anuncia el vot en contra del seu grup en relació al primer punt. Igualment 
pel que fa al segon, ja que s'anticipa a una futura polèmica, i no  no veu les raons per 
les quals s'hagi d'instar el Consell a no fer una cosa que no ha manifestat que fa 
comptes fer. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) considera que, per prudència, hauria estat més oportú 
retirar la moció. Per altra banda, opina que el lloc adequat per presentar-la és el 
Parlament. Recorda que si el Consell vol donar suport a aquesta iniciativa la inclourà 
en el pressupost i, en qualsevol cas, aleshores serà el moment d'introduir aquí aquest 
debat. 
 

Anuncia el vot en contra dels dos punts. 
 

El Sr. Sampol (PSM) recorda que al projecte de pressuposts no hi ha cap 
partida prevista per a aquesta activitat, en segon lloc informa que l'equip de govern ha 
decidit no involucrar-se en aquesta polèmica que existeix al carrer. Com a grup polític 
adoptaran la postura que ja han manifestat en públic. Aquí el seu vot serà d'abstenció, 
precisament perquè han pres la decisió de no participar en la polèmica. 
 

El Sr. Crespí (PSOE) intervé en el mateix sentit que el Sr. Sampol. 
Recorda que el país està dotat de tot un instrumental jurídic que deixa ben clar qui ha 
de fer què, el títol II de la Constitució concreta les funcions de la Corona i el seu 
fiançament. Per això creu que la moció d'EU és una mica extemporània. El seu grup 
està d'acord que el Consell no ha de participar en una operació d'aquest estil i per tot 
això el seu vot serà d'abstenció. 
 

El Sr. Grosske (EU) considera que les argumentacions del Sr.Sampol i 
Crespí són fluixes. Recorda que tot i que el Consell no sigui l'òrgan de control del 
Govern moltes vegades s'hi han pres acords que implicaven el Govern de la comunitat, 
ja que és natural que qualsevol institució es pronunciï sobre temes d'interès general. 
Recorda a la Sra. Salom que al Consell de Menorca no havien anunciat res i el PP va 
donar la subvenció. Per tant, no és incoherent demanar que no s'acordi la participació. 
Pel que fa a la no inclusió al pressupost, recorda que no s'hi inclou mai detalladament i 
expressament cap subvenció. 
 

Comprèn que s'hi pugui estar d'acord o no però no admet les 
argumentacions sobre l'oportunitat. Recorda que també han presentat aquesta 
iniciativa al Parlament de cara al control del Govern i de cara al Consell també la hi han 
presentada, ja que pensen que és bo que el Ple manifesti expressament que no fa 
comptes participar en aquesta iniciativa. 
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No ha dit en cap moment que la Casa Reial hagi demanat res. Considera 

que les Illes Balears no surten beneficiades de la polèmica perquè se'n genera una 
altra sobre el lloc on passen els reis les vacances i, per tant, no es poden demanar 
responsabilitats per qüestions que uns altres posen en marxa. 
 

Qualifica de tecnicisme la precisió que ha fet la presidenta en el sentit que 
la donació es fa al patrimoni i no a la família, ja que quan hi ha una figura tan atípica 
com un càrrec vitalici i hereditari aquesta distinció, a la pràctica, desapareix.  
 

Afirma que, perquè no es tracta precisament d'una iniciativa només 
privada, han presentat la moció, ja que hi ha implicats un Govern, un Consell i un 
Ajuntament i que no consta que sigui una aportació simbòlica, sinó indeterminada. 
 

Per tot això, considera la moció ben justificada. 
 

La presidenta crida a la taula els portaveus dels diferents grups i acorden 
fer un recés quan són les 13 h i 35 m. 
 

Es reprèn la sessió quan són les 13 h i 43 m. 
 

La Sra. Salom (PP) informa que el seu grup s'ha replantejat el vot negatiu 
que havia anunciat perquè estan cansats d'haver de resoldre els problemes del pacte 
de progrés. Considera que no és correcte optar per la facilitat d'abstenir-se i deixar que 
els altres s'impliquin. Recorda que governar és difícil i que implica prendre decisions. 
Després d'aquesta reflexió anuncia que el seu vot serà negatiu. 
 

Se sotmet la proposta a votació i es rebutja per dos vots a favor (EU), 
quinze en contra (PP, Mixt) i quinze abstencions (PSOE, PSM-NM, UM). 
 
 
 
  PUNT 28.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS 
REFERIDA A SOLUCIONS A LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA. 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

      
"EXPOSICIO DE MOTIUS...................... 

 
La violència contra les dones és, per desgràcia, un fet freqüent a la nostra 

societat. Avui en dia, són moltes, encara, les dones que sense distinció de classe 
social, nivell cultural o econòmic pateixen situacions de violència ( maltractaments, 
abusos, agressions sexuals, etc.) amb greus conseqüències no només per a elles, sinò 
també , pel seu entorn familiar i per a tota la societat. 
 

És cert que en pocs anys hem avançat molt. Els estudis i les 
estadístiques ens demostren que les dones cada vegada estan més disposades a 
rompre el seu silenci i a denunciar aquests fets i que la societat està molt més 
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sensibilitzada davant aquesta problemàtica. Això no obstant, fets recents ens 
demostren i ens posen de manifest que hem de continuar treballant i lluitant, amb els 
mitjans disponibles, contra la violència. 
 

Per tot això, el Grup de Consellers Popular del CIM proposa el següent  
 

ACORD......................................................  
 
             

Primer.- El Consell Insular de Mallorca manifesta el seu rebuig i 
condemna davant els actes de violència domèstica exercits, basicament, contra les 
dones i els menors. 
 
      Segon.- El Consell Insular de Mallorca durà a terme, amb els mitjans de 
comunicació disponibles i dins l'àmbit de les seves competències, totes aquelles 
actuacions que permetin prevenir i erradicar la violència contra les dones i els menors. 
 

Tercer.- Instar al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a 
continuar potenciant els serveis i actuacions dirigides a les dones víctimes. 
 

Quart.- Instar al Govern de l'Estat Espanyol a estudiar la legislació actual 
a fi d'impulsar les modificacions legislatives que procedeixen a n'aquest àmbit." 
 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Considera que la proposta es defensa en 
els seus mateixos termes. Només vol posar de relleu que encara ara avui dia hi ha 
dones que són víctimes de la violència domèstica. Es cert que com més va més les 
dones mateixes comencen a perdre la por. El seu grup vol denunciar aquests fets 
recents que obliguen les institucions a prendre iniciatives per tal d'afrontar aquesta 
problemàtica. 
 

La moció proposa que el Consell manifesti la condemna d'aquests actes 
de violència i, per altra banda, que el Consell dugui a terme les actuacions que 
permetin prevenir i eradicar la violència i convidi a actuar el Govern Balear i el de l'Estat 
perquè duguin a terme les iniciatives, tant legislatives com d'altres ordres encaminades 
a aconseguir aquests objectius. 
 

Indica que hi ha un error que s'ha de corregir, on diu "mitjans de 
comunicació" ha de dir simplement "mitjans". 
 

La Sra. Thomàs (EU) anuncia el suport a la moció. Per altra banda 
proposa que on diu "instar el Govern de la Comunitat Autònoma a continuar 
potenciant", digui "instar el Govern de la Comunitat Autònoma a incrementar i potenciar 
els serveis...". 
 

Vol fer constar que en el debat de fa uns moments s'acaba d'argumentar 
que el Consell no ha d'instar les altres institucions i ara ja es proposa instar una altra 
institució. Tot i així el seu grup donarà sempre el suport a iniciatives com aquesta que 
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tenen l'objectiu d'eradicar la violència contra la dona. 
 

El Sr. Sampol (PSM) en nom de l'equip de govern anuncia el suport del 
seu grup a la moció perquè pensen que és important manifesta-se en contra d'aquesta 
violència. Fa notar que votant a favor del segon punt s'adquireix el compromís, que 
afecta totes les àrees que puguin tenir incidència en aquesta qüestió, d'organitzar 
alguna iniciativa que ajudi en aquest sentit. 
 

Accepta les esmenes que s'han presentat en bé de la unanimitat. 
 

La Sra. Ferrando (PP) accepta la proposta de modificació. Explica que el 
sentit d'instar no és tant d'obligar com de convidar a implicar-se conjuntament totes les 
institucions en una qüestió de tanta transcendència. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNTS 29 I 30.-  
 

MOCIONS DEL GRUP E.U. SOBRE LA CONDEMNA A LA MATANÇA 
D'ACTEAL (XIAPAS, MÈXIC)I SOBRE LA INESTABLE SITUACIÓ A ALGÈRIA. 
 

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El passat mes de desembre, un grup civil de desplaçats per la por a la 
violència que exerceixen els grups paramilitars al servei del partit del govern a Mèxic (el 
P.R.I.) des de la sublevació de la població indígena el gener de 1994, conegut a la 
regió per la recerca d´una solució negociada i pacífica al conflicte que viu l´estat de 
Xiapas, varen ser crivellats per un grup d´homes armats. El resultat varen ser 49 
persones assassinades: 9 homes, 21 dones, 14 nins, un bebé i més de 25 ferits.  
 

