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ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL  PLE  
DEL   CONSELL  INSULAR  DE   MALLORCA  DE 
SIS D'ABRIL DE MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT. 

 
 
 
 

A les onze hores i deu minuts del dia sis 
d'abril 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: 
 

President en funcions: Hble. Sr. Francesc Triay 
Llopis. 
 

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, María Salom i Coll, Alejandro Pablo 
Espinós Bonmatí, José Maria Gonzàlez i Ortea, Guillermo 
Vidal i Bibiloni, Francisco Antich Oliver, José Ramón 
Orta Rotger, Maria Rosa Estaras Ferragut, Antoni Alorda i 
Vilarrubias, Juan Mesquida Ferrando, Damià Pons i Pons, 
Antonio José Diéguez i Seguí, Catalina Mercedes Amer i 
Riera, Andres Crespí i Plaza, Francesc Quetglas i 
Rosanes, 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. Bartomeu Blanquer i Sureda, Juan Verger 
Pocoví i Maria Antònia Munar Riutort. 

 
 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 

 
Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 

 
  L'Hble. Sra. Rosa Estaras s'incorpora en el 
punt 5. i l'Hble. Sr. José Ramón Orta en el punt 17. 
 
 
 
  PUNT 1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (23-3-98). 
 
  Per absència de la Presidenta presideix aquesta 
sessió el vicepresident primer el Sr. Joan Francesc Triay 
Llopis ( Resolució de data 3-4-98). 
 

El president, recorda que hi ha la rectificació 
d'un error detectat per Secretaria, que fa referència a 
la Plantilla del Consell. 
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S'aproven les actes per unanimitat amb la 

rectificació indicada per Secretaria. 
 
 
 
  PRESIDÈNCIA. 
 
 
  PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
  PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 
  Es llegeixen els següents decrets: 
 
  "ASSUMPTE: INTERPOSICIÓ RECURS CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU CONTRA L'ACORD DE L'AJUNTAMENT DE PALMA, 
ADOPTAT EN SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA EL DIA 23 DE DESEMBRE 
DE 1997, DE PUBLICAR EN EL B.O.C.A.I.B. L'APROVACIÓ 
DEFINITIVA I L'ARTICULAT DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL REFERENT A LES ILLETES 8, 9 I 
19 DEL PLA PARCIAL DEL SECAR DE LA REAL 
 
  DECRET: Examinat l'escrit del Cap de l'Àrea 
d'Urbanisme de dia 23 de març de 1998, i vist l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 24 de març de 
1998, aquesta Presidència, en base a l'article 34.1.h) de 
la Llei 7/1985, de dia 2 d'abril, resolc, formular 
comunicació prèvia i interposar recurs contenciós-
administratiu contra l'acord de l'Ajuntament de Palma, 
adoptat en sessió plenària celebrada el dia 23 de desembre 
de 1997, de publicar en el B.O.C.A.I.B. l'aprovació 
definitiva i l'articulat de les Normes Urbanístiques de la 
modificació del Pla General referent a les illetes 8, 9 i 
19 del Pla Parcial del Secar de la Real. Cuidarà de la 
direcció tècnica del Consell Insular de Mallorca els 
lletrats integrants en l'Assessoria Jurídica el Sr. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de 
España Fortuny indistintament i de la representació la 
Procuradora dels Tribunals Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer, 
fent ús del poder notarial atorgat a tal efecte. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al 
Ple, a la primera sessió que farà per a la seva 
ratificació." 
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  "ASSUMPTE: DEIXAR SENSE EFECTE EL DECRET DE LA 
PRESIDÈNCIA DEL C.I.M., DE 24 DE MARÇ DE 1998, SOBRE LA 
INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU CONTRA 
L'ACORD DE L'AJUNTAMENT DE PALMA, ADOPTAT EN SESSIÓ 
PLENÀRIA CELEBRADA EL DIA 23 DE DESEMBRE DE 1997, DE 
PUBLICAR EN EL B.O.C.A.I.B. L'APROVACIÓ DEFINITIVA I 
L'ARTICULAT DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DE LA MODIFICACIÓ 
DEL PLA GENERAL REFERENT A LES ILLETES 8, 9 I 19 DEL PLA 
PARCIAL DEL SECAR DE LA REAL 
 
  DECRET: Examinat l'escrit del Cap de l'Àrea 
d'Urbanisme de dia 30 de març de 1998, número de registre 
de sortida 91, sobre aprovació definitiva i articulat de 
les normes urbanístiques de la modificació del Pla General 
de Palma, referent a les illetes 8, 9 i 19 del Pla Parcial 
del Secar de la Real i vist l'informe de l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M. del mateix dia, aquesta Presidència, 
en base a l'article 34.1.h) de la Llei 7/1985, de dia 2 
d'abril, resolc, deixar sense efecte el Decret d'aquesta 
Presidència de 24 de març de 1998 sobre el meritat 
assumpte. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al 
Ple, a la primera sessió que farà per a la seva 
ratificació." 
 
 
 

El president dóna la paraula al Sr. Quetglas 
per explicar els decrets lleigits que tenen un contingut 
exactament oposat. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que la 
contradicció prové d'un error de l'Ajuntament que Palma 
que va donar per aprovat per silenci administratiu un 
acord de la Comissió Insular d'Urbanisme que segons 
l'Ajuntament no s'havia publicat al BOCAIB. El Consell va 
enviar la còpia de l'exemplar on apareixia publicat 
l'acord i, a continuació, va interposar recurs contra 
l'acord de l'Ajuntament. L'Ajuntament va reconèixer 
l'error i, per tant, va adequar l'actuació a allò que 
prescrivia la Comissió. Lògicament, el Consell va retirar 
el recurs. 
 

Es ratifica el segon decret, deixant sense 
efecte el primer per unanimitat.  
 
 
 
  "ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears en el recurs contenciós 
administratiu interposat pel Sr. Francisco soler Capó, en 
representació d'ell mateix, contra "Resolució de 9.1.98 
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dictada pel Consell Insular de Mallorca, per la qual se li 
denega al recurrent l'abonament de la beca corresponent al 
curs 97/98". Actuacions 357/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu 
i examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. 
de 24 de març 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 les 
Illes 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 les Illes Balears en el recurs contenciós 
administratiu interposat per l'Advocada Sra. Ana Maria 
Castillo Ferrer, en representació de LIMPIEZAS Y REFORMAS 
DE BALEARES S.L., contra "la resolució dictada pel Consell 
Insular de Mallorca de 30 de desembre de 1997 mitjançant 
la qual es resol l'adjudicació del servei de netejes del 
Centre de Serveis de la Llar de la Joventut convocada 
mitjançant concurs per procediment obert i tramitació 
urgent". Actuacions 283/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu 
i examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. 
de 24 de març 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 les 
Illes 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. 



 5 

 
  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 les Illes Balears en el recurs contenciós 
administratiu interposat pel Lletrat Sr. Jaime Bueno 
Pardo, en representació d'IZQUIERDA UNIDA, contra "l'acord 
del Consell Insular de Mallorca de 22.12.97 d'execució de 
sentència del Tribunal Suprem, Actuacions 406/87, en el 
particular relatiu a l'adjudicació a l'entitat mercantil 
"FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A." del servei 
públic d'inspecció Tècnica de vehicles de Mallorca". 
Actuacions 242/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu 
i examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. 
de 26 de març 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 les 
Illes 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." 
 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Indica que el seu 
grup, com sempre en aquests casos, amb independència de 
qui posa el recurs, votarà a favor de la ratificació. 
 
  Es ratifica el decret per unanimitat. 
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"ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Balears en el recurs contenciós-
administratiu interposat pel Procurador Sr. José Luis 
Nicolau Rullán, en representació del Sr. Pedro Melchor 
Vidal Riera, contra "l'acord adoptat pel Ple del Consell 
Insular de Mallorca, dia 2 de febrer de 1998 que desestima 
el recurs ordinari interposat contra l'acord de la 
Comissió Insular d'Urbanisme, pel qual es va denegar 
l'autorització prèvia per a la construcció d'una vivenda 
aïllada en el Polígon 4, Parcel.la 383, del terme 
d'Alaró". Actuacions 389/98. 

 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu 
i examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. 
de 30 de març 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. 
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 6/1985. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al 
Ple, en la primera sessió que celebri, per a la seva 
ratificació." 
 
 
 

Es ratifica el Decret per unanimitat. 
 
 
 
  "ASSUMPTE: Aquesta Presidència, vista la citació 
del Jutjat Social núm. 1 de Palma, dictada a les 
Actuacions promogudes pel Sr. Manuel Gordo Sevilla contra 
el Consell Insular de Mallorca per la transferència o 
trasllat de personal de la CAIB al CIM, expedient 186/98 i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 
31 de març 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 se personi a 
les meritades Actuacions. Cuidarà la representació i 
defensa del Consell Insular de Mallorca els Srs. Gabriel 
de Oleza Serra de Gayeta i 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 
del Poder Judicial. 
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  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 a les Actuacions judici 
verbal 300/98 davant el Jutjat de Primera Instància Num. 
12, Negociat m de Palma, sobre Règim de Visites, 
interposat per la Sra. Antonia Fernandez Santiago. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del 
C.I.M. de dia 31 de març de 1998 i amb fonament del que 
preveu l'article 34.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, resolc que el 
Consell Insular de Mallorca comparegui a les meritades 
Actuacions Judici Verbal número 300/98 seguides davant el 
Jutjat de Primera Instància núm. 12, Negociat M, de Palma, 
mitjançant els lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M. Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen 
de España Fortuny, indistintament que, en base a l'article 
447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, assumiran la 
representació i direcció d'aquest. 
 
  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: Aquesta Presidència, vista de la 
Providència de dia 17 de març de 1998 dictada pel Jutjat 
de 1ª Instància nº 4 de Manacor, a les Actuacions Judici 
de Menor Quantia nº 79/98,  i examinat l'informe de 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 31 de març de 1998, 
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 el Jutjat de 1ª Instància Nº 
4 de Manacor en dita demanda. Assumirà la representació 
del Consell Insular de Mallorca 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. 
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  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. 
 
 
 
 
 
  COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 
 
  PUNT 4.- MODIFICACIÓ DEL PROJECTE "XARXA DEL 
CLAVEGUERAM, 6ª FASE" DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL 
CAMI, OBRA INCLOSA EN EL PLA O. I S. DE 1.997. 
 

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

"En relació a l'obra n1 67 "Xarxa de 
Clavegueram, 6ª fase" de l'Ajuntament de Santa Maria del 
Cami, obra inclosa en el Pla d'Obres i Serveis de 1997, i 
ates la petició de l'Ajuntament relatiu a l'aprovació 
d'un modificat que no afectaria  al pressupost total de 
l'obra, el President de la Comissió de  Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació fa la següent proposta d' 

 
A C O R D  
 
Aprovar el modificat del projecte "Xarxa de 

Clavegueram, 6ª fase" de l'Ajuntament de Santa Maria del 
Cami, obra inclosa en el Pla d'Obres i Serveis de 1997, 
ja que l'esmentat modificat no modifica el pressupost 
total de l'obra." 

 
 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
PUNT 5.- PROPOSTA DE CONVENI MARC DE 

COL⋅⋅⋅⋅LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA, EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA, EL GOVERN BALEAR I EL MINISTERI DE 
CULTURA PER LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI DE LA CIUTAT 
ROMANA DE POLLENTIA, DEL TERME MUNICIPAL D'ALCÚDIA. 
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  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió de Cultura i Patrimoni Històric: 
 

"Introducció i informe 
 

La constitució del "Consorci de la Ciutat 
Romana de Pollentia" té com objectiu aconseguir la 
coordinació i col⋅laboració de les diferents 
institucions, Ministeri de Cultura, Govern Balear, 
Consell Insular i Ajuntament d'Alcúdia, amb l'objecte 
d'establir la cooperació econòmica, tècnica i 
administrativa necessària per la conservació, 
restauració, acreixentament i difusió de les restes 
arqueològiques de l'antiga ciutat romana de Pollentia del 
terme municipal d'Alcúdia. 
 

Aquest conveni marc, i els estatuts del 
Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia foren aprovats 
pel Ple de l'Ajuntament d'Alcúdia en la sessió de data 15 
de gener del present any. 
 
Pressupost 
 

La signatura d'aquest conveni marc no implica 
cap tipus de despesa per part del Consell Insular de 
Mallorca. 
 

Les aportacions econòmiques que s'hagin de 
realitzar en el futur com a conseqüència d'aquest conveni 
marc, hauran de ser objecte d'aprovació individualitzada, 
amb càrrec a la corresponent partida pressupostària. 
 

Per tot això es proposa que s'adopti el següent 
 
Acord 
 

I.- Aprovar el conveni marc de col⋅laboració 
entre l'Ajuntament d'Alcúdia, el Consell Insular de 
Mallorca, el Govern Balear i el Ministeri de Cultura per 
la constitució del Consorci de la Ciutat Romana de 
Pollentia, del terme municipal d'Alcúdia. 
 

II.- Aprovar els estatuts del "Consorci de la 
Ciutat Romana de Pollentia", que figuren com annex I del 
conveni marc de col⋅laboració." 

 
 
Intervé el Sr. Pons (PSM). Explica que el 

conveni fa referència al jaciment arqueològic de 
Pollentia i té per objectiu establir un consorci com a 
organisme de gestió que integri les diferents 
administracions implicades. El Ministeri és a la vegada 
propietari de terrenys on es troben els jaciments i, a 
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més, té la gestió de Pollentia lligada a la gestió del 
Museu de Mallorca que és una institució estatal amb la 
gestió cedida al Govern Balear.  
 

El consorci, continua, pretén esser un 
instrument eficaç de gestió de Pollentia i això implicarà 
més recursos econòmics per fer-hi les intervencions que 
s'hi hagin de fer i, a la vegada, permetrà elaborar un 
pla d'intervenció que podrà convertir Pollentia en la 
destinació, tant del turisme cultural com en l'element 
patrimonial ben conservat que hauria d'esser. 
 

Amb l'acord d'avui, afirma, es tracta d'aprovar 
el conveni entre les dues institucions i, a la vegada, 
aprovar els estatuts pels quals es regirà el consorci. 
 

Considera positiu haver arribat a aquest acord 
que creu que era absolutament necessari si es vol 
afrontar la gestió de Pollentia d'una manera activa i no 
com tradicionalment es feia que era d'anar deixant passar 
el temps. 
 

El president adverteix que en tractar-se d'un 
consorci, l'aprovació requereix la majoria absoluta. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
PUNT 6.- CONVENI CIM-DEPARTAMENT DE CULTURA DE 

LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE CULTURA, 
PATRIMONI HISTÒRIC I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió de Cultura i Patrimoni Històric: 
 
 

"Introducció i informe  
 
  Essent objectius comuns del Consell Insular de 
Mallorca, a través de la Comissió de Cultura i Patrimoni 
Històric i del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, promoure l'existència d'una cultura en llengua 
catalana que sigui altament creativa i que, al mateix 
temps, tengui capacitat d'assolir una difusió i un 
arrelament intensos en el si de la pròpia societat i, per 
superar les mancances de comercialització exterior que 
pateix la cultura produïda a Mallorca, se'n proposa un 
acord de col.laboració. 
 
  Aquest acord marc es concretarà en cadascun dels 
seus punts. La Comissió de Govern del Consell Insular de 
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Mallorca haurà d'aprovar, en cada cas, el compromìs 
econòmic que cada activitat impliqui.  
 
      Per això es proposa que es prengui el següent  
 
Acord  
 
 
  Establir amb el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya l'acord marc adjunt, de 
col.laboració en matèria de cultura, patrimoni històric i 
normalització lingüística." 
 

 
Intervé el Sr. Pons (PSM). Exposa el fet, 

observable per qualsevol ciutadà, que actualment la 
producció cultural actual de Mallorca és molta i que en 
la majoria de casos té una qualitat prou acceptable. Això 
passa en els terrenys musical, teatral, literari, etc. 
Per altra banda, també és un fet que aquesta producció té 
un mercat excessivament petit, ja que l'illa de Mallorca 
té uns 600.000 ciutadans que són una població escassa en 
un món en què la producció cultural és de cada vegada més 
un producte econòmic. 
 

