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

 
 
 

A les onze hores i catorce minuts del dia sis de juliol 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: 

Hble. Sra. Presidenta: Maria Antònia Munar Riutort. 

 
Hbles. Srs. Consellers:   Margarita Ferrando i Barceló, Maria 

del Pilar Ferrer i Bascuñana,  Maria de los Reyes Carbonell Alberti, 
Andres Riera i Bennàsar, Mauricio Rovira de Alós, Juan Flaquer 
Riutort, Carlos Felipe Cañellas Fons, Juan Verger Pocoví, Alejandro 
Pablo Espinós Bonmatí, Bartomeu Blanquer i Sureda, Guillermo Vidal i 
Bibiloni, José Maria Gonzàlez i Ortea, Andres Crespí i Plaza, 
Francisco Antich Oliver, José Ramón Orta Rotger, Francesc Triay 
Llopis, Antoni Alorda i Vilarrubias, Juan Mesquida Ferrando, Damià 
Pons i Pons, Antonio José Diéguez i Seguí, Catalina Mercedes Amer i 
Riera, 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: Hble. Sres. María 

Salom i Coll, Maria Rosa Estaras Ferragut. 
 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 
Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 

 
L’Hble Sr. Joan Verger (PP) surt en el punt 16 i no es 

reincorpora, L’Hble. Sr. Alejandro Espinos surt el punt 33 i no es 
reincorpora, l’Hble. Sr. Andreu Crespi (PSOE) surt al punt 33 i no es 
reincorpora. 
 
 
          PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (1-6-98). 

 
S’aprova l’acta per unanimitat. 
 
 
PRESIDÈNCIA. 
 
 
PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
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El Ple en resta assabentat. 
 
 
PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 
Es llegeixen els següents decrets: 

 
“ASSUMPTE: Compareixença davant la Sala Tercera del Tribunal 

Suprem en el recurs de cassació interposat pel Sr. Ignacio Moragues 
Ribas de Pina contra la sentència dictada per la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 
en les Actuacions 893/95. 
 

Aquesta Presidència, vist l’informe de l’Assessoria Jurídica 
del C.I.M. de 27 de maig de 1998, resolc, per raons d’urgència i amb 
fonament a l’article 34.1.h) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, que el 
Consell Insular de Mallorca comparegui com a recorregut davant la Sala 
Tercera del Tribunal Suprem en el recurs de cassació interposat contra 
la sentència dictada per la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears Actuacions 893/95. 
Assumirà la representació del Consell Insular de Mallorca el 
Procurador de Madrid Sr. Alejandro Gonzalez Salinas i la direcció 
tècnica els Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats integrants de l’Assessoria Jurídica 
del C.I.M., en base a l’article 447.2 de la llei Orgànica 6/1.986. 
Que es doni compte la present resolució al ple a la primera reunió 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. Bermell Sabater, en representació del Sr. Miguel Balle Pons, 
contra “Resolució del Consell Insular de Mallorca, d’acte pressumpte, 
desestimantori de la sol.licitud de Responsabilitat Patrimonial, exp. 
4/97”. Actuacions 620/98. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat 
l’informe de l’Assessoria Jurídica del C.I.M. de 1 de juny 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 
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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 unaminitat. 
 
 

“ASSUMPTE: INTERPOSICIÓ RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
CONTRA L’ACORD ADOPTAT PER L’AJUNTAMENT DE PALMA, EN SESSIÓ PLENÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 26 DE MARÇ DE 1998, D’APROVAR DEFINITIVAMENT LA 
MODIFICACIÓ DEL P.E.P.R.I. SA GERRERIA (U.E.2.B.) P.G.O.U., DE PALMA 
DE MALLORCA, PUBLICAT AL B.O.C.A.I.B. NÚM. 59 DE DIA 2 DE MAIG DE 
1998. 

 
DECRET: Examinat l’escrit de l’Honorable Sr. Conseller 

Delegat d’Urbanisme, de dia 27 de maig de 1998, sobre el projecte de 
modificació del P.E.P.R.I. SA GERRERIA (U.E.2.B.) P.G.O.U. de Palma 
i vist l’informe de l’Assessoria Jurídica del C.I.M., de dia 2 de 
juny 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 
interposat recurs contenciós-administratiu contra l’acord de 
l’Ajuntament de Palma, adoptat en sessió plenària celebrada dia 26 
de març de 1998, i publicat en el B.O.C.A.I.B. número 59, de dia 2 
de maig de 1998, d’aprovar definitivament la modificació del 
P.E.P.R.I. de Sa Gerreria (U.E.2.B.). 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.” 
 
 

Se sotmet a votació i es ratifica per desset vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i catorze en contra (PP, Mixt). 
  

 
“ASSUMPTE: compareixença com a codemandat davant la Sala 

Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en el recurs contenciós administratiu interposat per 
l’advocada Sra. Maria Beltrán Mora, en representació de la Sra. Maria 
Mayol Artigues, contra “l’acord adoptat pel Ple del Consell Insular de 
Mallorca, en sessió ordinària de dia 2 de febrer de 1998 pel qual es 
desestima el recurs ordinari contra el de la Comissió Insular 
d’Urbanisme, sobre aprovació definitiva de l’expedient de modificació 
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de les Normes Subsidiàries de Planejament de Vilafranca de Bonany”. 
Actuacions 613/98. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat 
l’informe de l’Assessoria Jurídica del C.I.M. de 3 de juny 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 pel 
Lletrat Sr. Rafael Ortiz Portela, en representació de la Sra. 
Francisca Vanrell Llompart, contra “Acord del Consell Insular de 
Mallorca en sessió de dia 2 de març de 1998, en relació a la 
imposició de sanció per suposada infracció urbanística comesa a la 
parcel.la 54 del Polígon 3, de Pollença”. Actuacions 751/98. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat 
l’informe de l’Assessoria Jurídica del C.I.M. de 9 de juny 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. 
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“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 la 
Procuradora Sra. Concepción Zaforteza Guasp, en representació del Sr. 
Antonio Servera Capellá, contra “la resolució dictada pel Ple del 
Consell Insular de Mallorca, de 2 de febrer de 1998, pel qual s’imposa 
una multa de 2.137.927 pts. com a responsable d’una infracció 
urbanística per les obres duites a terme a la finca Ca’n Duran 
S’Aranjassa, terme de Palma”. Actuacions 790/98. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat 
l’informe de l’Assessoria Jurídica del C.I.M. de 23 de juny 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 la 
Procuradora Sra. Monserrat Montane Ponce, en representació de PLAYA DE 
MALLORCA S.L., contra “l’acord del Ple del Consell Insular de Mallorca 
de 4.5.98 relatiu a la suspensió del Pla General de Felanitx, a 
l’àmbit dels polígons 15 i 36, sòl no urbanitzable de la zona de Porto 
Colom”. Actuacions 878/98. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat 
l’informe de l’Assessoria Jurídica del C.I.M. de 23 de juny 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 
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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 pel 
Lletrat Sr. Juan Mir Ramonell, en representació del Sr. Bernardo Coll 
de Oleza, contra “acord de la Comissió de Cultura i Patrimoni Artístic 
del Consell Insular de Mallorca de 17.4.98, pel qual s’imposa una 
multa de 75.000 pts.”. Actuacions 894/98. 
 

Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat 
l’informe de l’Assessoria Jurídica del C.I.M. de 25 de juny 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 a les Diligències Prèvies núm. 

2113/98 davant el Jutjat d’Instrucció núm 1 de Palma, sobre delicte 
relatiu a l’exercici de Drets Fonamentals i Llibertats Públiques 
garantides per la Constitució. 
 

Vista la demanda formulada pel Sr. Gregorio Lladó Picornell, 
actuant com a Coordinador de la Secció Ocupacional del Centre CIPRES 
(Centre per a la Integració, Promoció i Educació Social), organisme 
depenent del Consell Insular de Mallorca, davant el Jutjat 
d’Instrucció núm. 1 de Palma i l’informe de l’Assessoria Jurídica del 
C.I.M. de dia 29 de juny de 1998, i amb fonament a l’article 34.1.h) 
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
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Local, resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui en les 
meritades Diligències Prèvies número 2113/98 seguides davant el 
Jutjat d’Instrucció Número 1 de Palma, mitjançant els lletrats 
adscrits a l’Assessoria Jurídica del C.I.M. Sr. Gabriel de Oleza 
Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, 
en base a l’article 447.2 de la llei Orgànica del poder Juridicial, 
assumiran la representació i direcció d’aquest. 
Que es doni compte de la present resolució al Ple, a la primera sessió 
que farà per a la seva ratificació.” 
 
 
  Es ratifica el Decret per unanimitat. 
 

 
PUNT 4.- PROPOSTA DE NOMENAMENT SUPLENT DE LA JUNTA DE 

PATRONS DE LA FUNDACIÓ DEL JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

 
“ DECRET: “La Comissió de Govern del Consell Insular de 

Mallorca, de dia 22 de juliol de 1996, acordà designar a l’Hble. Sr. 
Damià Pons Pons, representant d’aquesta Corporació al Patronat de la 
Fundació Jardí Botànic de Sóller, per la qual cosa, i fent ús de les 
atribucions que em confereix el Reglament Orgànic del Consell Insular 
de Mallorca, al seu art. 67 sobre nomenament de representants del 
Consell en altres entitats per via d’urgència, resolc: 

 
Nomenar per via d’urgència a l’Hble. Sra. Catalina Mª Bover i 

Nicolau, Consellera Delegada de Foment i Ocupació, suplent de l’Hble. 
Sr. Damià Pons Pons, President de la Comissió de Cultura i Patrimoni 
Històric, al Patronat de la Fundació Jardí Botànic de Sóller, a 
ratificar pel Ple d’aquesta Corporació en la primera sessió que se 
celebri, d’acord amb el que preveu l’art. 67 del Reglament Orgànic del 
Consell Insular de Mallorca.” 
 

Se sotmet a votació i es ratifica el nomenament per desset 
vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i catorze abstencions (PP, Mixt).  
 
 

PUNT 5.- NOMENAMENT PER VIA D’URGÈNCIA DE SUPLENT DE LA 
COMISSIÓ BILATERAL I PARITÀRIA DE L’AUTORITAT DE GESTIÓ DEL PARC 
NATURAL DE SA DRAGONERA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

 
“ DECRET: “El Ple del Consell Insular de Mallorca, de dia 5 

de febrer de 1996, acordà designar a l’Hble. Sra. Catalina Mª Bover i 
Nicolau, membre de la Comissió Bilateral i Paritària que ha de 
constituir l’Autoritat de Gestió del Parc Natural de sa Dragonera, 
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prevista al Decret 7/95 de 26 de gener, pel qual es declara Parc 
Natural de sa Dragonera, per la qual cosa, i fent ús de les 
atribucions que em confereix el Reglament Orgànic del Consell Insular 
de Mallorca, al seu art. 67 sobre nomenament de representants del 
Consell en altres entitats per via d’urgència, resolc: 
 

Nomenar per via d’urgència a l’Hble. Sr. Antoni Alorda 
Vilarubias, President de la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i 
Ocupació, suplent de l’Hble. Sra. Catalina M� Bover i Nicolau, 
Consellera Delegada de Foment i Ocupació, en la Comissió Bilateral i 
Paritària de l’Autoritat de Gestió del Parc Natural de sa Dragonera, a 
ratificar pel Ple d’aquesta Corporació en la primera sessió que se 
celebri, d’acord amb el que preveu l’art. 67 del Reglament Orgànic del 
Consell Insular de Mallorca.” 
 

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

PUNT 6.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA SOBRE LA MEMÒRIA DE GESTIÓ 
DE LES COMPETÈNCIES TRANSFERIDES AL CIM. 
MEMÒRIES DE GESTIÓ, 1997 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

“ D’acord amb l’establert a  l’article 24.1 de la Llei 5/89 
de 13 d’abril de Consells Insulars, es remeten les memòries de gestió 
relatives a l’any 1997, que inclouen les següents matèries: 

a) Règim Local. 

 
Es recomana reclamar l’atribució al Consell de Mallorca de les 
competències  sobre proveïment de llocs de treball reservat a 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional assumides 
per la Comunitat Autònoma amb posterioritat a la Llei 8/1993. 
Es valora com a satisfactoris els nivells de qualitat de funcions i 
serveis exercits en aquest període. 
Es cita el canvi de denominació toponímica de dos municipis: 
Estellencs i Banyalbufar. 
Es dóna compte dels expedients d’Alienacions i Permutes que hi ha 
hagut. 
 
S’adjunta en Annex I la relació d’actes dels plens i de les comissions 
de govern. 

b) Assistència Social. 

 
S’informa  de les activitats socioculturals realitzades a la 
Residència Huialfàs i de la finalització el mes de juliol de les obres 
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de la primera fase, amb un total de més de 30 milions de pessetes. 
Aquesta residència, amb 26 treballadors, assisteix a 60 majors de 80 
anys de mitjana. 
S’informa, així mateix,  de les ajudes econòmiques als diversos 
sectors de gent gran, infància, exclusió social, salut, 
drogodependències i dona, per un total de més de 98 milions de 
pessetes. 
L’informe finalitza amb el detall de dades sobre la tramitació dels 
títols de famílies nombroses: 919 nous i 2.414 renovats. 
 

c) Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). 

 
El Ple de dia 2 de juny aprovà crear la Societat Mercantil “ITEVE 
MALLORCA, S.A.” amb un capital social de 10 milions de pessetes de 
propietat exclusica del Consell, per a la prestació del Servei 
d’Inspecció Tècnica de Vehicles a Mallorca, i aprovar els estatuts de 
la societat i els membres del Consell d’Administració. El Ple de 22 de 
desembre acordà, en execució de decisions judicials de la Sala 
Contenciosa-Administrativa del TSJB, deixar sense efecte diversos 
acords de Ple i adjudicar a Fomento de Construcciones y Contratas el 
servei públic d’Inspecció Tècnica de Vehicles a Mallorca. 
En aquest període es varen realitzar 150.408 primeres inspeccions, de 
les que el 14,07% foren rebutjades. El percentatge de rebuig en segona 
instància fou del 5,7%. Es varen realitzar, a més, 16.140 inspeccions 
no periòdiques. 
Es calcula que el grau de compliment sobre el total del parc 
inspeccionable de vehicles, 274.469, és del 57,7%. Es va realitzar una 
campanya de conscienciació dotada amb 3 milions i mig de pessetes. 
 

d) Esport Escolar i Medicina de l’Esport 

 
S’han produit 3.050 revisions i 162 ergometries dins l’Àrea de 
Prevenció i de Revisió; 440 consultes dins l’Area Assistencial; i cinc 
jornades a l’Àrea de docència i promoció, principalment 
Es van obrir els Centres de Sa Pobla, amb 1084 revisions, Felanitx, 
amb 816 revisions, i Manacor amb 810. 
En tots els casos s’inclouen les revisions del programa Gent Gran en 
Marxa. El total general és de 5.860 revisions. 
A l’Esport per a l’Edat Escolar es reflexen les dades que fan 
referència, entre d’altres, a una participació de 53.853 esportistes 
amb un notable increment degut a la incorporació del Comité 
d’Activitats de Temps Lliure i Promoció Esportiva a Mallorca. 
Entre d’altres dades figura que s’han celebrat 17.176 partits. 

e) Informació Turística. 
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L’oficina de la Plaça de la Reina va atendre a 56.529 peticionaris al 
llarg de l’any, tant per telèfon com per escrit o personalment, i va 
distribuir 80.987 fulletons, és a dir, 137.516 activitats 
informatives. 
En quant a la informació presencial per nacionalitats, el grup més 
nombrós ha estat els d’espanyols, amb quasi 12.000 consultes, molt per 
damunt del segon grup que varen ser els alemanys. 
L’oficina de l’aeroport, va atendre a 44.016 demandes informatives i 
va distribuir 114.378 fulletons, arribant a 158.394 activitats 
informatives. 
En aquest cas també els espanyols són el primer grup amb 13.891 
persones ateses, pujant els alemanys a la quantitat 12.624. 
 

f) Urbanisme i Habilitat. 

 
Ofereix les fitxes dels expedients de planejament, llistat i fitxes 
dels 215 expedients de concessió d’interés social o utilitat pública, 
i el quadre-resum de les 734 peticions d’autorització d’habitatges en 
sòl no urbanitzable. 
També inclou el desglossament  de cèdules d’habiltabilitat, amb un 
quadre per  municipis, que han pujat fins les 8.959 peticions, de les 
que 8.552 es concediren. Les emeses per vivenda  en concepte de 
primera ocupació i de renovacions, també hi figuren.  
Les infraccions urbanístiques també tenen el seu lloc i estan 
reflectides  en la darrera part  de l’informe, amb 184 inspeccions 
realitzades i 123 expedients en tramitació. L’unitat d’inspecció, va 
fer, a més,  318 inspeccions d’habilitat i 30 ordenades  per la CIU, 
és a dir, 532 en total. 
Es varen assignar més de 11 milions de pessetes com a subvencions a la 
millora del planejament municipal. 
La Comissió Insular d’Urbanisme (CIU) va celebrar 10 sessions i 11 la 
seva Ponència Tècnica. 
Es dóna compte de la primera concessió dels premis d’Urbanisme.  
S’informa de la campanya publicitària per a la protecció de sòl 
rústic. 
 

g) Activitats Classificades. 

 
Va celebrar durant el darrer any 11 sessions de la seva Comissió 
Insular dins les quals va emetre una qualificació favorable a 432 
expedients i desfavorable a un total de 22. 
 

S’inclouen Annexes que mostren les relacions d’expedients 
qualificats i la distribució territorial dels expedients d’activitats 
subjectes a qualificació tramesos.  
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h) Cultura. 

 
Descriu l’activitat arxivística, tant dins el sistema del Consell, com 
els serveis prestats a municipis i les consultes produïdes. 
A la Biblioteca de Cultura Artesana s’han produit 24.573 consultes. 
Es van lliurar 2.155 sol.licituds de dipòsit legal del que les postals 
i els llibres foren els capítols més importants. S’informa dels 
treballs de la Biblioteca Lluis Alemany. 
El Servei de Publicacions va donar entrada a 29.761 exemplars, i 
sortida a altres 17.235. 
 

El Museu Krekovic va registrar 27.418 visites. 
En quant a la Xarxa de Biblioteques es registraren més de 272.000 
lectors. 
 