De res han servit les múltiples queixes que organitzacions mexicanes de Drets 
Humans, partits polítics mexicans, ONGs, etc., han fet en el darrer any perquè el 
govern Federal Mexicà, com a principal responsable, aturi l´onada de violència que 
pateix l´estat de Xiapas. 
 
Per tot això, el grup de consellers  d´Esquerra Unida presenta per a la seva 
consideració al Ple el següent 
 

A C O R D : 
 

1. El Consell Insular de Mallorca  mostra el seu condòl amb la població indígena 
d´Acteal pels assassinats esmentats més amunt, i  responsabilitza públicament el 
govern de Mèxic de la matança d´Acteal, ja que els assassins varen comptar amb el 
beneplàcit i cobertura de les autoritats de l´estat de Xiapas. 
 

2. El Consell Insular de Mallorca  fa una crida al Govern de l’Estat perqué insti el 
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govern de Mèxic a reprendre d´una vegada el diàleg amb el Frente Zapatista de 
Liberación Nacional per trobar una sortida al conflicte existent a Xiapas en la línia d´allò 
que demana el poble indígena de les muntanyes del sud-est mexicà: dignitat, 
democràcia, llibertat i justícia social." 
 
 

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Argèlia és l´estat geogràficament més proper a les nostres Illes. Però al mateix 
temps, Argèlia és un país sotmès, des del cop d´Estat de Zerual el 1992, un país 
sotmès a la censura més fèrrea, impermeable als observadors internacionals, on la 
informació és reduïda a contradictoris comunicats de guerra emesos per fonts 
guvernamentals; és un país dictatorialment gestionat, que impedeix creure als qui 
pretenen reduir la guerra a “lluita antiterrorista”, la crisi de l´Estat i la corrupció 
generalitzada a les esferes del poder en “defensa de la República”, i l´atur i l´exclusió 
social a seqüel.les del “procés modernitzador baix les pautes del Fons Monetari 
Internacional”. 
 

La situació actual, dislocada per més de 100.000 morts, 12.000 desapareguts i 
30.000 presos i el recruïment de les matances i el terror contra la població camperola 
de la Mitidya, forçant el seu èxode des del començament de l´etapa de privatitzacions 
dels terrenys agrícoles col.lectius, constitueix una tràgica crida a aquells que vulguin 
afavorir una solució política a la crisi i contribuir a la pacificació del país. 
 

A més, les recents declaracions del vicepresident de la Comissió Europea i 
responsable de la política mediterrània, l´espanyol Manuel Marín, avalant una falsa 
“normalització democràtica” del règim militar, eximint-lo de qualsevol connivència amb 
les matances, van en la direcció de liquidar el necessari debat institucional europeu, 
que hauria de contribuir a depurar responsabilitats, qüestionar processos electorals 
fraudulents i el respecte als drets humans, exigint el diàleg sense exclusions entre totes 
les forces polítiques i socials partidàries de la pau i d´una alternativa democràtica. 

Per tot això, i perquè la veritat no pot seguir essent víctima del volum de negocis 
amb Argèlia, de les seves reserves de divises, ni de les felicitacions del FMI als 
timonels de les privatitzacions, i menys encara la no-clarificació de les matances, 
tenguin el seu origen al terrorisme de l´Estat o al de grups islàmics fanàtics, presentam 
per a la seva consideració el següent 
 

A C O R D : 
 
1. El Consell Insular de Mallorca condemna públicament els assassinats que es 
succeeixen cada dia al nostre poble veïnat d´Argèlia. 
 
2.- El Consell Insular de Mallorca  fa una crida al Govern Espanyol i al Ministeri d´afers 
Exteriors d´Espenya perquè instin el govern argelí a: 
 

a) substituir la immensa capacitat de defensa de la zona d´explotacions 
petrolíferes per la defensa de la població per evitar que s´extengui la violència, el 
bandolerisme i l´adjustament de comptes. 
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b) legalitzar  tots els partits democràtics il.legalitzats, a permetre el lliure 

funcionament dels autoritzats i a l´apertura d´un procés negociador transparent que 
restauri les llibertats democràtiques i derogui la censura que distorsiona la informació, 
tant nacional com internacional. 
 

c) aturar la salvatge política econòmica a què es resisteix una població 
disgregada per la guerra, enfonsada en l´exclusió social i l´atur d´amples sectors 
socials (més del 40%!), que sacrifica el futur de les pròximes generacions a una 
perllongació dels desastres del present. 
 
3.- El Consell Insular de Mallorca insta els organismes internacionals a establir una 
comissió internacional de drets humans independent i eficaç, coordinada per la Lliga 
Argelina de Defensa dels Drets Humans i altres organitzacions del mateix caràcter." 
 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Explica que La finalitat de la moció és que el 
Consell condemni els assassinats i manifesti el condol a la població indígena d'Acteal. 
Al mateix temps responsabilitzi el Govern de Mèxic i faci una denúncia pública de la 
situació en què s'ha produït aquesta matança. També demana que el Consell insti el 
Govern mexicà a reprendre el diàleg amb el Front Zapatista d'Alliberament per tal de 
trobar una sortida al conflicte en la línia de les peticions del poble indígena, o sigui, 
amb dignitat, democràcia, llibertat i justícia social. 
 

Pensa que és una moció simbòlica, però també que constitueix una 
mostra de solidaritat amb les víctimes. 
 

El Sr. Mesquida (PSOE) intervé en referència a aquest punt i al següent. 
Comparteix el dolor i el sofriment de les poblacions i presenta una proposta conjunta 
alternativa de les dues mocions corresponents als punt 29 i 30 subscrita pels grups que 
formen l'equip de govern, més el Mixt i el Popular i que proposa: 
 

"Condemnar les morts violentes succeïdes en els dos països, Mèxic i 
Algèria. 
 

Instar els organismes internacionals perquè prenguin les mesures 
oportunes per tal d'evitar nous episodis de violència. 
 

Solidaritzar-se amb les persones, entitats i organismes que lluiten per la 
defensa del dret i el respecte a la vida en els dos països tot i arriscant la pròpia. 
 

Fer una crida als ciutadans de Mallorca a col⋅laborar solidàriament amb la 
població de la zona de Chiapas i amb l'algeriana per tal de sumar esforços per a la 
solució dels conflictes. 
 

Comunicar aquest acord a les  ambaixades dels països respectius." 
 

Pensa que aquesta redacció és més apropiada que la del grup proposant 
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perquè aquella que fa una sèrie de valoracions subjectives que són tan respectables 
con les contràries. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Anuncia el suport a la proposta alternativa. 
Proposa afegir a la condemna de les morts "i dels actes violents". També considera 
millor que en comptes d'"instar els organismes internacionals", seria millor instar el 
Govern central perquè actuï en els organismes internacionals". 
 

Considera que aquestes esmenes constitueixen una millora però encara 
que no s'acceptassin el seu grup mantendria el vot a favor. 
 

La presidenta demana als portaveus dels diversos grups que han subscrit 
la proposta alternativa si accepten les modificacions de la redacció proposades per la 
Sra. Ferrando i aquests assenteixen. 
 

La Sra. Thomàs (EU) mostra la seva sorpresa per aquesta proposta 
alternativa que s'ha elaborat sense consultar-los quan hi havia prou temps ja que la 
proposta es va presentar dia 27 de gener. Tot i així com que compta amb el suport de 
tots els altres grups només vol aclarir que manté les seves mocions, ja que pensen que 
és necessari que quedi clar quines són les responsabilitats. No és possible, afirma, la 
solidaritat sense implicació. A banda, també donarien suport a la moció ligth 
presentada per la resta de consellers. 
 

Vol que consti en acta que en aquests moments tan conflictius que es 
viuen a tot el món i especialment en aquests dos llocs, és responsabilitat dels qui 
exerceixen càrrecs públics explicar clarament la seva postura i assenyalar els culpables 
d'allò que està passant. 
 

Se sotmeten a votació les propostes presentades per EU i es rebutgen 
per 2 vots a favor (EU) i vint-i-vuit en contra (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt). 
 

Se sotmet a votació la proposta alternativa amb les modificacions 
proposades per la Sra. Ferrando i s'aprova per unanimitat. 
 
 
  PUNT 31.- MOCIÓ DELS GRUPS PSOE, PSM-NM, E.U. I U.M. 
REFERIDA A "BONO-BUS DISCRIMINATORI PELS NO RESIDENTS AL MUNICIPI 
DE PALMA". 
 

Es dóna compte de la següent moció:  
 

"L'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma (EMT), empresa 
pública de l'Ajuntament de Palma, ha aprovat per  Junta General les noves tarifes pel 
transport urbà que estableixen, com a principal novetat un nou títol de viatge, el BONO-
BUS PER NO RESIDENTS. 
 

Aquest nou títol de viatge suposa pels residents a municipis de fora de 
Palma un increment del  95 % en el preu del bono-bus de 10 viatges (el més utilitzat) 
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passant de 775 a 1500 pessetes. 
 

El Consell de Mallorca vol expressar la seva preocupació pel que suposa 
una desigualtat de tracte en matèria de transport públic de Palma entre residents a 
Palma i residents a altres municipis. Aquesta discriminació no té precedents a cap 
ciutat espanyola. A totes el bono-bus està destinat, amb un únic preu, al públic en 
general. 
 