L'objectiu bàsic del conveni amb la Generalitat 
és intentar que la institució que en l'àmbit de Catalunya 
és la competent per a la difusió cultural, doni una mà 
perquè els productes culturals que tenen l'origen a 
l'illa puguin circular amb més facilitat i, per tant, amb 
més possibilitats de trobar compradors de les que tenen 
avui dia. 
 

Informa que el conveni conté setze punts que 
corresponen a altres tantes setze mesures concretes que 
afecten, tant aspectes de normalització, com arts 
plàstiques, com qüestions cinematogràfiques, difusió de 
les edicions, i també la cessió de la Llibreria 
Blanquerna de Madrid per tal que la sala d'exposicions 
que hi ha pugui esser utilitzada perquè els artistes 
plàstics mallorquins hi puguin fer exposicions. 
 

Pensa que el conveni significa una 
col⋅laboració d'una magnitud que pot resultar altament 
profitosa per a la cultura que es produeix a Mallorca, ja 
que li pot obrir un mercat més ampli de què té absoluta 
necessitat per les limitacions del mercat estrictament 
illenc. 
 

Espera que la proposta compti amb la mateixa 
unanimitat que en Comissió. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Anuncia el suport 
del seu grup. Dóna l'enhorabona al conseller de Cultura 
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per la tasca prèvia a la firma que ha hagut de fer per 
arribar a aquesta conclusió. 
 

Demana que consti en acta que el seu grup va 
recomanar que el conveni s'enviàs als consells de Menorca 
i Eivissa perquè coneguin aquesta iniciativa i puguin 
estudiar si és viable també per a aquelles illes. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

 
SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS. 

 
 
 PUNT 7.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
 
 
 Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió de Serveis Generals i Recursos Humans: 
 

"Atès que durant el període d'informació 
pública del Reglament Orgànic del Consell Insular de 
Mallorca, aprovat inicialment pel Ple en data 17 de 
novembre de 1997, s'han presentat les següents 
al⋅legacions: 
 

1) Per part de l'Excma. Sra. Delegada del 
Govern. 

2) Pel Grup de Consellers Socialistes.  
3) Pel President de la Comissió d'Activitats 

Classificades. 
4) Pel President de la Comissió de Benestar 

Social. 
 
 

Vista la proposta de la Ponència Tècnica de dia 
6 de l'actual mes de març i l'informe elaborat pel 
Secretari General, aquesta Presidència sotmet al Ple 
l'adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 

1r.) Estimar les reclamacions presentades per:  
a) El President de la Comissió d'Activitats 

Classificades. 
b) El President de la Comissió de Benestar 

Social. 
c) La del Grup de Consellers Socialistes en 

relació a la inclusió de l'apartat 2 de l'article 105.  
d) La de l'Excma. Sra. Delegada del Govern en 

allò que afecta a les condicions específiques que ha de 
reunir el personal eventual per exercir llocs directius. 
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2n.) Resoltes així les al⋅legacions 

presentades, i conformement amb allò que disposa 
l'article 49 c) de la Llei de bases de règim local, 
s'aprova la redacció definitiva del Reglament Orgànic del 
Consell Insular de Mallorca, en els termes que, un cop 
incorporades les modificacions que es deriven de les 
al⋅legacions estimades, es contenen en el text annex. 
 

3r.) El text integrat de l'esmentat Reglament 
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma i entrarà en vigor a partir de la data que 
assenyala la disposició final. 
 

4t.) Contra el present acord definitiu els 
interessats podran interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de 
l'endemà al de la publicació d'aquest acord i text 
integrat del Reglament, en el Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma." 

 
 
Intervé el Sr. Alorda (PSM). Recorda que la 

proposta ja és d'aprovació definitiva del Reglament, 
després d'un llarg camí que ha permès assolir el consens 
de tots els grups. Considera que s'ha fet una feina 
assenyada que ha convergit en un Reglament en què es 
conjuguen, tant l'eficàcia de la institució, com la 
participació ciutadana i la transparència.  
 

Considera que el Reglament serà una eina útil 
per ordenar els debats, per garantir la tasca de 
l'oposició, per la regulació dels registres, de les 
intervencions i altres aspectes. Considera que en la 
regulació dels grups polítics s'ha fet un avanç 
important, en què tots han pogut pactar una sèrie de 
mesures per garantir que les llistes originals siguin les 
que realment facin part dels grups polítics. Pensa que la 
solució de compromís a què s'ha arribat és important per 
al futur de la institució.  
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Considera que el 
Reglament és una proposta important, ja que significa, no 
només una passa important que fa que el Consell sigui una 
institució adulta que no requerirà haver-se de remetre al 
Reglament orgànic genèric, sinó que, a més, resulta 
extraordinàriament interessant i positiu. 
 

Pensa que també s'hi surt guanyant des del punt 
de vista de la regularització, de la presa de decisions, 
de l'ordenació dels debats plenaris, del paper de la 
junta de portaveus, de tota una sèrie de qüestions que no 
acabaven de funcionar bé durant els darrers anys i que 
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ara són objecte d'unes mesures que garanteixen la 
transparència i el funcionament intern democràtic de la 
institució. Destaca la regulació de l'accés de l'oposició 
a la documentació i a la informació interna, la 
possibilitat de la creació de comissions d'investigació, 
sense que la majoria les pugui bloquejar. 
 

Destaca propostes innovadores, de les quals se 
sent orgullós perquè les va proposar el seu grup, com ara 
el registre d'obsequis i d'invitacions que incorpora un 
afegitó de transparència i garantia democràtica i la gran 
novetat de la participació ciutadana amb un registre 
d'entitats, la previsió d'uns consells sectorials, de 
manera que les entitats més importants de l'illa de 
Mallorca podran participar en els afers del Consell. Per 
exemple els Pressuposts del 99 ja s'hauran de debatre en 
els consells sectorials de cada àrea, amb participació de 
les entitats ciutadanes pel que fa a les seves àrees i 
amb possibilitat d'informar i fer propostes sobre les 
actuacions possibles del Consell de Mallorca. 
 

Anuncia el suport del seu grup i qualifica la 
proposta com a bona i fruit d'una tasca laboriosa de 
consens entre els grups i fa notar que l'únic retret que 
se li pot fer és que, igual que el Reglament de 
subvencions, s'aprova ara quan en un patètic acord del 
setembre del 95 s'afirmava que aquest Reglament 
s'aprovaria abans del desembre d'aquell any.   

 
Intervé el Sr. Antich (PSOE). Expressa la 

satisfacció del grup socialista per l'aprovació per 
consens d'aquest Reglament, ja que millora, ordena i 
clarifica el funcionament de la institució i, per tant, 
facilita de forma molt important la tasca política dels 
membres que componen el Consell. 

 
Assegura que el Reglament permetrà més 

transparència, obertura i claredat en el funcionament de 
la institució i que, a més, obre canals que faciliten la 
informació i la participació ciutadana i associativa, a 
pesar que el Consell, abans d'aprovar aquest Reglament, 
ja va posar en marxa mesures que han permès millorar 
aquesta participació, com ara, pel que fa al seguiment en 
matèria de residus sòlids, com també quan es fan 
públiques les sessions de la Comissió Insular 
d'Urbanisme. Pensa que aquest camí és bàsic per 
aconseguir un funcionament més democràtic de les 
institucions i, per tant, de reforçar la confiança dels 
ciutadans en aquestes. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Anuncia el vot 
favorable del seu grup. Valora positivament la feina 
seriosa que s'ha fet de consens amb l'objectiu d'elaborar 
un Reglament que es pogués aprovar per unanimitat. 
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Indica que el seu grup té alguns dubtes 

referits a alguns aspectes que ja han assenyalant en els 
debats anteriors. En favor, però, del consens, hi votaran 
favorablement i serà l'aplicació mateixa del Reglament 
que permetrà comprovar si efectivament facilita que la 
feina de tots els grups sigui més correcta i eficaç. 
 

El president agraeix a tots els grups la feina 
que han fet i que ha permès culminar l'aprovació d'aquest 
Reglament. Una feina que ha durat més que no s'havia 
previst inicialment. 
 

Fa l'advertència formal que l'aprovació del 
Reglament requereix la majoria absoluta. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
 

    PUNT 8.- 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 CORRESPONENTS A L´OFERTA 
D´OCUPACIÓ PÚBLICA PER A L´ANY 1998. 
  
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió de Serveis Generals i Recursos Humans: 
 
  "Atès que el Ple del Consell Insular de 
Mallorca, en sessió extraordinària i amb caràcter 
d´urgència de dia 23 de març de 1998, va aprovar l´oferta 
d´ocupació pública per a l´any 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 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 1998 i de l´acord de la Mesa General 
de Negociació de l´Administració de l´Estat sobre 
consolidació d´ocupació temporal, 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." 
 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Manifesta la seva 
dificultat per intervenir sense que hi hagi una 
presentació prèvia de la proposta per part de l'equip de 
govern. 
 

El president remarca que la proposta és 
coneguda, que ha passat per la comissió informativa i 
tots els grups en tenen còpia. Per tant, poden manifestar 
l'opinió que en tenen. 
 

El Sr. Grosske (EU) fa notar que, si bé això 
que acaba de dir el president és cert, també ho és que 
l'acord ha suscitat discrepàncies en l'equip de govern 
que ja es varen manifestar en la comissió informativa, 
unes discrepàncies que s'han materialitzat avui de matí 
amb la distribució per part d'un dels grups d'un document 
relatiu a un dels aspectes de les bases. Així que sense 
presentació resulta difícil intervenir, per tant renuncia 
a fer-ho i si hi ha cap intervenció més ja decidirà què 
fa davant una situació que qualifica de molt atípica.  
 

Intervé el Sr. Sansó (PSM). Demana que no 
serveixi de precedent, ja que en aquest moment 
l'exconseller de Recursos Humans que parla no defensa la 
postura del govern de la institució. 
 

Recorda que després de vuit anys sense oferta 
pública, sembla que també gràcies al fet que el Govern 
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central ha permès convocar la totalitat de les places, 
avui es poden discutir les bases i els temaris de la 
convocatòria del 98, que vol dir la convocatòria de totes 
les places vacants produïdes durant els vuit anys 
anteriors. 
 

Lamenta que no sigui aquí la persona que ha 
continuat les negociacions iniciades pel conseller que 
parla. Però, de tota manera, a causa de la importància 
que suposa aquesta oferta, creu que s'han de dir unes 
quantes coses, tant per a la gent que escolta, com per a 
la gent que espera des de fa molts d'anys aquesta oferta 
i també perquè no hi hagi malentesos. 
 

Recorda que el sistema per accedir a les places 
convocades és majoritàriament de concurs oposició. Ho 
recorda perquè quan s'ha parlat de consolidació, n'hi ha 
hagut que han interpretat que tots els interins podran 
accedir directament a la plaça que ocupen i això és 
completament fals. 
 

Informa que les proves s'iniciaran amb la fase 
de concurs i serà en aquesta fase que el tribunal 
qualificador procedirà a valorar els mèrits al⋅legats 
d'acord amb els barems que fixen les bases. D'aquests 
barems fa notar que inclouen el resultat de l'esforç del 
conseller que parla perquè el Govern balear canviàs la 
Llei d'acompanyament dels Pressuposts per permetre que la 
fase que concurs tengués una valoració de 45 punts. Avui, 
amb les bases, es concreta que els 45 punts es 
distribuiran en 35 per a experiència i deu per a 
formació. També fa notar que, dins l'experiència, s'han 
primat tant com ha estat possible legalment els interins 
de la casa, davant experiència en altres administracions 
i, sobretot, en l'empresa privada. Aporta aquest fet com 
una prova que s'ha volgut beneficiar molt la gent de dins 
la casa i, això s'ha fet perquè creu que s'havia de fer, 
ja que la responsabilitat del retard en la convocatòria 
d'oferta pública és de tots. 
 

Recorda també que la fase del concurs no té 
caràcter eliminatori i que, en cap cas, la puntuació 
obtinguda en aquesta fase no es podrà aplicar per superar 
els exercicis de la fase d'oposició. Creu que és bo que 
això quedi clar. 
 

Explica que la fase d'oposició tindrà una 
valoració màxima de 55 punts, i que l'exercici és 
obligatori i eliminatori de manera que restaran eliminats 
els aspirants que no arribin al mínim de 27'5 punts, amb 
independència dels anys d'interinatge. Remarca aquest fet 
perquè algun mitjà ha parlat de consolidació amb un 
significat que no és el que té.  
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Per altra banda, afirma que el PSM no pot estar 
mai d'acord amb els nivells de coneixements de llengua 
catalana que les bases fixen com a requisits per 
participar en aquesta oferta. Recorda que ningú no pot 
al⋅legar que desconeixia la postura d'aquest equip de 
govern en aquesta matèria. Remarca que era la postura de 
l'equip de govern perquè en tot moment el conseller que 
parla quan feia les seves propostes actuava en nom de 
l'equip de govern. Aquesta postura ja la va exposar a la 
mesa negociadora el mes de setembre del 96 quan va fer a 
saber que atorgava una gran importància als cursos que el 
Consell oferia al personal i, per aquest motiu, recorda, 
va accedir a computar les hores de classe fetes fora 
d'horari laboral, com a hores de feina. Considera que 
aquest fet ja era prou eloqüent per fer veure quina era 
la importància que s'atorgava al coneixement del català. 
L'octubre del 96, recorda, també es va acordar, i així 
consta en acta, que si el responsable del servei 
certificava que el treballador feia la seva feina en 
llengua catalana, aquesta circumstància es podria tenir 
en compte a l'hora d'acreditar uns coneixements. Aquesta 
altra circumstància, remarca, també indicava molt 
clarament quina podria esser la concreció d'aquesta 
acreditació en l'oferta. A més, el mes d'octubre del 97, 
també consta en acta, va manifestar clarament que el 
coneixement de català seria un requisit a les bases de 
l'oferta pública, encara que s'hagués estat més poc 
exigent en la promoció interna. El més de novembre, 
davant la preocupació expressada per la gent de la casa, 
va indicar, i també consta en acta, que, pel que fa a 
l'acreditació del català, es permetria que els tribunals 
qualificadors poguessin tenir un marge ample a l'hora de 
considerar la manera de fer l'acreditació i, fins i tot, 
podrien considerar vàlids els certificats emesos per 
l'Assessoria Lingüística, i així podrien servir per a 
l'acreditació els cursos fets a la casa. 
 

Fa veure que aquesta línia la refermen les 
bases, ja que preveuen que el tribunal qualificador podrà 
admetre aquells certificats que acreditin haver seguit 
amb aprofitament estudis de llengua catalana amb 
continguts similars al del nivell d'acreditació requerit. 
Això volia dir, explica, que es donava molta importància 
als cursos impartits en el Consell. 
 

Fa notar que aquesta línia, però, canvia 
d'orientació a partir de les darreres negociacions en 
què, per ventura per una manca de postura forta dins 
Recursos Humans, la presidenta va cedir massa aviat 
davant la petició dels sindicats d'una rebaixa en el 
nivell d'exigència. 
 

Manifesta que el seu grup, de cap de les 
maneres, no pot estar d'acord amb aquest aspecte de les 
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bases, perquè aquesta línia no va esser mai la seva ni 
tampoc no va esser mai la postura de l'equip de govern, 
si es té en compte que durant aquest mandat s'han fet més 
de setanta convocatòries i el nivell exigit fins ara hi 
ha estat molt superior al nivell fixat a través d'un 
decret pel Govern d'aquestes Illes. 
 

Per totes aquestes raons, indica que el seu 
grup no pot votar a favor d'aquestes bases perquè 
discrepa d'aquest punt pel fet que significa una rebaixa 
en relació a tot quant s'ha anat fent durant aquests 
darrers anys, en què s'ha construït una idea clara del 
paper que havia de tenir el català dins la institució i 
avui amb aquestes bases aquella idea se'n va en orris. 
 