S’inclou una detallada i ample informació entorn a les activitats de 
promoció cultural: llibres -que puja a més de 97 milions de pessetes-, 
teatre -més de 61 milions de pessetes-, música -més de 163 milions de 
pessetes-, etc.. 
 
De les molt nombroses activitats del Teatre Principal  resalta 
l’assistència de més de 36.000 espectadors a les sessions teatrals i 
de més de 13.000 a la Temporada d’Òpera. Altres activitats arribaran  
a més de 17.000  espectadors, amb un total de més de 67.000 
espectadors a l’any. 
 
El capítol de Normalització Lingüística també destaca detalladament 
cadascuna de les ajudes, que superen els 65 milions de pessetes. 
Finalment reflexa l’activitat  de les 10 sessions de la Comissió de 
Patrimoni Històrico-Artístic i 10 de la seva Ponència Tècnica 
Informades previament per les distintes Comissions Informatives, 
aquesta Presidència eleva a la consideració del Ple la seva aprovació 
i posterior remissió al Govern Balear, de conformitat el que determina 
l’article 24 de la Llei 5/89, de 13 d’abril, de Consells Insulars 

 
S’adjunten originals de les Memòries Sectorials. 

 
ACORD:  S’aprova la Memòria de gestió de les competències transferides 
al Consell de Mallorca per llei del Parlament, i s’acorda remetre-la 
al Govern Balear per tal que doni compliment del que disposa l’article 
24 de la Llei 5/89, de 13 d’abril, de Consells Insulars.” 
 

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

PUNT 7.- PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA  AL PLE DEL CIM ,DE  
NOMENAMENT  DE VOCALS DE LA  JUNTA RECTORA DE L´INSTITUT DE L´ESPORT 
HÍPIC DE MALLORCA.  
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Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

 
“ ANTECEDENTS: El Ple del Consell Insular de Mallorca, en 

sessió celebrada el dia 6 d´octubre de 1997, aprovà els  ESTATUTS DE 
L´ INSTITUT DE L´ESPORT HÍPIC DE MALLORCA, els  quals, en el seu  
Capítol  IV, disposen que l´Institut  estarà regit  Per  la  Junta 
Rectora,i  els seus  President/a i Vice-President/a , Director/a i 
Administrador/a.  

 
          Atès que el nomenament  de President/a i Vice-President/a de 
l´Institut, segons estableix l´article correspon a la Presidència del 
CIM , en data 3 de juny  s´ha dictat decret  en el sentit següent:  
 
          Primer: Nomenar  a l´ Hble. Sr.Antoni J. Dieguez Seguí, 
Conseller President de la Comissió d´Esports i Joventut del CIM,  
President de l´Institut  de l´Esport Hípic de Mallorca. 
 
          Segon: Nomenar a  l´Hble. Sr. Francesc  Quetglas Rosanes, 
Conseller del CIM, Vice-President de l´Institut de l´Esport  Hípic de 
Mallorca. 
 
          Atès que l´artícle 12 dels Estatuts estableix  que  el 
nomenament  de  la resta de vocals de la Junta Rectora,correspon   al  
Ple del CIM , a proposta de la Presidència i amb el criteri d´un per 
cada grup polític, s´han  realitzat consultes amb tots els grups, que 
han designats els seus candidats, i de conformitat amb  dites  
designacions, es sotmet al  Ple del CIM, la següent  

 

P R O P O S T  A 

 
          Nomenar, de conformitat amb el  que disposa l´artícle 12  
dels Estatuts de l´Esport Hípic de Mallorca,aprovats pel Ple del CIM 
en sessió ordinària de 6 d´octubre de 1997, com a vocals de la Junta 
Rectora de  l´Institut  de l´Esport Hípic de Mallorca, als  següents  
Hbles. Srs. Consellers que cadascun dels grups polítics de  
l´Institució han designat: 
 

Vocal num. 1 : Hble. Sr. Damià Pons i Pons (P.S.M.) 
Vocal num. 2 : Hble. Sra. Margalida M. Thomàs Andreu.(E.U.) 
Vocal num. 3:  Hble. Sra. Joana Ana Vidal Burguera ( G.Mixt.) 
Vocal num. 4:  Hble. Sr. Andreu Riera Bennassar.( P.P.) 
Vocal num. 5: Hble. Sr.  Antoni Pascual Ribot ( U.M.) 
Vocal num.6: Hble.Sr. Joan Mesquida Ferrando. (P.S.O.E.)” 

 
  S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 8.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE NOMENAMENT DE VOCALS A LA 

JUNTA RECTORA ORGANISME AUTÒNOM TEATRE PRINCIPAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

“Introducció i informe 

 
El Consell Insular de Mallorca, en sessió plenària ordinària 

de dia 1 de desembre de 1997, acordà, entre d’altres, aprovar els 
estatuts de l’organisme autònom Teatre Principal i iniciar-ne els 
tràmits de legalització, inscripció, constituciò i dotació econòmica. 
Mitjançant decret del dia d’avui, la Presidència del Consell Insular 
de Mallorca ha nomenat president de la Junta Rectora el Sr. Damià Pons 
i Pons, president de la Comissió de Cultura i Patrimoni Històric i, 
vicepresident, el Sr. Antoni Sansó Servera, conformement al que preveu 
l’article 12 dels estatuts.   

 
Havent comunicat, tots els grups de consellers del CIM, la 

proposta del seu representant a la Junta Rectora, és competència del 
Ple nomenar-los, a proposta de la Presidència, segons el que disposa 
l’article 12 esmentat. 

 
Per això, es proposa que es prengui el següent 

Acord 

Nomenar vocals de la Junta Rectora de l’Organisme Autònom 
Teatre Principal les conselleres i els consellers següents: 
 
Joan Mesquida i Ferrando, en representació del Grup de Consellers del 
PSOE. 
Antoni Alorda i Villarrubias, en representació del Grup de Consellers 
del PSM. 
Antoni Pascual i Ribot, en representació del Grup de Consellers d’UM. 
Ma. Margalida Thomàs i Andreu, en representació del Grup de Consellers 
d’EU. 
Pilar Ferrer i Bascuñana, en representació del Grup Popular del CIM. 

Joana Aina Vidal Burguera, en representació del Grup Mixt” 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
PUNT 9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM.7 DE 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER AL PRESSUPOST DE 1998. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
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“Aquesta Presidència, per Decret de dia 26 de juny de 1998, 
atenent les necessitats que s’especifiquen a la memòria corresponent i 
de les quals n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient, 
ordenà la incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el 
Pressupost de 1998, a l’objecte de poder atendre algunes despeses, les 
partides a les quals s’havien d’imputar no tenien crèdit suficient o 
no s’havien incloses en el pressupost de 1998 i també algunes 
transferències de crèdits entre distints grups de funció. 

 
Atès que la Intervenció d’aquest Consell Insular emeté el 

dictamen preceptiu, amb data 29 de juny de 1998, on es fan constar les 
operacions de modificació de crèdit que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu a l’art. 158 
,160 i 161 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, concordant amb l’art.35 a 38 i 40 a 42 del R.D. 
500/1990, de 20 d’abril, i amb les bases 5 i 7 de les d’execució del 
pressupost per a 1997, he resolt de proposar al Ple de la Corporació 
la següent  

 
P R O P O S T A  D ‘ A C O R D 

 
“1r.- Aprovar l’expedient núm. 7 de modificació de crèdits en 

el Pressupost de 1998, d’acord amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NUM. 7 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 
DESPESES DE 1998 
• Crèdits extraordinaris (CEX-1/98): 
 

A) Relació d’Augments de crèdits P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 

 
Codi    Concepte         Import 
00.11100.68900 Adquisició Obres d’Art Òrgans de G. 8.000.000 
 
00.46100.48901 Transferències Associació Voltor 15.000.000 
 
20.45110.22101 Aigua Centre Cultural La Miseric. 1.000.000 
 
20.45400.62810 Fons bibliog/audiov(C.C.biblioteq) 20.000.000 
 
40.31310.48000 Atencions benèf.assist.Llars Menor 15.500.000 
40.31300.22712 Servei d’empaquet.menús Llar Ancia. 1.720.000 
 
40.32300.48906 Transferències UNAC 14.294.000 
40.32300.48907 Transfer. Coordinadora minusvàlids 6.126.000 
40.32300.48908 Programa agerm.Cuba i Burundi 40.000.000 
40.32330.13100 Personal lab.event.Svs.tranf.menors 4.500.000 
40.32330.15100 Gratificacions Svs.transf.menors 150.000 
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40.32300.63200 Obres reposició Svs.A.Social 4.455.728 
50.44600.76200 A Ajunt.: Pla local mill.M.Ambient 250.000.000 
70.32200.20200 Lloguer immobles Sveis.de Fodesma 350.000 
70.32201.13001 Altres remun.personal labo.Fodesma 100.000 
70.51830.22606 Reun.conf.cursets Coop.Mpal.i A.Loc. 999.000 
 
TOTAL AUGMENTS P/ CRÈDITS EXTRAORDINARIS  382.194.728 

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:   

 
1) ROMANENT DE TRESORERIA: 

-------------------------------------------------------------- Codi 
Concepte          Import 
99.87000  Romanent de tresoreria p/finançar 
crèdits extraordinaris 339.725.728 
2) BAIXES P/ANULACIÓ: 
-------------------------------------------------------------- Codi 
Concepte          Import 
70.12190.45000 Transferències per a cursets de formac. 999.000 
70.32201.14100 Personal p/progr.form.ocupacional 100.000 
00.46100.78901 Transferències Associació Voltor 15.000.000 
40.31300.22102 Gas Llar dels Ancians 1.720.000 
40.32330.14100 Altre personal subst.Svs.transf.men. 4.650.000 
20.45400.76200 Transf.a Ajuntam.(C.Coord.bibliot.) 20.000.000 
 
 TOTAL baixes p/anulació   42.469.000  
   
• Suplements de Crèdits (SUPL-1/98): 
 

A) Relació D’AUGMENTS DE Crèdit P/SUPLEMENTS: 
 
Codi    Concepte         Import 
00.11100.22602 Publicitat i prop.Òrgans de Govern 8.000.000 
 
00.46100.22602 Publicitat i prop.Gab.Mitjans Com. 25.000.000 
00.46100.22604 Publicacions Gab.Mitjans comunic. 5.000.000   
10.12110.21400 Conserv.elem.transport Parc Mòbil 25.891 
 
10.12120.22000 Mat.oficina no inv.Sveis.Generals 77.075 
10.12120.62000 Terrenys i bens nat.Sveis.Grals. 55.000.000 
10.12120.62200 Obres millora Sveis.Generals 96.000.000 
10.12120.62201 Edif.i al.constr.Sveis.Generals 165.000.000 
10.12120.62300 Maquin.instal.l.Sveis Generals 10.000.000 
10.12120.62500 Mobiliari i estris Sveis.Generals 6.000.000 
10.12120.63200 Obres reposició Sveis.Generals 5.000.000 
10.12120.63500 Repos.mobiliari Sveis.Generals 15.000.000 
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10.12140.62600 Equips informàtics Svei.d’Informat. 4.964.997 
 
10.12199.15200 Fons valoració Llocs de treball 150.000.000 
 
10.22300.21400 Conserv.vehicles Bombers de Mca. 204.041 
10.22300.22000 Mat.oficina no inv.Bombers de Mca. 158.672 
10.22300.62200 Edificis i al.Bombers de Mca. 10.500.000 
10.22300.62300 Maquinària i instal.l.Bombers Mca. 6.000.000 
 
10.43220.22101 Aigua Edificis Corporació 18.900 
10.43220.62200 Obres millora edificis corporació 90.000.000 
 
10.43230.22200 Telèfon Centre Svs.Llar Joventut 1.600.000 
 
20.45110.22100 Energia elèctrica C.C.La Misericòr. 1.907.700 
20.45110.62200 Obres millora C.Cult.La Miseric. 288.000.000 
20.45110.62300 Maquinària i altres C.C.La Miser. 4.500.000 
20.45110.62600 Equips informàtics C.C.La Miseric. 1.500.000 
 
20.45130.48900 Altres transf.Cultura i Patrimoni 33.000.000 
 
20.45310.22604 Public/Act.soc.cult.Svei.Patrimoni 13.000.000 
20.45310.22699 Altres despeses Servei Patrimoni 6.000.000 
20.45310.22706 Estudis i treb.tècnics Sv.Patrimoni 5.000.000 
20.45310.48900 Altres transferències Svei.Patrim. 1.000.000 
20.45310.76200 A Ajuntaments Svei.Patrimoni 12.000.000 
20.45310.78000 Subv.a fam.i inst.s/fi lucre Patrim. 8.000.000 
 
20.45400.62800 Fons bibliogràfic/audiov.Bibl.Arx. 24.165 
 
20.45500.76200 Transf.a Ajunt:Infr.arxius i bibl. 20.000.000 
 
20.45700.22602 Public.i propag.Teatre Principal 2.000.000 
20.45700.22707 Svs.cult/represent.Teatre Principal 11.081.000 
20.45700.62300 Maquinària Teatre Principal 2.000.000 
20.45700.62500 Mobiliari i estris Teatre Principal 31.000.000 
 
20.45820.22100 Aigua Can Sabater 4.019 
20.45820.22604 Activitats culturals Can Sabater 5.000.000 
20.45820.62200 Obres millora Can Sabater 357.446 
 
20.45900.22602 Publicitat i prop.Normalitz.lingü. 2.000.000 
20.45900.22706 Estudis i treb.tècnics Norm.lingü. 3.000.000 
20.45900.46200 Aport.a Ajuntaments Normal.lingüís. 10.000.000 
20.45900.47000 Aport.a empreses privades Norm.lin. 1.000.000 
20.45900.48900 Altres transfer.Normalitz.lingüíst. 2.500.000 
20.45900.62800 Fons bibliogràf.:Suport genèric 1.500.000 
 
30.45200.62200 Obres millora Polisp.San Ferran 217.270.381 
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30.45210.21300 Conserv.maquinària SPM esport esc 6.396  
30.45210.22604 Publicacions S.P.M. esport escol 4.028.416 
30.45210.22606 Reunions i conferències SPM esp.esc. 2.000.000 
30.45210.22706 Estudis i treb.tècnics SPM esp.esc. 5.496.000 
30.45210.62301 Equipam.mèdics SPM esport escolar 2.000.000 
30.45210.62600 Equips informàtics SPM esport escol 1.000.000 
30.45230.21200 Conserv.immobles Hipòdrom Son Pardo 229.016 
30.45230.22000 Mat.oficina no inv.Hipòdrom Son Pardo 230.470 
30.45230.62200 Obres millora Hipòdrom Son Pardo 3.318.888 
30.45230.63200 Obres reposició Hip.Son Pardo 1.000.240 
 
30.45240.22602 Publicitat i Propaganda C.d’Esports 4.016.386 
30.45240.22699 Altres despeses Comissió d’Esports 1.500.000 
30.45240.22706 Estudis i treb.tècnics C.d’Esports 2.500.000 
30.45240.48900 Altres transferències C.d’Esports 7.000.000 
 
30.45280.22001 Premsa Revistes i altres 500.000 
30.45280.22003 Material tècnic esport escolar 500.000 
30.45280.22199 Altres subministraments esport esc. 2.000.000 
30.45280.22201 Comunicacions Postals esport escol. 500.000 
30.45280.22300 Serveis de transport esport escol. 3.237.874 
30.45280.22602 Publicitat i propag.esport escolar 5.000.000 
30.45280.22699 Altres despeses esport escolar 4.000.000 
30.45280.22706 Estudis i treb.tècnics esport esc. 2.000.000 
30.45280.22707 Serveis esportius esport escolar 13.500.000 
30.45280.62302 Nova inversió equips esport.E.escol. 5.000.000 
   
30.45290.22001 Premsa,revistes,etc.Svei.Joventut 21.394 
 
40.31310.20200 Lloguer immobles Llars del Menor 182.754  
40.31310.21300 Conserv.instal.lacions Llars Menor 19.952 
40.31310.22100 Energia elèctrica Llars Menor 1.320.116 
 
40.32300.20300 Lloguer maquinària Svs.A.Social 284.173 
40.32300.21300 Conserv.maquinària Svs.A.Social 3.131 
40.32300.22100 Energia elèctrica Svs.A.Social 488.356 
40.32300.22003 Mat.tècnic Imprempta Svs.A.Social 2.000.000 
40.32300.22200 Telèfon Svs.Acció Social 2.000.000 
40.32300.22606 Reunions i conferències Svs.a.Soc. 1.500.000 
40.32300.22706 Estudis i treb.tècnics Svs.A.Social 2.500.000 
40.32300.22709 Svs.Assist,san/soc.Svs.A.Social 11.500.000 
40.32300.62600 Equips informàtics Svs.A.Social 2.000.000 
  
40.32300.48001 Pla prestacions socials bàsiques 55.219.453 
40.32300.48010 At.benèf.assist.:Salari Social 10.000.000 
40.32300.48900 Altres transf.Sveis.d’A.Social 28.360.547 
40.32300.48910 Fons Mallorq.de Solid.p/aj.3r.món 8.123.000 
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40.42210.22101 Aigua Centre Cipres 70.305  
 
40.42220.48900 Aport.al Patr.Escola Treb.social 80.000.000 
 
40.46300.22606 Reunions i conferènc.Prom.sociocult 5.000.000 
40.46300.48902 Altres transf:Sv.Atenció Gent Gran 32.000.000 
 
50.43210.22602 Publicit.i propag.Urbanis.i Habit. 10.000.000 
 
50.44400.22602 Publicit.i prop.prot.i mill.M.Amb. 35.000.000 
50.44400.48902 Fund.PIME Balears(Vcamp.No la llen) 1.000.000 
50.44400.48904 Fud.Deixalles (Transp.recoll.sel.) 75.000.000 
 
50.51100.21600 Mant.equips informàt.Carret.i Camins 160.080 
50.51100.61200 Obres cons./repos.Carret.i Camins 117.000.000 
 