El Consell de Mallorca es fa ressó del fet que els residents a altres 
municipis que es desplacen a Palma ho fan per la concentració a Palma dels serveis 
públics i privats, que creen ocupació i activitat econòmica en el municipi de Palma, 
resultant, per tant, molt injusta la penalització dels desplaçaments dins Palma dels 
residents a  altres municipis. 
 

També vol expressar el seu temor que aquesta mesura tengui com a 
efectes nocius, una menor utilització del transport públic per part dels ciutadans 
residents a altres municipis, amb l'empitjorament de la situació del trànsit, amb la seva 
càrrega de sinistralitat." 
 
 

Intervé el Sr. Diéguez (PSOE). Es refereix a la novetat incorporada amb el 
bonobus per a no residents que recentment ha introduït l'EMT de Palma. Això implica 
que els ciutadans de Mallorca no residents a Palma veuen com les tarifes de transport 
urbà s'incrementen en un 95%. Aquesta situació, que no té precedent en el nostre 
Estat, introdueix una discriminació entre els ciutadans per raó de residència que no té 
raó d'esser. 
 

Pensa que la defensa d'aquests ciutadans de l'illa es competència del 
Consell i també que com més gent es beneficiï del bonobus més es beneficiarà també 
el transport públic. 
 

Si una de les finalitats més importants del bonobus és incentivar l'ús del 
transport públic no s'entén com es poden prendre aquestes mesures 
desincentivadores. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Anuncia el suport del seu grup. Creu que es 
tracta d'un fet insòlit, no tan sols en referència a l'Estat espanyol, sinó en comparació 
amb Europa, ja que qualsevol turista que visita una gran ciutat es beneficia del 
transport públic com un habitant qualsevol d'aquella ciutat. 
 

Considera que aquesta mesura és totalment discriminatòria amb els 
ciutadans de Mallorca que no viuen a Palma i considera que aquesta moció s'hauria 
d'aprovar per unanimitat. 
 

El Sr. Rovira (PP) manifesta que l'ha sorprès sentir el Sr. Diéguez 
afirmant que enlloc hi ha diferència entre residents i no residents. Recorda que per 
entrar en segons quins establiments esportius municipals de Calvià o de Marratxí hi ha 
diferències de preu entre residents i no residents. El fet és que hi ha diferències i allò 
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que és clar és que els no residents a Palma, de fet, tenen un descompte. Allò que 
passa és que als residents se'ls descompta més.  
 

Per altra banda, no entén què fa el Consell criticant la política dels 
ajuntaments, per molt que pugui afectar els ciutadans d'un altre ajuntament. Considera 
és a l'Ajuntament de Palma on han de presentar la moció que es presenta aquí. 
 

Repeteix que considera que és bo que els residents a un municipi, que 
són els que hi paguen els imposts, hi resultin beneficiats per la política municipal. 
 

Anuncia el vot en contra basant-se en els arguments que acaba 
d'exposar: no és el fòrum adequat i no comparteixen la moció. 
 

Intervé el Sr. Diéguez (PSOE). Afirma que no és igual la utilització d'un 
transport públic que la d'un espai esportiu i s'ofereix a explicar-ho.  Assegura que no es 
critica la política de l'Ajuntament de Palma, sinó que el Consell defensa els interessos 
dels ciutadans de Mallorca i no tan sols aquests ciutadans, sinó els de les altres illes i 
els comunitaris que es veuen perjudicats per aquesta situació. Comprèn que l'EMT 
necessiti ingressos, sobretot després de les darreres adquisicions, però pensa que això 
no s'ha de fer a costa de discriminar uns ciutadans. 
 

El Sr. Rovira (PP) dóna l'enhorabona al Sr. Diéguez per haver aconseguit 
tornar dur a debat una qüestió que no correspon al Consell aconseguint també fer allò 
que no saben fer a l'Ajuntament de Palma i que és fer d'oposició i la fan aquí on 
governen. 
 

Convida el PSOE a presentar una moció a l'Ajuntament de Calvià per 
discriminació contra els mallorquins no residents al municipi perquè han de pagar més 
per les instal⋅lacions esportives. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) pensa que el PP s'ha d'anar acostumant a no 
esser el grup que tanca el debat. Després de les properes eleccions ho hauran de fer-
ho així i ara es poden entrenar. 
 

Insisteix que no es critica l'Ajuntament de Palma, sinó que es defensen 
els mallorquins perjudicats per una decisió seva i el lloc on correspon fer-ho és el 
Consell de Mallorca. 
 

El Sr. Rovira (PP) demana la paraula i la presidenta li recorda que no li 
correspon tancar el debat. 
 

El Sr. Rovira (PP) insisteix i recorda que es tracta d'una proposta de partit 
polític i que en aquest cas normalment tanca el debat l'oposició. 
 

La presidenta considera la moció prou debatuda i dóna el debat per 
acabat. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, 
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PSM-NM, UM, EU) i tretze en contra (PP, Mixt). 
 
 
  PUNT 32.- PROPOSTA DEL GRUP MIXT SOBRE PROGRAMES DE 
PROMOCIÓ I FOMENT DE LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 

"Atès que el passat 30 de gener es va celebrar el Dia de la Pau i la no 
Violència. 
 

Atès que el CIM du a terme, amb les escoles, programes que fomenten 
diferents activitats i que estan relacionats amb la salut, el medi ambient, etc. 
 

Atès que en la formació són molt importants els valors de la pau i la 
solidaritat i que per part dels poders públics s’han de fomentar aquests aspectes. 
 

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

 
ACORD 

 
Elaborar, en el termini de 3 mesos, un programa opcional de Promoció i 

Foment de la Pau i la no Violència a les escoles que, mitjançant diferents materials de 
treball, formi els nostres escolars, al llarg del curs escolar, dins els valors de la pau i la 
solidaritat." 
 
 

La Sra. Vidal (Mixt) recorda que al darrer Ple es va aprovar el rebuig per 
l'assassinat d'un regidor i avui el Ple ha hagut de començat amb un minut de silenci per 
uns altres assassinats. Afirma que aquest ambient ja justifica per si mateix la 
presentació de la moció que demana que s'elabori un programa de promoció i foment 
de la pau i la no violència. Creu que és necessari impulsar mecanismes que ja fomentin 
en els escolars i altres col⋅lectius els conceptes de la pau i la no violència. Les accions 
no s'haurien de limitar a celebracions anuals, sinó que haurien de fer propostes que 
impulsin aquests principis en els infants que són el futur de la societat. 
 

Els programes podrien consistir en la creació d'un gabinet tècnic integrat 
per educadors, psicòlegs i sociolègs que elaboràs material utilitzable pels escolars amb 
aquests objectius. També seria positiu formar un fons educatiu per a consulta i préstec 
amb tota classe de material. Igualment es podrien organitzar jornades d'estudi i 
connectar amb entitats formatives i ONG de Mallorca i coordinar-se amb la Conselleria 
d'Educació per tal d'homologar les actuacions oficials de docència, conèixer la realitat 
de Mallorca per tal d'orientar els esforços cap a la plena integració dels immigrants i 
posar especial atenció amb les classes i els adults més marginats. S'hauria de 
cooperar amb els múltiples esforços que constantment es fan des de diferents entitats 
oficials i privades que tenguin objectius semblants. Igualment s'haurien d'integrar els 
infants amb harmonia en la pau, en les relacions interpersonals dels nins a les escoles i 
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als pobles i organitzar activitats sobre la pau i la convivència a escala mundial incidint 
en les repercussions socials econòmiques i polítiques que presenten els conflictes 
internacionals.  
 

Una vegada elaborat aquest programa ambiciós, es podria quantificar i, 
després, s'haurien de cercar cooperacions externes i veure com es podria aplicar. 
 

Pensa que l'objectiu immediat és elaborar el programa i demana que es 
pugui fer conjuntament amb la Comissió de Cultura i també amb Joventut. Espera que 
amb les aportacions de tothom es pugui millorar la voluntat de no limitar-se a celebrar 
una vegada a l'any un dia dedicat a la pau, sinó esser conscients que aquest objectiu 
només s'assolirà amb el treball quotidià. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Recorda que la celebració, el 30 de gener, 
del dia de la no violència prové d'una iniciativa de Drets Humans i de Justícia i Pau que 
compta amb més fa més de vint anys i que es fa en col⋅laboració amb les entitats 
educatives. La celebració d'aquest dia no constitueix un dia de vacances, sinó que és la 
culminació de tot un treball pedagògic fet durant les setmanes anteriors i al qual s'hi 
afegeixen com més va més escoles públiques. 
 

Anuncia el suport a la moció amb una esmena. Demana que el primer 
apartat, ja que des del 1r de gener passat, el Govern té les competències educatives, 
comenci amb: "Instar el Govern Balear a elaborar un programa opcional en 
col⋅laboració amb les ONG que fins ara ho han fet...", perquè ja hi ha una experiència i 
una tradició que no es pot deixar de costat. 
 

Està d'acord a estudiar la manera que gestionar aquest programa a través 
de Cultura, precisament per dirigir-se a la població no escolar, adults o altres segments 
socials que no viuen la preparació del 30 de gener. 
 

El Sr. Crespí (PSOE) remarca que ara mateix el Govern de la Comunitat 
té la competència en matèria educativa i no estaria bé cercar la seva col⋅laboració per 
fer coses a les escoles. En qualsevol cas, seria el Govern que hauria de convidar el 
Consell a col⋅laborar. 
 