Per tot això, opina que la institució ha de 
recapacitar en el sentit de veure si realment aquestes 
bases recullen prou bé la voluntat de la institució i, 
per això, per evitar un vot en contra de les coses amb 
què podrien estar d'acord, demana que quedi la proposta 
damunt la taula i que passi a la mesa negociadora.  
 

Així i tot vol remarcar, i vol que consti en 
acta, que hi ha un informe de l'Assessoria Lingüística i 
que el seu grup demana que s'integri complet dins l'acta 
del Ple, ja que pensa que és un informe demolidor en 
relació a moltes de coses que s'han dit aquí dins. No el 
vol llegir ara però creu que alguns dels punts que conté 
poden esser més tard objecte de discussió. Creu que el 
Consell avui farà un mal favor a la normalització si 
s'aproven les bases i els temaris tal com estan 
redactats. 
 

El Sr. Grosske (EU) vol deixar ben clar, 
sobretot per allò que han dit alguns mitjans 
d'informació, que la llengua catalana, en aquestes bases 
és un mèrit i també un requisit, les dues coses. 
 

El problema és si els nivells que s'exigeixen 
com a requisits són adequats o no a cadascuna de les 
categories. En aquest sentit manifesta que el seu grup no 
està d'acord amb la proposta que avui es du al Ple. Hi ha 
algunes coses que considera particularment inadequades, 
com ara que al nivell funcionarial C, personal de 
caràcter administratiu bàsicament, se li exigeixi només 
un català bàsic que no garanteix que puguin fer amb 
solvència les funcions de redacció d'informes, propostes 
o oficis. 
 

Es mostra convençut que si s'haguessin negociat 
uns altres criteris amb els sindicats, probablement 
s'hauria arribat a una entesa.  
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Dit això, que EU té aquests emperons i en pot 
tenir d'altres referits al temari, anuncia que votaran a 
favor d'aquesta proposta tal com ho varen fer en la 
Comissió Informativa i ho faran per dues raons.  
 

En primer lloc, pel caràcter excepcional que té 
aquesta convocatòria per cobrir places de nova creació 
del Consell, ja que és la primera convocatòria que es fa 
en vuit anys, fet que la converteix en una qüestió 
sagnant i fa que una cosa que hauria d'esser de tràmit 
sigui objecte de debat en premsa i als plenaris perquè és 
una cosa que està podrida.  
 

En segon lloc, perquè hi ha el compromís 
polític explícit i tàcit de donar una sortida favorable 
al personal de la casa que ha estat la primera víctima de 
la manca de compliment dels deures institucionals de 
convocar regularment l'oferta. En aquest sentit fa notar 
que el temps en aquestes circumstàncies esdevé una 
qüestió de fons i no accidental, de manera que fins i tot 
al pacte subscrit per donar suport a l'equip de govern 
s'hi preveia que en el primer Ple del mes d'abril 
s'aprovarien les bases per a l'oferta pública d'ocupació, 
ja que l'oferta s'ha convertit en una qüestió que no pot 
aguantar més retards i requereix que es tanqui d'una 
vegada. Per això, considera que la proposta de deixar-la 
damunt la taula, no implica tan sols incomplir l'acord, 
sinó obrir un altre període de negociació sense 
perspectives clares de tancar-se ràpidament. 
 

En tercer lloc, hi ha el fet que el personal ha 
patit perquè el conseller de Recursos Humans no tenia el 
suport de l'equip de govern. Tan poc suport tenia que a 
la fi ha hagut de dimitir i ja no és conseller de 
Recursos Humans. Això ho ha patit el personal perquè veia 
que allò que es negociava, després era desautoritzat o no 
es materialitzava. Allò que ara es proposa, un cop que la 
presidenta s'ha fet càrrec de Recursos Humans, és que el 
Ple entri també en la dinàmica de desautoritzar 
l'interlocutor que fins ara han tingut els sindicats. 
Pensa que si l'equip de govern no és capaç de tenir una 
política de personal i de pactar-la, es podria fer una 
comissió de cinc i el personal negociaria amb tots els 
grups. Allò que no es pot admetre és que la incapacitat 
del govern per tenir una política cohesionada a l'entorn 
del personal, la pateixin els funcionaris. 
 

Considera que el Sr. Sansó ha fet una bona 
feina, carregada de bones intencions. És una peripècia 
personal i els polítics de vegades han de patir, però el 
personal de la casa no ha d'haver de patir, sinó que ha 
de tenir una interlocució vàlida que representi el 
govern. 
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Considera que totes aquestes raons són 
suficients per explicar que des de la crítica al 
contingut de fons de la qüestió, que, per tant, no 
predetermina el suport d'EU a aquesta fórmula en futures 
ofertes que es puguin convocar, per l'excepcionalitat de 
la situació, per qüestions de terminis, per qüestions 
d'incertesa en relació a una futura renegociació, i també 
per qüestió de seriositat en relació al personal, donaran 
suport a l'acord. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Manifesta el 
suport del seu grup a la proposta. En primer lloc perquè 
la proposta és fruit d'un acord amb els representants 
dels treballadors. En segon lloc perquè es tracta d'un 
acord prou equilibrat i que resol de forma adequada la 
necessitat de trobar una sortida a la qüestió dels 
interins complint la legislació en matèria de funció 
pública. En tercer lloc perquè també compleix la 
normativa referida a normalització lingüística i, 
finalment, perquè es tracta d'un problema atàvic, heretat 
d'administracions anteriors i que ara es resol d'una 
manera satisfactòria. 
 

Pel que fa a la qüestió plantejada pel Sr. 
Sansó, recorda que el PSOE va demanar en Comissió si les 
bases contradeien la Llei de normalització i la resposta 
va esser que no i, a més, encaixa perfectament amb els 
antecedents d'actuació del Consell en relació a 
convocatòries i això vol dir que no s'ha abaixat el 
nivell en relació a les anteriors. Per altra banda, també 
compleix la normativa relativa a la funció pública.  
 

Per tant, qualsevol modificació significaria 
incrementar a l'alça el nivell d'exigència de català, 
cosa amb la qual en principi, el PSOE està d'acord, però 
no en aquest moment en què s'intenta resoldre una 
situació que prové d'antic, ja que probablement no es 
faria més que diferir-ne la solució i resoldre un 
problema ara per trobar-ne un de més gran més endavant. 
 

Fa veure que en aquesta qüestió cal actuar amb 
pragmatisme, un pragmatisme que encaixi perfectament en 
la normativa, tant de normalització, com de funció 
pública i, també, en els antecedents d'actuació del 
Consell en aquest camp. 
 

Per tot això, anuncia el suport del seu grup a 
la proposta. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). Recorda que 
l'oposició la representa el seu grup. Ho diu a la vista 
de les intervencions i a la vista que la presidenta que 
presenta la proposta se'n va de viatge, l'exconseller que 
està en contra de les bases les presenta, EU que diu que 
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no però hi votarà a favor, el PSM que ha dit que sí i, 
després no, de manera que desautoritza la presidenta un 
dels grups que té una de les vicepresidències. Amb això 
considera que és prou eloqüent la importància que l'equip 
de govern dóna als temes de personal, una importància tan 
bàsica que es permeten tenir sense conseller aquesta àrea 
un quants mesos. 
 

Recorda, pel que fa a l'herència de què ha 
parlat el Sr. Quetglas 
que el PP només va tenir majoria els dos primers anys, 
fins al 92, de manera que aquesta herència, al final del 
mandat, no revela més que poca feina per part dels que 
havien de governar. Ara resulta que es fan moltes coses 
i, tal vegada, allò que no agrada és que passi això quan 
algun grup ja no té al seu càrrec l'àrea de Recursos 
Humans. 
 

Recorda que la unanimitat per fer aquesta 
oferta ja es va donar l'any 95, quan tots els grups varen 
estar d'acord a fer-ho aproximadament com es fa ara. 
Durant el 96 no es va fer res, igual que durant el 97 
fins que el PP va presentar una moció per aprofitar 
l'oferta del 25% de les places i, enguany, quan es va 
proposar dur al primer Ple de l'any l'oferta, els únics 
que hi varen donar suport varen esser el PP i EU, després 
va venir la proposta de l'equip de govern i ara les 
bases. 
 

Fa notar que les bases compten amb l'acord dels 
sindicats, i de la majoria dels grups, i a més, pel que 
fa a la majoria de les qüestions, tots els grups estan 
d'acord que s'ha fet de la millor manera possible. No 
comparteix les manifestacions del Sr. Sansó en el sentit 
que dóna suport als interins, i recorda que en unes 
assemblees d'interins, la figura d'aquest conseller, no 
era la més estimada. Allò que hi ha hagut ha estat la 
feina d'altres grups per afavorir aquestes persones que 
durant molts d'anys han duit el pes de la institució. 
 

Per tot això, pensa que unes bases sobre les 
quals estan d'acord la majoria, els sindicats i els 
treballadors, no es adequat aparcar-les fins no se sap 
quan i, per això mateix, anuncia el vot a favor del seu 
grup, tot remarcant que seria bo que com més aviat millor 
es nomenàs un responsable d'aquesta àrea. 
 

El president, abans de donar la paraula al Sr. 
Sansó, indica que aquest punt no es retirarà de l'ordre 
del dia i, per tant, serà sotmès a votació.  
 

Torna intervenir el Sr. Sansó (PSM). Considera 
que la intervenció del Sr. Espinós demostra que desconeix 
totalment les passes que s'han de fer per aprovar una 
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oferta pública. Recorda que durant el 96 i el 97 es va 
fer els concurs de trasllat previ i la promoció interna, 
igual que ara fa el Govern. Si s'ha arribat aquí on 
s'arriba ara és precisament perquè abans s'han fet 
aquestes passes. Afirma que en tot moment l'equip de 
govern ha fet les passes que havia de fer i si el 97 el 
Govern de l'Estat no hagués limitat la possibilitat, 
l'oferta ja estaria feta. No el preocupa si els interins 
l'aprecien més poc o més molt, ell en tot moment va fer 
allò que creia que havia de fer i va defensar el sou dels 
treballadors, cosa que li va costar el lloc, i avui 
defensa la qüestió del català amb independència d'allò 
que diguin els empleats de la casa perquè primer de tot 
el conseller que parla i el grup que representa tenen 
unes idees ben clares en segons quines qüestions. Afirma 
que avui el PSM defensa una de les seves postures clares 
que és la promoció de la llengua. 
 

Assegura que avui amb les bases que s'aproven 
es recull exactament, pel que fa al requeriment de 
català, allò que el Govern diu en el Decret, és a dir que 
per als grups B i A, com a mínim, i remarca aquest com a 
mínim, l'exigència serà del nivell B i, per als altres 
grups l'exigència, també com a mínim, l'exigència serà la 
bàsica. A la vista d'això resulta que el nivell requerit 
per a un administratiu serà purament bàsic, és a dir 
oral. Insisteix sobre aquest nivell i remarca que 
l'exigència d'avui per a un administratiu són 
coneixements orals, res d'escrits i creu que això s'ha de 
denunciar clarament. Altres exemples clars són que a un 
tècnic d'administració general, amb una titulació 
requerida, té un requisit elemental de coneixement de 
català, a una persona que té 72 punts per estudis només 
se li demanen nivells elementals de català per entrar. 
Aquestes places superiors poden esser d'arqueòleg o 
d'arquitecte, que són uns tècnics que han de treballar i 
han de fer uns informes i se'ls exigeix un català tan 
sols elemental. 
 

Per altra banda, fa veure que a la gent que 
realment ha de fer feina en català, que són les auxiliars 
administratius, purament se'ls demana el coneixement oral 
i això el PSM no ho pot aprovar mai perquè significa un 
retrocés en la normalització lingüística dels darrers 
anys en el Consell. Cita com a darrer exemple el del 
tècnic de l'oficina turística, del grup C, a qui 
s'exigeixen els nivells mitjans d'anglès i alemany i, en 
canvi, el requeriment de català és el purament oral. De 
manera que podrà tractar tots els alemanys i els 
anglesos, però alerta que hi vagi un català. 
 

Recorda al PSOE, EU i UM que a partir d'avui no 
estan legitimats per fer a un altre lloc les exigències 
que hi fan de tant en tant. Recorda, i cita els diaris de 
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sessions, en què consta que, quan el PSM va rebutjar el 
famós Decret que avui s'aplica aquí, la representant d'UM 
va dir que: "aquest Decret ens hauria de fer empegueir a 
tots perquè creia que no hi podia haver cap grup, fos del 
color polític que fos, que dins els seus objectius no hi 
tengui la defensa de la nostra identitat" i acusava 
clarament el Govern per haver posat aquest mínims de 
coneixement de català. El representant d'EU deia que 
aquest Decret no era de normalització sinó de 
desnormalització perquè l'exigència del català era 
vergonyosa amb un requisit inferior a les necessitats 
d'un treballador de la Comunitat Autònoma per poder dur 
endavant la seva feina. Fa veure al representat del PSOE, 
que diu que el Consell compleix la normativa, que es 
compleix la normativa contra la qual aquest partit ha 
destralejat quan el Govern la fixava i així el 
representant del PSOE deia que, "gràcies a aquest 
actuació meravellosa, la pitjor llengua no castellana de 
l'Estat espanyol serà la darrera des de tots els punts de 
vista i si continua així, aquest Govern podrà passar a la 
història quan ens trobem a l'altura del còrnic, que no se 
sap ni tan sols si es parla. 
 

Demana seriositat, ja que en aquesta institució 
avui es posen els mínims que el Govern va establir i que 
tots els partits presents varen criticar.  
 

Fa avinent que les bases estableixen les 
llistes d'espera i que això pot permetre aprovar més gent 
de la necessària perquè a través d'aquestes llistes es 
puguin cobrir provisionalment les vacants i les absències 
i necessitats dels serveis i fa veure que amb aquests 
mínims es rebaixa i es tira en terra tota la feina, ja 
reconeguda des de l'exterior, que es feia en el Consell 
quant a normalització. El PSM no hi donarà suport perquè 
sempre ha defensat que la normalització no només són 
paraules, sinó fets i els fets d'avui, amb aquesta 
proposta, no volen dir defensar la normalització 
lingüística. 
 

Torna intervenir el Sr. Grosske (EU). Lamenta 
el to dramàtic de la segona intervenció del Sr. Sansó, i 
això l'obliga en entrar bastant més a fons en la qüestió. 
La posició d'EU, a pesar d'allò que ha dit el Sr. 
Espinós, és a favor de les bases, tot i que no estan 
d'acord en segons quines coses. 
 

EU dóna la raó al Sr. Sansó en moltes de les 
coses que ha dit, com ara en relació als exemples que ha 
posat. EU es troba davant un dilema irresoluble i cal 
optar. O bé es manté en una posició coherent amb la seva 
posició global sobre les exigències del català a 
l'Administració i sense tenir en compte l'excepcionalitat 
d'aquesta convocatòria, o EU ha d'atendre els interessos 
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del personal d'aquesta casa. Fa notar que aquest dilema 
és el resultat de la incompetència clamorosa del govern 
del Consell Insular en matèria de personal.  
 

Pensa que hauria estat perfectament conciliable 
fixar unes exigències acceptables en matèria de català 
sense fer una altra malifeta al personal de la casa, però 
això requeria que s'haguessin fet les coses bé i quan 
s'havien de fer. Davant aquest dilema, qualsevol solució 
és insatisfactòria, però allò que no es pot admetre és 
formar part d'una govern, que és UM, PSOE i PSM, de tipus 
Guadiana que surt o desapareix segons el cas o el moment. 
Fa notar que es pot esser del govern que vulguin, des 
d'una certa humilitat, però sense demanar comptes i sense 
posar-se dramàtics o traient diaris de sessions. Això no 
pot esser. EU sap que no hi ha una fórmula millor per 
governar dins el Consell i per això hi dóna suport, però 
veu clarament que no es pot repetir aquest fórmula per al 
99 en la Comunitat Autònoma. S'haurà de redissenyar, amb 
una posició més coherent, amb més capacitat de gestió i 
de decisió. Però allò que no pot esser és que el qui 
forma part i no es despenja ni en broma d'aquest govern, 
avui véngui a reclamar res. Si la situació d'avui és 
podrida, és a causa de la incompetència del govern i la 
responsabilitat és seva. Recorda que en un moment 
determinat el conseller que parla es va oferir per esser 
delegat de personal per un dia, no es va acceptar la 
proposta. Considera que una altra fórmula possible seria 
fer una comissió amb la participació de tots els grups, 
teninet en compte que és necessari acabar amb una 
situació de contínua improvisació, amb acords que van i 
vénen, perquè precisament hi ha uns centenars de persones 
que no poden estar sotmeses a aquesta situació.  
 