70.32200.21300 Conserv.d’instal.lacions i al.Fodesma 19.534 
70.32200.22700 Contracte Svs.neteja Sveis.Fodesma 1.018.132 
 
70.51800.76200 Aport.a Ajuntaments: POS 2.900.000 
 
70.72100.21500 Conserv.mobiliari Sveis.ITV 25.000 
70.72100.22000 Material d’oficina no inv.ITV 600.000 
70.72100.22002 Material informàtic svs.ITV 100.000 
70.72100.22100 Energia elèctrica Svs.ITV 300.000 
70.72100.22200 Telèfon Svs.ITV 200.000 
70.72100.22602 Publicitat i prop.Svs.ITV 10.500.000 
70.72100.22706 Estudis i treb.tècnics Svs.ITV 275.000 
70.72100.23001 Dietes personal Svs.ITV 200.000 
70.72100.23101 Locomoció personal Svs.ITV 250.000 
70.72100.62300 Maquinaria i instal.l.Svs.ITV 250.000 
 
70.75110.20200 Lloguer immobles Svs.d’Inform.turist. 406.370 
70.75110.22200 Telèfon Svs.d’Informació Turistica 150.309 
70.75110.62200 Obres mill.Svs.d’Inform.Turística 6.735.038 
 
70.75120.20200 Lloguer immobles Foment i Ocupació 3.121.737 
 
80.01200.91300 Amort.Préstecs fora Sector Públic 325.992.364 
 
   TOTAL AUGMENTS P/SUPLEMENTS  2.240.554.718 
 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS: 
1) ROMANENT DE TRESORERIA: 
-------------------------------------------------------------- Codi 
Concepte          Import 
99.87001  Romanent de tresoreria p/finançar 
suplements de crèdits 1.914.562.354 
2) MAJORS INGRESSOS: 
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-------------------------------------------------------------- Codi 
Concepte          Import 
99.38000 Reintegrament pagaments exerc.tancats 325.992.364 
TOTAL FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS 2.240.554.718 
• TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT (TRA-3/98) 
 

A) RELACIÓ D’AUGMENTS DE CRÈDITS P/TRANSFERÈNCIA: 
-------------------------------------------------------------- Codi 
Concepte          Import 
20.45130.22604 Public/Act.socio-cult.Comis.Cultur. 2.500.000 
50.44400.48904 Fund.Deixalles (Transp.recoll.selec) 10.299.800 
 
TOTAL AUGMENTS P/TRANSF.  12.799.800 
 
B) RELACIÓ DE BAIXES P/TRANSFERÈNCIA: 
-------------------------------------------------------------- Codi 
Concepte          Import 
20.45130.48902 Conv.Joventuts musicals de Palma 1.500.000 
20.45130.48903 Conv.Joventuts musicals Capdepera 1.000.000 
50.44400.20400 lloguer elements transport M.Amb. 6.959.000 
50.44400.20900 Lloguer altre immob.mat.M.Ambient 3.340.800 
 

TOTAL BAIXES P/TRANSFERÈNCIA 12.799.800     

2n.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició 
pública, i entrarà en vigor, una vegada s’hagi complit el que disposa 
l’article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases 
del Règim local, i també l’article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes locals”. 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Informa que la proposta preveu 
un augment de 2.290 milions de pessetes, dels quals 1.914 milions amb 
càrrec al superàvit del 97. D'aquests 1.914, ja n'hi havia 1.321 
distribuïts, amb el coneixement de tots els membres del Consell, quan 
es va elaborar el pressupost. El 593 milions restants s'han distribuït 
entre les diferents àrees.  
 

Relaciona les partides més destacables, destinades a la 
Misericòrdia, obres a l'edifici de la corporació, Sant Ferran, Acció 
Social, Medi Ambient i Vies i Obres. Les altres partides ja 
coincideixen amb les previsions fetes en el moment de l'aprovació del 
pressupost. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Anuncia el suport d'EU a la 
proposta, ja que pensem que compleix el compromís adquirit per l'equip 
de govern. S'hi inclouen els 40 milions de pessetes per a 
l'agermanament amb Cuba, el Burundi i el referèndum del Sàhara i 
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alhora es destinen partides a la quantificació del Pla estratègic que 
implicarà juntament amb la proposta del Ple següent, una consolidació 
dels equips humans que treballen per fer efectiu aquest Pla. Es 
refereix també a la partida destinada al Puig dels Bous, l'Hospital de 
Nit i la Placeta que significarà una millora, ja que en permetrà el 
manteniment i la consolidació. Destaca també la partida que es destina 
a subvencions per als sectors d'infància, exclusió, salut i 
drogodependències. Fa notar que l'esforç que ara es fa amb el Pla 
estratègic, no ha de fer oblidar que l'any que ve s'hi han de poder 
incloure tota la resta de qüestions pendents, ja que EU pensa que són 
imprescindibles perquè el PE pugui esser efectiu. Per aquestes raons 
anuncia que donaran suport a la proposta, encara que el seu grup 
hauria fet una distribució diferent. 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Anuncia el vot en contra del 
seu grup. 
 

Considera que de la proposta s'ha de valorar el programa de 
recollida selectiva, les obres de la Misericòrdia i la voluntat 
d'adquisició d'una finca a la serra de Tramuntana, els fons per a la 
valoració dels llocs de feina, el manteniment dels edificis de 
l'Hospital de Nit, del puig dels Bous i la Placeta. 
 

Per altra banda, pensa que hi ha partides emblemàtiques que 
hi falten, com ara una de destinada a l'adquisició dels Canons. També 
seria interessant haver creat una partida per a un equip d'informàtica 
per a Benestar Social, ja que les qüestions que s'hi tracten són 
delicades i requereixen una confidencialitat, cosa que pensa que no 
pot dependre d'un servei extern.  
 

Valora que informació que s'ha donat sobre aquest suplement 
la qual confirma allò que ella ja sospitava. Informa que va demanar 
informació sobre l'estat d'execució del pressupost d'Acció Social. En 
resposta, continua, va rebre 111 pàgines on es relacionen els 
perceptors del salari i poca cosa més. Reiterada la sol�licitud no 
n'ha tingut resposta encara. 
 

Fa notar que la proposta conté tan sols compromisos contrets 
abans i de fa molts d'anys. Com ara les partides amb UNAC, AMADIP i el 
Pla concertat de prestacions bàsiques.  
 

Se sorprèn de l'actitud conformista d'EU, ja que quan es 
varen aprovar els pressuposts varen afirmar que esperaven que amb el 
suplement es farien una sèrie de programes nous i ara resulta que no 
n'hi ha cap de nou. Ella tenia l'esperança que amb aquest suplement es 
preveurien programes per al sector del menor i tan sols hi ha la 
incorporació d'un psicòleg. Demana com queden els menors transferits i 
recorda que ha demanat una comissió monogràfica per saber quines són 
les necessitats reals d'aquestes transferències que no se sap si han 
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vingut ben dotades o no, una sessió que no s'ha fet i, per tant, no 
pot valorar per manca d'informació quin és la situació d'aquesta 
transferència. 
 

Es refereix als minusvàlids i fa notar que la proposta 
inclou únicament AMADIP, les llars tutelades i poca cosa més, de 
manera que no queda res del programa d'eliminació de barreres... 
 

La presidenta la interromp i li recorda que la proposta és 
de modificació de crèdit i no d'un repàs d'Acció Social. Demana que se 
centri en el debat. 
 

La Sra. Vidal (mixt) indica que la Sra. Thomàs s'ha referit 
a temes d'Acció Social i ara ella li contesta. 
 

La presidenta fa notar que la Sra. Thomàs forma part de 
l'oposició i que és a l'equip de govern que s'ha de dirigir. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) assegura que es referirà a tots els 
membres de la corporació, i anirà acabant la intervenció.  
 

Lamenta que l'esperança que hi havia en el sentit que amb el 
superàvit es completaria el Pla estratègic no s'hagi satisfet. Es 
refereix al projecte de l'any 97 de quatre milions per cobrir els dies 
festius i fa notar que no té partida. Igualment passa amb el tema de 
la dona en què hi ha mocions aprovades per unanimitat de deu milions 
de pessetes i que no es recullen. 
 

Fet els balanç de les coses que considera positives i de les 
que considera negatives conclou que pesen més aquestes darreres i es 
referma en el vot negatiu que ja ha anunciat. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Fa notar que aquesta modificació 
constitueix un segon pressupost que segueix la mateixa línia que el 
pressupost inicial i que és la de no explicar per àrees com es 
gastaran els doblers de la institució. 
 

Dóna l'enhorabona al Sr. Pascual per intentar explicar-ho 
tot quan allò que correspondria seria que cada responsable explicàs 
com ha d'aplicar aquestes partides. De tota manera pensa que si això 
no es va fer per 13.000 milions, no es farà ara per 2.000. La manca 
d'explicacions en ocasió del pressupost va rebre un no del grup de 
consellers del PP, cosa que també passarà ara en ocasió d'aquests 
2.000. 
 

Dóna l'enhorabona als senyors d'EU perquè es veu que han 
tingut informació i també els dóna la benvinguda a l'oposició.  
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Pensa que allò que es fa amb altres grups també s'hauria de 
fer amb el PP. Opina que si es dedica una partida important a 
quantificar el Pla estratègic, s'hauria d'haver fet una reunió per 
explicar aquest suplement per a Acció Social, cosa que el PP no sap i, 
a més sospita que pugui significar que es quantifiquen coses que, de 
fet, ja es fan fa molt de temps i que en comptes d'esser un 
repartiment d'uns doblers per a coses que realment fan falta, perquè 
han sorgit des que es va aprovar el pressupost, en constitueixen, 
simplement, una segona part.  
 

Al grup del PP no els agrada com s'ha fet aquest suplement, 
ni els agrada com s'explica, ni els agrada com es reparteix i, per 
això, encara que algun altre grup es conformi amb molt poc, el PP hi 
votarà en contra. 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Agraeix a EU el suport 
anunciat. Recorda a la Sra. Vidal, que ha centrat la seva intervenció 
en temes d'Acció Social, que en el suplement hi ha 257 milions per a 
Benestar Social. Pensa que és una part molt important del total, a 
part d'allò que pugui significar l'augment de Plantilla. Recorda al 
Sr. Rovira que el fet que la línia del suplement sigui la mateixa que 
la del pressupost indica coherència. Assegura que mai no ha faltat 
informació al PP en cap moment. 
 

El Sr. Grosske (EU) vol aclarir que no es la primera vegada 
que la presidenta situa EU, molt correctament, dins l'oposició. Allò 
que passa és que hi està d'una manera diferent a la del PP. Aquest 
grup hi té l'ànim de substituir el govern i EU hi practica una 
oposició constructiva, que també és una modalitat d'oposició molt 
estesa. 
 

Es refereix a les afirmacions fetes en el sentit que EU es 
conforma amb poc i que la Sra. Vidal se sorprengui que EU accepti el 
superàvit. Assegura que quan es va parlar sobre la quantificació del 
Pla estratègic i l'assignació de recursos, EU va cometre la ingenuïtat 
de pensar que es deia de veres. Ara veu que era una utilització 
partidista, com es va fer també amb la qüestió dels Canons, sense que 
hi hagués darrera una posició política. Recorda que hi ha hagut uns 
estudis tècnics i tenint en compte les altures de l'exercici 
pressupostari s'han assignat unes quantitats suficients per a una 
racional implementació del Pla estratègic durant el bienni 98-99. Hi 
ha 250 milions, quan a la primera proposta només n'hi havia 100, hi ha 
un esforç molt important en temes de personal, que es materialitzarà a 
la Plantilla orgànica, ja que es planteja la incorporació de moltes 
persones de Menors i d'altres serveis d'Acció Social, de manera que 
l'esforç pressupostari en aquesta matèria són 340 milions que per a EU 
signifiquen que es compleix el compromís respecte a Benestar Social 
per al 98. EU ho valora així, perquè és objectiu, i aquesta és la raó 
de vot positiu del grup. 
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El Sr. Rovira (PP) puntualitza que el PP va presentar unes 

esmenes que preveien com s'havia de repartir el superàvit amb un 80% 
d'inversions per als municipis i un 20% d'inversions per a Acció 
Social, de manera que pensa que es defensa amb els propis termes el 
vot en contra que ha anunciat el seu grup. 
 

Fa avinent que la intervenció del Sr. Grosske confirma que 
el PP no ha estat informat, ja que no saben res de tot això que acaba 
d'anunciar. No entén per quina raó no es tracta de la mateixa manera 
tots els partits de l'oposició.  
 

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

PUNT 10.- SOL�LICITUDS  DELS AJUNTAMENTS DE POLLENÇA I DE 
VALLDEMOSSA, DE CANVI   DE PROJECTE  FINANÇAT MITJANÇANT EL PLA 
TERRITORIAL D´EQUIPAMENTS ESPORTIUS 1997/98 DEL   CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió 

d’Esports i Joventut: 
 

“ ANTECEDENTS: Els Ajuntaments de Pollença i Valldemossa 
s´han dirigit al Consell Insular per a sol�licitat el canvi de 
projecte finançat mitjançant el Pla Territorial d´Equipaments 
Esportius 1997/98  sense variar en cap cas la financiació per part del 
CIM,  havent-se comprovat que el cost dels nous projectes es igual o 
superior al dels primerament aprovats, i atesos els informes 
favorables   de data  12 i 20 de maig passat, del tècnic que te a 
càrrec el control dels Plans,  es sotmet a la Comissió la següent 
 

P R O P O S T A 
 

Autoritzar a l´Ajuntament de Pollença, per canviar el 
projecte “COBRIMENT PISTA BÀSQUET EN POLIESP.MUN.POLLENÇA, pel  de “ 
MAGATZEM ,ALJUB I PISTES  TENNIS DE POLLENÇA”,dins del Pla Territorial 
d´Equipaments Esportius 1997/98, sense variar la quantia de la  
participació del CIM , que es mantèn en 10.000.000.-PTA. 
 

Autoritzar a l´Ajuntament de  Valldemossa, per canviar el  
projecte  “CONSTRUCCIÓ DE PISTA ESPORTIVA FUTBOL 7”, pel de 
“CONDICIONAMENT DE TERRENYS I CONTENCIONS D´ FORMIGÓ  POLIESPORTIU 
MUNICIPAL”,dins del  Pla Territorial d´Equipaments Esportius del CIM 
1997/98,sense variar la quantia de la participació del CIM, que es 
mantèn en  4.000.000.-PTA.” 
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S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
          CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 

 
          PUNT 11.- CONSTITUCIÓ FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D’INCA, 
ENTRE L’AJUNTAMENT D’INCA, LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
I EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
 
          Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de 
Cultura i Patrimoni Històric: 

“ Introducció i informe 

 
           Amb l’objectiu d’adquirir l’immoble urbà i la indústria de 
cinema i teatre del Teatre Principal d’Inca, i fer-ne un centre 
promotor i difusor de la cultura, es constitueix la FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL D’INCA, entre l’Ajuntament d’Inca, la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca, com a fundadors. 
Una vegada comprat el teatre Principal d’Inca, la Fundació s’obliga a 
llogar al venedor la indústria de cinema instal.lada i en funcionament 
a l’immoble objecte de compra-venda. 

Pressupost 

           Aportació dotacional del CIM: 15.000.000.- PTA, a càrrec de 
la partida 20.45130.76202. 

 
Aportació dotacional de l’Ajuntament d’Inca: 25.000.000.- PTA 
Aportació dotacional del Govern Balear: 50.000.000.- PTA. 
Preu de la compra-venda: 100.000.000.- PTA 
Per això es proposa que es prenguin els següents 

Acords  

          1r.- Constituir la FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D’INCA entre 
l’Ajuntament d’Inca, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el 
Consell Insular de Mallorca, com a fundadors, amb l’objectiu 
d’adquirir l’immoble urbà i la indústria de cinema i teatre del Teatre 
Principal d’Inca i fer-ne un centre promotor i difusor de la cultura. 

 
2n.- Aprovar-ne els estatuts adjunts. 

  
          3r.- Aportar-hi la quantitat de 15.000.000.- PTA com a 
dotació inicial, a càrrec de la partida 20.45130.76202. 
 
          4t.- Designar el conseller Damià Pons i Pons (PSM), 
president de la Comissió de Cultura i Patrimoni Històric, representant 
del CIM en el Patronat de la Fundació i facultar-lo per subscriure’n 
l’escriptura fundacional.  
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          5è.- Manifestar la conformitat amb el conveni de 
col⋅laboració amb el venedor arrendatari, amb el benentès que 
l’adquisició del Teatre Principal d’Inca la durà a terme la fundació 
que es constitueixi a aquest efecte. 
6è.- Facultar el conseller Sr. Damià Pons i Pons (PSM) per subscriure 
el dit conveni.” 
 

Intervé el Sr. Pons (PSM). Informa que la proposta és que la 
institució decideixi passar a formar part de la Fundació TP d'Inca, 
constituïda per tres institucions, el Consell, el Govern Balear i 
l'Ajuntament d'Inca. El principal objectiu seria la compra de 
l'edifici del Teatre Principal mitjançant un conveni amb els 
propietaris. 
 

D'aquesta manera, la ciutat d'Inca, podrà disposar amb 
garanties de continuïtat d'un teatre que, a més de tenir una funció 
important com a teatre dins l'àmbit de la ciutat, pot exercir la 
funció de teatre de comarca que pot esser positiva per a la vida 
teatral i cultural d'aquella comarca. 
 

Pensa, per això, que la implicació del Consell amb una 
aportació de quinze milions destinada a pagar una part de la compra, 
és important. 
 

Intervé el Sr. Orta (PP). Anuncia el vot favorable del seu 
grup. Pensen que el conveni és molt positiu, per les raons que ha 
indicat el Sr. Pons, i també perquè permetrà la pervivència de 
l'edifici mateix. 
 

Abans de sotmetre la proposta a votació la presidenta 
adverteix que cal la majoria absoluta perquè l'aprovació sigui 
legalment vàlida. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
          BENESTAR SOCIAL. 
 
           

PUNT 12.- PROPOTA DE CONTRACTACIÓ D’UN LLOGUER PER A LA LLAR 
DEL MENOR, “LLAR ES VIVERO”. 
 
          Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de 
Benestar Social: 
 
          “Vist l’escrit de la Directora en funcions de llar del Menor 
en el qual ens posa de manifest que des de l’any 1987 a la casa del 
Carrer Ribadavia núm 9 de Palma (Es Vivero), s’hi troba ubicada la 
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llar Es Vivero, per tractar-se d’un immoble que reuneix les condicions 
òptimes per a la seva funció d’acolliment de deu menors, proposant que 
als efectes de poder seguir disposant de l’esmentat immoble s’aprovi 
un contracte de lloguer amb una durada de cinc anys amb les mateixes 
condicions de contractes anteriors. 
 