Per altra banda, recorda que el tema de l'educació per a la convivència 
forma part d'un tema transversal inclòs en el currículum previst per la LOGSE. Per tant, 
ja correspon al Govern dur a terme aquestes activitats respectant l'autonomia de cada 
centre. 
 

Recorda que el Dia Escolar de la No Violència i la Pau és una iniciativa 
que fa molts d'anys que funciona i que va partir d'un inspector d'educació, el Sr. Llorenç 
Vidal, el qual partint de la idea del Mahatma Gandhi va anar estenent-se i ha estat 
assumida fins i tot per la UNESCO. 
 

Pensa que aquesta commemoració constitueix una realitat viva i que cal 
esser delicats a l'hora de voler-hi intervenir.  
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Opina, com deia la Sra. Thomàs, que possiblement on seria més bo de 
fer intervenir seria amb els adults. El Govern no hi té una competència exclusiva com 
passa amb les escoles i, possiblement, no s'hi treballa a bastament. 
 

Proposa a la Sra. Vidal que la moció passàs a la Comissió de Cultura i 
allà s'estudiàs per aplicar aquest programa al conjunt dels ciutadans. 
 

El Sr. Pons (PSM) considera que després de les tres intervencions es pot 
intentar arribar a una solució de síntesi. Pensa que la iniciativa té un contingut 
absolutament positiu, però també pensa que és evident que les observacions que hi ha 
fet la Sra. Thomàs i el Sr. Crespí són inqüestionables. Proposa que des de la Comissió 
del Cultura, conjuntament amb Joventut, es canalitzin aquestes tasques de foment de 
la pau cap a la població adulta i la jove no estrictament escolar. Dins aquest marc es 
podria elaborar un marc que fos complementari de les altres iniciatives ja existents a 
Mallorca amb voluntat de no interferir. D'aquesta manera s'assumeix la intenció de la 
Sra. Vidal i alhora es reforça allò que ja es fa sense entrar-hi en conflicte. Per tant, la 
proposta seria instar el Govern perquè incrementi la línia de promoció de la pau, que ja 
se suposa que està establerta dins el sistema educatiu, i, després, establir un pla 
d'actuació dins el marc de la Comissió de Cultura en col⋅laboració amb Joventut. Creu 
que això una proposta que pot esser assumida per tots els membres del Consell. 
 

La Sra. Ferrando (PP) està d'acord a complementar les actuacions que ja 
es duen a terme en aquest camp i a col⋅laborar amb el Govern Balear. Interpreta que la 
Sra. Vidal ha volgut traslladar la filosofia de col⋅laboració amb el MEC, que ja és 
operativa en qüestions com ara drogues o temes sanitaris, al camp de la pau. Pensa 
que enguany s'hi hauria de fer més incidència precisament perquè es commemora el 
50 aniversari de la Declaració dels Drets Humans i la pau i la no violència són drets 
humans.  
 

La Sra. Vidal (PP) no ha volgut entrar en conflicte en camp moment amb 
les ONG. Ha demanat la col⋅laboració amb aquestes associacions que fan una feina 
tan positiva. Per altra banda, recorda que el Consell treballa en programes opcionals 
que no són obligatoris a les escoles als quals s'adhereixen les que volen, encara que el 
Consell no tengui competències. 
 

Pensa que l'esperit de la proposta s'ha recollit bé i és bo que passi a 
Cultura. 
 

El text definitiu quedaria, doncs redactat així: 
 

1.- El CIM insta el Govern de la Comunitat Autònoma que incrementi, en 
el marc de les seves competències en educació, la promoció i el foment de la pau i la 
no violència entre els escolars de les Illes Balears. 
 

2.- Que el Consell de Mallorca, en el marc de les Comisisons de Cultura i 
Patrimoni i d'Esprots i Joventut, elabori i desenvolupi un programa de promoció i 
foment de la pau i la no violència destinat a la població adulta i al jovent no escolaritzat. 
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S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
  PUNT 33.- PROPOSTA DEL GRUP MIXT SOBRE CONVENI VIVENDES 
PER ALS PERCEPTORS DEL STC/RMI. 
 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
"Atès que el CIM gestiona el Suport Transitori Comunitari i la Renda 

Mínima d’ Inserció. 
 

Atès que el CIM du a terme amb el Govern Balear, a través dels 
departaments corresponents, uns contractes programa per tal d’ ajudar a la inserció 
laboral dels perceptors d’ aquests ajuts. 

 
Atès que dins els perceptors de la RMI hi ha un percentatge molt alt de 

dones, famílies monoparentals i infants. 
 

Atès que el tema de la vivenda és un greu problema amb el qual es 
troben les persones que pertanyen als sectors menys afavorits de la nostra societat. 

 
Atès que per a la plena integració d’ aquest col·lectiu és necessària la 

integració laboral, però també poder gaudir d’ una vivenda. 
 
Joana A. Vidal Burguera, com a membre i portaveu del Grup Mixt, 

presenta al Ple del CIM la següent proposta d’ 
 

ACORD 
 

Que el Consell Insular de Mallorca insti el Govern de la CAIB a firmar un 
conveni de col·laboració entre ambdues institucions per tal de poder facilitar l’ accés a 
una vivenda a aquestes persones." 
 
 

La presidenta, a la vista que es tracta d'una moció amb contingut 
econòmic i que és una qüestió que afecta competències dels ajuntaments, els consells 
i el Govern, i que no és urgent, demana que abans de debatre's en el Ple passi a la 
Comissió d'Acció Social. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) accepta que passi a Comissió, però recorda que hi ha 
dues mocions seves que hi varen passar i que encara no s'hi han estudiat. Opina que 
la Comissió més adequada en aquest cas seria la de Foment perquè ja té convenis 
amb la Conselleria de Treball. 
 
 
 
  PUNT 34.- MOCIÓ DEL GRUP PSOE, PSM-NM, EU I UM SOBRE 
DOCUMENTS ACREDITATIUS DELS ESPORTISTES ESCOLARS DE MALLORCA 
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QUE PARTICIPEN EN CAMPIONATS D'ÀMBIT INTERINSULAR 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"Les diferents Administracions Públiques, amb l'objectiu de donar un 
millor servei als ciutadans, han de col.laborar entre elles amb lleialtat institucional, 
sense que el diferent color polític dels respectius governs pugui ser motiu 
d'enfrontament, ja que el servei públic i el benestar dels ciutadans són fins a prioritzar 
sobre els interessos partidaris d'un grup polític. 
 

Als esportistes de Mallorca, que participen en els programes d'esport per 
edat escolar, i que en les seves respectives disciplines aconsegueixen ser campions de 
Mallorca, quan vagin a les finals de Balears, organitzades pel Govern Balear, per 
disposició de la Direcció General d'Esports de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esports, del Govern Balear, sel's hi negarà la seva participació a no ser que renunciin a 
la fitxa de que disposen per a la competició, i en la que figura l'escut del  Consell de 
Mallorca. 
 

Això suposa una deslegitimització del dret dels mallorquins a  utilitzar 
símbols de l'illa a la que representen, que només es pot explicar per motius aliens a un 
correcte enteniment d'allò que ha de ser el món de l'esport, i més en concret de l'esport 
base. 
 
 

Per això, es proposa al Ple del Consell de Mallorca que s'aprovi la 
següent  MOCIÓ: 
 

El Consell de Mallorca, considera que es un dret dels  esportistes 
mallorquins integrats en el programa de l'esport  per l'edat escolar, quan competeixen 
en la seva qualitat de campions de Mallorca, i/o representant  a l'illa a Campionats de 
les Illes  Balears, utilitzar fitxa i documentació lliurada pel Consell, i que nomès se´ls 
hauria d´exigir  la fitxa i documentació lliurada pel Govern Balear quan, essent 
campions de Balears, competeixen representant a les Illes Balears. 

 
El Consell de Mallorca rebutja la política d´enfrontament institucional  que 

en matèria esportiva segueix el Govern Balear, i, en especial, les dificultats que imposa 
als mallorquins per utilitzar els seus símbols quan han de competir representant a la 
seva pròpia illa." 
 
 
 

El Sr. Rovira (PP) demana que aquesta moció es pugui debatre primer en 
la Comissió d'Esports i, després, passar al Ple. 
 

Intervé el Sr. Diéguez (PSOE). Opina que en no tenir contingut ecònomic 
es pot debatre ara mateix. 
 

La presidenta hi està d'acord, però, atesa l'hora, demana concisió en les 
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intervencions. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) recorda que, per al nivell escolar, se celebren 
cada any uns quants campionats d'àmbit insular de diverses especialitats i que quan un 
esportista es classifica per al nivell insular pot accedir a la final de Balears en 
representació de l'illa. 
 

El Consell de Mallorca, continua, organitza cada any campionats de 
Mallorca i es fa càrrec al 100% del seu fiançament. Quan un esportista s'inscriu per al 
campionat de Mallorca ha d'omplir una fitxa d'inscripció que l'autoritza a competir. 
Aquesta fitxa du els símbols de Consell de Mallorca.  
 

El Govern Balear havia abandonat aquests campionats fins al punt que 
durant els anys 95 i 96 no va pagar ni una pesseta per als desplaçaments entre les illes 
amb motiu de les finals que teòricament eren de la seva responsabilitat. 
 