Considera, per tant, que aquestes declaracions 
grandiloqüents corresponen a l'oposició, però no a un 
grup que està dins el govern. 
 

Torna intervenir el Sr. Quetglas (PSOE). Al Sr. 
Espinós li fa notar que ha volgut donar una lliçó de 
teoria política molt estranya: els governs només són 
responsables dels seus actes quan tenen la majoria 
absoluta, si és així, la majoria d'ara no és responsable 
dels dos darrers anys de govern, aplicant la teoria del 
Sr. Espinós. Recorda, però, que les coses no són així, i 
que aquest bullit és responsabilitat pràcticament 
exclusiva del PP. Ara, continua, s'intenta resoldre un 
embull provocat pel PP, ja que són responsables de tots 
els anys que el PP ha gestionat aquesta àrea i no només 
dels de majoria absoluta. 
 

Per altra banda, recorda al Sr. Sansó, que tots 
els consellers pateixen una mica l'esquizofrènia de la 
doble condició de conseller i diputat. Reconeix que és 
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difícil deixar la condició de legislador i venir al 
Consell i assumir la de gestor. La normativa que existeix 
en aquest moment es compleix, afirma, i quan s'ha de 
triar entre uns objectius contradictoris, com ha 
assenyalat el Sr. Grosske, entre uns de política 
lingüística i uns de defensa d'un personal que ha estat 
maltractat durant molts d'anys, l'opció del seu grup és 
optar a favor del personal sense violentar la regulació 
legal existent. 
 

Si el nivell d'exigència de la Llei de 
normalització o del Decret fos més alta el PSOE la 
demanaria, però les bases apliquen els límits legals. Una 
altra cosa és entrar a considerar si aquesta legislació 
és insuficient, que és una cosa diferent, que correspon a 
una altra institució discutir-ho. 
 

El president dóna la paraula al Sr. Espinós tot 
recordant que amb aquesta intervenció tots els grups 
hauran disposat de dues ocasions per intervenir i, per 
tant, el debat quedarà tancat. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). Atribueix la 
incoherència a la majoria i no tan sols al PSM. Fa notar 
que ara saben que és governar i què és sofrir una 
oposició demagògica. Ara saben que és governar i prendre 
decisions i com és de fàcil criticar decisions quan no 
se'n saben tots els termes. 
 

Fa notar que per a la promoció interna el Sr. 
Sansó ha hagut de menester tres anys i que el Govern la 
farà en uns mesos. En relació a l'afirmació que el PSM 
defensa les seves idees fa notar que el Sr. Sansó és el 
segon conseller de Recursos Humans i que cap dels temes 
estrella utilitzats en la campanya contra el PP, l'han 
pogut treure endavant quan han governat i això ha 
facilitat que EU els pugui dir que estan molt a pler 
asseguts a la cadira. Una reflexió que, remarca, també es 
pot aplicar a la incineradora. En aquest sentit assegura 
que en el camp dels Recursos Humans no s'ha fet res i que 
en de la incoherència s'ha fet tot, ja que res de tot 
allò que el PSM proposava no ha anat endavant. 
 

Recorda que el català, a part de requisit també 
es valora com a mèrit i això s'ha de dir, és a dir que el 
que acrediti un coneixement més alt també l'hi valoraran. 
 

Convida a no discutir més i a no fer banderes, 
i a procurar resoldre els problemes del Consell, com el 
PP ha fet des del primer moment, fins i tot donant suport 
a propostes del govern quan era necessari i com ho 
continuaran fent per al bé de la institució i com ho 
faran ara donant suport a aquestes bases. 
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Intervé el Sr. Sampol (PSM), per una qüestió 
d'ordre. No entrarà en debat, entre altres coses perquè 
considera que el Sr. Sansó ha fet una magistral defensa 
de la postura del grup. Recorda que aquesta situació 
prové de divendres passat quan a la Comissió de Recursos 
Humans s'hi va dur una proposta que, pel que fa al 
requisit de coneixement de català, canviava de manera 
radical, allò que havia estat la postura de l'equip de 
govern fins aleshores. De divendres fins avui només hi ha 
hagut dos dies entre els quals, el cap de del Servei de 
Normalització Lingüística del Consell, ha passat un 
informe que avui de matí el PSM ha fet arribar a tots els 
grups mitja hora abans del Ple i que voldria que es 
tingués en compte. 
 

Recorda al president que, encara que no hagi 
fet l'ordre del dia, té la facultat de deixar una 
proposta damunt la taula. La consideració és la següent. 
S'ha parlat que aquesta era una proposta consensuada i no 
es vera. La negociació amb el personal ha introduït una 
qüestió de desconsens amb la qual el PSM no està d'acord 
i, a més, introdueix una casuística que s'hauria de 
corregir.  
 

La proposta que fa, com a grup que dóna suport 
a aquest govern, en nom de cinc consellers dels quinze 
que formen l'equip de govern, és que la proposta quedi 
dues setmanes damunt la taula, que s'estudiï a fons i que 
s'intentin acostar postures.  
 

S'ha parlat molt que el personal ha patit la 
situació d'estancament. Està convençut que estudiar el 
tema pot significar arribar a un acord també amb el 
personal. 
 

El president fa notar que la proposta és 
idèntica a la que ha fet abans el Sr. Sansó. Recorda que 
ja ha indicat que no es retiraria. 
 

El Sr. Rovira (PP) demana una còpia del famós 
informe de què s'ha parlat durant el debat. 
 

El president fa notar que l'informe no és dins 
l'expedient i, per tant, no és un element previ a la 
presa de decisions. 
 

Per part de Secretaria es recorda que s'ha 
demanat que l'informe constàs en acta. 
 

El president recorda que el Sr. Sansó ha volgut 
que l'informe, constàs dins l'acta. Entén que és pot 
donar per bona la proposta encara que ell no ha donat 
lectura ni coneixement públic a l'informe. 
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El Sr. Grosske (EU) recorda que és un informe 
extens que té vuit pàgines. De fet el seu grup l'ha rebut 
però no l'ha llegit en calma. Per ell, la presència 
d'aquest informe aterrant com un ovni damunt l'expedient, 
forma part de la mala manera de fer les coses.  
 

Opina que ara incorporar a l'expedient un 
informe que cap conseller no ha pogut estudiar és una 
mala fórmula de funcionament. 
 

El president coincideix amb les observacions 
del Sr. Grosske. Tot i així afirma que correspon al 
secretari posar a l'acta allò que ha succeït a la sessió, 
allò que no ha succeït no ho podrà posar. 
 

El Sr. Rovira (PP) considera increïble que un 
informe que el seu grup no ha vist pugui formar part de 
l'acta. 
 

El president afirma que això de l'acta està 
descartat i que, per tant, les paraules del Sr. Rovira 
també en formaran part. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) fa notar que el suposat 
informe és un text de vuit folis, imprès en paper de la 
Comissió de Cultura, però que no està signat per ningú. 
Per tant, no creu que tengui la consideració d'informe. 

 
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 

vint-i-quatre vots a favor (PP, PSOE, UM, EU, Mixt) i 
cinc en contra (PSM-NM). 
 
   
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
 
 
  PUNT 9.- RECURS ORDINARI DE REGISTRE GENERAL 
D'ENTRADA DE 12-01-1998 INTERPOSAT PER JAUME GENESTRA 
MARTORELL CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DELEGAT 
D'ACTIVITATS CLASSIFICADES DEL CIM DE REGISTRE GENERAL DE 
SORTIDA 24-11-1997 PER LA QUAL ES DESESTIMA LA 
SOL.LICITUD DE SUBROGACIÓ DE REGISTRE GENERAL D'ENTRADA 
DE 17-09-1997. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Activitats Classificades: 
 
  " Vists els informes del tècnic d'Administració 
General del Servei d'Activitats Classificades de 12 de 
març de 1998 i l'Assessoria Jurídica del Consell de 
Mallorca de 19 de març de 1998. 
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  Vista la proposta de la Comissió Insular 
d'Activitats Classificades de 25 de març de 1998, aquest 
Conseller Delegat, eleva al Ple la seguent 
 
 
  PROPOSTA 
 
  Desestimar el recurs ordinari de registre 
general d'entrada de 12-01-1998 interposat per Jaume 
Genestra Martorell contra la resolució del conseller 
delegat d'activitats classificades del consell de 
mallorca de registr general de sortida 24-11-1997 per la 
qual es desestima la sol.licitud de subrogació de 
registre general d'entrada de 17-09-1997 així com denegar 
la petició formulada a l'escrit d'al.legacions de Carles 
Amengual i Vicens de 12-02-1998. Tot això en base a les 
consideracions contingudes en els informes jurídics 
esmentats." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 10.- EXPT. INFRACCIÓ URBANÍSTICA SR. 
ANTONIO SERVERA CAPELLÀ. 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 d'aquesta Comissió, per unanimitat, es va 
acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent  
 
       A C O R D 
 
Vista la proposta de demolició formulada per l'Instructor 
de l'expedient, ateses les al⋅legacions presentades per 
l'interessat i amb base a l'informe elaborat pels Serveis 
Jurídics de l'Àrea d'Urbanisme de data 16 de març de 1998, 
aquesta Comissió, va acordar proposar al Ple del CIM: 1r. 
Desestimar les al⋅legacions presentades per l'interessat; 
2n. Ordenar al Sr. ANTONIO SERVERA CAPELLÁ, com a 
promotor, la demolició de les obres realitzades sense 
llicència al camí de s'Hostal, s/n, Finca de C'an Duràn 
(S'Aranjassa), del terme municipal de PALMA, consistent en 
la construcció d'una nau dedicada a estable per 
cavalleries de 10.00 x 8.00 m., d'una sola altària, així 
com restituir els terrenys al seu estat anterior, a costa 
de l'esmentat interessat, i impedir definitivament els 
usos a que donassin lloc; 3r. Assenyalar que la demolició, 
amb intervenció de facultatiu competent ha de ser 
executada, atès l'informe del tècnic de 27 d'octubre de 
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1997, dins el termini d'un mes i deu dies de la 
notificació del present acord; 4t. Apercebrer als 
interessats que l'incompliment de l'ordre de demolició i 
restitució dels terrenys al seu estat anterior 
determinarà, d'acord amb l'article 67.1 de la Llei de 
Disciplina Urbanística, l'execució subsidiària per part 
d'aquest Consell Insular, essent totes les despeses que 
s'originin al càrrec dels interessats; 4t. Traslladar el 
present acord als interessats i a l'Ajuntament de Palma". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
 
  PUNT 11.- EXPT. SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
URBANÍSTICA SR. WOLF SIEGFRIEND WAGNER. MANACOR. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme: 
 
  "En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat, es va 
acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent  
 
       A C O R D 
 

Vista la proposta de resolució formulada per 
l'Instructor de l'expedient, ateses les al⋅legaciones 
presentades per l'interessat i amb base a l'informe 
elaborat pels Serveis Jurídics de l'Àrea d'Urbanisme de 
data 17 de març de 1998, aquesta Comissió va proposar 
elevar al Ple del CIM: 1r. Desestimar les al⋅legacions 
presentades pel Sr. WOLF SIEGFRIED WAGNER; 2n. Imposar al 
Sr. Wolf Siegfried Wagner en qualitat de propietari, com a 
responsable d'una infracció urbanística tipificada a 
l'article 27.1.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'un camí, tot això situat a la parcel⋅la 157-E del 
polígon 33, del terme municipal de MANACOR i valorat en 
1.641.359 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 1.231.019 pessetes, 
corresponent al 75% de la valoració de les obres; 3r. El 
pagament de les esmentades multes s'haurà de fer en 
metàlic 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 snese que s'hagi efectuar 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 
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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.- EXPT. SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
URBANÍSTICA SRA. MARIA DEL CARMEN SERRANO BUENO. ALGAIDA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanísme: 
  
  "En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat, es va 
acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent  
 
       A C O R D 
 
Vista la proposta de resolució formulada per l'Instructor 
de l'expedient, així com l'acta d'inspecció axeicada amb 
data 27 de febrer de 1998, i amb base a l'informe elaborat 
pels Serveis Jurídics de l'Àrea d'Urbanisme, aquesta 
Comissió va proposar elevar al Ple del CIM: 1r. Imposar a 
la Sra. MARIA DEL CARMEN SERRANO BUENO, en qualitat de 
promotora, com a responsable d'una infracció urbanística 
tipificada a l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 
d'octubre, de Disciplina Urbanística, qualificada de greu 
per l'article 28.2 del mateix text legal, consistent en 
l'execució sense llicència, però posteriorment 
legalitzables, d'obres de reforma d'una nau de 96 m2 per 
transformar-la en habitatge, situades a la parcel⋅la 170 
del polígon 17 del terme municipal d'ALGAIDA, i valorades 
en 4.995.072 pessetes, castigable d'acord amb el que 
recull l'article 46.1 de l'esmentada Llei 10/1990 amb una 
multa de fins el 5% del seu valor, i concorrent-hi una 
circumstància atenuant de l'article 34 de la mateixa 
norma, la sanció de 49.950 pessetes, corresponent a l'1% 
de la valoració de les obres; 2n. Imposar igualment a la 
Sra. María del Carmen Serrano Bueno, en qualitat de 
promotora, com a responsable d'una infracció urbanística 
tipificada a l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 
d'octubre, de Disciplina Urbanística, qualificada de greu 
per l'article 28.2 del mateix text legal, consistent en 
l'execució sense llicència, però posteriorment 
legalitzables, d'obres de construcció d'una barbacoa, 
situades a la parcel⋅la 170 del polígon 17 del terme 
municipal d'Algaida, i valorades en 100.000 pessetes, 
castigable d'acord amb el que recull l'article 46.1 de 
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l'esmentada Llei 10/1990 amb una multa de fins el 5% del 
seu valor, i concorrent-hi una circumstància atenuant de 
l'article 34 de la mateixa norma, la sanció de 1.000 
pessetes, corresponent a l'1% de la valoració de les 
obres; 3r. Imposar també a la Sra. María del Carmen 
Serrano Bueno, en qualitat de promotora, com a responsable 
d'una infracció urbanística tipificada a l'article 27.1.b) 
de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina 
Urbanística, qualificada de greu per l'article 28.2 del 
mateix text legal, consistent en l'execució sense 
llicència, però després legalitzables, d'obres de 
construcció d'un garatge d'una 36'5 m2, situades a la 
parcel⋅la 170 del polígon 17 del terme municipal 
d'Algaida, i valorades en 1.234.459 pessetes, castigable 
d'acord amb el que recull l'article 46.1 de l'esmentada 
Llei 10/1990 amb una multa de fins el 5% del seu valor, i 
concorrent-hi una circumstància atenuant de l'article 34 
de la mateixa norma, la sanció de 12.344 pessetes, 
corresponent al l'1% de la valoració de les obres; 4t. El 
pagament de les esmentades multes s'haurà de fer en 
metàlic 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 13.- EXPT. INFRACCIÓ URBANÍSTICA SR. TOMÁS 
ROAS TORRANDELL. POLLENÇA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme:   
   
 
  "En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat, es va 
acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent  
 