           NORMATIVA APLICABLE: El contracte de lloguer de béns 
immobles té caràcter privat a tenor de l’article 5.3 de la Llei 
13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions 
Públiques, i en conseqüència d’acord amb l’article 9 del mateix texte 
legal, es regirà pel que fa als efectes i extinció, per les normes de 
dret privat, essent l’ordre jurisdiccional civil el competent per 
resoldre les controversies que puguin sorgir entre les parts. No 
obstant es considereran actes jurídics separables aquells que es 
dictin en relació amb la preparació i adjudicació del mateix, que es 
regiran per les disposicions que la Legislació de Contractes ( 
constituïda per l’esmentada LLei 13/1995, de 18 de maig, Reial Decret 
390/1996, d’1 de març, de desenrotllo parcial de la LLei 13/1995, i 
pel Reglament General de Contractació de l’Estat, en tot allò, que 
sigui d’aplicació) dedica als contractes de naturalesa administrativa, 
essent competent en aquest cas la jurisdicció contenciosa 
administrativa d’acord amb la normativa reguladora d’aquesta 
jurisdicció. 
 
            Atès el dictament favorable al lloguer de l’esmentada 
vivenda emès per la Comissió de Benestar Social en data 29 d’abril de 
1998 i la conformitat manifestada per la propietària de la vivenda. 
I atesa la proposta elaborada per la Mesa de Contractació reunida a 
quests efectes el dia 19 de juny de 1998 i la certificació favorable 
emesa pel departament d’Intervenció en relació a la despesa 
plurianual. 
 
            El President de la Comissió de Benestar Social fa la 
següent proporat d’: 
 

ACORD 
      
           1.- Aprovar mitjançant el procediment negociat sense 
publicitat, regulat a l’article 74.4 de la Llei 13/1995, de 18 de 
maig, de Contractes de les Administracions Públiques, el contracte de 
lloguer amb la Sra. Teresa Cañellas Vallespir, NIF: 41.103.895-C, de 
la vivenda situada al C/Ribadavia, núm. 9, 07008 Palma Llar “Es 
Vivero” per un import anual d’UN MILIÓ CENT DEVUIT  
MIL QUATRE-CENTES QUARANTA-SET (1.118.447) PESSETES, amb una durada de 
cinc anys a partir de dia 1 de gener de 1998, per tractar-se d’un 
immoble que, segons informe de la Directora de la Llar del Menors, 
reuneix les condicions òptimes per a la seva funció d’acolliment de 
deu menors i en el qual des de l’any 1987 s’hi ubica la llar “Es 
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Vivero”, proposant una contractació amb les mateixes condicions que 
els contractes anteriors. 
 
           2.- Autoritzar a la Presidenta del Consell Insular de 
Mallorca per a la firma de l’esmentat contracte.” 
   

S'aprova la proposta per unanimitat. 
           
          MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
  

PUNT 13.- MODIFICACIÓ ARS.PERI “ SES ESTACIONS” DEL PGOU DE 
PALMA. 

          Es dóna compte de la següent proposta de la comissió Insular 
d’Urbanisme: 

 
“En el tràmit de l’article 44.2 del Reglament Orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, i d’acord amb la proposta de la Ponència Tècnica, 
aquesta Comissió, per majoria, va acordar proposar al Ple del CIM, que 
adopti el següent  

A C O R D  

D’acord amb el Dictamen de 8 de juny de 1998, del Consell Consultiu de 
les Illes Balears, emès en sentit favorable a la modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació Urbana de Palma a l’Àrea de Règim Singular 
PERI “Ses Estacions”, en tant que afecta l’espai lliure públic del 
Parc de “Ses Estacions”, i en sentit desfavorable en tant que afecta 
l’espai lliure públic de la Plaça d’Espanya, s’acorda: I. Aprovar 
definitivament la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Palma a l’Àrea de Règim Singular PERI “Ses Estacions” pel 
que fa a l’àmbit de l’ARS Peri “Ses Estacions” del vigent PGOU, és a 
dir, l’àrea compresa entre els carrers Eusebi Estada i Marquès de la 
Fontsanta, les Avingudes i el pont del tren, com també l’àrea 
delimitada per l’actual estació del tren de Sóller, tot subjectant-la 
a la prescripció que els quadres de superfície existents hauran de 
fixar explícitament la superfície total desglossada, incloent els 
3.900 m2 d’espai viari. II. Suspendre l’aprovació definitiva de 
l’esmentada modificació pel que fa a l’àmbit de la Plaça d’Espanya, a 
l’efecte que l’Ajuntament repari les deficiències detectades pel 
Consell Consultiu en el seu Dictament abans esmentat”. 

 
Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que en tràmit previ 

i obligatori s'ha fet una consulta al Consell Consultiu el qual ha 
assenyalat dues coses. En primer lloc que el Ple pot aprovar la 
modificació del Pla general en allò que fa referència al parc públic 
de les estacions, però que no es pot aprovar la modificació referida a 
l'espai lliure públic, ja que no està garantit un augment 
compensatori. Informa que el Consell Consultiu ha no ha considerat 
suficient la manifestació d'intencions avançada pels representants 
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municipals en el sentit que l'alteració a la baixa de la superfície de 
la plaça d'Espanya, només es produiria en cas de fer-se un soterrament 
de les estacions, ja que això implicaria un augment compensatori de la 
zona verda pública. 
 

La proposta de la Comissió és, per tant, assumir el dictamen 
i aprovar la modificació pel que fa al parc, de manera que aquest ja 
es pugui posar en marxa, i suspendre allò que fa referència a la plaça 
d'Espanya. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Opina que l'Ajuntament ha comès 
un error important quan no ha fet la redacció del pla especial de 
reforma interior que preveia el Pla general del 85. Pensa que això 
hauria estat la manera raonable de desplegar el projecte. Després 
s'han arbitrat sistemes de gestió sobre el concurs per al 
desenvolupament del projecte, molt polèmics, que han sacrificat la 
qualitat urbanística amb criteris d'eficàcia administrativa, que 
podrien tenir sentit amb projectes de més poca entitat, però de cap 
manera amb un parc emblemàtic com aquest.  
 

Per diverses raons s'ha perdut una part important de la zona 
verda inicialment prevista en el Pla general, i no s'han arbitrat els 
mecanismes per compensar aquestes pèrdues. 
 

Per tot això el posicionament d'EU és molt crític amb 
l'expedient, tal com està plantejat. Pensa que el Consell ha de tenir 
en compte la pèrdua d'espais verds públics. 
 

Anuncia el vot en contra del primer punt de la proposta i a 
favor del segon punt. 
 

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

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

 
          PUNT 14.- MODIFICACIÓ DEL PG DE SÓLLER QUE AFECTA A UNA 
AMPLIACIÓ DEL SÓL URBÁ AMB DESTÍ A QUARTER DE LA GUARDIA CIVIL, 
ESTACIÓ DE SERVEI I LOCAL DE LA CREU ROJA. 
 
          Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d’Urbanisme: 
 

“En el tràmit de l’article 44.2 del Reglament Orgànic del 
Consell Insular de Mallorca, i d’acord amb la proposta de la Ponència 
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Tècnica, aquesta Comissió, per unanimitat, va acordar proposar al Ple 
del CIM, que adopti el següent  

A C O R D 

A la vista de l’escrit tramès per l’Hble. Sr. President del Consell 
Consultiu de les Illes Balears, de data 2 de desembre de 1997, en 
relació a l’acord del Ple d’aquest Consell Insular de Mallorca, en 
sessió celebrada el dia 3 de novembre de 1997, relatiu a la 
modificació del Pla General de Sóller pel que fa a una ampliació de 
Sòl Urbà amb destinació a equipaments (casa quarter per a la Guàrdia 
Civil, estació de servei i local per a la Creu Roja) i de conformitat 
amb el  que han informat els Serveis Jurídics d’aquest Consell 
Insular, aquesta Comissió, per unanimitat, va acordar elevar al Ple 
del CIM la rectificació de l’acord abans esmentat de manera tal que 
quedi redactat del següent tenor: 
<<I. D’acord amb el Dictamen nº 44/97, de 10 de juliol, del Consell 
Consultiu de les Illes Balears, emès en sentit favorable en relació a 
la modificació del Pla General de Sóller relativa a una ampliació del 
Sòl Urbà amb destinació a equipaments (casa-quarter per a la Guàrdia 
Civil, estació de servei i local per a la Creu Roja), i en el tràmit 
de l’article 1.2 del seu Reglament Organitzatiu, aquesta Comissió, per 
unanimitat, i prèvia proposta de la Ponència Tècnica, va acordar 
proposar al Ple l’aprovació definitiva de la modificació del Pla 
General de Sóller relativa a l’ampliació del Sòl Urbà amb destinació a 
equipaments, estrictament pel que respecta als terrenys de 4.460 m2 
que ocupava l’antiga depuradora, i en els quals es possibilita la 
construcció d’un equipament destinat a casa-quarter per a la Guàrdia 
Civil; i oït l’esmentat Dictamen nº 44/97, de 10 de juliol, del 
Consell Consultiu de les Illes Balears, i vista la Sentència nº 425, 
de 4 de maig de 1994, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa 
del TSJIB, denegar l’aprovació definitiva de l’esmentada modificació 
en tota la resta, amb base en l’informe dels Serveis Tècnics de l’Àrea 
d’Urbanisme de data 16 d’octubre de 1997”. 

 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que hi ha una 
modificació del Pla general de Sóller que afecta sòl urbà destinat a 
quarter, benzineria i punt d'atenció de la Creu Roja. Hi ha un 
dictamen del Consell Consultiu i una sentència que fa que no es pugui 
aplicar al peu de la lletra aquell dictamen. Es va optar per aplicar 
una fórmula no prevista que evita el "D'acord amb el Consell 
Consultiu...", que s'aplica cas d'acceptació, i el " Oït el Consell 
consultiu..." en cas de no aplicació. Es va optar per: “ Havent 
escoltat...”, però el Consell Consultiu no ho va admetre. Per tant, es 
du la fórmula: “ D’acord amb el dictamen del Consell Consultiu...”. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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          PUNT 15.- RECURSOS ORDINARIS APROVACIÓ DEFINITIVA N.N.SS ES 
CANONS. ARTA. 
 
          Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d’Urbanisme: 

 
“En el tràmit de l’article 44.2 del Reglament Orgànic del 

Consell Insular de Mallorca, aquesta Comissió, per majoria, va acordar 
proposar al Ple del CIM, que adopti el següent  

ACORD 

A la vista dels informes emesos per la Lletrada del CIM de data 20 de 
maig i pel Cap del Servei Jurídic-Administratiu i l’Arquitecte de 
l’Area d’Urbanisme de data 4 de maig de 1998, ateses les raons 
tècniques apuntades en l’acte d’aprovació inicial de les NNSS dictades 
per a l’àmbit de “ Es Canons”, d’Artà, i atesos els interessos 
supramuncipals en joc, desestimar els recursos ordinaris interposats 
pel Sr. Bartolomé Pericás del Ama, en nom i representació de l’entitat 
“ Cala veya, S.A”, pel Sr. Juan Matemalas Picó, en representació de “ 
La Asociación empresarial de Promotores y Constructores de Baleares”, 
pel Sr. Francesc Antich Oliver com a portaveu del Grup de Consellers 
Socialistes en el CIM, i pel Sr. Juan Sureda Vives, com a president i 
en representació de la Junta Local del Partit Popular d’Artá, contra 
l’ocord de la CIUM de 9 de gener de 1998, d’aprovació definitiva de 
les NNSS de planejament dictades amb base a l’art. 51, TRLS 1976, per 
a l’àmbit de “ Es Canons” Sector 27, terme Municipal d’Artá” 

 
La presidenta informa que hi ha una proposta d'intervenció 

oral feta segons els tràmits que indica el Reglament orgànic de la 
corporació i presentada pel GOB. Per això dóna la paraula al 
representant d'aquesta associació, Sr. March, per un espai de cinc 
minuts. 
 

Intervé el Sr. March (GOB). Pensa que amb cinc minuts en 
tindrà prou.  
 

Agraeix l'oportunitat d'intervenir. Celebra i destaca que el 
Consell de Mallorca enceti avui l'oportunitat que les entitats 
ciutadanes puguin intervenir en les sessions plenàries. Considera un 
honor que el GOB pugui esser la primera a fer ús d'un Reglament que és 
l'expressió d'una actitud oberta i democràtica. 
 

Fa avinent que si les previsions es confirmen, avui el 
Consell podria prendre un acord estrany i sense precedents com seria 
anul�lar una normativa que protegeix els Canons i permetre una 
urbanització. Dit d'una altra manera, el Consell podria acceptar uns 
recursos que tombarien la protecció de què gaudeix aquest espai 
natural. 
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No és habitual, tot i els precedents de la LEN que va esser 
rebaixada, tornar enrere normatives proteccionistes, continua, però en 
tot cas, afirma que és una barbaritat permetre a aquestes altures la 
construcció d'un complex residencial i turístic sobre un terreny 
litoral constituït per un espai natural encara protegit avui. 
 

Argumenta que les excuses que s'utilitzen per justificar 
habitualment la proposta d'urbanitzar una part dels Canons, no són 
d'aplicació ara. La Sentència del Tribunal Suprem referida al Trenc ha 
deixat ben clar el panorama de les indemnitzacions. Així, resulta que 
no s'han de pagar indemnitzacions com a conseqüència de la pèrdua 
d'aprofitament urbanístic, fruit de l'alteració de plans si encara no 
se n'han executat els deures urbanístics bàsics dels promotors. Fa 
veure que el cas dels Canons és molt semblant al del Trenc i, per 
tant, hi seria aplicable el mateix criteri quant a indemnitzacions. 
 

Avui el Consell, continua, ha de triar entre protegir o 
deixar urbanitzar 140.000 m2 amb un complex amb capacitat per a 2.000 
habitants. Fa avinent que aquesta urbanització suposaria un impacte 
ambiental i territorial molt negatiu, a més que augmentaria el consum 
d'aigua, el d'energia elèctrica i les places hoteleres en un moment de 
saturació absoluta. Sembla incomprensible, comenta, que es pugui 
plantejar incrementar les places de la nostra illa i que es consenti 
destruir un nou espai natural i es permeti edificar un bocí de 
litoral, fent una urbanització a un dels indrets més ben conservats de 
la costa de Mallorca. 
 

Recorda que els darrers mesos se sent parlat de saturació de 
places, de col�lapse d'estructures, de pèrdua de la qualitat del 
turisme, de problemes a l'aeroport. Amb aquests antecedents i amb 
aquesta situació permetre una nova urbanització, no tan sols sembla 
demencial, sinó que es pot qualificar de suïcidi. 
 

El GOB, davant això, vol fer una crida a totes les forces 
polítiques del Consell a fi d'impedir una nova urbanització, un 
increment de places hoteleres i la destrucció d'un espai natural. 
Especialment vol demanar al PSOE que faci una darrera reflexió, ja que 
d'aquesta formació depèn el futur dels Canons. D'aquesta formació 
política que vol esser una alternativa al Govern Balear depèn que els 
Canons es preservin o s'urbanitzin. El PSOE pot passar a la petita 
història de la preservació pel fet de tornar enrera una protecció 
donada a un espai natural. De la decisió del PSOE depèn, no només el 
futur dels Canons, sinó també la credibilitat proteccionista d'aquest 
partit. 
 

També vol fer una crida al PP, ja que la seva actitud 
abstencionista no fa més que permetre la urbanització. Argumenta que 
no es tracta d'una qüestió del pacte de progrés, sinó de totes les 
forces polítiques, tant del Govern com de l'oposició. Cal banyar-se, 
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perquè o es vol protegir o es vol deixar urbanitzar, en aquest cas no 
són possibles les mitges tintes. No es pot entendre que l'actitud del 
PP canviï segons la situació, abstenció a la Comissió d'Urbanisme, al 
Govern afavoreixen la protecció i a l'Ajuntament s'impugna la 
protecció. Pensa que el PP, hauria d'actuar com diu el Sr. Miguel 
Ángel Rodríguez, un partit que sempre vota el mateix. 
 

Agraeix l'oportunitat una vegada més tot esperant que avui 
es puguin sentir orgullosos d'una institució com el Consell. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Assenyala que ha de dividir 
la seva intervenció entre la doble condició que té com a president de 
la Comissió Insular d'Urbanisme, òrgan que presenta la proposta de no 
acceptar els recursos i la de portaveu del Grup de Consellers 
Socialistes, que és un dels grups que presenten el recurs. Lògicament, 
com a representant del grup, anuncia que defensarà el contingut del 
recurs del seu grup. 
 

Pel que fa als aspectes formals, indica que els informes 
jurídics donen plena llibertat per decidir, ja aquests atorguen plena 
discrecionalitat al Ple. 
 

En relació al recurs del seu grup referit a l'aprovació de 
les Normes Subsidiàries de la Comissió Insular d'Urbanisme de dia 9 de 
gener del 98 manifesta que la norma assenyalava que la totalitat de 
l'àmbit del Pla parcial seria de sòl rústic amb una parcel�la mínima 
de 50.000 m2. Argumenta que ara es tracta de triar entre tres 
situacions diferents. 
 

La primera opció seria mantenir l'actual qualificació i 
enfrontar-se a l'eventual indemnització que, en definitiva, aniria a 
càrrec de la butxaca dels ciutadans. Això vol dir adquirir el 
compromís d'indemnitzar per un quantia indeterminada, ja que no hi ha 
hagut acord. Per altra banda, es perdria la propietat pública i les 
instal�lacions de què ja disposa l'Ajuntament o també s'hauria 
d'indemnitzar, ja que no és possible la restitució dels terrenys a 
l'estat originari. En tercer lloc, implicaria una qualificació de 
terrenys que permetria la construcció d'uns 25 habitatges en funció de 
la voluntat municipal. Recorda que era imperatiu establir una 
parcel�la mínima i també que es va aplicar el grau de protecció més 
alt possible. 
 

Argumenta, per tant, que l'alternativa no és la protecció 
integral contra la urbanització. Sinó que hi ha un procés 
d'assentament en relació amb un altre procés d'assentament. 
 