Des del Consell s'ha incentivat l'esport base fins al punt que se n'ha 
duplicat la partida en detriment d'altres subvencions i s'ha exigit al Govern Balear que 
és fes càrrec del finaçament de les finals. En veure l'auge que prenia l'esport escolar, 
els serveis del Govern varen considerar que havien de rendibilitzar els esforços d'altri 
en benefici propi induint la confusió institucional. Així varen intentar que la fitxa de cada 
participant, en comptes de dur l'escut del consell respectiu, dugués l'escut del Govern 
Balear. Quan el Consell de Mallorca es va negar a substituir la seva fitxa per la del 
Govern va rebre l'amenaça que no es permetria participar els esportistes de l'illa a les 
finals de Balears amb una carta de constrenyiment a totes les federacions, al mateix 
temps que es feien gestions personals amb amenaces de represàlies. 
 

Considera que l'esport escolar no pot esser utilitzat amb finalitats 
partidistes i, per això, la moció demana que el Govern adopti una línia de col⋅laboració 
sincera sense segones intencions i permetent als escolars participar a les finals de 
Balears respectant els símbols que els corresponen com a representants de Mallorca. 
 

Intervé el Sr. Riera (PP). Retreu que la moció s'hagi inclosa en el debat 
per la raó que no tenia contingut econòmic i el Sr. Diéguez només hagi parlat de duros. 
 

Demana si els altres partits que figuren com a signats estan d'acord amb 
la moció, ja que el document només du la firma del Sr. Grosske.  
 

Recorda que dia 24 de juliol del 97 es fa ver una reunió de la Comissió 
Mixta de l'Esport per a l'Edat Escolar que va acordar per cinc vots a favor i dos en 
contra que els fitxes serien d'una determinada manera. Considera que no es correcte 
que el Sr. Diéguez, que hi va votar en contra, vulgui des del Consell esmenar aquell 
acord pres correctament. 
 

Qualifica de vergonyós que avui dins aquest Ple no s'hagi fet més que 
discutir sobre qüestions externes al Consell. Convida a saber perdre, ja que a partir del 
99 ho perdran tot. 
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Informa que tots els consells utilitzen unes fitxes que duen tres escuts, el 
del Govern Balear, el de la federació i el del consell respectiu en el cas de Mallorca o 
Eivissa. L'únic consell que no ha acceptat que siguin així ha estat el de Mallorca. 
Recorda que no es va impedir que hi figuràs l'escut del de Mallorca, sinó que l'acord 
era que hi havien de figurar tots tres i, a més, se'ls va oferir que la fitxa fos vàlida per 
anar a les finals si, a damunt de les del Consell, s'hi estampava el segell del Govern 
que acreditàs que la fitxa estava acceptada, entre altres coses, per la raó que qui es fa 
càrrec de totes les despeses de les finals té dret que hi hagi el seu escut. 
 

No entén que ara es miri tant per l'illa quan la presidenta mateixa va 
convocar una festa de l'atletisme balear, sense que hi hagi federació mallorquina. Si es 
tracta que cadascú actuï dins el seu àmbit aquella festa i una placa que es va entregar 
signifiquen una incoherència. 
 

Anuncia el vot en contra del seu grup i demana si els partits que no han 
firmat sabien que hi havia un acord que avalava que les fitxes fossin d'una determinada 
manera. 
 

La presidenta, per al⋅lusions, recorda que pot sopar amb les federacions 
que cregui convenient i especialment si aquestes entitats hi estan d'acord. Pot garantir, 
continua, que quan el Consell fa una invitació, allò que no fa mai, a diferencia d'altres 
entitats, és vetar la presència d'altres institucions. I allò que tampoc no fa és dir que no 
pagaran si s'hi conviden altres institucions com va fer el Govern amb la Llonja del Peix. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) adverteix que el Sr. Riera es confon, ja que, en 
matèries transferides, no hi pot haver més comissions mixtes que les previstes a la LLei 
de transferències. Naturalment, la omissió a què al⋅ludeix la va crear la Direcció 
General d'Esports i la formen vint-i-vuit acòlits i un representant del Consell. El 
conseller que parla no es nega a col⋅laborar i assistir a totes les reunions que calgui, 
però la fórmula d'aquesta comissió mixta no la pot acceptar, a diferència dels 
representants de Menorca i d'Eivissa que actuen pel principi d'obediència deguda. 
 

Qualifica la votació a què ha fet referència el Sr. Riera de maniobra 
il⋅legal, o en tot cas al⋅legal, i assegura que no hi ha cap inconvenient perquè un 
campió de Balears vagi amb l'escut de Balears per tot arreu, però també considera que 
els esportistes de Mallorca han de poder dur l'escut del Consell de Mallorca. Fa avinent 
que l'agressió la comença el qui amenaça els escolars de no participar. Afirma que des 
del Consell mai no s'ha telefonat a cap federació dient que no s'ha de fer ús de la 
paraula, cosa que no es pot dir d'altres institucions. No vol continuar per aquest camí i 
concreta la moció demanant al Sr. Riera per quina raó el Govern no vol que els 
representants de Mallorca vagin a les finals de Balears amb l'escut de Mallorca. 
 

El Sr. Riera (PP) considera que la presidenta no l'ha entès bé perquè el 
Consell va fer una festa de l'atletisme balear i va imprimir unes targetes amb aquestes 
paraules. Pensa que el Consell no ha d'organitzar festes de l'atletisme balear, llevat 
que tengui el president de la Federació a les ordres i sembla que hi està perquè ha 
entregat plaques amb el Consell, cosa que el conseller que parla qualifica de denigrant.  
 



 
 

86 

Se sorprèn que el Sr. Diéguez assisteixi a una reunió si no hi està 
d'acord. Considera que si les fitxes duen l'escut de la Federació, el Govern i el Consell 
és una fórmula ben raonable com ho demostra el fet que els altres consells l'hagin 
acceptada. 
 

La presidenta assegura que no té cap federació a les ordres. Creu que és 
millor no entrar en polèmiques amb institucions que no tenen representació dins el 
Consell i no creu que sigui gens contradictori mantenir bones relacions amb les 
federacions. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) assegura que sempre que el convoquin a 
qualsevol reunió on pugui fer aportacions per millorar l'esport, hi acudirà senses cap 
problema de protocol i sense imposar-se i voler coaccionar ningú. 
 

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

DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 
 
  PRIMER PUNT.-PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ANNEX 5B DEL 
CONVENI COL⋅⋅⋅⋅LECTIU DEL PERSONAL LABORAL 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:   
"Atesa la proposta presentada el passat 27 de novembre pels sindicats 

representats a la Mesa Negociadora, refrendada pel Comitè d'Empresa a la Mesa 
Negociadora en sessió celebrada el dia 9 de desembre de 1997, en relació amb el 
barem de mèrits a tenir en compte en les convocatòries que per a la cobertura de les 
places de personal laboral es realitzin en el marc de l'oferta d'ocupació pública, amb la 
finalitat d'adaptar-se a la valoració de mèrits dins la fase de concurs del personal 
funcionari. 
 

Atès que el barem de mèrits que ha de regir les convocatòries per a les 
cobertura de places de personal laboral en el marc de l'oferta, es troba recollit a l'annex 
5B del vigent Conveni Col.lectiu, motiu pel qual és necessari procedir a la seva 
adaptació. 
 

Aquesta Presidència, eleva al Ple de la Corporacioó, la següent: 
 

PROPOSTA D'ACORD 
 

MODIFICAR l'apartat B de l'annex 5 del vigent Conveni Col.lectiu del 
personal laboral del Consell Insular de Mallorca, relatiu al barem per a l'oferta 
d'ocupació pública, el qual restarà redactat de la següent manera: 
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BAREM DE MÈRITS PER A L'OFERTA D'OCUPACIÓ PUBLICA I 
PROMOCIÓ INTERNA DE SEGON GRAU DEL PERSONAL LABORAL: 

 
I. Experiència laboral 

 
1) Serveis prestats al CIM d'anàloga naturalesa o contingut tècnic 

als de la plaça sol⋅licitada: 0,45 punts per mes. 
 

2) Serveis prestats al CIM desenvolupant funciones o tasques 
diferents als de la plaça sol⋅licitada: 0,20 punts per mes. 
 

3) Serveis prestats a altres administracions públiques,  en un lloc 
de treball les funcions del qual coincideixin bàsicament amb les de la plaça sol⋅licitada: 
0,15 punts per mes. 
 

Per a la valoració de l'experiència laboral, les fraccions inferiors al mes es 
prorratejaran, si és el cas. 
 

En cas que l'aspirant hagués desenvolupat simultàniament dues o més 
modalitats professionals anteriors, només es computarà una d'elles a efectes de 
valoració. 
 

Puntuació màxima d'aquest bloc: 35 punts. 
 

II. FORMACIÓ PROFESSIONAL. 
 

1) Títols acadèmics distints de l'exigit per accedir a la plaça que tenguin 
relació directa amb les funcions d'aquesta. Aquest apartat es puntuarà fins un màxim 
de 2 punts. 
 

El títols de caràcter general no es valoraran si concorren amb els de 
caràcter específic, l'obtenció dels quals pressuposi estar en possessió d'aquells. 
 

A efectes de la valoració d'aquest mèrit, es tendran en compte les 
mateixes equivalències de titulacions que per a l'ingrés a la funció pública. 
 