       A C O R D 
 
Vista l'acta d'inspecció axeicada amb data 23 de febrer de 
1998, als efectes de comprovar l'efectiu compliment de 
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l'orde de demolició dictada per acord del Ple del Consell 
Insular de Mallorca de data 3 de novembre de 1997, i 
d'acord amb l'informe dels Serveis Jurídics de l'Àrea 
d'Urbanisme de data 24 de febrer de 1998, aquesta Comissió 
va proposar elevar al Ple de CIM: 1r. Iniciar a despeses 
de l'interessat, l'expedient d'execució subsidiària 
previst en els articles 95 i següents de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 
l'article 68 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de 
Disciplina Urbanística, relatiu a l'orde de demolició de 
les obres realitzades sense llicència i no legalitzables, 
a la parcel⋅la 544 del polígon 4 del terme municipal de 
Pollença, consistents en obres d'excavació, fonaments, 
part de sanejament i estructura mixta en fase molt 
avançada, destinades a la construcció d'un habitatge en 
tres nivells de planta distints, amb una superfície total 
construïda d'uns 216 m2, orde que va ser cursada al 
promotor mitjançat acord del Ple del CIM de dia 3 de 
novembre de 1997; i a tal efecte: 1.1. Encarregar als 
Serveis Tècnics del Consell Insular de Mallorca, la 
redacció del corresponent projecte tècnic de demolició de 
les esmentades obres. 1.2. Tramitar l'expedient d'execució 
subsidiària, en sustitució del promotor responsable de les 
obres, mitjançant la contractació del projecte de 
demolició de les obres realitzades sense llicència al 
polígon 4, parcel⋅la 544 del terme municipal de Pollença; 
1.3. Concedir al Sr. Tomás Roas Torrandell, un termini de 
quinze (15) dies, de conformitat amb el que disposa 
l'article 84 de l'esmentada Llei de Procediment 
Administratiu, per tal que pugui presentar les 
al⋅legacions que estimi oportunes. 2n. Facultar la 
Presidència del Consell Insular de Mallorca per a dur a 
terme les actuacions necessàries per a materialitzar 
l'esmentada demolició". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
 
  PUNT 14.- EXPT. INFRACCIÓ URBANÍSTICA SR. 
FRANCISCO ARRAEZ FERNÀNDEZ. ANDRATX. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme: 
 
  "En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat, es va 
acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent  
 
       A C O R D 
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Vista l'acta d'inspecció axeicada amb data 23 de febrer de 
1998, als efectes de comprovar l'efectiu compliment de 
l'orde de demolició dictada per acord del Ple del Consell 
Insular de Mallorca de data 3 de novembre de 1997, i 
d'acord amb l'informe dels Serveis Jurídics de l'Àrea 
d'Urbanisme de data 24 de febrer de 1998, aquesta Comissió 
va proposar elevar al Ple de CIM: 1r. Iniciar a despeses 
de l'interessat, l'expedient d'execució subsidiària 
previst en els articles 95 i següents de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 
l'article 68 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de 
Disciplina Urbanística, relatiu a l'orde de demolició de 
les obres realitzades sense ajustar-se a la llicència i no 
legalitzables consistents en la construcció d'una piscina 
de 4 x 4 m. i d'unes dependències annexes sota la terrassa 
existent, que engloba una habitació i un traster d'una 
superfície aproximada d'uns 28 m2. a la parcel⋅la 216 del 
polígon 6 del terme municipal d'ANDRATX, orde que va ser 
cursada al promotor mitjançat acord del Ple del CIM de dia 
3 de novembre de 1997; i a tal efecte: 1.1. Encarregar als 
Serveis Tècnics del Consell Insular de Mallorca, la 
redacció del corresponent projecte tècnic de demolició de 
les esmentades obres. 1.2. Tramitar l'expedient d'execució 
subsidiària, en sustitució del promotor responsable de les 
obres, mitjançant la contractació del projecte de 
demolició de les obres realitzades sense ajustar-se a la 
llicència al polígon 6, parcel⋅la 216 del terme municipal 
d'Andratx; 1.3. Concedir al Sr. Francisco Arraez 
Fernández, un termini de quinze (15) dies, de conformitat 
amb el que disposa l'article 84 de l'esmentada Llei de 
Procediment Administratiu, per tal que pugui presentar les 
al⋅legacions que estimi oportunes. 2n. Facultar la 
Presidència del Consell Insular de Mallorca per a dur a 
terme les actuacions necessàries per a materialitzar 
l'esmentada demolició". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 15.- EXPT. INFRACCIÓ URBANÍSTICA SR. 
SALVADOR BISBAL CASTAÑER. SÒLLER. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d'Urbanisme: 
 
  "En el tràmit de l'article 1.2 del Reglament 
d'Organització d'aquesta Comissió, per unanimitat, es va 
acordar proposar al Ple del CIM que adopti el següent  
 
       A C O R D 
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Vista la proposta de resolució formulada per l'Instructor 
de l'expedient, ateses les al⋅legacions presentades per 
l'interessat i amb base a l'informe elaborat pels Serveis 
Jurídics d'aquesta Àrea d'Urbanisme de data 17 de març de 
1998, de contestació a les dites al⋅legacions, aquesta 
Comissió va proposar elevar al Ple del CIM: 1r. Desestimar 
les al⋅legaciones presentades pel Sr. SALVADOR BISBAL 
CASTAÑER, a la proposta de resolució formulada per 
l'Instructor de l'expedient. 2n. Imposar al Sr. Salvador 
Bisbal Castañer, en qualitat de promotor, com a 
responsable d'una infracció urbanística tipificada a 
l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de 
Disciplina Urbanística, qualificada de greu per l'article 
28.2 del mateix text legal, consistent en l'execució 
d'obres de recobriment amb formigó d'uns 80 metres lineals 
(320 m2) del camí d'accés a la finca de Cas Gordo del 
terme municipal de Sóller, i valorades en 291.232 
pessetes, castigable d'acord amb el que recull l'article 
47 de l'esmentada Llei 10/1990 amb una multa del 100 al 
200% del seu valor, la sanció de 436.848 pessetes, 
corresponent al 150% de la valoració de les obres; 3r. El 
pagament de l'esmentada multa s'haurà de fer en metàlic 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 valor públics o 
mitjançant un aval o fiança per l'import de la sanció". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

 
PROPOSTES GRUPS POLÍTICS. 
 
 
PUNT 16.- PROPOSTA DEL GRUP MIXT REFERIDA A LA 

REFORMA POLÍTICA SECTORIAL DE DISMINUCIONS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Grup 

Mixt: 
 

 "Atès que el CIM per Decret de Presidència de 
29 maig 1996 va demandar una reforma del centre CIPRES en 
el marc d’un replantejament general de la política de 
disminucions. 
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 Atès que el passat 15 d’octubre de 1997 el 
President de la Comissió de Benestar Social ens va 
remetre un “Informe sobre la reforma de la política 
sectorial de disminucions del CIM” per el seu estudi i 
anàlisi. 

   
 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 abordi, dins 

el primer semestre d’enguany, un procés de reconversió de 
la política sectorial de disminucions, intentant 
consensuar-lo amb totes les forces polítiques 
representades a n’aquesta Institució."  
  
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Informa que la 
proposta demana al Consell que, dins el primer semestre 
d'enguany, comenci un procés de reconversió de la 
política assistencial. 
 

Recorda la història d'aquesta política duita 
sempre a terme per la institució des dels dies de 
l'extingida Diputació. Avui s'encarrega de dur a terme 
aquestes tasques el centre CIPRES, antigament anomenat 
Virgen de la Salud i més tard Verge de la Salut. Explica 
que el canvi de nom no era arbitrari, sinó que responia a 
l'adequació dels serveis a les necessitats del moment i 
el nom posterior de CIPRES ja indicava una política 
d'integració dels disminuïts.  
 

Recorda que la presidenta, l'any 96, va demanar 
un informe que estudiàs la reforma d'aquest centre amb 
l'objectiu també d'adequar-lo a les necessitats. 
 

L'informe sobre la reforma de la política, 
elaborat l'octubre del 96, es va presentar als membres de 
la Comissió, el mes d'octubre del 97, per tal de poder-lo 
estudiar i debatre'l en una propera comissió. Encara ara 
no se n'ha sabut res. El criteri conductor de què parlava 
aquell informe era la promoció i l'atenció de les 
persones amb disminució i la seva integració i hi era 
prioritària la normalització en la prestació dels serveis 
i seva plena integració social. El mateix document, a les 
conclusions, indicava que el Consell no compleix 
satisfactòriament la seva funció institucional amb una 
oferta limitada en alguns serveis. El mateix document 
indicava també que el Consell no compleix la seva funció 
principal en l'àmbit de l'atenció a les persones en 
disminució i que hi ha ofertes que no estan 
desenvolupades. 
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Per tots aquests motius l'informe concloïa que 

és necessari abordar seriosament un procés de reconversió 
a partir d'una sèrie de criteris. Indicava la prioritat 
de crear un equip per a persones amb discapacitats i 
reformar l'oferta de CIPRES per dur a terme la qual 
marcava el període 97-98, durant el qual s'havia de 
negociar amb l'Ajuntament de Palma i altres institucions 
públiques. 
 

Remarca que el mes d'abril del 98 és un moment 
clau per anar cap a aquella reforma. Reconeix que no és 
fàcil perquè el centre és complex, però havent-hi la 
voluntat política de tots creu que seria bo que dins 
aquest primer semestre es pogués dur a terme a partir del 
document base a què s'ha referit, entre altres coses 
perquè és una responsabilitat del Consell la política 
d'Acció Social. 
 

Demana el suport a la seva proposta. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Considera que la 
proposta de la Sra. Vidal mereix el suport de tots els 
grups. Matisa que el Decret del 29 de maig del 96 de 
presidència que planteja una reforma del CIPRES, és fruit 
d'una iniciativa del president de la Comissió i del 
director del centre. El decret va donar lloc a 
l'elaboració de l'informe a què s'ha referit la Sra. 
Vidal. La necessitat substancial de la reforma és 
concreta en la volutat de partir d'un centre heretat, en 
què un centenar de persones rep tota classe d'atencions i 
tot mantenint aquests serveis superar aquesta situació, 
una situació que implica que hi ha un centenar de 
famílies privilegiades i que es deixa al marge tot el 
sector de minusvàlids que no estan al CIPRES. Aquest 
aspecte, indica, és el que s'ha de canviar, és a dir, 
passar d'esser gestor d'un centre amb un centenar de 
persones ateses a fer una política global d'atenció a les 
disminucions. 
 

Assegura que això és molt bo de dir, però molt 
mal de fer. La situació de CIPRES topa amb una situació 
de fet, amb horaris, feines, titulacions, etc. i això va 
lligat amb la política de personal, ja que la reconversió 
del centre requereix també una reconversió del personal.  
 

Anuncia que dins el primer semestre d'enguany 
es tancarà la reconversió, si s'arriba a una resolució 
pel que fa al personal. Si no és així, no es pot pensar 
que es pugui tancar el procés dins aquest termini. 
Voldria que fos possible, però no pot donar les garanties 
que sigui així.  
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Pel que fa als acords amb l'Ajuntament de Palma 
i altres institucions indica que el clima de cooperació 
en matèria de benestar social no és positiu. Amb els 
convenis que hi havia amb altres matèries, s'ha intentat 
que el Consell, que era un dels tres financers, no passàs 
a esser l'únic financer. Amb l'Ajuntament de Palma no hi 
ha hagut entesa, espera que aquesta sigui possible en el 
camp de les disminucions. Fa avinent que si no hi ha 
acord amb les institucions, Ajuntament de Palma, Govern 
balear i altres, l'acord el Ple del Consell no es podrà 
dur a terme. 
 

Fetes aquestes matisacions, anuncia el suport 
del seu grup i demana la unanimitat. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Anuncia el 
suport del seu grup. Manifesta que el seu grup es 
conformaria si allò que ja hi ha funcionava perquè pensa 
que no és necessari cercar tant una política global i 
tantes actuacions. Recorda que ja el Pla estratègic conté 
algunes coses que sobrepassen l'àmbit del Consell. 
 

Reitera que l'opinió del seu grup és que es 
faci funcionar bé el CIPRES sense embarcar-se en 
polítiques tan generals i tan globals.  
 

La Sra. Vidal (Mixt) agraeix el suport que s'ha 
anunciat. Demana que no hi hagi alarma. Recorda que el 
centre és fruit d'un passat però que es va actualitzant i 
donant solució com més va més a les demandes del sector 
que reclamen una voluntat política, afirmada pel Consell, 
d'integració d'aquestes persones dins la societat. Per 
tant no es tracta d'una política global, sinó puntual 
d'atendre unes necessitats ben clares que han evolucionat 
i que demanen que el centre evolucioni també. Allò que és 
important és començar i encetar la qüestió del personal, 
precisament perquè és un aspecte laboriós de la solució. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
  
  

 PUNT 17.- PROPOSTA DEL GRUP MIXT REFERIDA A 
ELABORACIÓ CENS MINUSVÀLIDS. 

 
 Es dóna compte de la següent proposta del Grup 

Mixt: 
 
 "Atès que el CIM per Decret de Presidència de 

29 maig 1996 va demandar una reforma del centre CIPRES en 
el marc d’un replantejament general de la política de 
disminucions. 
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 Atès que a l’informe sobre la reforma de la 
política sectorial de disminucions del CIM se’ns diu que 
no es podran establir les dimensions i característiques 
de les necessitats d’aquest sector de la població fins 
que no es disposi d’un cens actualitzat de persones amb 
disminucions. 

  
 Atès que al Pla estratègic se preveu 

l’elaboració d’un cens de persones amb minusvalidesa. 
  
 Atès que el Govern Balear vol dur a terme un 

Pla sociosanitari (en el que prioritzarà als 
discapacitats físics profunds)i necessita un cens 
d’afectats per poder desenvolupar.lo. 

  
  
 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 al 

Govern de la CAIB a elaborar un cens de persones 
minusvàlides i en especial de minusvàlids físics 
profunds, per poder fer front, ambdues administracions, a 
les seves tasques en aquesta matèria." 

 
 
 

Presenta la proposta la Sra. Vidal (Mixt). 
Recorda que el Consell sempre ha estat sensible en aquest 
camp d'actuació i cita les actuacions en centres 
assistencials, les barreres arquitectòniques, els 
ascensors, etc.  
 

Recorda que amb la transferència de les 
competències de l'INSERSO serà possible millorar les 
actuacions en aquest sector i que la millora només serà 
possible a partir d'un coneixement de la realitat millor 
que el que fins ara es tenia. 
 

Recorda que per poder dur a terme una bona 
planificació és imprescindible disposar d'uns cens que, 
en aquest cas, com que s'han d'utilitzar dades privades, 
l'ha de fer l'Administració i la moció va en aquest 
sentit. 
 

Anuncia que vol fer una modificació al text de 
l'acord perquè sigui més operatiu. Proposa que el text 
sigui el següent: "El Consell Insular de Mallorca 
sol⋅licita la col⋅laboració del Govern de la CAIB en 
l'elaboració del cens." La resta de la proposta quedaria 
igual. Aquesta modificació respon al fet que se sap que 
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el Govern ja elabora aquest cens i al fet que la 
participació del Consell és fonamental pel coneixement 
que té de la realitat d'aquest sector a l'illa de 
Mallorca. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Fa notar que la 
modificació del text constitueix una proposta nova i no 
una esmena. No compartia la proposta inicial perquè no 
considera adequat que una institució demani a una altra 
que faci determinades coses, per això hi ha el Parlament. 
Tot i així, s'hauria pogut considerar si s'hi votava a 
favor. 
 

L'esmena darrera significa que el Consell es 
compromet a treballar en una competència que no té 
totalment assumida. Fa notar que el Consell té unes 
determinades àrees d'actuació sobre les quals no hi ha 
cap problema per informar el Govern i considera temerari 
i fora de les atribucions del Consell embarcar-se en 
l'elaboració d'aquest cens. 
 