La conclusió és que aquesta primera opció és la més 
indesitjable, ja que no resol cap dels problemes que hi ha. 
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Una segona alternativa hauria estat la compra dels terrenys 
a la promotora. Hauria estat, a més, l'opció més bona sempre que el 
preu fos raonable i just. Informa que s'ha intentat arribar a un 
acord, però no ha estat possible. També informa que va demanar una 
valoració a una empresa recomanada per "Sa Nostra", tenint en compte 
el seu valor rústic la qual va fixar el preu en 1.268 milions de 
pessetes, als quals s'haurien de sumar les indemnitzacions per les 
despeses que l'empresa ha fet en exercici dels seus drets urbanístics. 
Indica que aquesta quantia resulta inassumible. Pensa que seria 
dificultós establir un precedent d'indemnització de l'ordre de 800.000 
PTA per plaça i dificultaria la feina pendent en aquesta illa de 
redimensionament de sòl urbanitzable. 
 

La tercera alternativa és la que recull el recurs i conté la 
proposta de la Ponència Tècnica de la Comissió Insular d'Urbanisme que 
coincideix amb el plantejament de l'empresa promotora en relació a 
limitar la construcció a una sola parcel�la d'uns 120.000 m2, que dóna 
una capacitat de 2.000 places, i que se situaria donant continuïtat 
urbanística a la zona ja urbanitzada de Betlem i separada un mínim de 
100 m de la mar. L'altura màxima seria de tres altures a la meitat de 
l'edificació i la resta de dues. La resta del pla parcial afectat, 
unes 135 ha amb les antigues edificacions militars, les cases de la 
possessió i els m2 de dins la zona d'ANEI no afectats pel pla parcial 
passarien a esser propietat pública sense cap cost. 
 

A la vista de tot això, la tercera alternativa és la més 
favorable per als interessos generals perquè, en primer lloc, 
garanteix el més elevat grau de protecció sobre la major part de la 
zona. A més és gratuïta. Per altra banda, suposa un precedent que el 
seu grup valora molt positivament, tant de bo, comenta que ara mateix 
es poguessin reduir al 20% inicial, quant a places, i al 10%, quant a 
superfície, totes les qualificacions de terrenys urbanitzables que 
actualment hi ha sobre la zona litoral. No caldrien POOTs ni 
redimensionaments radicals. Seria una mesura suficient i definitiva. 
En un altre sentit, indica que aquesta darrera alternativa dóna 
satisfacció a les pretensions de l'Ajuntament d'Artà que consten a 
l'expedient, perquè no col�loquen el municipi en situació dificultosa 
per les despeses que ja han fet en la zona cedida. Finalment remarca 
que les instal�lacions que es proposen fan referència a un altre àmbit 
de relació entre els promotors i la Conselleria de Turisme. 
 

Per totes aquestes raons demana el vot favorable al recurs. 
 

Indica que com a conseqüència de la proposta de la Ponència 
Tècnica, recollida als informes jurídics, s'ha d'incloure en la 
proposta la indicació que a la zona turística edificable es permetrà 
la planta baixa més planta i només amb un 50% de la superfície ocupada 
per a edificació, planta baixa més dues plantes amb un màxim d'onze 
metres. 
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Intervé el Sr. Grosske (EU). Recorda que aquesta qüestió no 

és la primera vegada que es debat en sessió plenària. Es refereix a 
una proposta d'EU que va obtenir un ample suport i amb la qual el Ple 
es va mostrar políticament favorable a prendre les mesures necessàries 
per preservar aquesta zona, decisió que anava en concordança amb unes 
posicions proteccionistes del Govern Balear i l'Ajuntament d'Artà. Un 
acord històric des del punt de vista d'EU, ja que les tres 
institucions implicades unien les seves forces davant una actuació 
urbanística ja incompatible amb els interessos de la Mallorca de la 
darreria del segle XX.  
Curiosament, continua, algun dels partits que ara presenten un recurs 
contra la protecció varen votar favorablement al Parlament la inclusió 
d'aquest paratge a la LEN. Això es feia així perquè l'oposició a la 
urbanització no és gratuïta, ja que obeeix a consideracions de 
caràcter general sobre si és possible continuar construint en el 
litoral de Mallorca i, sobretot, perquè en aquest indret en concret hi 
ha unes característiques especials mediambientals i ecològiques que en 
feien necessària la protecció. Després d'això hi va haver normes 
subsidiàries en favor de la protecció, l'Ajuntament diu avui per boca 
del batle que es favorable a la protecció, hi ha hagut sentències i 
informes que diuen que aquelles xifres que es manejaven alegrement 
sobre els costos desorbitats que es derivarien de la protecció no eren 
certes i que es podria arribar a la protecció amb xifres molt més 
raonables.  
 

Aquesta és la situació a la qual s'afegeixen els recursos 
que s'han de debatre avui. 
 

Manifesta la seva preocupació pel recurs presentat pel Sr. 
Antich que demana la revisió de les normes subsidiàries i, per tant, 
la urbanització parcial de la zona. 
 

Considera que es tracta d'una situació políticament molt 
greu al marge de consideracions ambientals. En primer lloc, perquè 
l'acord entre les tres institucions marcava una manera nova en la 
concepció del desenvolupament de l'illa de Mallorca. Això se'n va en 
orris i és una oportunitat perduda. En segon lloc, considera que és 
políticament preocupant perquè el recurs es pot aprovar amb els vots 
d'un terç dels consellers. En qualsevol cas si no hi ha majories 
políticament qualificades, encara que jurídicament ho siguin, allò que 
correspon fer és no donar passes en una direcció irreversible. 
Qualifica de barrabassada política impresentable urbanitzar els Canons 
amb un 33% dels vots del Consell. En tercer lloc, opina que admetre 
aquests recursos significa abonar un vell model de creixement econòmic 
basat en el consum de territori, i en aquests cas d'un litoral 
especialment valuós.  
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No comparteix els arguments que ha exposat el Sr. Quetglas. 
Es refereix a un que no ha esmentat, però que considera que és present 
dins el Ple. Es tracta de l'argument de la creació dels llocs de 
feina. Recorda que hi ha moltes maneres de crear llocs de feina, que 
s'han de crear llocs de feina i que s'han de crear llocs de feina en 
l'àmbit de la construcció, però també és cert que aquests llocs no 
s'han de crear a base de continuar construint al litoral. Afirma amb 
absoluta convicció que aquesta via, a mig termini, implicarà la 
destrucció de molts de llocs de feina, ja que Mallorca, fins i tot des 
del punt de vista econòmic no es pot permetre aquesta via de generar 
riquesa i aquesta manera de contribuir al desenvolupament. 
 

Fa notar que resulta tan clar que l'opció més bona no és la 
que proposa el Sr. Quetglas que fins i tot ell mateix ha afirmat que 
la millor opció era la compra. Fa notar que és evident que el promotor 
no ha volgut vendre a un preu raonable precisament perquè el Sr. 
Quetglas presenta un recurs que manté totes les expectatives 
urbanitzadores sobre el terreny i resultaria absurd que el promotor 
volgués vendre a preu de sòl rústic. Convida el Sr. Quetglas a 
protegir els Canons de la urbanització i a comprovar després com serà 
de fàcil arribar a un acord raonable de compra. Afirma que no es pot 
intentar presentar a l'opinió pública que hi ha hagut un intent de 
compra quan el Consell mateix revalora i enforteix la posició de 
l'eventual venedor amb un recurs d'aquestes característiques. 
 

Per altra banda, considera que no es pot dir seriosament que 
l'opció del recurs és la que millor protegeix els Canons, ja que 
aquest argument no se'l pot creure absolutament ningú. No es pot 
comparar, afirma, una urbanització de 2.000 places amb unes 
hipotètiques 25 vivendes unifamiliars aïllades. No té sentit, 
assegura, i, fins i tot aquesta possibilitat esgrimida no és gens 
segura, ja que el Sr. Quetglas hauria de saber que la possibilitat de 
parcel�lació en sòl rústic per a la construcció de vivendes és 
jurídicament molt dubtosa i, encara que fos possible, resultaria 
incomparable amb l'impacte d'una urbanització de 2.000 places. 
 

Es mostra partidari, per tant, de mantenir la protecció i 
d'afrontar les indemnitzacions que el Sr. Quetglas sap que són de 
l'ordre dels 200 milions de pessetes amb els matisos que hi pugui 
incloure una decisió judicial. A partir de la protecció pot esser 
fàcil entrar en negociacions de compra que poden suposar uns centenars 
més de milions. Així es tindrien els Canons protegits i, fins i tot, 
de propietat pública, requisit que no és imprescindible ja que el arc 
natural de Montdragó demostra que és perfectament compatible la 
protecció amb la propietat privada. 
 

Afirma que aconseguir la protecció i la titularitat pública 
a un preu raonable marcaria un abans i un després en relació amb les 
polítiques que fins ara s'han practicat pel que fa al territori i 
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començaríem a fer creïbles expressions com ara desenvolupament 
sostenible i credibilitat del pacte de progrés. 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Recorda que de vegades les 
coses barates són les que a la llarga resulten més cares. Per això 
convida a tenir en compte que els valors socials vigents es decanten 
com més va més per la protecció del medi ambient i la del territori. 
La qualitat de vida requereix aquesta protecció. 
 

Recorda que el Ple d'octubre del 97 va acordar protegir els 
Canons d'Artà i es va aprovar un conveni amb la Comunitat per a 
l'aportació de les partides pressupostàries necessàries. Igualment 
recorda la decisió de la Comissió d'Urbanisme de gener del 98 que va 
aprovar també, per majoria, la protecció integral de la zona.  
 

Avui resulta que hi ha uns recursos sense que hi hagi cap 
element nou que faci que la institució hagi de canviar les decisions 
anteriors i, per tant, no s'ha de canviar d'opinió. Pensa que el 
Consell té recursos suficients per protegir la zona i a més, hi ha el 
conveni pel qual la Comunitat n'aportaria un 50%. Això sumat a la 
voluntat política del Consell i les manifestacions fetes als mitjans 
de comunicació pel conseller de Mediambient fan que avui hi hagi la 
possibilitat de protegir i, per tant, el sentit del seu vot anirà en 
aquesta línia. 
 

El Sr. Pascual (UM) anuncia que el vot del seu grup serà en 
el mateix sentit que el del PSOE. No vol reproduir la intervenció del 
Sr. Quetglas. Entén que és bona i la comparteix. UM dóna suport com en 
la majoria de casos a les propostes que provenen de responsables 
d'àrees. 
 

Es mostra convençut que la solució defensada pel Sr. 
Quetglas és la millor per a Mallorca i la que en aquest moment ofereix 
més seguretat jurídica.  
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Es refereix a les tres 
possibilitats que s'han presentat: en primer lloc l'adquisició de la 
finca, cosa que s'ha negociat i per a la qual les institucions podrien 
fer una oferta màxima de 1.268 milions més les despeses justificades 
per l'empresa promotora. Una segona opció seria el conveni i, per 
tant, votar sí als recursos i la tercera opció seria votar no als 
recursos i, per tant, mantenir l'àrea com a rústica. 
 

Pel que fa a la primera opció, recorda que les institucions 
es posaren d'acord per tal del fer una oferta que va arribar als 800 
milions per la finca, més les possibles despeses que hagués fet la 
promotora. Després qualcú ha indicat que la valoració feta per 
l'empresa taxadora era massa alta. Recorda que la valoració únicament 
era un instrument per poder legalitzar la compra feta per aquest preu 
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màxim. De tota manera fa notar que si el propietari no vol vendre la 
valoració no té cap raó d'esser. 
 

Fa unes consideracions sobre aquesta valoració perquè pensa 
que il�lustra molt bé sobre allò que passa a Mallorca en relació al 
sòl rústic. La valoració atorga a uns 500.000 m2 un preu de 200 pta/m2 
i a prop d'1.000.000 m2 un preu de 1.000 PTA/m2. Resulta que les 200 
PTA/m2 són per al terreny rústic inedificable i les 1.000 PTA/m2 són 
per al terreny rústic per al qual es permet una edificació per cada 
50.000 m2. Per tant, conclou que allò que dóna valor al terreny rústic 
és la capacitat d'edificar. També fa notar que aquesta capacitat no 
resulta del territori, sinó de decisions de les administracions. 
Resulta que les administracions, Govern, Consell i Ajuntament, es 
troben davant la paradoxa que donen capacitat per edificar a un 
territori i a l'hora de comprar han de pagar el valor que elles 
mateixes han donat a aquell territori. Pensa sincerament que aquest 
augment de valor no l'han de pagar les administracions. Matisa que 
això no vol dir que s'hagi de perjudicar el propietari, però també 
remarca que de la mateixa manera que una administració dóna un valor a 
un terreny, igualment pot retirar aquest valor, sense que això 
signifiqui que se'l perjudica. 
 

Recorda que la part no cedida a l'Ajuntament dels Canons té 
actualment un valor cadastral de 294.000 PTA i que paga contribució 
per aquest preu. Argumenta que si les normes subsidiàries d'Artà 
declarassin inedificable tot el territori dels Canons o si en venir la 
parcel�lació, com ha passat en altres casos, no s'admetia, els Canons 
valdrien 200 PTA el m2 a preu de mercat segons ha indicat el taxador, 
és a dir un total de 450 milions de pessetes. 
 

Es refereix a la segona possibilitat, l'acceptació del 
conveni. Creu que seria un bon conveni si s'hagués proposat l'any 90, 
però l'any 98, amb tots els problemes de fems, d'aigua, d'aeroport, de 
carreteres, d'urbanitzacions, de cotxes, amb la pregunta de cap a on 
va Mallorca i amb més places turístiques, la Comissió Executiva del 
PSM-NM va acordar mantenir el vot de la desclassificació. Pensa que 
després de la sentència del Trenc, han quedat confirmades les 
reflexions que acaba de fer en el sentit que qui dóna valor al terreny 
és l'Administració i aquesta no ha d'indemnitzar les expectatives de 
negoci, sinó simplement, els perjudicis que es limiten als projectes, 
les llicències d'obres i les obres realitzades justificades amb 
factures. 

Considera que una vegada que desaparegui l'expectativa 
d'urbanitzar seria el moment de mantenir l'oferta de compra, ja que la 
desclassificació no tanca la possibilitat d'adquirir els Canons. 
 

Felicita l'Ajuntament, perquè encara que les normes permetin 
aquest urbanitzable, des de l'any 79 ha baixat les possibles places 
des de ls 200.000 fins a les 11.000 i, dins aquestes hi ha les 6.000 
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dels Canons. Si la proposta del PSM prosperava considera que hi hauria 
d'haver un programa per afavorir aquest Ajuntament mitjançant més 
inversions als POS i una política d'adquisició de finques dins el 
terme per compensar en certa manera un municipi que serveix de 
promoció turística a tot Mallorca. 
 

Finalment, considera obligat dedicar unes persones als 
treballadors que avui han perdut un dia de feina per acudir a aquest 
Ple per manifestar-hi la seva opinió. Pensa que el sector de la 
construcció a Mallorca no pot tenir por de perdre llocs de feina quan 
ha crescut un 18%, quan a Mallorca hi ha 50.000 cases que necessiten 
rehabilitar-se, quan hi ha un nombre elevadíssim de solars sense 
edificar, quan al costat dels Canons, a Betlem, només hi ha un 20% de 
solars edificats, quan les administracions no són capaces de fer 
complir terminis a les empreses, quan el Pla Mirall no s'executa 
perquè les empreses tenen massa feina. Creu que dins aquest marc no 
perilla cap lloc de feina perquè no es deixi fer una urbanització. En 
tot cas la construcció a Mallorca, hauria de tenir un canvi 
d'orientació cap a la rehabilitació i a la construcció dels solars 
buits i aturar les noves urbanitzacions a la costa.   
 

El Sr. Rovira (PP) considera que avui hi ha un element més 
de contradicció en l'equip de govern i, a més, en contra dels 
plantejaments dels responsables mateixos en matèria d'urbanisme. Es 
demana si s'ha vist enlloc mai que el responsable mateix es presenti 
un recurs en contra d'una decisió presa per un òrgan que presideix. Es 
respon que això es pot veure al Consell on la meitat de la majoria 
vota una cosa i l'altra meitat l'altra sense que passi res, tot i la 
indignació que manifesten tant el PSM com EU. Demana a EU si hi pot 
haver una barrabassada més grossa que permetre que continuï governant 
un equip de govern que no supera en vots els del PP. 
 

Assegura que el PP no pot permetre que els carreguin amb la 
responsabilitat de pagar més de 1.000 milions quan l'equip de govern 
és incapaç de posar-se d'acord en res més que a mantenir l'equip de 
govern mateix. 
 

Per aquesta raó anuncia que el PP s'abstindrà, ja que no és 
la seva feina disposar del pressupost del Consell sense que l'equip de 
govern es posi d'acord. 
 

Fa avinent que si l'equip de govern vol protegir, compta amb 
el suport del Govern Balear i el del Grup de Consellers del PP per 
pagar les indemnitzacions que s'hagin de pagar. Per això hi ha uns 
convenis aprovats. Allò que no poden admetre és que la responsabilitat 
d'haver de pagar l'hagi d'assumir el partit de l'oposició. 

El Sr. Quetglas (PSOE) pensa que tots els grups podrien 
estar d'acord, si avui havien de prendre la decisió, sobre el caràcter 
que s'hauria de donar a aquest terreny, i que no seria el que es 
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proposa. Recorda però que totes les situacions, sobretot les que tenen 
dimensions jurídiques importants, són producte d'una història 
particular. Avui s'ha arribat on s'ha arribat perquè hi va haver uns 
esdeveniments anteriors. Si aquest paratge estigués inclòs en la LEN, 
avui no tendria lloc aquest debat. Recorda que el seu partit va votar 
a favor de la inclusió en la LEN perquè aquest és precisament el 
mecanisme de protecció adequat. 
 

En relació a la sentència del Trenc en recomana una lectura 
atenta i reflexiva, ja que si en una cosa posa l'accent aquesta 
sentència és en el compliment dels terminis per part dels promotors. 
Precisament en aquest punt és on hi ha la diferència entre els Canons 
i el Trenc perquè en el cas dels Canons, el promotor sí que es trobava 
dins els terminis. Qualifica, per tant, de temerari afirmar que els 
dos casos són comparables. 
 