2) Participació en cursos, jornades, seminaris, etc; que tenguin relació 
directa amb les funcions corresponents a la plaça i sempre que s'hagi lliurat el 
corresponent diploma i certificació d'assistència o bé la certificació d'aprofitament; es 
puntuarà fins un màxim de 6 punts, d'acord amb la seva duració i a raó de 0,2 punts 
per hora de formació per a les places enquadrades al grup E i de 0,1 punts per a les 
del grup D. 
 

Si s'acredita haver impartit cursos d'especialització sobre matèries 
directament relacionades amb les funcions corresponents a la plaça, es computarà a 
raó de 0,4 punts l'hora de formació impartida si es tracta d'accés a les places 
enquadrades al grup E i de 0,2 punts per a les del grup D. 
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3) Altres mèrits relacionats amb les funcions corresponents a la plaça, es 
puntuaran fins un màxim d'1 punt. 
 

4) Per valoració dels coneixements de la llengua catalana corresponents 
a nivells superiors a l'exigit com a requisit per a la plaça: 1 punt, màxim. L'acreditació 
d'aquest mèrit només es podrà realitzar mitjançant  la presentació del corresponent 
certificat lliurat per la Junta Avaluadora de Català o alguns dels títols, certificacions o 
diplomes declarats equivalents per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del 
Govern Balear. La puntuació d'aquest mèrit es realitzarà d'acord amb el següent 
barem: 
 

Certificat B: 0,40 punts 
Certificat C: 0,70 punts 
Certificat D: 0,90 punts 
Certificat E: 1,00 punt 

 
Els coneixements de la llengua catalana corresponents al nivell exigit com 

a requisit no serà objecte de valoració. En el supòsit que l'aspirant acrediti la possessió 
de més d'un certificat, només serà objecte de valoració el certificat que acrediti un nivell 
de coneixements més alts." 
 
 
 

SEGON PUNT.- ASSUMPTE: BASES QUE HAN DE REGIR LA 
CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER AL PROVEÏMENT DE 
PLACES VACANTS A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PEL PROCEDIMENT DE CONCURS 
OPOSICIÓ. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió ordinària de 
dia 6 d´octubre de 1997, va aprovar l´oferta d´ocupació pública per a l´any 1997, 
publicada al BOCAIB núm 144, de 20-11-1997 i al BOE núm 299, de 15-12-1997 
(correcció d´errades al BOE núm 3, de 3-1-1998). 
 

Atesa la necessitat de procedir a la convocatòria de places vacants a la 
plantilla de personal funcionari i laboral del Consell Insular de Mallorca, en el marc de 
l'oferta d'ocupació pública aprovada i de l´acord de la Mesa General de Negociació de 
l´Administració de l´Estat sobre consolidació d´ocupació temporal al 1997, al qual es va 
adherir el Consell Insular de Mallorca mitjançant acord plenari de 6 d´octubre de 1997. 

 
Atès que correspon al Ple de la Corporació l´aprovació de les bases de 

les proves per a la selecció de personal, d´acord amb allò que preveu l'article 33,2,f) de 
la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local i l´article 70,7 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant el qual s´aprova el Reglament 
d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; en relació amb l'article 
41,3 de l´esmentada Llei 7/1985. 
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Atès que les bases que han de regir les esmentades convocatòries per a 

la selecció de personal han estat objecte de negociació a les respectives Meses de 
negociació del personal funcionari i del personal laboral. 
 

Aquesta Presidència eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca, per a la 
seva aprovació, la següent: 
 
 
 

P R O P O S T A    D´ A C O R D   
 

APROVAR les bases adjuntes a la present proposta, les quals, dins el 
marc de l'oferta d'ocupació pública per a l´any 1997 i de l´acord de la Mesa General de 
Negociació de l´Administració de l´Estat sobre consolidació d´ocupació temporal al 
1997, al qual es va adherir el Consell Insular de Mallorca mitjançant acord plenari de 6 
d´octubre de 1997, han de regir la  
convocatòria de les proves selectives per al proveïment de places vacants a la plantilla 
de personal funcionari i laboral del Consell Insular de Mallorca, actualment vacants i 
que es relacionen a l´annex I, mitjançant el procediment de concurs oposició." 
 
 
 

TERCER PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS  
REFERIDA A L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DEL CIM PER A L'ANY 1998. 
 

Es dóna compte de la segúent moció: 
 

"EXPOSICIO DE MOTIUS......... 
 
 

Atès que en execució de l'acord del Ple del Consell Insular de Mallorca 
adoptat en sessió ordinària de dia 2 de desembre de 1996 s'ha dut a terme el 
proveïment de llocs de treball per al personal funcionari de la Corporació mitjançant els 
sistemes de concurs de mèrits i de lliure designació, la mobilitat del personal laboral 
prevista al vigent Conveni col.lectiu i la promoció interna de primer grau prevista als 
Acords del personal funcionari i al Conveni col.lectiu del personal laboral. 
 

Atesa la necessitat de procedir a la cobertura de les places funcionarials i 
laborals vacants, mitjançant les corresponents convocatòries derivades de l'oferta 
d'ocupació pública, un cop realitzats els processos previs assenyalats anteriorment. 
 

Atès allò que en relació a l'oferta d'ocupació pública es preveu a l'article 
18.4 de la Llei 30 /1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, 
a l'article 91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, a 
l'article 128 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i a 
l'article 19 de la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 1998. 
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Tenint en compte que l'article 19 de la Llei de Pressuposts Generals de 
l'Estat per 1998 indica que "les Administracions públicas podràn convocar els llocs o 
places que estant pressupuestariament dotats e inclosos en les seves relacions de 
llocs de treball, catàlegs o plantilles, es trobin desempenyats interí o temporalment". 
 

Tenint en compte que el Ple del Consell Insular aprovà el 6 d'octubre 
1997 un acord que aprovava l'oferta pública d'ocupació del Consell Insular per l'any 
1997. 
 

Tenint en compte que els representants dels treballadors han presentat 
una proposta conjunta de bases per regular l'oferta pública d'ocupació de l'any 1997. 
 

Atès que la competència per a l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública 
correspon al Ple de la Corporació, d'acord amb allò que estableix l'article 70.5 del 
Reglament d'organització, funcionamenti règim jurídic de les entitats locala, aprovat pel 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en realació amb l'article 41.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 

El Grup de Consellers Populars eleva al Ple de la Corporació  per a la 
seva aprovació la següent: 
 

 
PROPOSTA D'ACORD................. 

 
 

Primer. APROVAR l'oferta d'ocupació pública del Consell Insular de 
Mallorca per a l'any 1998, integrada per la totalitat de les places ocupades pel personal 
interí i aquelles que es trobin ocupades mitjançant contractació laboral temporal, sense 
perjudici d'ofertar també el 25% de la taxa de reposició d'efectius sobre les places que 
romanen absolutament vacants. 
 

Segon. APROVAR les bases que han de regir tant l'oferta pública 
d'ocupació de l'any 1997 com la de l'any 1998 i que son les següents: 
 
 
FASE DE CONCURS: 45 punts 
 
A ) Experiència Laboral 35 punts 
 

Feina feta al CIM a la mateixa categoria 0.45 per mes 
Feina feta al CIM diferent categoria  0.20 per mes 
Feina feta a l'administració pública 
mateixa categoria      0.15 per mes 

 
B ) Formació professional 10 punts 
 

Titulacions acadèmiques diferents a la sol.licitada 
i en relació amb el lloc de feina E i D 2 punts 
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i A, B i C 3 punts 
 

Formació relacionada amb el lloc de feina E i D 6 punts 
i A, B i C 5 punts. 
Altres mèrits totes les categories 1 punt 

 
Català totes les categories 1 punt 

 
Els 5 i 6 punts de formació relacionada es distribuiran de  la següent manera: 

 
A...0.03 punts per hora 
B...0.04 punts per hora 
C...0.05 punts per hora 
D...0.1  punts per hora 
E...0.2  punts per hora" 

 
 
 

La presidenta recorda que, a més de les dues propostes de l'equip de 
govern s'incorpora la moció del PP. Pel que fa a la proposta del PP preveu oferir el 
100% de les places, recorda que hi havia el compromís de negociar amb el personal. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). Matisa que per una banda hi ha l'oferta del 97 
que afecta el 25% de les places amb les bases negociades amb els sindicats sobre les 
quals hi ha un acord de tots els grups i que també hi ha acord amb la modificació de 
l'annex del conveni. 
 

D'un altre costat hi ha la moció del PP que demana que, per al 98, es faci 
l'oferta de les places que han quedat pendents de l'oferta del 97 i que no havien estat 
objecte d'oferta per limitacions legals, tot i que hi havia el compromís d'oferir-les tan 
aviat com fos possible. 
 

Recorda que el PP, el mes d'octubre, ja va fer notar que per al 98 la Llei 
de pressuposts no introduïa restriccions sobre l'oferta i lamenta que s'hagi retardat 
l'oferta del 75% restant amb l'excusa que no hi ha hagut temps d'estudiar quines places 
eren. Se sorprèn d'aquestes afirmacions perquè fa uns mesos hi havia un llistat amb el 
100% de les places. Lamenta igualment que no s'hagi treballat des del mes d'octubre 
per determinar exactament quines places es poden oferir, o si més no, no s'hagi 
treballat des del moment que el PP va presentar, fa quinze dies, aquesta moció. 
 