Anuncia el vot en contra del seu grup. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Considera que, amb 
la modificació, el seu grup no hi pot donar suport perquè 
no entenen per quina raó el Consell ha de demanar 
col⋅laboració al Govern en un tema en què és el Govern la 
institució que té responsabilitat. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Considera que és 
lògica la proposta de la Sra. Vidal, ja que el Pla 
estratègic va preveure moltes coses que no corresponen al 
Consell, en aquest aspecte comparteix allò que han 
manifestat els altres grups. Creu, però, que la intenció 
de la Sra. Vidal és bona en el sentit que el Consell, 
atès que du a terme polítiques en el camp de les 
disminucions i atès que preveu, en el Pla estratègic, 
l'elaboració d'un cens, col⋅laboràs amb el Govern en 
l'elaboració del cens per tal de poder atendre, les dues 
administracions, les actuacions en aquesta matèria.  
 

La Sra. Vidal (Mixt) pensa que no es deu haver 
expressat bé. És clar que el cens l'ha d'elaborar el 
Govern i, de fet, ja el fa. Allò que voldria és que el 
Consell hi col⋅labori a partir del fet que té una xarxa 
d'atenció primària i, per tant, un coneixement de la 
realitat de primera mà, millor que el de la Comunitat. 
Així la proposta més adequada seria: "El Consell ofereix 
la col⋅laboració al Govern de la CAIB per a l'elaboració 
d'aquest cens...", ja que el Govern té aquesta 
responsabilitat, però per avançar en positiu en la línia 
que marca el Pla estratègic el Consell pot oferir la seva 
col⋅laboració. 
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El Sr. Pons (PSOE) recorda que el Pla 

estratègic planteja la necessitat d'uns cens, però no diu 
que el Consell l'hagi d'elaborar. Passa, però, que la 
feina que fa el Consell du a la conclusió que si es vol 
actuar més enllà de l'edifici del CIPRES, fa falta uns 
cens.  
 

La proposta que el Govern faci un cens, la 
considera correcta, tot i que pensa que s'hauria de 
plantejar al Parlament. Si s'hi afegia que el Consell hi 
aportarà plena col⋅laboració, ja hi estaria d'acord, 
perquè la col⋅laboració institucional va sempre en 
benefici dels ciutadans. 
 

El president demana a la Sra. Vidal quin seria 
el text definitiu. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) proposa: "El Consell 
Insular de Mallorca ofereix la col⋅laboració al Govern de 
la CAIB en l'elaboració del cens de persones 
minusvàlides." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

 
Acabat el debat dels punts de l'ordre del dia, 

el president proposa introduir cinc punts en l'apartat 
del despatx extraordinari que provenen de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca on 
varen obtenir el suport unànime. 
 

S'acorda per unanimitat tractar aquests cinc 
punts. 
 

1.- Expedient sancionador contra el Sr. Bernat 
Coll Olesa. 

2.- Expedient sancionador contra l'Ajuntament 
d'Escorca. 

3.- Inclusió a l'Inventari del Patrimoni 
Cultural Moble de les Illes Balears de tres obres. 

4.- Declaració com a BIC de la barca de bou La 
Balear. 

5.- Inclusió a l'Inventari de Patrimoni 
Cultural Moble de les Illees Balears de la col⋅lecció de 
rajoles valencianes de Valentí Mestre. 
 

 
 
DESPATX EXTRAORDINARI. 
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PRIMER PUNT.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE 
L'EXPEDIENT SANCIONADOR 4/97 QUE SE SEGUEIX CONTRA EL SR. 
BERNARDO COLL DE OLEZA, PER LA REALITZACIÓ D'UNES OBRES 
I/O ACTUACIONS CONSISTENTS EN AIXEMPLAMENT, MODIFICACIÓ 
DE PART DEL TRAÇAT I ARRASSAMENT DE PARETS EMPEDRADES DEL 
CAMÍ DE SES CASES DE SA NEU, DEL PUIG DE MASSANELLA-CAMÍ 
DE COMAFREDA, AL TERME MUNICIPAL D'ESCORCA, SENSE COMPTAR 
AMB LA PRÈVIA I PRECEPTIVA AUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ 
INSULAR DEL PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC DE MALLORCA. 

 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-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.- En data 27 de gener de 1997 tengué entrada 
al Servei de Patrimoni Històrico-Artístic del Consell 
Insular de Mallorca escrit denúncia formulada pel Sr. 
Gabriel Ordinas Marcé, en el que es posà de manifest la 
realització d'unes obres al camí de Ses Cases de Sa Neu, 
al predi Massanella-Comafreda, al terme municipal 
d'Escorca. 
 

Mitjançant escrit de data 6 de febrer de 1997, 
el Conseller delegat d'Urbanisme del Consell Insular de 
Mallorca traslladà la denúncia presentada pel Sr. Gabriel 
Ordinas Marcé davant el servei d'urbanisme, denúncia feta 
en similars termes que l'anterior. 
 

II.- Personats al lloc els tècnics del servei 
de patrimoni històric Srs. Gabriel Pons Homar i Francisca 
Cursach Pastor, lliuraren acta d'inspecció de data 5 de 
febrer de 1997 en el que feren constar el següent: 
 

"Feta inspecció a la finca de Comafreda del 
terme municipal d'Escorca a rel de la denúncia presentada 
pel senyor Gabriel Ordines i Marcé, d'ampliació del camí 
dels nevaters cal fer les següents consideracions: 
 

Les obres ja executades afecten al tram de camí 
que va de les cases de la finca a una cota aproximada 
d'uns 700 m. Es pogué comprovar que l'antic camí s'havia 
aixemplat i en alguns trams se n'havia modificat el seu 
traçat (on les pendents de l'antic camí eren més 
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pronunciades). Algunes parts d'aquest camí restaven 
encara avui en dia empedrades, i ara part d'aquest 
empedrat s'ha arrassat. Respecte de les parabandes se 
n'han mantingudes, però en diferents punts han estat 
fetes malbé. Sembla que les obres, que es realitzen 
mitjançant màquina excavadora, tenen projectat 
l'adequació del camí fins a les cases de neu per tal de 
permetre l'accès a vehícle." 
 

III.-Com a conseqüència de l'anterior, el 
president de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artistic de Mallorca, mitjançant escrit de data 7 de 
febrer de 1997 (reg. sortida CIM. núm. 2480, de 
11.02.97), es dirigí al batle president de l'Ajuntament 
d'Escorca, en el que li sol⋅licità diversa documentació 
per procedir a la incoació del corresponent expedient 
sancionador, a més d'ordenar-li la paralització de les 
obres. 
 

En contestació a l'anterior escrit, el batle 
president de l'Ajuntament d'Escorca envià, mitjançant 
escrit de data 8 de març de 1997,  al servei de patrimoni 
històric diversa documentació de les actuacions 
realitzades pel seu Ajuntament. 
 

Examinada la mateixa pel tècnic jurídic del 
servei de patrimoni històric, evacuà informe de data 24 
de març de 1997 en el feia constar, entre d'altres, 
l'existència de la realització d'obres i/o intervencions 
al camí de Ses Cases de Sa Neu (Comafreda)  sense comptar 
amb la prèvia autorització de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, a paratge 
pintoresc (bé d'interès cultural), si bé a l'ampar d'una 
llicència municipal de data 26 de juny de 1996 per 
"desbroce y limpieza del camino".  
 

En base a les anteriors consideracions, i en 
virtut de les seves competències, el president de la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca acordà, per resolució de data 8 d'abril de 1997, 
l'inici d'un expedient sancionador pels fets abans 
indicats. 
 

L'instructor de l'expedient sancionador va 
dictar el corresponent plec de càrrecs, de data 15 
d'abril de 1997, en el que, en el seu paràgref quart 
assenyalà que les intervencions de referència sense 
comptar amb la preceptiva autorització de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca 
poden esser constitutives d'infraccions administratives 
de les previstes a l'article 76.1, paràgrefs a), d) i e) 
de la Llei 16/1985, de 25, de juny, del patrimoni 
històric espanyol.  
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IV.- Dins el termini legalment procedent, 

l'interessat Sr. Coll de Oleza presentà al⋅legacions per 
a la defensa dels seus interessos, en la que es feia 
constar, en síntesi, que efectivament havia procedit a 
realitzar treballs de neteja i desbrossada del camí de 
referència, però que en cap moment s'havien provocat 
danys a restes d'empedrat, ni s'havien desmontat 
parabandes, ni s'havia modificat el traçat ni amplada del 
camí. 
 

Així mateix, en el seu escrit d'al⋅legacions 
feia constar que aquestes intervencions estaven amparades 
per llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament d'Escorca 
en data 26 de juny de 1996, la qual assenyalava que la 
classe d'obres per la qual s'atorgava aquesta era per 
"desbroce y limpieza del camino". 
 

V.- Mitjançant resolució de data 15 de juliol 
de 1997, l'instructor de l'expedient acordà l'obertura 
d'un període de prova, de trenta dies hàbils, on proposà 
la realització d'una sèrie de proves, documentals, 
testificals, pericial, i de confessió de l'interessat, 
per tal d'arribar al millor aclariment dels fets objecte 
de denúncia. 
 

VI.- Tant de la denúncia interposada, de les 
al⋅legacions de la part interessada, com de les proves 
practicades, queda com a fet provat i indiscutit la 
realització per part del Sr. Bernardo Coll de Oleza d'una 
sèrie d'obres i intervencions al camí de Coma Freda, 
conegut com camí de ses cases de sa neu, sense comptar 
amb la prèvia i preceptiva autorització de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històric Artístic de Mallorca. 
 

Queda així mateix demostrat i no contradit per 
les parts interessades, l'existència d'una llicència 
d'obres atorgada per l'Ajuntament d'Escorca a favor del 
Sr. Bernardo Coll de Oleza, de data 26 de juny de 1996, 
per a la realització de "desbroce y limpieza del camino", 
al camí de Comafreda (Ses Cases de Sa Neu). 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 

I.- Al punt III del plec de càrrecs formulat 
per l'instructor, de data 15 d'abril de 1997, es 
tipifiquen els esmentats fets com a infraccions al 
patrimoni històric, previstes a l'article 76.1, paràgrafs 
a), d) i e), de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol. 
 

II.- Les obres i/o intervencions que són 
objecte d'aquest expedient sancionador s'han duit a terme 
a camí que està situat a la Serra de Tramuntana, que fou 
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declarada paratge pintoresc per decret 984/1972, de 24 de 
març, i esdevingut Bé d'Interès Cultural d'acord amb la 
disposició transitòria vuitena de la Llei 16/1985, de 25 
de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

Per tant, totes les actuacions i/o 
intervencions que es vulguin dur a terme a paratge 
pintoresc hauran de sotmetrer-se a l'esmentada Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

Així, les intervencions que s'han duit a terme 
al camí de Ses Cases de Sa Neu, al predi de Comafreda, 
del terme municipal d'Escorca, havien d'esser prèviament 
autoritzades per la Comissió Insular del Patrimoni 
Històric Artístic de Mallorca. 
 

Aquesta qüestió no ha estat contradita en cap 
moment per l'interessat Sr. Coll de Oleza. 
 

III.-De totes les proves practicades, es 
despren clarament que l'interessat efectivament va 
efectuar intervencions al camí de referència, i que 
comptava amb una llicència municipal de data 26 de juny 
de 1996 per "desbroce y limpieza del camino".  
 

Al llarg d'aquest expedient, l'instructor del 
mateix ha tractat d'aclarir els conceptes "desbroce" i 
"limpieza", per determinar amb claretat les actuacions de 
l'interessat Sr. Coll de Oleza. 
 

Ara bé, amb independència de si les actuacions 
duites a terme per l'interessat s'ajusten o no fidelment 
a la llicència atorgada, el cert és la realització d'unes 
obres i/o actuacions sense comptar amb la prèvia i 
preceptiva autorització de l'òrgan competent en matèria 
de patrimoni històric.  
 

En el cas que no s'ajustin a la llicència 
municipal, serà competència de l'Ajuntament d'Escorca 
determinar les possibles infranccions i responsabilitats 
en què hagi pogut incórrer el Sr. Coll. 
 

IV.- Pel que fa als termes de la denúncia, així 
com de l'informe dels tècnics del servei de patrimoni 
històric, on es posava de manifest l'arrassament de trams 
d'empedrat, al llarg de l'expedient sancionador no ha 
quedat suficientment acreditat ni demostrat aquest 
extrem. 
 

V.- Com ja hem dit anteriorment, el que sí ha 
quedat demostrat és l'existència d'unes obres i/o 
intervencions sense la prèvia i preceptiva autorització 
de la Comissió Insular del Patrimoni Històric Artístic de 
Mallorca. 
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Hem de veure, i determinar, ara, el grau de 

culpabilitat i de responsabilitat de l'interessat. 
 

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

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

Ara bé, és induptable que comptar amb llicència 
municipal atempera  i és causa jurídica suficient per 
aminorar la quantia de la sanció corresponent.  
 

VI.- Vists els fets provats (antecedents de 
fets), les al⋅legacions de l'interessat i les proves 
practicades, és aplicable al present cas l'article 76.1, 
d) en relació amb l'article 22 de la Llei 16/1985, per la 
realització d'obres i/o intervencions a camí existent 
situat a la Serra de Tramuntana (Paratge Pintoresc), lloc 
declarat bé d'interès cultural per la Llei 16/1985, de 25 
de juny, sense comptar amb la prèvia i preceptiva 
autorització de l'Administració competent (Comissió 
Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca). 
 

VII.- No és aplicable al present cas l'article 
76. 1, a) en relació amb l'article 36 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, ja que no 
s'ha pogut determinar si efectivament s'han produït danys 
irreparables a la part del paratge pintores on està 
situat el camí objecte d'aquest expedient sancionador. 
 

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

IX.- També és d'aplicació la disposició 
transitòria vuitena de la Llei 16/1985, de 25 de juny, en 
quant a la condició de bé d'interès cultural de la Serra 
de Tramuntana, i la sentència del Tribunal Suprem, de 
data 10 de juliol de 1989. 
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X.- Pel que respecte a la quantia de la 
sanció, s'haurà d'estar a les disposicions contingudes 
als arts. 76.3 i 77 de la Llei 16/1985. 
 

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

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

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

XII.-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 
 
 ACORD: 
 

I.- Sancionar al Sr. Bernardo Coll de Oleza 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, 
Sr. Bernardo Coll de Oleza, 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. 
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III.- Comunicar aquest acord al batle president 

de l'Ajuntament d'Escorca." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
SEGON PUNT.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR 5/97 QUE SE SEGUEIX CONTRA L'AJUNTAMENT 
D'ESCORCA, PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIA MUNICIPAL 
D'OBRES A PARATGE PINTORESC, SENSE COMPTAR AMB LA PRÈVIA 
I PRECEPTIVA AUTORITZACIÓ DE LA COMISSIÓ INSULAR DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC DE MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-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.- En data 27 de gener de 1997 tengué entrada 
al Servei de Patrimoni Històrico-Artístic del Consell 
Insular de Mallorca escrit denúncia formulada pel Sr. 
Gabriel Ordinas Marcé, en el que es posà de manifest la 
realització d'unes obres al camí de Ses Cases de Sa Neu, 
al predi Massanella-Comafreda, al terme municipal 
d'Escorca. 
 

Mitjançant escrit de data 6 de febrer de 1997, 
el Conseller delegat d'Urbanisme del Consell Insular de 
Mallorca traslladà la denúncia presentada pel Sr. Gabriel 
Ordinas Marcé davant el servei d'urbanisme, denúncia feta 
en similars termes que l'anterior. 
 

II.- Personats al lloc els tècnics del servei 
de patrimoni històric Srs. Gabriel Pons Homar i Francisca 
Cursach Pastor, lliuraren acta d'inspecció de data 5 de 
febrer de 1997 en el que feren constar el següent: 
 

"Feta inspecció a la finca de Comafreda del 
terme municipal d'Escorca a rel de la denúncia presentada 
pel senyor Gabriel Ordines i Marcé, d'ampliació del camí 
dels nevaters cal fer les següents consideracions: 
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Les obres ja executades afecten al tram de camí 
que va de les cases de la finca a una cota aproximada 
d'uns 700 m. Es pogué comprovar que l'antic camí s'havia 
aixemplat i en alguns trams se n'havia modificat el seu 
traçat (on les pendents de l'antic camí eren més 
pronunciades). Algunes parts d'aquest camí restaven 
encara avui en dia empedrades, i ara part d'aquest 
empedrat s'ha arrassat. Respecte de les parabandes se 
n'han mantingudes, però en diferents punts han estat 
fetes malbé. Sembla que les obres, que es realitzen 
mitjançant màquina excavadora, tenen projectat 
l'adequació del camí fins a les cases de neu per tal de 
permetre l'accès a vehícle." 
 