Assegura que el recurs que defensa no és un recurs contra la 
protecció. Afirma que també podria fer demagògia dient que la postura 
contra la protecció és la d'aquells que s'emparen sota la figura de la 
protecció integral, perquè això no és cert. Assegura que hi ha dos 
models que es defensen avui i que el que defensa el seu partit és el 
millor i no tan sols per l'ocupació del territori, sinó també pels 
altres avantatges, entre els quals recorda la qüestió de la propietat 
privada o pública del 90% dels terrenys. Comprèn que aquestes no sigui 
les prioritats del GOB, però s'ha de tenir en compte que un partit i, 
més encara una institució, ha de tenir en compte més elements, com ara 
la preservació com un valor que predomina per damunt els altres, de 
manera que s'ha d'intentar trobar una solució de compromís prou 
raonable. 
 

No accepta, responent al Sr. Grosske, que es pugui dir que 
si s'aprova els recurs, s'aprovarà amb molts pocs vots. Fa notar que 
la postura del Sr. Grosske, s'aprovaria encara amb més pocs, en 
comptes de deu serien vuit.  
 

Pel que fa a la qüestió de l'empresa, indica que en aquest 
cas hi ha un promotor en l'exercici dels seus drets i que compleix la 
Llei. No es tracta de rectificar cap il�legalitat. El promotor està 
emparat per les lleis i, en darrera instància pels tribunals. Per això 
no comparteix l'opinió que en un estat de dret, allò que s'hagi de fer 
sigui extorsionar, utilitzar la capacitat d'arraconar un ciutadà, per 
aconseguir el millor dels preus possibles. La postura del PSOE és 
trobar una solució justa.  
Assegura que s'ha intentat comprar a preu de sòl rústic i no ha estat 
possible. Comparteix les afirmacions del Sr. Sampol tot i que discrepa 
en l'opinió que hagin estat les administracions que hagin donar valor 
als terrenys, sinó que ha estat la Llei de sòl rústic, cosa que 
constitueix un error i el seu grup ho afirmat al Parlament. Passa, 
però, que al Consell no es discuteix aquesta Llei, sinó que s'aplica. 
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Recorda que, en definitiva, correspon a l'Ajuntament 

autoritzar o no les parcel�les en sòl rústic, tot i que fa notar que 
la corporació es trobarà en una situació molt complicada, ja que 
podria resultar que hagués de tornar les indemnitzacions que no pot 
tornar. Obligat per aquestes dificultats econòmiques seria possible 
que l'Ajuntament es veiés obligat a reconèixer el dret a la 
parcel�lació. El Sr. Grosske sap que, si l'Ajuntament vol, des de la 
Comissió d'Urbanisme els arguments jurídics que es poden aportar són 
limitats i aquestes parcel�lacions constitueixen un dels problemes més 
greus que té l'illa de Mallorca actualment. 
 

Indica a la Sra. Vidal que els problemes complexos no tenen 
solucions simples. No pensa que el Consell estigui més lligat per 
resolucions anteriors que per la resolució que prendrà avui i tampoc 
no creu que aprovant el recurs del grup de Consellers Socialistes, es 
traeixi l'acord de protecció dels Canons. Pensa que es traeix més 
votant la protecció integral i permetent la construcció de 25 xalets. 
És una qüestió d'opinió, afirma. No és cert que hi hagi una 
alternativa entre una suposada protecció integral i una suposada 
urbanització parcial. 
 

Agraeix al Sr. Pascual el suport d'UM. 
 

Pensava que el Sr. Rovira hauria trobat una altra línia 
argumental i no parlaria de contradiccions si recordava que el grup 
popular que se'n va haver d'anar de la Comissió Insular d'Urbanisme 
quan es va tractar el tema dels Canons perquè no gosaven votar ni una 
cosa ni una altra. Amb l'antecedent també que quan es va votar dins el 
Ple, uns quants consellers del PP se'n varen anar per no votar, no és 
creïble que ara el PP digui que s'abstenen perquè no volen resoldre 
els problemes de l'equip de govern. Afirma que el grup del PP s'absté 
perquè si voten afirmativament se n'anirien uns i si ho feien 
negativament se n'anirien uns altres. L'única solució és l'abstenció. 
Així que si hi ha contradiccions són les del PP i no les dels altres. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Pensa que el Sr. Rovira 
demostra una incapacitat preocupant per arribar a saber si EU és al 
govern a l'oposició. Assegura que EU sosté el govern del Consell 
malgrat totes les crítiques que li fan per què amb el govern del PP es 
faria molt més malament, cosa que ja es nota amb el debat d'avui. 
Afirma que al PP els és ben igual la qüestió dels Canons, l'única cosa 
que fa el PP és allò que pensen que en cada moment tàcticament els 
convé per la seva lluita partidista. Convida a preocupar-se per 
interessos legítims com ara els llocs de feina, el territori, el medi 
ambient o les finances del Consell, en comptes d'anar a fer la traveta 
als altres partits, que no és un interès legítim. 
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Respon al Sr. Quetglas dient que té en gran consideració la 
seva vàlua intel�lectual, però li fa notar que avui ha hagut de 
defensar una cosa indefensable quan ha vingut amb la tesi que la 
proposta del PSOE significa més protecció per als Canons. Es si deu 
esser que el GOB defensa aquí una posició més poc proteccionista que 
la que defensa el Sr. Quetglas, és demana si el Sr. Quetglas intenta 
vendre a l'opinió pública que el GOB agredeix el territori i que la 
proposta del PSOE el protegeix. Convida el Sr. Quetglas a 
tranquil�litzar-se i a reflexionar d'una altra manera. 
 

Fa notar que el PSOE mateix reconeix que és necessària la 
protecció integral, ja que varen votar a favor de la inclusió com a 
ANEI i assegura que també saben perfectament que la protecció integral 
és possible, i que també saben que la vintena de vivendes 
constitueixen un mal incomparablement més petit i, a més, no hi ha 
raons perquè hagin de prosperar, ja que es poden impedir i arribar a 
la protecció integral. Fins i tot es pot arribar a la titularitat 
pública, tot i que el primer objectiu sigui la protecció, sense haver 
d'extorsionar ningú. No admet que el Sr. Quetglas hagi utilitzat 
l'argument de l'estat de dret per contrargumentar sobre la posició 
feble del Consell a l'hora de negociar un bon preu. Es demana quantes 
extorsions, seguint aquest criteri, es degueren fer amb la LEN i 
quantes en deu haver fetes el Consell aprovant la protecció del cala 
Petita, o Tolleric. Considera inadmissible aquest doble discurs i 
assegura que es pot obtenir la protecció integral i la titularitat 
pública a uns preus raonables i, evidentment, dins l'estat de dret. 
Està segur que el Sr. Quetglas sabia perfectament què ha volgut dir el 
conseller que parla quan s'ha referit a majories qualificades 
políticament. Tot i que és cert que deu consellers són més que vuit, 
cap de les dues majories són rellevants dins el Consell. EU proposa 
deixar els Canons així com han estat els milions d'anys que ens han 
precedit i ara el PSOE proposa prendre una decisió cap a un estatus 
irreversible ja que quan hi hagi una urbanització no hi haurà cap 
decisió administrativa que els pugui desurbanitzar. En aquest sentit 
el conseller que parla ha indicat que avui no hi havia una majoria 
políticament qualificada. 
 

Al Sr. Rovira li indica que és cert que el pacte de progrés 
apareix i desapareix i que en temes clau com els urbanístics tendeix a 
desaparèixer perquè hi ha divisió. Això, assegura, constitueix un tema 
de reflexió política per a tots aquells que es vulguin apuntar a la 
fórmula de manera crítica, però en qualsevol cas, la conclusió a la 
qual no arriba EU és a la de retirar el suport al pacte i a donar-lo 
al PP. 
 

El Sr. Sampol (PSM) indica que la qüestió de fons, encara 
que no s'hagi presentat com a tal, és el de les possibles 
indemnitzacions. Recorda que fins ara totes les sentències han estat a 
favor de la protecció del territori. És a dir les administracions 
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poden protegir el territori sense haver d'indemnitzar en concepte de 
lucre cessant. 
 

Per això es mostra preocupat pel fet que responsables 
polítics d'alt nivell, constantment en parlar de protegir el 
territori, amenacin amb indemnitzacions. Pensa que actuar així és 
perillós perquè ssignifica situar-se a l'altra banda. 
 

Addueix l'exemple d'un pla parcial que canviàs 
l'edificabilitat i els edificis passassin de cinc a dues plantes. Es 
demana si l'Ajuntament hauria d'indemnitzar el propietari d'un edifici 
construït que tenia dues plantes i respon que evidentment no. Tot i 
que l'edifici passa de valer deu a valer dos o tres. Hi ha, per tant, 
una discrecionalitat de les administracions. Una altra cosa seria si 
hi havia un projecte en tramitació, les despeses del qual s'haurien 
d'indemnitzar. Pensa que això és el que passa amb els Canons i, per 
això, demana cordialment al Sr. Quetglas que des del càrrec que ocupa, 
des d'ara mateix, es posi de part de les sentències que diuen que si 
es vol protegir s'han d'avaluar les despeses i s'han d'indemnitzar. 
 

És cert, reconeix, que la Llei del sòl rústic és permissiva, 
però recorda que també s'ha de tenir en compte que la Llei estatal 
bàsica diu que no es poden permetre les parcel�lacions urbanístiques 
en sòl rústic. Per tant, si a la taxació que s'ha fet li aplicam la 
Llei estatal no es poden fer les vint cases i, automàticament, baixa 
la valoració i l'expectativa d'indemnització. 
 

No entén per quina raó un partit que té un 46% dels vots de 
Mallorca pugui "passar" d'una qüestió tan elemental. Assegura que no 
es tracta de cap qüestió del pacte de progrés, sinó d'una qüestió del 
creixement urbanístic de Mallorca i de si es protegeix o no els 
Canons. Es demana si l'actitud del PP vol dir que si el PSM governava 
amb el PP protegirien els Canons i altres espais. Demana que si allò 
que proposen és un pacte, ho diguin clarament. El problema és que cada 
vegada que s'ha votat la protecció d'aquests espais el PP hi ha votat 
en contra, en cada cas el PP ha estat de part dels urbanitzadors. La 
contradicció seria per al PSM si avui el PP votava a favor de la 
protecció perquè aleshores, sí que hi hauria dues alternatives: 
protegir o no protegir. Però avui allò que hi ha és un recurs de 
l'agrupació local del PP d'Artà a favor de la urbanització. 
 

El Sr. Rovira (PP) manifesta que Déu l'alliberi de governar 
amb el Sr. Sampol. Assegura que si el PSM vol protegir els Canons el 
PP hi posa els mitjans perquè ho puguin fer i ho puguin pagar. En 
aquest cas tindran el suport del PP. Allò que no pot esser és que la 
responsabilitat de la protecció hagi d'esser exclusivament del PP i 
que el grup del PSOE, que té la gestió d'urbanisme, no estigui d'acord 
amb aquesta protecció. Recorda que és el pacte el qui que governa i 
que no pot traspassar els responsabilitats al PP. Les contradiccions 
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no són del PP assegura: el PSM s'ha hagut d'empassar una dimissió de 
Recursos Humans, una votació en contra de les seves propostes en la 
qüestió de la ITV i la incineradora. Per això repeteix que el PP no 
prendrà una decisió si la resta de l'equip de govern no la comparteix. 
 

Repeteix que si la majoria es posa d'acord, el seu grup hi 
donarà el suport. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) no comparteix l'estranya teoria que 
vuit vots basten per protegir, però que deu no basten si és per fer 
una altra cosa. Més poc encara si el Sr. Grosske, ha d'aportar 
arguments que ja s'acosten a la metafísica, com ara que vol mantenir 
els Canons així com han estat durant milers d'anys. Això no és cert 
perquè la situació dels Canons també és una situació jurídica. Recorda 
que la història passa d'unes possibles 8.000 places, després 6.000 i 
ara 2.000. Per tant la situació no és passar de no res a 2.000 places, 
ja que la història jurídica també compta. 
 

Es refereix a les afirmacions sobre la pressió desmesurada 
sobre les persones que tenen drets urbanístics i la compara amb 
desclassificacions que el Consell ha duit a terme. Fa notar que les 
situacions no són homologables perquè jurídicament eren diferents. En 
aquest cas hi ha un promotor que du a terme unes obres amb un pla 
d'urbanització aprovat amb totes les autoritzacions requerides. No es 
discuteix si una zona ha d'esser o no urbanitzable, no es discuteix si 
s'aprova o no un pla parcial. Aplicant l'exemple del Sr. Sampol, fa 
notar que el Sr. Sampol no ha dit que les plantes addicionals 
s'estaven construint i aquest és el cas dels Canons. 
 

Totes els sentències a què ha al�ludit el Sr. Sampol fan 
referència a situacions on no hi havia projectes d'urbanització 
aprovats o no eren dins els terminis d'execució. Totes estaven dins 
altres supòsits i aquest és precisament un dels fonaments de la 
sentència del Trenc. En el cas dels Canons els terminis són plenament 
vigents. 
 

Fa notar que en cap dels casos al�ludits durant el debat per 
fer comparacions no hi havia conveni i ara, a més, hi ha unes 
compensacions que no es poden deixar de tenir en compte: la 
titularitat pública o el fet que l'Ajuntament ja disposi d'una part 
dels terrenys. No admet una situació de blanc o negre, sinó que 
considera que es tracta d'una situació amb una escala de grisos i en 
la qual per arribar a trobar un punt vàlid per als interessos generals 
no es pot fer amb un si o un no, sinó que hi ha moltes possibilitats. 
El conveni que hi ha damunt la taula és una possibilitat prou 
acceptable, ateses totes els circumstàncies. 
 

Conclou la intervenció anunciant que el seu grup manté la 
proposta i demanant el vot a favor. 
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El Sr. Grosske (EU) intervé per una qüestió d'ordre. Fa 

notar que tot el debat ha girat a l'entorn de l'acceptació o no d'un 
recurs. Pensa que això pot generar confusió a l'hora de votar. Demana 
al secretari si vol confirmar que allò que hi ha és una proposta de 
denegació de recursos. Per tant, votar favorablement la proposta és 
votar en contra dels recursos i viceversa. 
 

Per part de Secretaria s'indica que hi ha una proposta de la 
Comissió de desestimar els recursos interposats i, per altra banda, hi 
ha una proposta alternativa que estima els recursos. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) considera que la proposta alternativa 
s'ha de votar primer i aquesta és l'acceptació dels recursos.  
 

La presidenta agrupa els quatre recursos en un únic bloc de 
votació. 
 

El Sr. Quetglas pensa que el sentit dels recursos és el 
mateix en tots i implica acceptar la proposta de la Ponència Tècnica 
amb l'afegit sobre les altures. En conseqüència la proposta serà la 
següent: 
   

  <<I. Estimar els recursos ordinaris interposats pel Sr. 

Bartolomé Pericás del Ama, en nom i representació de l'entitat "Cala 

Veya, S.A.", pel Sr. Juan Matemalas Picó, en representació de l'"Aso-

ciación Empresarial de Promotores y Constructores de Baleares", pel Sr. 

Francesc Antich Oliver, com a portaveu del Grup de Consellers 

socialistes en el CIM, i pel Sr. Juan Sureda Vives, com a president i en 

representació de la Junta Local del Partit Popular d'Artà, contra 

l'acord de la CIUM de 9 de gener de 1998, d'aprovació definitiva de les 

NNSS de planejament dictades amb base en l'art. 51 TRLS 1976 per a 

l'àmbit d'"Es Canons", Sector 27, terme municipal d'Artà; i, en 

conseqüència, anul⋅lar la NSP aprovada i substituir-la per aquella 

dictaminada favorablement en la sessió de la Ponència Tècnica de la 

Comissió Insular d'Urbanisme de dies 19 i 23 de desembre de 1997. Igual-

ment, atendre i, en conseqüència, aprovar el suggeriment tècnic formulat 

en la sessió de la CIUM de 9 de gener de 1998 pel que fa a la redacció 

de la norma relativa a nombre de plantes a la zona turística 

conformement amb la redacció literal següent: "A la zona turística 

edificable es permetrà PB + PP, i només en el 50% de la superfície 

ocupada per l'edificació (PB + 2P), 11 metres>>. Tot això amb base en 

l'informe del Cap del Servei Jurídic-Administratiu i l'Arquitecte de 

l'Àrea d'Urbanisme de data 4 de maig de 1998 i en el de la Lletrada del 
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CIM de data 20 de maig de 1998. II. En conseqüència, aprovar 

definitivament les NNSS de planejament dictades amb base en l'art. 51 

TRLS 1976, per a l'àmbit d'"Es Canons", Sector 27, terme municipal 

d'Artà, que es corresponen amb el següent tenor literal: 

 

ÍNDEX 
 
MEMÒRIA 

 

1.- Antecedents. 

2.- Antecedents Urbanístics. 

3.- Valors Naturals i Medi Físic. 

4.- Necessitat, conveniència i oportunitat de la Norma. 

5.- Caràcter, finalitat i objecte de la Norma Subsidiària. 

6.- Període de vigència de la Norma. 

7.- Aprovació inicial. 

8.- Classificació i Qualificació del Sòl en la fase d´aprovació      

inicial. 

9.- Informes Organismes. 

10.-Al.legacions presentades. 

11.-Resum Al.legacions 

12.-Proposta. 

 
NORMATIVA 

 

PLÀNOLS 

 

1.- CLASSIFICACIÓ  (ESTAT ACTUAL). 

2.- CLASSIFICACIÓ. 

3.- ORDENACIÓ. 

 
MEMÒRIA. 
 
1.- ANTECEDENTS. 

    

 El Consell Insular de Mallorca, en sessió plenària celebrada dia 12 

d´abril de 1996, adoptà, entre d´altres, l´acord d´encarregar a l´Àrea 

d´Urbanisme de la Corporació la realització dels estudis o informes 

previs per tal de dur a efecte la conservació de la zona que conforma el 

Pla Parcial d´Ordenació (PPO) del polígon 6 (Es Canons) de la Colònia de 
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Sant Pere, en el terme municipal d´Artà, amb elaboració també, si 

s´escau, de la documentació que calgui per a la iniciació de l´expedient 

de suspensió del planejament en la dita zona, això d´acord amb el que 

estableix l´art.51 de la Llei del Sòl de 1976. 