Recorda el compromís, reflectit en acta, d'oferir el 75% restant si no hi 
havia limitacions legals.  
 

Considera que no és el moment de continuar enfrontant-se amb el 
personal, sinó d'anar complint les coses que s'han promès. 
 

Anuncia el suport a l'oferta del 25% i reitera l'opinió que és el moment 
d'iniciar ràpidament l'oferta del total de les places, a la qual s'hauria d'aplicar, amb les 
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correccions tècniques necessàries, el barem mateix, aprovat dia 6 d'octubre, que 
s'aplicarà al primer 25%. 
 

Resumeix la posició del seu grup. Acord amb les dues propostes i 
pronunciament del Ple sobre la voluntat de fer oferta del 100% de les places amb un 
barem elaborat amb criteris similars al primer 25%. 
 

La presidenta recorda que a la darrera reunió que es va tenir amb els 
representats dels treballadors es va arribar a uns acords que avui es duen a aprovació i 
que fan referència al 25%. Assegura que no és tan senzill com fa veure el Sr. Espinós, 
determinar l'altre 75%, ja que hi ha interins i baixes i, a més els sindicats volen 
participar en la seva determinació.  
 

Considera que la proposta del PP es podria qualificar de declaració 
d'intencions, ja que per publicar l'oferta al butlletí cal comptar amb una relació que el 
PP no inclou en la proposta.  
Manifesta que en aquest sentit no hi ha inconvenient a aprovar la proposta del PP, però 
recorda que els serveis tècnics dijous que ve, han de presentar la llista a una reunió 
que es farà amb els sindicats amb la intenció de dur la proposta definitiva al Ple del 
mes de març. 
 

Demana als diferents grups que deixin de fer una batalla amb els temes 
de personal, ja que aprovar una proposta sense la relació implica que no s'avança ni 
una sola passa ja que no es pot publicar al butlletí. 
 

El Sr. Grosske (EU) constata que sobre l'oferta del 25% no hi ha 
controvèrsia i tampoc sobre la modificació de l'annex. Allò que sí introdueix 
divergències és el 75% restant.  
 

Fa notar que es dóna una doble circumstància. Per una banda és cert que 
es tracta d'un assumpte molt estudiat i debatut, ja que s'havia d'oferir l'any 97 i, per 
altra, també és cert que per a dia 12 hi ha convocada una mesa de negociació i, per 
tant, convé esperar-ne els resultats abans que el Consell es pronunciï. 
 

És raonable, continua, que hi hagi la voluntat que el Ple vagi avançant 
també en la resolució d'aquest problema. 
 

El seu grup proposa afegir a la proposta del Grup de Consellers Populars 
un punt més amb el text següent: 
 

"L'execució del present acord queda condicionada als resultats de la 
mesa de negociació amb els sindicats convocada per tractar aquest tema." 
 

Així, d'una banda es respectaria la mecànica relativa a la mesa de 
negociació i, d'altra, si com és de preveure la mesa ratifica les bases en tots els punts, 
es pugui considerar que la voluntat del Ple ja s'ha manifestat i, per tant, es pugui 
continuar la tramitació de forma més ràpida. 
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La presidenta indica que el punt tercer és inviable ja que no s'avança 
gens, ja que es tracta d'una declaració de principis que en comptes d'aportar res 
embulla. Recorda que això no s'ha negociat i que la negociació s'ha de fer base per 
base, grup per grup. Si tots els sindicats varen acordar prendre la decisió dia 12 i no hi 
ha possibilitats d'avançar perquè es té la relació, no veu la raó per no esperar. 
 

Tenint en compte que només falta una setmana, demana votar els punts 
primer i segon i deixar el tercer per estudiar-lo a la Comissió, amb el compromís de 
Presidència de dur una proposta definitiva al Ple del mes de març. Opina que no es fa 
cap favor als sindicats si es té en compte que hi ha l'acord d'aportar la relació dia 12. 
 

El Sr. Espinós (PP) opina que la presidenta fa algunes interpretacions 
sobre els acords que no coincideixen amb els que fan els sindicats. De tota manera el 
barem que el PP introdueix coincideix amb el que varen presentar conjuntament els 
tres sindicats amb representació... 
 

La presidenta matisa que coincideix amb el barem presentat abans de 
l'acord a què es va arribar posteriorment. 
 

El Sr. Espinós (PP) assenteix i opina que tot allò que sigui sortir d'uns 
barems similars als de l'oferta del 25% es fer parts i quarts entre el personal, llevat que 
hi hagi qualcú interessat a fer-ne. 
 

La presidenta afirma que no és així, sinó que es volen fer uns barems 
adequats a cadascun dels nivells. 
 

El Sr. Espinós (PP) manté la seva proposta, accepta l'afegit proposat per 
EU, perquè vol que hi hagi una declaració real del Ple sobre aquesta qüestió. 
 

La presidenta opina que no es fa cap favor als treballadors amb aquesta 
proposta, sinó que senzillament s'embulla una cosa que ja estava clara. 
 

El Sr. Grosske (EU) opina que no cal adoptar aquest to tan dramàtic, 
perquè si es continua així semblarà, com ha passat amb el vaixell del rei, que els pilars 
de l'Estat estan a punt de començar a tremolar. 
 

Creu que amb l'esmena que ha proposat abans, si dia 12 es produeix una 
identificació amb els punts de la proposta, el resultat serà que s'ha avançat feina, ja 
que la manifestació de la voluntat del Consell estarà presa des de dia 2. Si, al contrari, 
la mesa consideràs que l'acord conté aspectes no adequats, podria passar allò que la 
Presidència preveu, però amb la cautela que introdueix EU, l'acord és revisable, ja que 
queda condicionat als acords que s'hi prenguin. Tot i així voldria conèixer l'opinió de 
Secretaria. 
 

La Presidenta afirma que havia consultat amb els serveis tècnics i li 
havien aconsellat que no es passàs aquesta proposta a votació, primer perquè en no 
poder publicar-se no s'avança i segon perquè no està tot ben aclarit, com ara 
categories, bases, etc.  
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Per part de Secretaria, requerida per la presidenta, es confirma que 

efectivament, per una banda, s'ha de tenir clar l'oferta d'ocupació de l'any 1997, 
aprovada amb anterioritat, i que avui es concreta amb les bases de la convocatòria i, 
per altra banda la hipotètica oferta d'ocupació d'aquest any. 
 

La proposta que es presenta és inconcreta, per tal com s'ha dit ha d'esser 
objecte de negociació la relació de places i que, en tot cas, es presentaria al proper Ple 
del mes de març. Això suposa aprovar les bases de la convocatòria de l'any 1997 amb 
la modificació prèvia de l'annex 5-B del conveni col⋅lectiu del personal laboral amb el 
compromís d'oferir tan aviat com sigui possible la convocatòria de 1998. No és suficient 
condicionar, ni parlar de barems similars o d'un tant per cent de places sense 
especificar-les._En definitiva, és del parer de separar l'oferta d'ocupació de l'any 1997, 
seguir endavant i que després de la negociació amb els sindicats, presentar l'oferta 
d'ocupació per a l'any 98, d'acord amb la normativa legal.  
 

Se sotmet a votació la modificació de l'annex 5B del conveni col⋅lectiu del 
personal laboral i s'aprova per unanimitat. 
 

Se sotmeten a votació les bases que ha de regir les proves selectives per 
al proveïment de places vacants a la plantilla del personal funcionari i laboral del 
Consell Insular de Mallorca pel procediment de concurs oposició i s'aproven per 
unanimitat. 
 

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

PRECS I PREGUNTES 
 

El Sr. Rovira (PP) es refereix a una informació apareguda a la revista 
L'Estel que assegura que el Consell pagarà una multa de 250.000 PTA imposada a una 
persona que escriu en aquella revista. També informa que a la gala de la Nit de la 
Cultura, la Sra. Munar es va comprometre a fer provisió de fons per a aquesta multa. 
Demana si aquestes informacions són certes. 
 

La presidenta assegura que no s'ha pagat cap multa ni es preveu fer-ho.  
 

El Sr. Rovira (PP) opina que si és així s'hauria de rectificar la informació, 
ja que no només afecta el Consell sinó personalment la Sra. Munar.  
 

La Sra. Carbonell (PP) recorda que a la darrera reunió de la Comissió de 
Medi Ambient es va parlar sobre si era més convenient dir "conveni" o "contracte" per 
referir-se a la col⋅laboració entre el CIM i la Fundació Institut Cerdà. Demana si s'ha 
consultat als Serveis Jurídics. 
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El Sr. Antich (PSOE) informa que en el moment de tractar-se la qüestió es 
va demanar al tècnic jurídic de la Comissió i aquest va informar que els Serveis havien 
fet l'informe sobre la proposta considerant que es tractava d'un conveni, cosa que 
també havia aprovat la Comissió de Govern. 
 

La Sra. Carbonell (PP) recorda que la Llei de contractes, art. 3, preveu 
onze apartats d'exclusions i no n'hi ha cap que hi faci referència. 
 