III.-Com a conseqüència de l'anterior, el 
president de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artistic de Mallorca, mitjançant escrit de data 7 de 
febrer de 1997 (reg. sortida CIM. núm. 2480, de 
11.02.97), es dirigí al batle president de l'Ajuntament 
d'Escorca, en el que li sol⋅licità diversa documentació, 
a més d'ordenar-li la paralització de les obres. 
 

En contestació a l'anterior escrit, el batle 
president de l'Ajuntament d'Escorca envià, mitjançant 
escrit de data 8 de març de 1997,  al servei de patrimoni 
històric diversa documentació de les actuacions 
realitzades pel seu Ajuntament. 
 

Examinada la mateixa pel tècnic jurídic del 
servei de patrimoni històric, evacuà informe de data 24 
de març de 1997 en el feia constar, entre d'altres, 
l'existència d'una llicència d'obres atorgada per 
l'Ajuntament d'Escorca per "desbroce y limpieza del 
camino" (realització d'obres i/o intervencions al camí de 
Ses Cases de Sa Neu, Comafreda), sense comptar amb la 
prèvia i preceptiva autorització de la Comissió Insular 
del Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, a zona 
declarada paratge pintoresc (bé d'interès cultural). La 
data és de 26 de juny de 1996.  
 

En base a les anteriors consideracions, i en 
virtut de les seves competències, el president de la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca acordà, per resolució de data 8 d'abril de 1997, 
l'inici d'un expedient sancionador pels fets abans 
indicats. 
 

L'instructor de l'expedient sancionador va 
dictar el corresponent plec de càrrecs, de data 15 
d'abril de 1997, en el que, en el seu paràgref quart 
assenyalà que l'atorgament de llicència sense comptar amb 
la prèvia i preceptiva autorització de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històric Artístic de Mallorca, 
donada la condició de Bé d'Interès Cultural de la Serra 
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de Tramuntana, pot esser constitutiu d'infracció 
administrativa prevista a l'article 76.1, paràgref c) de 
la Llei 16/1985, de 25, de juny, del patrimoni històric 
espanyol.  
 

IV.- Dins el termini legalment procedent, 
l'ajuntament d'Escorca presentà al⋅legacions per a la 
defensa dels seus interessos, en la que es feia constar, 
en síntesi, que havia autoritzat tasques de neteja i 
eixermada al camí de Massanella, i que aquestes tasques 
no estan sotmeses a llicència municipal d'obres, ja que 
no figuren incloses dins els actes sotmesos a llicència 
regulats a la Llei 10/1990, de 23 d'octubre. 
 

V.- Mitjançant resolució de data 13 d'octubre 
de 1997, l'instructor de l'expedient acordà l'obertura 
d'un període de prova, de trenta dies hàbils, on proposà 
la realització d'una sèrie de proves, documental i 
testifical de representant de l'ajuntament d'Escorca, per 
tal d'arribar al millor aclariment dels fets objecte de 
denúncia. 
 

VI.- De les proves practicades, queda com a fet 
provat i indiscutit l'atorgament al Sr. Coll de Oleza, 
propietari de la finca Massanella, d'una llicència 
d'obres per la realització d'una sèrie d'obres i 
intervencions al camí de Coma Freda, conegut com camí de 
ses cases de sa neu, sense comptar amb la prèvia i 
preceptiva autorització de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històric Artístic de Mallorca. 
 

La llicència municipal d'obres fou atorgada per 
la realització de "desbroce y limpieza del camino", i amb 
data 26 de juny de 1996. 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 

I.- Al punt IV del plec de càrrecs formulat 
per l'instructor, de data 15 d'abril de 1997, es tipifica 
l'esmentat fet com a infracció al patrimoni històric, 
prevista a l'article 76.1, paràgraf c), de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
 

II.- L'atorgament de la llicència d'obres que 
ha motivat aquest expedient sancionador, fet que s'ha 
produït i que no ha estat discutit al llarg del present 
expedient sancionador, afecten a un terreny (paratge 
pintoresc) que té  la condició de Bé d'Interès Cultural  
(Disposició transitòria vuitena de la Llei 16/1985, de 25 
de juny). Per tant, li és d'aplicació l'esmentada Llei. 
 

No són jurídicament sostenibles les 
al⋅legacions de l'ajuntament d'Escorca en el sentit que 
el que es va atorgar no era una llicència d'obres, que 
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simplement es va emprar un imprès igual al de les 
llicències municipals per sotmetre a control l'activitat 
que volia dur a terme al camí de Massanella. 

 
Cóm pot l'ajuntament d'Escorca parlar que es va 

emprar un full de llicència d'obres comú a totes les 
llicències que es concedeixen perquè l'interessat 
"disposes d'un espècie d'autorització municipal, que li 
suposes un control de les actuacions sol⋅licitades i 
perquè així ho sabes en tot moment l'interessat."? 
 

Les llicències i autoritzacions es concedeixen 
o es deneguen en base a l'ordenament jurídic vigent. Si 
és cert que l'ajuntament d'Escorca creu firmement que els 
actes pels quals es va sol⋅licitar la llicència, no estan 
sotmesos a aquesta, el que hauria d'haver fet és 
justament no atorgar-la. Cóm vol exercitar un control 
fora de la legalitat vigent? A quins casos efectuarà 
aquest control als administrats i a quins casos no? 
 

D'altra banda, i així ha quedat clar a 
l'expedient d'acord amb els mitjans provatoris emprats, 
la llicència atorgada per l'ajuntament d'Escorca ho va 
esser per "desbroce y limpieza del camino", termes que 
venen perfectament recollits al Plec de Condicions 
Tècniques Generals per obres de Carreteres i Ponts (PG3) 
aprovades per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976 
(BOE de 7 de juliol). 
 

I precisament, el "desbroce y limpieza del 
camino" sí que és un acte que està sotmès a llicència 
municipal d'obres, llevat que sigui una competència 
exclusivament de l'autoritat en matèria agrícola. 
 

Per tant, sí que existeix una obligació 
d'atorgament de llicència per part de l'ajuntament 
d'Escorca; i per tant, vist que el lloc on s'ubica està 
afectat 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, 
amb caràcter previ a l'atorgament de la mateixa és 
preceptiva i prèvia l'autorització de l'organisme 
competent en matèria de patrimoni històric, es a dir, la 
Comissió Insular del Patrimoni Històric Artístic de 
Mallorca. 
 

En aquest sentit, la sentència del Tribunal 
Suprem de data 23 de gener de 1995, en el seu fonament de 
dret nú. 3, afirma: 
 

"En cuanto al fondo del asunto, interesa 
señalar que la sentencia apelada decreta la nulidad de 
los acuerdos recurridos por entender, en esencia, que 
encontrándose el camino litigioso en una zona o paraje 
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declarado bien de interés cultural, el mismo goza de la 
protección dispensada por la Ley de Patrimonio Histórico 
de 25 de junio de 1985, no tenida en cuenta en aquellos 
actos. Los apelantes, por el contrario, entienden 
inaplicable dicho ámbito normativo, considerando la zona 
de que se trata no un bien de interés cultural sino como 
un simple espacio natural protegido. Para determinar cuál 
es el régimen aplicable resulta imprescindible hacer una 
breve incursión sobre la evolución legislativa seguida en 
relación con la protección de los denominados "parajes 
pintorescos". Conviene previamente resaltar, y en ello 
hay absoluta conformidad de las partes, que por Decreto 
984/1972, de 24 de marzo, se declaró Paraje Pintoresco la 
costa noroeste de la Isla de Mallorca, donde está ubicada 
la finca y el camino litigioso, así como que su tutela 
quedaba bajo la protección del Estado, a través de la 
Dirección General de Bellas Artes. No hay duda, pues de 
que  
en ese primer momento el terreno en cuestión gozaba de la 
protección dispensada por la Ley de Patrimonio Artístico 
de 13 de mayo de 1933. La posterior publicación de la Ley 
15/1975, de 2 de mayo, sobre Espacios Naturales 
Protegidos, no altera un ápice, en contra de lo aducido 
por los apelantes, la situación descrita, pues si bien es 
cierto que se establece en la disposición final primera 
que el Gobierno, en el plazo de un año, dictará o 
propondrá a las Cortes las disposiciones precesas para 
incorporar al régimen de dicha Ley los terrenos que en 
dicho momento gozan de la condición, entre otras, de 
Parajes Pintorescos, también lo es que al mismo tiempo se 
preveía, en la disposición transitoria, que en tanto no 
se aprobasen las referidas disposiciones "el régimen de 
los Parques Nacionales ..., y Parajes Pintorescos 
existentes, será el establecido en las disposiciones de 
su creación y en las complementarias que les sean 
aplicables". Ni que decir tiene que la ausencia de las 
citadas disposiciones determinó la continuación del mismo 
régimen jurídico. Hasta tal punto ello es así que la 
disposición transitoria de la Ley 15/1975, de 2 de mayo, 
de Espacios Naturales, mientras no sean reclasificados 
conforme a su disposición final, conservarán la condición 
de Bienes de Interés Cultural." 
 

Així mateix, en el seu fonament cinquè, se 
senyala que: 
 

"... lo que se pretende "conservar" -hasta 
tanto se procede a la "reclasificación" de los Parajes 
Pintorescos- es su vinculación con el régimen del 
patrimonio histórico. Solución que, por otra parte, es la 
que más se acomoda a los principios de nuestra 
Constitución, pues, mientras no se proceda a la 
"reclasificación" del terreno en cuestión, los mismos 
seguirán manteniendo la condición de bienes del 
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patrimonio histórico, y sabido es que tanto su 
conservación como su enriquecimiento constituye una 
obligación fundamental que vincula a todos los poderes 
públicos, según establece el artículo 46 de la norma 
constitucional." 
 

Aquesta sentència delTribunal Suprem venia a 
confirmar la núm. 434, de dia 11 de desembre de 1989, de 
la Sala Contenciós-Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears, que, en el seu fonament 
de dret VII, assenyala: 
 

"... se impone decir que el camino cuestionado 
se halla ubicado en una zona o paraje declarada bien de 
interés cultural, pues en el año 1972 se promulgó el 
Decreto 924, de 24 de marzo, en virtud del cual, toda el 
área de la Costa Noroeste de Mallorca fue declarada 
paraje pintoresco, y cuya tutela correspondía, dadas las 
disposiciones contenidas en el aludido Decreto, al 
Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la 
Dirección General de Bellas Artes. La condición antedicha 
vino a ser confirmada, posteriormente, por la disposición 
transitoria 8ª de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, de tal suerte que en 
cumplimiento de esta última, art. 20.1, el municipio o 
municipios en donde se ubique un bien de interés 
cultural, vendrá obligado a la redacción de un Plan 
Especial de Protección; y si ello no se lleva a cabo, hay 
que estar dispuesto en la misma Ley, art. 20.3, que 
dispone: Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan, el 
otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas 
antes de incoarse el expediente declarativo del Conjunto 
Histórico, Sitio Histórico, etc., precisará resolución 
favorable de la Administración competente para la 
protección de los bienes afectados y, en todo caso, no se 
permitirán alineaciones nuevas, alteraciones en la 
edificabilidad, parclaciones y agregaciones." 
 

En similars termes es pronuncia la sentència 
del Tribunal Suprem de 15 de febrer de 1995. 
 

De la jurisprudència esmentada, es dedueix 
clarament que la declaració de Paratge Pintoresc imposa 
als municipis afectats l'obligació de redactar un Pla 
Especial de Protecció o altre instrument de planejament 
dels prevists a la legislació urbanística que contempli 
les determinacions de la Llei 16/1985 (art. 20). I si 
això es així, és clara la simil⋅litud del paratge 
pintoresc amb el Lloc Històric, i no amb les altres dues 
figures assenyalades a l'art. 20 (Conjunt Històric i Zona 
Arqueològica). En aquest sentit, l'article 15.4 de la 
Llei 16/1985 senyala que: "Sitio Histórico es el lugar o 
paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos 
del pasado, a tradiciones populares, creaciones 
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culturales o de la Naturaleza y a obras del hombre, que 
posean valor histórico, etnológico, paleontológico o 
antropológico." 
 

En conseqüència, tant de l'article 20,  com de 
l'art. 22 del mateix cos legal ("Cualquier obra o 
remoción de terreno que se proyecte realizar en un Sitio 
Histórico o en una Zona Arqueológica declarados Bien de 
Interés Cultural deberá ser autorizada por la 
Administración competente para la protección de dichos 
bienes, ..."), es desprèn que per a l'atorgament de 
llicència per aquestes obres objecte d'aquest expedient 
sancionador (desbroce y limpieza), és necessària 
l'autorització prèvia de l'organisme competent en matèria 
de patrimoni històric, que, en virtut del traspàs de 
competències realitzat pel Govern de la CAIB als Consells 
Insulars, mitjançant la Llei 6/1994, de dia 13 de 
desembre, correspon a la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca.  
 

III.-Cosa diferent és si el Sr. Coll de Oleza, 
promotor de les actuacions al camí objecte d'anàlisi, 
s'ha ajustat o no a la literalitat de la llicència 
municipal atorgada, que correspondrà en tot cas a 
l'ajuntament d'Escorca mitjançant els procediments 
legalment establerts, i exigir, al seu cas, les 
presumptes responsabilitats a que hagi lloc. 
 

IV.- Vists els fets provats (antecedents de 
fets), les al⋅legacions de l'interessat i les proves 
practicades, és aplicable al present cas l'article 76.1, 
c) en relació amb l'article 23 de la Llei 16/1985, per 
l'atorgament de llicència d'obres a la Serra de 
Tramuntana (Paratge Pintoresc), lloc declarat bé 
d'interès cultural per la Llei 16/1985, de 25 de juny, 
sense comptar amb la prèvia i preceptiva autorització de 
l'Administració competent (Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca). 
 

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

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

De la lectura de l'art. 76.3 s'observa que la 
infracció comesa implica una sanció econòmica que pot 
arribar fins a 25.000.000 de pessetes. 
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En el present cas, i vistes les al⋅legacions i 
proves realitzades, no s'hi descobreix l'existència 
d'intencionalitat ni reiteració. Ara bé, es tracta d'un 
incompliment per part d'una administració pública, fet  
més greu que l'incompliment per part d'un particular si 
tenim en compte que és la pròpia administració la que ha 
de vetllar pel compliment de l'ordenament jurídic vigent 
i s'ha de sotmetre a ell (art. 9 i 103 de la 
Constitució).  
 

VII.-Són d'aplicació al present cas, a més de 
l'article 76.1,c) , en relació amb l'article 23, i els 
articles 77 i 78, de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol, i la jurisprudència abans 
assenyalada, el Decret autonòmic 14/1994, de 10 de 
febrer, en quant al procediment a seguir en l'exercici de 
la potestat sancionadora, i les disposicions contingudes 
a la Llei autonòmica 6/1994, de 13 de desembre, en quant 
a les competències assumides pel Consell Insular de 
Mallorca en matèria de patrimoni històric. 
 

VIII.-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 
 
 ACORD: 
 

I.- Sancionar a l'ajuntament d'Escorca per la 
infracció administrativa prevista a l'article 76.1, c) en 
relació amb l'article 23 de la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del Patrimoni Històric Espanyol, amb una multa d'un 
milió de pessetes (1.000.000.- ptes.). 
  

II.- Notificar el present acord a l'interessat, 
Ajuntament d'Escorca, 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." 
 