 L´Ajuntament d´Artà, en data 26-6-97, va remetre certificat 

indicant que el Ple de la Corporació Municipal, en data 26 de juny de 

1997, havia acordat: 

 1.- Sol⋅licitar al Consell Insular de Mallorca que acordi iniciar 
la suspensió de la vigència del planejament en l´àmbit del sector 27, Es 

Canons, de les NNSS del terme municipal d´Artà. 

 2.- Sol⋅licitar al Consell Insular de Mallorca que acordi iniciar, 
conjuntament amb l´Ajuntament d´Artà, els treballs de redacció d´una 

Norma Subsidiària en aquest Sector per tal que pugui estar aprovada en 

el termini màxim de sis mesos, en previsió que abans no s´hagin aprovat 

definitivament les NNSS del terme municipal d´Artà revisades. 

 3.- Remetre la certificació del present acord al Consell Insular de 

Mallorca i a la Comissió Insular d´Urbanisme. 

 La Comissió Insular d´Urbanisme de Mallorca, en la sessió de dies 1 

i 8 de juliol de 1997, adoptà, entre d'altres, l´acord de suspendre la 

vigència de les Normes Subsidiàries del Planejament del municipi d´Artà, 

en l´àmbit del Sector 27 ("Es Canons") de Sòl Apte per a la 

Urbanització, per a la seva revisió, això d´acord amb el que disposa 

l´art. 51 de la Llei del Sòl de 1976. 

 El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió ordinària de dia 

7 de juliol de 1997 adoptà el següent acord: 

 1.- El Ple del CIM manifesta la seva inequívoca voluntat política 

de protegir integralment "Es Canons", en primera instància, a través de 

les Normes Subsidiàries subsegüents a la suspensió del planejament de la 

zona. 

 2.- El Ple del CIM insta l´Ajuntament d´Artà a incloure la 

protecció integral de la zona en la revisió del planejament que ha de 

seguir, necessàriament, a la seva suspensió. 

 3.- El Ple del CIM reitera el seu compromís de col.laborar amb el 

Govern autonòmic i l´Ajuntament d´Artà en els eventuals costos econòmics 

derivats de la protecció integral d´Es Canons. 

 El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió extraordinària de 

dia 29 de juliol de 1997, adoptà, entre d'altres, l´acord de suspendre 

la vigència de les NNSS del planejament del municipi d´Artà, en l´àmbit 

del Sector 27 ("Es Canons") de Sòl Apte per a la Urbanització, per a la 
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seva revisió, això d´acord amb el que disposa l´art. 51 de la Llei del 

Sòl de 1976. 

 També va acordar encarregar a l´Àrea d´Urbanisme del Consell 

Insular, amb col⋅laboració amb els tècnics de l´Ajuntament d´Artà, que 
redacti les Normes Subsidiàries previstes a l´art. 51 del TRLS de 1976, 

BOCAIB nº 108 (28-08-1997). 

 
2.- ANTECEDENTS URBANÍSTICS. 

 

2.1.- Normes Subsidiàries d´Artà. 

    

 Actualment, aquest municipi disposa d´unes Normes Subsidiàries 

aprovades definitivament el dia 25 de juny de 1992. 

 Les NNSS classifiquen els terrenys objecte de la present Norma com 

a Urbanitzable amb Planejament Parcial aprovat, Sector 27, Es Canons. La 

normativa urbanística a complir és la continguda en el Pla Parcial 

aprovat el 28 de juliol de 1989, i en el seu desplegament hom s´atindrà 

a tot el que disposa el dit Pla Parcial, amb les següents reserves: 

   Coeficient d´aprofitament net màxim............... 0,6 m2/m2 

   Altures màximes........................... 8 m. (sot.+pb+pp) 

                                    11 m. (sot.+pb+2p) Hotelera. 

 

2.2.- Pla Parcial Sector-27 (Artà). 

    

 El Pla Parcial de la zona d´Es Canons (abans Polígon-6), s´aprovà 

el 17 de març de 1977, emparat en el Pla General de la finca de Betlem 

de 1964 i en el Pla General Sectorial de la Colònia de Sant Pere de 

1973, i s´hi preveia la construcció de 9.175 places. 

 El 28 de juliol de 1989 se n´aprovà definitivament la modificació, 

i això en constitueix la versió a hores d´ara vigent. 

 El 21 de setembre de 1992 l´Ajuntament aprovà el Projecte 

d´Urbanització, amb un termini de set anys per a l´execució de les obres 

d´urbanització. 

 

 

2.3.- Anàlisi del Pla Parcial. 

    

 Superfície de la modificació del Pla Parcial de 1989 que va quedar 

com a No Urbanitzable: 
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   Element Paisatgístic Singular.................    357.012 m2 

   Preservat.....................................    108.572 m2  

                  Total No Urbanitzable..........    465.584 m2  

 Superfície Sòl Urbanitzable: 

              Superfície edificable...............   559.393 m2 

              Superfície no edificable............   462.028 m2 

                Total Sòl Urbanitzable............ 1.021.421 m2 

    

 La població prevista dins l´àmbit del Pla Parcial es va reduir a la 

xifra de 6.000 habitants. 

    

 Totes les àrees edificables privades es concentren en l´espai que 

hi ha entre la carretera (Betlem-Colònia de Sant Pere) i la zona 

costanera. La Zona Hotelera amb altàries de Planta Baixa més dues 

plantes abraça gairebé el 80% de la vora marítima, i la resta queda per 

a ús residencial plurifamiliar. La zona residencial unifamiliar de 

planta baixa més pis es relegada a una posició posterior en el conjunt 

de l´àmbit del Pla Parcial.                                      

 
3.- VALORS NATURALS I MEDI FÍSIC. 

    

 La zona objecte de la present Norma està situada a primera línea de 

costa, limita amb dues franges de costa, una Zona No Urbanitzable amb 

qualificació d´Agrícola Ramadera, i una zona Urbanitzable (Sòl Apte per 

a la Urbanització) amb Pla Parcial aprovat: Urbanització Sant Pere 

(Sector 24) i Urbanització Betlem (Sector 25). La zona posterior limita 

amb una zona ANEI (10-Mun-tanyes d´Artà).    

 

 El Sector objecte de la present Norma fou inclosa, a l´igual 

d´altres zones, en el catàleg de l´Institut d´Estudis Ecològics de l´any 

1985 entre les àrees a protegir a les Balears. 

 L´àrea núm. 6, que és la que coincideix amb la zona en què està 

ubicat l´àmbit de la present Norma, va tenir una qualificació global, 

amb vista a la seva protecció, de molt elevada, per damunt d´altres 

zones de valor mitjà o valor elevat també incloses en el catàleg de 

l´INESE.  

 En fer-se una anàlisi escrita d´aquesta, s´indica que està 

amenaçada per l´expansió turística de la Colònia de Sant Pere i de 

Betlem, i que té notables valors biològics, amb alguns endemismes 

interessants i paisatgístics. 
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 En l´inventari d´Espais Naturals de Protecció Especial realitzat 

per l´"Instituto de Conservación de la Naturaleza", igualment part del 

present Pla Parcial va esser inclòs dins l´espai nº MA-10 (Muntanyes 

d´Artà).  

 

 En la publicació realitzada pel Govern Balear titulada "Hipòtesi de 

model territorial", en la qual s´aporta la filosofia que inspira la 

redacció de les Directrius d´Ordenació Territorial de les Illes Balears, 

en la seva pàgina 36 es divideix el territori en un conjunt d´àrees 

delimitades per les seves característiques ecològiques, paisatgístiques 

i agrològiques. En el mapa d´Unitats d´Interès Ecològic s´estableixen 

quatre graus  (Baix, Alt, Molt Alt i Màxim), i la zona objecte de la 

present Norma apareix marcada com a Unitat d´Interès Ecològic Molt Alt. 

 
4.- NECESSITAT, CONVENIÈNCIA i OPORTUNITAT DE LA NORMA. 

    

 La necessitat de redactar la present Norma té la seva justificació 

jurídica en l´acord adoptat pel Ple del Consell Insular de Mallorca en 

sessió de dia 12 d´abril de 1996, en el qual s´especifica el següent: 

 Encarregar a l´Àrea d´Urbanisme de la Corporació la realització 

dels estudis o informes previs per tal de dur a efecte la conservació de 

la zona que conforma el Pla Parcial d´Ordenació (PPO) del Polígon 6 (Es 

Canons) de la Colònia de Sant Pere, en el terme municipal d´Artà, amb 

elaboració també, si s´escau, de la documentació que calgui per a la 

iniciació de l'expedient de suspensió del planejament municipal en la 

dita zona, això d´acord amb el que estableix l´art. 51 de la Llei del 

Sòl de 1976. 

    

 El Sòl Urbanitzable que es desclassifica dins la present Norma 

constitueix una important zona de litoral baix ben conservat, que ocupa 

un front del voltant d´un quilòmetre de costa, zona que per les 

esmentades condicions especials i pels seus singulars valors fa 

aconsellable plantejar la necessitat que sigui conservada, i atès també 

que amb el desenvolupament de l´esmentada zona es produiria una més que 

important urbanització de terrenys que a hores d´ara constitueixen un 

paisatge litoral d´indubtable qualitat estètica, amb la qual cosa es 

veurien contradits principis majoritàriament assumits, com és ara el 

d´evitar la urbanització de més zones verges confrontants amb la costa, 
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de la qual cosa es fan ressò els Criteris aprovats pel Parlament de les 

Illes Balears amb data 23 de febrer de 1989 i també el Pla Director 

Sectorial d´Ordenació de l´Oferta Turística de l´Illa de Mallorca, 

aprovat per Decret del Govern balear núm. 54/1995, de 6 d´abril. 

 

 Si és indubtable la concurrència en els terrenys en qüestió d´uns 

plurals valors naturals i paisagístics, no ho és manco que la seva 

urbanització real suposaria la contradicció del principi consistent en 

l´evitació de la urbanització de noves zones de costa, atesa 

l´envergadura de la urbanització en un espai limitat com el que conforma 

aquestes Illes, enunciat pels Criteris del Parlament de les Illes 

Balears amb data 23 de febrer de 1989 i el Pla d´Ordenació de l´Oferta 

Turística de 1995 -art.4, apartats e) i h). 

 

 A tot l'anterior hem d´afegir-hi dades tals com que la urbanització 

del Sector 27 comporta un augment poblacional del voltant de 6.000 

habitants, xifra menystenible si la comparam amb la total prevista pel 

planejament a la zona costanera artanenca, que suposa aproximadament una 

tercera part del total de la mateixa. 

 

5.- CARÀCTER, FINALITAT i OBJECTE DE LA NORMA SUBSIDIÀRIA. 
 

 La present Norma Subsidiària la formula la Comissió Insular 

d´Urbanisme de Mallorca a l´empara del que preveu l´article 51 del TR de 

la Llei del Sòl de 1976, i té per objecte regular el règim urbanístic de 

la propietat del Sòl en l´àmbit del Sector-27 (Es Canons) de les NNSS 

d´Artà. 

 

6.- PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA NORMA SUBSIDIÀRIA. 

 

 La present Norma, un cop aprovada, serà vigent i regirà en l´àmbit 

al qual es refereix fins que no resti sense efecte com a conseqüencia de 

l´aprovació de la revisió del planejament municipal. 

 

7.- APROVACIÓ INICIAL. 
 

 La Comissió Insular d´Urbanisme, en sessió celebrada el 3 d´octubre 

de 1997, va adoptar, per majoria, l´acord d´aprovar inicialment les 

Normes Subsidiàries del Planejament que mana l´art. 51, TRLS 1976, pel 

que fa al Sector 27 "Es Canons" d´Artà, que hauran de regir fins que no 
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es revisin les Normes Subsidiàries del Planejament del municipi, això en 

consideració a la suspensió de la vigència del dit planejament dins 

l`àrea de l´esmentat Sector 27 "Es Canons" acordada pel Consell Insular 

en  sessió plenària de dia 29 de juliol de 1997 i amb fonament en el 

dictamen favorable emès per la Ponència Tècnica de la Comissió Insular 

d´Urbanisme. 

 

 El present acord es va publicar en el BOCAIB nº 132, de data 23-10-

97. 

 
8.- CLASSIFICACIÓ i QUALIFICACIÓ DEL SÒL EN LA FASE D´APROVACIÓ INICIAL. 

 

 El Sector 27, classificat com a Sòl Urbanitzable, definit i 

delimitat a la documentació gràfica que es va incloure dins la  Norma 

Subsidiària aprovada inicialment, va quedar classificat  com a Sòl No 

Urbanitzable en la totalitat de cadascun dels terrenys inclosos dins els 

seus límits. 

 És a dir, les Normes Subsidiàries d´Artà varen continuar essent 

plenament vigents per a la totalitat del sòl del terme municipal, llevat 

del Sector-27. 

 L´àmbit del Sòl descrit en el paràgraf anterior, el qual es va 

grafiar en el plànol corresponent, va quedar qualificat com a RÚSTIC 

PROTEGIT C-27, amb parcel⋅la mínima de 50.000 m2.   
 
 
9.- INFORMES ORGANISMES. 
 

 Una vegada aprovat inicialment, es varen sol⋅licitar informes als 
següents Organismes: 

 

 Comandància General de Balears (14-10-97). 

 Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral de la 

CAIB (15-10-97). 

 Demarcació de Costes a les Balears, Ministeri de Medi Ambient (15-

10-97). 

 Informat  favorablement 25 de novembre de 1997. 

 Comissió Balear del Medi Ambient (15-10-97). 

 Informat el dia 1 de desembre de 1997. 
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 Comissió Insular del Patrimoni Històric-Artístic de Mallorca (14-

10-97). 

 Informat favorablement el 21-11-97. 

 

 

10.- AL⋅⋅⋅⋅LEGACIONS PRESENTADES. 
 

 Es fa a continuació una relació de les al⋅legacions presentades, 
amb un resum dels aspectes més significatius: 

 

10.1. (20-11-97) Grup Balear d´Ornitologia i Defensa de la Naturalesa. 
 

 Es fa una anàlisi inicial dels valors ecològics i paisatgístics de 

la zona i s´indica que la Normativa proposada pel CIM tampoc mo assegura 

la total protecció d´Es Canons, ja que permet que dins l´àmbit afectat 

per aquesta Norma s´hi puguin construir prop de 25 habitatges 

unifamiliars amb les infraestructures corresponents. La construcció 

d´aquests habitatges provocaria un greu impacte ambiental i paisatgístic 

i afectaria negativament els seus valors naturals. Es proposa atorgar en 

aquest Sector un grau de protecció superior per tal d'assegurar la 

conservació d´aquesta zona i, concretament, que tot aquest Sector sigui 

inedificable. 
 
10.2. (21-11-97) JUAN MATEMALAS PICÓ, en representació de l´Associació 
Empresarial de Promotors-Constructors de Balears. 
 

 -Defensa la seguretat jurídica, que implica reconèixer i mantenir 

els drets adquirits. 

 -La desclassificació una vegada obtingudes les preceptives 

llicències i autoritzacions els pareix esser contrari a Dret i que 

trenca la seguretat jurídica de qui ha sol⋅licitat llicències a 

l´Administració. 

 -La Llei d´Espais Naturals i el mateix planejament municipal de 

l´Ajuntament d´Artà varen mantenir la classificació d´aquests terrenys 

com a Aptes per a la Urbanització. 

 -Manca de suficient acreditació de l´interès ecològic que motiva el 

Consell Insular a la desclassficació. 

 -Uns criteris d´ordenació molt diferents respecte a les zones 

confrontants. 



 53 

 -L´actual política urbanística del Consell Insular crea inseguretat 

jurídica i una lesió econòmica d´empresaris i treballadors de la zona. 

 Es proposa acceptar la urbanització parcial dels terrenys propietat 

de Cala Veya S.A., aprovant definitivament les NNSS en el sentit de 

permetre la proposta d´ordenació que ha transcendit a la premsa. 

 

10.3. (24-11-97) FRANCESC ANTICH OLIVER, en qualitat de portaveu del 
Grup del Partit Socialista de les Illes Balears. 
 

 Incideix amb la proposta del Consell de classificar com a Sòl No 

Urbanitzable amb parcel⋅la mínima de 50.000 m2. 
 El termini per acabar les obres d`urbanització acaba l´any 1999, 

per la qual cosa el promotor té uns drets que hauran de ser 

indemnitzats; i segons els diaris pareix que demanen més de 3.000 

milions. 

 Indica que ha sabut per la premsa que el promotor ha oferit a 

l´Ajuntament reduir l´abast de la urbanització fins a 2.000 habitants, 

ocupant només el 10% de la superfície del Sector, i que està disposat a 

cedir a l´Ajuntament uns 900.000 m2 de terreny, prop del 90% restant, 

mantenint la cessió ja feta, que inclou, a més d´aquests terrenys de sòl 

urbanitzable, 267.000  m2 addicionals en sòl no urbanitzable. 

 Considera que aquesta proposta deixa sense urbanitzar 750 metres de 

costa, i no perjudica els interessos del promotor. 

 Sol⋅licita que siguin modificades les determinacions contingudes a 
la Norma Subsidiària de Planejament, en el sentit de mantenir la 

classificació dels terrenys com a Urbanitzables però limitant la seva 

capacitat de població a un màxim de 2.000 habitants (incloent-hi places 

turístiques) i obligant a la cessió per a usos públics del 90% de la 

superfície del Sector.   

 
10.4. BARTOLOMÉ PERICÁS DEL AMA, en repr. de Cala Veya, S.A. 
 

 1.- Relaciona els documents que han servit per a motivar la 

desclassificació (Catàleg INESE, Inventari Espais Naturals, Hipòtesi de 

Model Territorial). 

 2.- Indica que els documents relacionats són anteriors a la Llei 

d´Espais Naturals i al mateix planejament, i que no varen ser tenguts en 

compte. 
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 3.- Que els terrenys desclassificats haurien de tenir el mateix 

tractament urbanístic dels sectors amb què confronten. En cas de 

mantenir l´actual protecció que es proposa per al Sector 27, haurien 

d´abastar tot l´àmbit dels Sectors confrontants. 

 4.- Cala Veya ha proposat la reducció de la població conjuntament 

amb l´Ajuntament d´Artà. 

 5.- La proposta del Sector 27 és molt més proteccionista amb 

l´entorn que la que regula els Sectors 24 i 25 confrontants. 