El Sr. Antich (PSOE) recorda que ara no és el moment d'entrar en debat 
sobre aquestes qüestions. Afirma que hi ha uns Serveis Jurídics que informen sobre un 
contracte o un conveni. La qüestió a què es refereix el PP comptava amb informes molt 
anteriors al dia en què es va suscitar i no hi havia hagut cap objecció. Recorda que 
també va passar per la Comissió de Govern i també el secretari hi va donar el vistiplau. 
Pensa que queda clar. 
 

La Sra. Thomàs (EU) vol presentar una queixa. Indica que el seu grup va 
rebre instruccions de Secretaria en el sentit que per presentar mocions i preguntes 
s'havien de subjectar a uns terminis i presentar-se amb unes determinades formalitats, 
cosa que el seu grup ha fet sempre. Informa que les dues preguntes que formularà es 
varen presentar segons les normes i no es presenten al Ple ni s'han donat a conèixer 
als mitjans de comunicació. Vol que aquesta queixa consti en acta, perquè pensa que 
si això ha de tornar passar poden presentar les preguntes directament al Ple. 
La primera pregunta, registrada el 19 de gener, fa referència als anuncis apareguts als 
mitjans de comunicació que asseguraven que el Consell destina anualment el 0'7% del 
pressupost als projectes de cooperació amb els països més necessitats. Indica que la 
mateixa informació feia referència al Fons de Solidaritat amb el Tercer Món, però no al 
Fons Mallorquí de Solidaritat amb el Tercer Món. Informa que va demanar per escrit 
una reunió de la Comissió de Seguiment de la Publicitat el mateix dia 19. La pregunta 
era: Ha estat la presidenta qui ha encarregat l'esmentada campanya? Quin cost 
econòmic ha estat pressupostat i a quina empresa s'ha encarregat? Quins criteris s'han 
seguit per a aquesta campanya? 
 

Informa que la formulació per escrit du uns antecedents que informen que 
la consellera que parla es va dirigir al Fons Mallorquí de Solidaritat i no coneixien 
aquesta campanya, com tampoc no la coneixia el president de la Comissió de Benestar 
Social.  
 

Informa també que divendres passat, el Sr. De Salvador, cap del Gabinet 
de Premsa, va entregar per escrit la resposta a aquestes preguntes. Explica que 
insisteix a fer-les al Ple perquè la resposta és: "Com és habitual, el Gabinet de Mitjans 
de Comunicació, com a responsable de les relacions informatives i publicitàries, ha 
ordenat la inserció dels anuncis a què fa referència el seu escrit." 
 

Pensava, continua, que les campanyes publicitàries s'encarregaven a 
partir de decisions dels responsables polítics, passaven per una Comissió de 
Seguiment i ara han sabut que és el Gabinet que se n'encarrega. 
 

El text de la resposta continuava: "El pressuposts inicials han estat: 
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Última Hora i Diari de Balears: 406.000 PTA, El Día del Mundo 262.160 PTA." 
 

Explica que aquestes preguntes es fan per les queixes que han fet arribar 
a EU representants d'ONG que no entenen com es pot fer una campanya d'autoelogi 
en comptes d'una campanya de conscienciació per convidar les altres institucions a 
aportar el 0'7%. 
 

La resposta indica que l'empresa publicitària ha estat Malla, SA que ha 
seguit els criteris "d'informar els ciutadans i les ciutadanes de Mallorca que el Consell 
destina el 0'7% i que el Gabinet ha considerat que aquests anuncis poden esser 
adients com a eina de conscienciació i participació de la ciutadania en els projectes 
solidaris que duen a terme a través del Consell amb la col⋅laboració de les ONG." 
 

Explica que insisteix perquè no volia una resposta per escrit del Gabinet, 
sinó que es tractàs en el Ple i recorda que si hi ha una Comissió de Seguiment de la 
Publicitat, s'ha de reunir per tractar sobre aquesta campanya i totes les que es fan des 
del Gabinet de Mitjans de Comunicació que, segons els documents, actua a les ordres 
de Presidència, per veure si es compleixen els acords del Consell i s'hi fa el seguiment 
que hi correspon. 
 

La presidenta considera que si es vol una resposta concreta s'han de 
presentar les preguntes per escrit, cosa que ha succeït en aquest cas, amb 
independència que es puguin formular oralment totes les preguntes que vulguin. Opina 
que la resposta és adequada i assegura que no es tracta de cap campanya, sinó 
només d'un anunci. Recorda que és habitual que els mitjans de comunicació sol⋅licitin 
la inserció d'anuncis institucionals en ocasió de les festes i el Consell va inserir 
aquests.  
 

Considera que es pot reunir la Comissió si la Sra. Thomàs ho demana, 
però recorda que no hi ha pressupost aprovat, només hi ha pròrrogues. Quan EU doni 
suport als pressuposts del 98, aleshores serà el moment d'actuar d'acord amb les 
partides i les bases, però fins ara els anuncis sempre s'ha fet a través del Gabinet. 
 

El Sr. Pons (PSOE) per al⋅lusions intervé per explicar que no tenia 
informació d'aquest anunci. Així i tot li és igual no tenir-ne. Afirma però, que és 
important donar a conèixer les actuacions que es fan i que allò que s'ha dit és cert. El 
Fons Mallorquí que és una entitat col⋅legiada que no s'ha manifestat i, per tant, no és 
pot dir que estigués indignat, en qualsevol cas algun membre es podria haver queixat 
per la manca d'informació. 
 

La Sra. Thomàs (EU) lamenta una vegada més la resposta del Sr. Pons, 
ja que es tracta de temes prou seriosos i indica que sembla que desconeix els termes 
del pacte de progrés referits a la publicitat que havia de servir per conscienciar i per 
informar els ciutadans. 
 

Formula una segona pregunta, presentada també per escrit. Recorda que 
en data 5 de desembre del 97, la Comissió de Govern va concedir una subvenció a 
Xesc Forteza, per un import de 2.112.760 PTA, com a ajuda per poder editar uns 
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llibres, amb motiu del 30 aniversari de la Companyia de Teatre Xesc Forteza. La 
pregunta era: Quins criteris s'han seguit per a la concessió d'aquest ajut? Quants de 
llibres s'editaran i el cost de cadascun? Perquè es tramita a través de la Comissió de 
Benestar Social i no a través de la corresponent de Cultura o de Presidència? 
 

El Sr. Pons (PSOE) recorda que ja abans ha dit que si es posen dins 
l'àrea de Benestar Social unes partides que no hi corresponen, com a resultat de la 
dissolució, per part dels qui formulen les preguntes, d'una Comissió expressament 
constituïda per a això, ara no es poden queixar si es fan despeses amb càrrec a 
aquestes partides que estan dins l'Àrea de Benestar Social. 
 

La Sra. Thomàs (EU) afirma que la resposta no anava dirigida al Sr. 
Pons. Considera que donar més de dos milions per editar uns llibres al Sr. Forteza no 
entra dins promoció sociocultural, sinó que és una altra cosa. Allò que correspon és 
presentar la proposta a la Comissió de Govern, dins l'àrea de Presidència, ja que editar 
llibres correspon a la Comissió del Cultura que té els criteris per triar els llibres que 
s'han d'editar, a part dels convenis que hi ha amb els llibreters i els editors. Voldria que 
contestàs la Presidència, millor per escrit amb la  distribució exacta d'aquesta quantitat. 
 

La presidenta comparteix l'argumentació del Sr. Pons en el sentit que 
aquesta partida correspon a Promoció Cultural i Associacionisme, unes partides que 
estan incloses dins Benestar Social perquè EU les hi va posar. 
 

La Sra. Thomàs (EU) no comparteix l'opinió que l'edició d'un llibre pugui 
correspondre a Promoció Sociocultural i repeteix que dins aquesta casa l'edició de 
llibres correspon a Cultura. 
 

La presidenta no vol entrar en el debat sobre els conceptes. Recorda que 
la idea era subvencionar un llibre que recull totes les obres d'aquesta companyia 
corresponents als trenta anys d'actuacions i que s'ha repartit entre totes els 
associacions de persones grans i es té també a la venda amb finalitats benèfiques al 
Teatre Principal. 

La Sra. Vidal (Mixt) fa referència a l'acord del Ple de dia 2 de juny del 97 
de designar un depòsit de bales i de cendres cimentades. Recorda també que en el Ple 
de dia 3 de novembre va demanar quina era la situació en què es trobava el 
compliment d'aquest acord i el Sr. Antich va respondre que hi havia una reunió pendent 
amb l'Ajuntament de Palma per tal de prendre la decisió definitiva de situar l'abocador a 
Son Reus. 
 

Demana com està aquesta qüestió. 
 

El Sr. Antich (PSOE) informa que es tracta de dues qüestions diferents. 
Pel que fa al depòsit de bales indica que ja hi ha l'acord de depositar-les a l'abocador 
de Son Reus a través d'un conveni amb l'Ajuntament de Palma, informació que s'ha 
donat a la Comissió de Medi Ambient i a la de Seguiment del Pacte. 
 

Pel que fa a les cendres cimentades i les escòries, informa que 
darrerament hi ha hagut dues reunions amb l'Ajuntament de Palma i ara el Consell 
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espera la resposta de l'Ajuntament. 
 

La Sra. Vidal (Mixt es refereix a les preguntes que ha presentat als 
darreres Plens i que han anat a Comissió. Demana que s'hi presentin perquè hi hagi 
l'oportunitat del seu debat. 
 
 
 

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

 