 

Intervé el Sr. González Ortea (PP). Fa notar 
que la proposta introdueix un fet innovador, diferent de 
com solen esser les actuacions de la Comissió, ja que es 
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tracta d'una sanció contra un ajuntament que, a més, és 
de dimensions molt reduïdes i que no té serveis tècnics o 
jurídics. Explica que el fet és que un propietari altera 
un camí, unes obres que requereixen, no només llicència 
municipal, sinó, a més, informe previ de la Comissió de 
Patrimoni. El propietari havia presentat una sol⋅licitud 
per fer una neteja i eixermada del camí, quan per fer 
això no havia de menester llicència. Recorda que la Llei 
de Patrimoni es refereix a qualsevol obra o remoció del 
terreny en una zona declarada BIC. 
 

L'Ajuntament va cometre l'error de donar permís 
per fer allò que havia demanat i el propietari fa altres 
coses que el fan objecte de la sanció que el Ple acaba 
d'aprovar en el punt anterior. 
 

Considera que el Consell posa una sanció 
desproporcionada per haver donat una llicència, en els 
termes de la petició, sense l'informe de Patrimoni.  
 

Fa notar que l'informe dels tècnics recull que 
no es descobreix l'existència d'intencionalitat ni de 
reiteració i, per tant, demana que la sanció quedi 
reduïda a la mínima expressió i limitada a una 
amonestació per escrit a l'Ajuntament. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSM). Recorda que el 
funcionament de la Comissió en matèria de sancions és 
que, quan els tècnics detecten una irregularitat, 
s'inicia l'expedient que passa a l'assessoria jurídica, 
que actua com a instructor, i fa una na proposta basada 
en una tasca rigorosa, parlant amb les persones 
implicades i fent una acumulació de proves. Informa que 
d'ençà que és president d'aquesta Comissió, sempre s'ha 
donat per bona la proposta de sanció de l'instructor, 
proposta que també ha estat sempre ratificada pel Ple.  
 

Proposa continuar en aquesta mateixa línia pel 
que fa a aquesta proposta, ja que és evident que compta 
amb totes les garanties i està prou fonamentada, 
ratificant la proposta de l'instructor. Lògicament, 
continua, l'Ajuntament podrà fer els recursos que 
consideri oportuns. 
 

Per altra banda, recorda que no és la primera, 
sinó la segona vegada que hi ha una proposta per aquesta 
quantia a un ajuntament. El primer cas va esser a 
l'Ajuntament de Fornalutx, per un cas bàsicament similar. 
 

 
Torna intervenir el Sr. González Ortea (PP). Voldria 
poder rebatre les argumentacions del Sr. Pons, però 
considera que l'afirmació que les propostes anteriors 
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dels instructors no les ha alterades la Comissió no és un 
argument. 
 

Afirma que ha exposat la problemàtica de 
l'expedient i esperava obtenir una resposta d'ordre 
polític en què es donassin les raons per les quals el 
president de la Comissió havia considerat oportú acceptar 
la proposta d'un funcionari que fa una inspecció. Si la 
raó és que sempre s'ha de fer allò que proposen els 
instructors significa que els polítics sobren.  
 

Insisteix que això no és cap raó de pes per 
oposar-se a allò que ha explicat. Es tracta d'un fet 
realment extraordinari i lamentaria que hi hagués unes 
altres raons per mantenir aquesta desproporció absoluta 
en la sanció. 
 

El Sr. Pons (PSM) considera que precisament és 
una raó sòlida acceptar la proposta de l'instructor, ja 
que evidencia la no interferència de l'administració 
política en una decisió bàsicament tècnica, on se suposa 
que hi ha més elements de judici que la simple apreciació 
dels consellers.  
 

Per altra banda, fa notar que el cas semblant 
d'un altre ajuntament, més poc greu que aquest, va tenir 
una sanció d'un milió de pessetes, i va comptar amb la 
ratificació del Ple. Pensa que no seria coherent ni 
justificable, ara, rebaixar la sanció a l'Ajuntament 
d'Escorca. 
 

Fa notar que moltes vegades dins el Ple 
s'invoquen els fonaments dels informes tècnics o 
jurídics. Es demana si aquests informes s'ha d'escoltar 
quan convé políticament o s'han d'escoltar sempre. 
 

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

TERCER PUNT.- INCLUSIÓ A L’INVENTARI DEL 
PATRIMONI CULTURAL MOBLE DE LA CAIB DE TRES OBRES 
PICTÒRIQUES DELS ARTISTES JOAN MIRÓ, MANUEL MILLARES I 
MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ, PROPIETAT DEL SR. GUILLEM REYNÉS 
CORBELLA. 
 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca: 
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" Atès que la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca acordà, en la sessió de 
data 10 d'octubre de 1996, la incoació de l'expedient 
d'inclusió a l'Inventari del Patrimoni Cultural Moble de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les obres 
pictòriques propietat del Sr. Guillem Reynés Corbella, 
que se relacionen a l'annex adjunt a la proposta. 
 

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

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

I.- S'inclou a l'Inventari del Patrimoni 
Cultural Moble de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears les obres pictòriques dels artistes Joan Miró, 
Manuel Millares i Manuel Hernández Mompó, propietat del 
Sr. Guillem Reynés Corbella, i que es relacionen a 
l’annex del present acord. 
 

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

III.-Aquest acord s'ha de publicar en el 
Butlletí Oficial de l'Estat i al Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i s'ha de 
comunicar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
perquè procedeixi a la seva anotació definitiva a 
l'Inventari del Patrimoni Cultural Moble de la Comunitat 
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Autònoma de les Illes Balears, i insti la seva anotació a 
l'Inventari General de Béns Mobles. 
 
 ANNEX 
 
RELACIÓ DE LES OBRES PROPIETAT DEL SR. GUILLEM REYNÉS 
CORBELLA QUE S'INCLUEN A L'INVENTARI DE BÉNS MOBLES: 
 
AUTOR: Joan Miró. 
TÍTOL: Sense Títol. 
TÈCNICA: Gravat (aigua forta sobre paper guarró). 
ÈPOCA: 1976-1980. 
 
AUTOR: Manuel Millares. 
TÍTOL: Sense Títol. 
TÈCNICA: Gouache - 70 x 100. 
ÈPOCA: 1960-1970. 
 
AUTOR: Manuel Hernández "Mompó". 
TÍTOL: Sense Títol. 
TÈCNICA: Oli/llenç - 130 x 37. 
ÈPOCA: 1978." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

QUART PUNT.- DECLARACIÓ BÉ D’INTERÈS CULTURAL, 
AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT, A FAVOR DE LA BARCA DE BOU  
LA BALEAR  

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca: 

 
"Atès que la Comissió Insular del Patrimoni 

Històric-Artístic de Mallorca acordà, en la sessió de 
data 13 de febrer de 1997, l'incoació de l'expedient de 
declaració de bé d'interès cultural, amb la categoria de 
monument, a favor de la Barca d Bou La Balear  segons 
l’annex que obra a l'expedient. 
 

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

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

I.- Es declara bé d’interès cultural, amb la 
categoria de Monument, la Barca de Bou La Balear, 
inscrita al fol 143 del Tom 836 de l'Arxiu, Llibre 16 de 
la Secció de Vaixells , fulla núm. 846, del Registre 
Mercantil de Balears. 
 

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

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

IV.- Aquesta declaració s'ha de notificar al 
seu propietari, Sr. Manuel López Reche, i comunicar a 
l’Ajuntament de Felanitx, que haurà de donar-li 
publicitat mitjançant el tauló d'anuncis per a general 
coneixement. 
 
 ANNEX 
 

LA BALEAR: Barca de Bou construïda l'any 1924 a 
les drassanes Ballester de Palma. Mides: 13,56 m. 
d'eslora, 4,45 m. de mànega, 1,49 m. de puntal. 
 

El bou és un art d'arrossegament de fons per 
dues peces de xarxa i remolcat per dues barques de vela 
iguals, la parella de vela o parella de bou, anomenades 
també, com l'art mateix, simplement bous. És un art 
probablement d'origen mediterrani, ja usat a la primeria  
del s. XVIII a Catalunya. 
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La Balear es tracta d'una antiga embarcació de 
plantilles mallorquines però amb petites modificacions a 
aquestes, el que li dóna actualment un aspecte diferent. 
Aquestes barques de bou pertanyen a l'últim tipus de 
barques d'arrossegament a vela, a les quals, als anys 
vint d'aquest segle, se les anirien adaptant motors. 
Aquesta mecanització i la progressiva arribada d'altres 
tipus d'embarcacions, més grans i modernes, ha conduït a 
la desaparició de l'antiga flota de bous. Tot això fa que 
la Balear constitueixi un exemplar únic de la flota 
pesquera tradicional de Mallorca i un objecte 
d'inexcusable protecció com a bé de valor etnològic." 
 
 

Intervé el Sr. Pons (PSM). Explica que es 
presenta la proposta de declaració com a BIC pel fet que 
es tracta d'una barca de bou, construïda el 1924 a les 
drassanes de Palma, d'un tipus del qual ja no queda cap 
exemplar. L'única manera per evitar que el propietari, 
per renovar flota, no hagi de destruir la barca és 
aquesta declaració de BIC. Amb la declaració 
s'aconsegueix l'objectiu que es pretén que és 
salvaguardar una embarcació que té uns valors culturals 
derivats de la seva singularitat. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

CINQUÈ PUNT.- INCLUSIÓ A L’INVENTARI DEL 
PATRIMONI CULTURAL MOBLE DE LA CAIB DE LA COL⋅⋅⋅⋅LECCIÓ DE 
RAJOLES VALENCIANES DE VALENTÍ MESTRE. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca: 

 
" Atès que la Comissió Insular del Patrimoni 

Històric-Artístic de Mallorca  en la sessió de data 10 
d'octubre de 1996,acordà, la incoació de l'expedient 
d'inclusió a l'Inventari del Patrimoni Cultural Moble de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la 
col⋅lecció de rajoles valencianes Valentí Mestre, segons 
l'annex adjunt a la proposta. 
 

Atès que s'han dut a terme els tràmits 
preceptius i prevists per a la incoació i instrucció de 
l'expedient de referència per a procedir a efectuar la 
inclusió a l’inventari. 
 

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

I.- S'inclou a l’Inventari del Patrimoni 
Cultural Moble de la CAIB la col⋅lecció de rajoles 
valencianes  Valentí Mestre que se relacionen a l’annex 
adjunt al present acord. 
 

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

III.-Aquest acord s'ha de publicar en el 
Butlletí Oficial de l'Estat i al Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i s'ha de 
comunicar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
perquè procedeixi a la seva anotació definitiva a 
l'Inventari del Patrimoni Cultural Moble de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, i insti la seva anotació a 
l'Inventari General de Béns Mobles. 
 
 
 ANNEX 
 
 
RELACIÓ DE LA COL⋅LECCIÓ DE RAJOLES VALENCIANES VALENTÍ 
MESTRE QUE S'INCLOUEN A L'INVENTARI DE BÉNS MOBLES: 
 
1.Plafó triangular gerro tipus copa Médicis 
2.Plafó triangular gerro forma copa ram de flors. 
3.Igual num. Inv. 24.364 amb disposició pictòric 
invertida. 
4.Igual num. Inv. 24.364 amb disposició pictòric 
invertida. 
5.Festa campestre. 
6.Cavalcada Reis Mags. 
7.Paisatge amb figures. 
8.Escena taurina. 
9.Al⋅legoria d’Àsia. 
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10.Escena de gèneres : Espadatxí. 
11.Escena de gèneres inspirada en el teatre clàssic. 
12.Escena camperola. 
13.Paisatge 
14.Paisatge amb templet al fons. 
15.Crucifixió. 
16.Escena gènere coneguda com Singeries. 
17.Escena de cuina. 
18.Paisatge marí. 
19.Greca decorativa tipus vegetal. 
20.Escena pastoral. 
21.Gerro. En la peanya figura Rs Fcas.Bru ft." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
Intervé la Sra. Thomàs (EU). Recorda que el 17 

de febrer es va registrar un escrit en què es demanava 
informació sobre la contractació a l'empresa PROASES, 
S.A. de la gestió de les assegurances de la institució. 
S'hi demanava quins criteris se seguiren per fer 
l'adjudicació, en quina data, quants de contractes s'han 
fet, amb quines companyies, amb quin cost i, finalment, 
amb quina durada.  
 

L'interès de la pregunta deriva del fet que 
aquesta empresa la presidia el senador Tomey i la premsa 
cita que el Consell apareix en l'expedient que s'ha obert 
al senador. 

Formula ara la pregunta oralment perquè no ha 
obtingut resposta escrita en dos mesos, cosa que demana 
que es faci en el temps més curt possible. 
 

Per part de Secretaria s'informa que divendres 
passat, la presidenta va signar la resposta. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Es refereix a la 
notícia, apareguda als mitjans de comunicació, en el 
sentit que el Consell donarà una ajuda a uns aficionats 
al club de futbol Reial Mallorca per la compra d'uns 
impermeables o tres quarts. Aquesta qüestió no ha passat 
per comissió. Prega que l'equip de govern faci una 
reflexió i que si només ha estat un compromís oral 
consideri la possibilitat de desfer-lo, ja que no s'entén 
la raó d'aquesta compra i si es tracta de fomentar 
l'afició a l'esport professional no és el camí més 
adient. 
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Si es tracta d'una decisió personal de la 
presidenta presa en ús de les seves atribucions, demana 
que consti en acta el prec que se'n faci una tramitació 
adient i se'n faci la publicitat corresponent. 
 

Però el prec concret que fa és que no es doni 
aquest ajut. 
 

El president, les notícies que té són que la 
presidenta, en exercici de les seves competències, ha 
pres una decisió i, per tant, és efectiva. L'expedient el 
pot consultar la Sra. Thomàs per saber quina contractació 
s'ha fet. 
 

Intervé el Sr. Riera (PP) demana quan fan 
comptes posar en marxa l'Institut de l'Esport Hípic de 
Mallorca que havia de començar el primer de gener. 
 

Respon el Sr. Diéguez (PSOE). Informa que es 
farà tan aviat com els Pressuposts estiguin aprovats 
definitivament. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Recorda que va 
formular per escrit una pregunta relativa als viatges i 
conferències d'aproximació al Regne de Mallorca. La 
reitera ara perquè ha vist abonaments per aquest concepte 
en els decrets a donar compte. 
 

El president indica que farà les gestions 
oportunes perquè tengui la resposta detallada. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) recorda que el Ple del mes 
de juliol va acordar elaborar un estudi de les 
necessitats existents en infraestructures culturals a la 
part forana de Mallorca. Demana què s'ha fet. 
 

El Sr. Pons (PSM) respon que la Comissió ha 
acabat la fase d'elaboració del material d'enquesta i 
d'anàlisi del equipaments de diferents municipis. Per 
altra banda, s'ha arribat a un acord amb Sa Nostra perquè 
subvencioni el 50% d'aquesta feina. Informa que s'ha 
aprofitat i adaptat material similar elaborat per la 
Diputació de Barcelona. La previsió és que tan aviat com 
el conveni se signi, s'iniciï l'estudi i la tasca pugui 
haver finalitzat abans del començament de les vacances 
d'estiu. 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Es refereix a 
l'art. 33 de la Llei d'acció social que preveu que els 
ajuntaments han de procurar destinar a aquest concepte un 
mínim d'un 6% anual. Demana si se sap quants 
d'ajuntaments compleixen aquesta recomanació. 
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Respon el Sr. Pons (PSOE). Indica que la feina 
de recopilació està feta amb l'única excepció de 
Capdepera. El resultat se li farà arribar juntament amb 
els criteris que s'han fet servir. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Demana quan fan 
comptes substituir el Sr. Sansó en l'Àrea de Recursos 
Humans, ja que fa uns quants mesos que va dimitir. 
 

El president respon que l'Àrea de Recursos 
Humans està coberta per la presidenta de la institució i 
que en aquest moment no hi ha previsió de substitució, i 
que no hi ha cap buit en la gestió.  
 
 

 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. 

President en funcions, aixeca la sessió a les tretze 
hores i vint-i-set 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. Sr. President en funcions del 
Consell Insular de Mallorca. 
 

 
      V.i P, 

  EL PRESIDENT EN FUNCIONS, 
 
 

 
 
 
 