 6.- L´acord de desclassficació i de suspensió de planejament 

adoptat per l´Ajuntament d´Artà no s´ajusta a les exigències legals de 

l´art. 51, segons la professora de Dret Administratiu Sra. Lourdes 

Ramis. 

 7.- La proposta de conveni té un ús turístic respecte a que en 

l´actualitat no hi ha cap plaça hotelera en funcionament dins tot el 

terme. 

 8.- L´actual nivell de desenvolupament del Sector 27 i, més 

concretament, de la proposta d´ordenació, ja ha produït pràcticament tot 

l´impacte de la urbanització, ja que els traçats i els vials estan fets. 

 9.- Les Normes exposades suposen uns criteris d´ordenació molt 

diferents respecte a les zones confrontants. 

 10.- La política discriminatòria del Consell Insular conduirà tant 

a promotora com a les empreses subministradores a un tancament patronal. 

 11.- Per tot l´anterior es fa la següent proposta: 

 

 POBLACIÓ ÚS TURÍSTIC: 2.000 places hoteleres comptant amb l´aprofi-

tament urbanístic necessari per a construir hotels o apartaments de 4 o 

5 estrelles. 

 PLURIFAMILIAR: 4.400 m2 per als empleats. 

 ZONA COMERCIAL: 9.180 m2. 

 ZONA ESPORTIVA PRIVADA i DE SERVEIS: 40 m2. 

 PLA D´ETAPES: 4 anys. 

 Cessions i aprofitament mitjà tot dins la resta del sector 

urbanitzable. 

 Atorgament de llicències a la data de l´aprovació definitiva. 

 SONDEIG A TOTA LA FINCA O POTABILITZADORES. 

 ENERGIA PLAQUES SOLARS 

 AIGUA DEPURADA PER A REG. 

 Sol⋅licita l´aprovació definitiva de la Norma amb l´actual proposta 
de conveni formulada per Cala Veya, S.A.  
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10.5. (24-11-97) PEDRO FERRER PONS i 488 al⋅⋅⋅⋅legacions més amb el mateix 
model d´al⋅⋅⋅⋅legació. 
 

   1.- Cala Veya, S.A. va adquirir els terrnyes amb el Pla Parcial 

aprovat. 

 2.- Per continuar la gestió va hipotecar els terrenys. 

 3.- Cala Veya, S.A., a petició municipal, va avançar del projecte 

de compensació les cessions municipals. 

 4.- Cala Veya, S.A. ha formulat diverses propostes municipals de 

conveni a la corporació d´Artà amb la intenció de reduir densitats i 

l´impacte de l´edificació. La darrera proposta era oferir a l´Ajuntament 

quasi el 90% de la finca d'Es Canons. 

 5.- L´Ajuntament ha aprovat recentment un Pla Parcial a prop d'Es 

Canons. 

 6.- Se sol⋅licita la revisió de la Norma amb la inclusió del 

conveni proposat per Cala Veya, S.A. 

 

10.6. (28-11-97) ANA LLAUGER ROSSELLÓ i 139 al⋅⋅⋅⋅legacions més amb el 

mateix model d´al⋅⋅⋅⋅legació que la número 1, presentades fora de termini. 
 

 1.- Que la zona afectada per aquesta Norma "Es Canons" constitueix 

un espai natural de gran valor ecològic i paisatgístic que mereix una 

protecció integral. 

 2.- Que la urbanització projectada en aquesta zona implicava la 

degradació absoluta d´aquest espai natural. S´ha de considerar positiu 

el nou règim, de sòl rústic, proposat per a la totalitat  de l´àmbit. 

 3.- Que la normativa proposada pel Consell permet construir 25 

habitatges. 

 4.- Aquests habitatges crearien un greu impacte ambiental i 

paisatgístic. 

 5.- Que la present normativa no assegura la conservació d´aquest 

territori. 

 6.- Proposen atorgar en aquest Sector un grau de protecció superior 

per tal d'assegurar la conservació d´aquesta zona i, concretament, que 

tot aquest sector sigui inedificable.    
 
10.7. (1-12-97) AJUNTAMENT D´ARTÀ en Comissió de Govern i per unanimitat 
el dia 25-11-97. 
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 Sol.liciten que es modifiquin les determinacions contingudes en la 
Norma Subsidiària de Planejament en el sentit de mantenir la 
classificació dels terrenys com a urbanitzables, limitant la seva 
capacitat de població a un màxim de 2.000 habitants, situant les 
edificacions a la zona més pròxima a Betlem, i destinant tota la resta 
de la superfície del Sector a Espai Lliure Públic, tot mantenint la zona 
d´equipament que a hores d´ara és de titularitat municipal (o sia, el 
90,5% de la superfície compresa en el dit Sector, d´acord amb la 
proposta que la propietat ha fet a l´Ajuntament d´Artà i que es 
reflecteix en el plànol adjunt). 
 
ANÀLISI DE LES AL⋅⋅⋅⋅LEGACIONS. 
 
 Del conjunt d´al.legacions presentades es dedueix que hi ha dos 
plantejaments bastant diferenciats i amb interessos diferents. 
 Un primer que no fa cap referència a les possibles indemnitzacions 

i que dona suport a la present Norma, però al⋅legant la insuficiència de 
la parcel⋅la proposada i demanant la protecció total i la 
inedificabilitat del Sector. 
 Un segon en el qual hi ha coincidència de l´al⋅legació de 
l´Ajuntament d´Artà i la del mateix promotor del Sector, fent una 
proposta de reducció del nombre d´habitants, que passen dels 6.000 que 
hi ha dins el Pla Parcial, als 2.000 proposats, i deixant el Sector amb 
un 90% d´Espai Lliure Públic i un 10 % edificat. És a dir, ens trobariem 
amb un espai lliure públic de prop dels 800.000 m2.. 
 És evident que quan es va iniciar el procediment de la present 
Norma bassada en l´article 51 del TRLS, es presumien unes possibles 
responsabilitats patrimonials atès com estava d'avançat el procediment 
de desenvolupament del Sector-27, amb un projecte d´urbanització aprovat 
i unes obres d´urbanització començades i només provisionalment 
paralitzades. 
 També s´era conscient que el Sòl Rústic que es deixava després de 
la desclassifcació no es podia protegir amb parcel⋅les mínimes molt 
superiors a les dels terrenys que l´envoltaven, i això provocaria una 
possible construcció d´unes 25 habitatges unifamiliars. 
 És a dir, a més de les possibles indemnitzacions atès l´avançat del 
planejament, no es garantia la protecció més adequada a la zona. 
 La poposta presentada per la propietat i l´Ajuntament presenta uns 
avantatges molt valuosos i que sense cap dubte s´han de tenir en compte: 
 
 Primer: Allunyar el gran perill d´unes fortes i costoses 
indemnitzacions del moment que la propietat està d´acord amb la proposta 
de reducció substancial d´ocupació del Sector, el qual es reduiria al 13 
% del Sector i a uns terrenys adossats a l´actual Sòl Urbà, allunyats 
100 metres del límit marítim i essent aquests 100 metres Espai Lliure 
Públic sense cap tipus d´edificacions auxiliars (piscines, terrasses, 
etc.) permeses dins aquestes àrees. 
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 Segon: La protecció integral com a Espai Lliure Públic de la resta 
del Sector, amb una superfície de 800.000 m2 més el 40.000 m2 de 
dotacions. També s´ha de destacar que segons informacions facilitades 
per l´Ajuntament d´Artà, la resta de la finca d'Es Canons, més de 
400.000 m2, passarien també a ser Espai Lliure Públic; és a dir, el 
total d´Espai Lliure Públic superaria  la superfície del mateix Sector. 
 Tercer: L´acceptació i coincidència amb la proposta municipal és un 
factor molt positiu a l´hora de presentar una proposta concreta. 
 
Normes Sector-27 (Es Canons). 
 
 El desenvolupament del Sector urbanitzable 27-Es Canons haurà de 
complir les següents determinacions: 
 
 Superfície màxima parcel⋅la Zona Turística Edificable: 110.000 m2.  
 Superfície màxima parcel⋅la Zona Turística No Edificable: 30.000 
m2. 

 Superfície màxima parcel⋅la Zona Residencial (Zonific. 24-01): 
5.600 m2 (7 habitatges). 
 Superfície màxima parcel⋅la Zona Serveis: 7.500 m2 (0 habi-tatges). 
 Superfície màxima parcel⋅la Infraestructura: 8.000 m2. 
 Població màxima: 2.000 habitants. 
 Superfície mínima Espai Lliure Public: 800.000 m2. 
 Superfície mínima Dotacions Reglament de Planejament: 40.000 m2. 
 Coeficient d´aprofitament global màxim Sector-27: 0,12 m2/m2. 
 A la zona Turística Edificable es permetrà PB + PP, i només en el 
50% de la superfície ocupada per l´edificació (PB + 2P), 11 metres. 
 S´hauran de complir totes les Normes i Disposicions de Caràcter 
General del Pla d´Ordenació de l´Oferta Turística. 
 En tots aquells aspectes no regulats per la present Norma 
Subsidiària serà aplicable allò que regulen les Normes Subsidiàries del 
Municipi d´Artà.   
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
 Aquesta Norma Subsidiària entrarà en vigor el dia de la seva 
publicació en el Bulletí de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears>>. 
 

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

La presidenta quan són les 13 hores i 15 minuts decideix fer 
una estona de descans. 
 

Es reprèn la sessió quan són les 13 hores i 40 minuts. 
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          PUNT 16.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA SRA. MARGARITA 
PROHENS MANRESA CONTRA L’ACORD DE LA CIUM DE DIA 21 DE NOVEMBRE DE 
1997, DE DENEGAR LA DECLARACIÓ D’INTERES SOCIAL D’UNA XARXA 
SUBTERRÀNIA EN B.T EN EL POLÍGON 5, PARCEL.LA 307, DEL TERME MUNICIPAL 
DE MANACOR. 
 
          Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d’Urbanisme: 
 
          “En el tràmit de l’article 44.2 del Reglament Orgànic del 
Consell Insular de Mallorca, i d’acord amb la proposta de la Ponènci 
Tècnica, aquesta Comissió, per unanimitat, va acordar proposar al Ple 
del CIM, que adopti el següent 
 
A C O R D 
 
Desestimar el recurs ordinari interposat per la Sra. MARGARITA PROHENS 
MANRESA, contra l’acord de la CIUM de dia 21 de novembre de 1997, de 
denegar la declaració d’interès social d’una xarxa subterrània en BT 

al polígon 5, parcel⋅la 307 del terme municipal de Manacor, amb la 
conseqüent confirmació de l’acord recorregut, tot això sobre la base 
dels informes emesos pel Lletrat-Cap del CIM de data 8 de maig de 1998 
i del Cap del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea d’Urbanisme, de 
data 6 de maig de 1998”. 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
          PUNT 17.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA SRA. CATALINA 
LLOMPART BATLE CONTRA L’ACORD DE LA CIUM DE DIA 3 D’OCTUBRE DE 1997, 
DE SUSPENDRE LA TRAMITACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE CONSTRUCCIÓ D’UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL POLÍGON 8, PARCEL.LA 134, SÓL NO 
URBANITZABLE DEL TERME MUNICIPAL DE SENCELLES: ESTIMAR I CONCEDIR 
L’AUTORITZACIÓ PRÈVIA, AMB LES CONDICIONS HABITUALS I AMB EFECTES A 
DIA 6 DE JUNY DE 1997. 
 

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

 
“En el tràmit de l’article 44.2 del Reglament Orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, i d’acord amb la proposta de la Ponència Tècnica, 
aquesta Comissió, per majoria, va acordar proposar al Ple del CIM, que 
adopti el següent 

A C O R D 

Estimar el recurs ordinari interposat per la Sra. CATALINA LLOMPART 
BATLE, contra l’acord de la CIUM de dia 3 d’octubre de 1997, de 

suspendre la tramitació de la sol⋅licitud de construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al Polígon 8, Parcel⋅la 134, Sòl No Urbanitzable del 
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terme municipal de Sencelles, i conseqüentment, prèvia anul⋅lació de 
l’anterior acord, otorgar l’autorització prèvia originàriament 
postulada en allò que és competència d’aquest Organisme i sens 
perjudici de la llicència municipal d’obres i altres autoritzacions 
que pertoquin, tot fent constar que aquella haurà de disposar com a 
condició especial que es concedeix per aquesta finca en consideració a 
la referida superfície i que per això la finca en qüestió tendrà 
caràcter d’indivisible als efectes d’aprofitament urbanístic, i 
s’haurà d’acreditar davant l’Ajuntament, i dins el termini que aquest 
fixi, que s’ha practicat una nota marginal a la inscripció de la finca 
en el Registre de la Propietat respecte de l’esmentada condició, tot 
això d’acord amb el que preveu l’article 16.1 del Text Refús de la 
Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, tot això  sobre la base 
dels informes emesos pel Lletrat-Cap del CIM de data 12 de maig de 
1998 i del Cap del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea d’Urbanisme 
de 7 de maig de 1998”. 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 

          PUNT 18.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. ANTONIO FELIU 
SAGRERAS CONTRA L’ACORD DE LA CIUM, DE DIA 3 D’OCTUBRE DE 1997, DE 
SUSPENDRE LA TRAMITACIÓ DE LA SOL.LICITUTD DE CONSTRUCCIÓ D’UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL POLIGON 11, PARCEL.LA 197, SÓL NO 
URBANITZABLE DEL TERME MUNICIPAL DE PORRERES: ESTIMAR I CONCEDIR 
L’AUTORITZACIÓ PRÈVIA, AMB LES CONDICIONS HABITUALS I AMB EFECTES DE 
DIA 7 DE JULIOL DE 1997. 
 
          Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d’Urbanisme: 
 
“En el tràmit de l’article 44.2 del Reglament Orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, i d’acord amb la proposta de la Ponènci Tècnica, 
aquesta Comissió, per majoria, va acordar proposar al Ple del CIM, que 
adopti el següent 

A C O R D 

Estimar el recurs ordinari interposat pel Sr. ANTONIO FELIU SAGRERAS, 
contra l’acord de la CIUM de dia 3 d’octubre de 1997, de suspendre la 
tramitació de la sol⋅licitud de construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat al Polígon 11, Parcel⋅la 107, Sòl No Urbanitzable del terme 
municipal de Porreres, i conseqüentment, prèvia anul⋅lació de 
l’anterior acord, otorgar l’autorització prèvia originàriament 
postulada en allò que és competència d’aquest Organisme i sens 
perjudici de la llicència municipal d’obres i altres autoritzacions 
que pertoquin, tot fent constar que aquella haurà de disposar com a 
condició especial que es concedeix per aquesta finca en consideració a 
la referida superfície i que per això la finca en qüestió tendrà 
caràcter d’indivisible als efectes d’aprofitament urbanístic, i 
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s’haurà d’acreditar davant l’Ajuntament, i dins el termini que aquest 
fixi, que s’ha practicat una nota marginal a la inscripció de la finca 
en el Registre de la Propietat respecte de l’esmentada condició, tot 
això d’acord amb el que preveu l’article 16.1 del Text Refús de la 
Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, tot això  sobre la base 
dels informes emesos pel Lletrat-Cap del CIM de data 11 de maig de 
1998 i del Cap del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea d’Urbanisme 
de 6 de maig de 1998”. 

 
  S'aprova la proposta per unanimitat. 
  

      
     PUNT 19.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. MIQUEL FERRAGUT 

HORRACH CONTRA L’ACORD DE LA CIUM, DE DIA 24 DE JULIOL DE 1997, DE 
DENEGAR L’AUTORITZACIÓ PRÈVIA AL PROJECTE DE CONTRUCCIÓ D’UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT A LA PARCEL.LA 94, POLÍGON 13, SÓL NO URBANITZABLE 
DEL TERME MUNICIPAL DE SENCELLES: ESTIMAR I CONCEDIR L’AUTORITZACIÓ 
PRÈVIA. 
 
          Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d’Urbanisme: 

 
“En el tràmit de l’article 44.2 del Reglament Orgànic del 

Consell Insular de Mallorca, i d’acord amb la proposta de la Ponènci 
Tècnica, aquesta Comissió, per majoria, va acordar proposar al Ple del 
CIM, que adopti el següent 

A C O R D 

 
Estimar el recurs ordinari interposat pel Sr. MIGUEL FERRAGUT HORRACH, 
contra l’acord de la CIUM de dia 24 de juliol de 1997, de denegar 
l’autorització prèvia al projecte de construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al Polígon 13, Parcel⋅la 94, Sòl No Urbanitzable del 
terme municipal de Sencelles, i conseqüentment, prèvia anul⋅lació de 
l’anterior acord, otorgar l’autorització prèvia originàriament 
postulada en allò que és competència d’aquest Organisme i sens 
perjudici de la llicència municipal d’obres i altres autoritzacions 
que pertoquin, tot fent constar que aquella haurà de disposar com a 
condició especial que es concedeix per aquesta finca en consideració a 
la referida superfície i que per això la finca en qüestió tendrà 
caràcter d’indivisible als efectes d’aprofitament urbanístic, i 
s’haurà d’acreditar davant l’Ajuntament, i dins el termini que aquest 
fixi, que s’ha practicat una nota marginal a la inscripció de la finca 
en el Registre de la Propietat respecte de l’esmentada condició, tot 
això d’acord amb el que preveu l’article 16.1 del Text Refús de la 
Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, tot això  sobre la base 
dels informes emesos pel Lletrat-Cap del CIM de data 29 de maig de 
1998 i del Cap del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea d’Urbanisme, 
i de l’Arquitecte Tècnic de 26 de maig de 1998”. 
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S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 

          PUNT 20.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. CLEMENTE REUS 
ROLER, EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT MERCANTIL “ BALEAR HANSEÀTICO 
S.L” CONTRA L’ACORD DE LA CIUM, DE DIA 24 D’OCTUBRE DE 1997, DE 
DENEGAR LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REALITZACIÓ D’UN APARCAMENT 
DESCOBERT, ZONA ESPORTIVA I EDIFICI ANNEX A LA PARCEL.LA ED, 
URBANITZACIÓ “ SA TORRE NOVA” DE SANTANYÍ. 
 
          Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d’Urbanisme: 
 
“En el tràmit de l’article 44.2 del Reglament Orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, i d’acord amb la proposta de la Ponènci Tècnica, 
aquesta Comissió, per unanimitat, va acordar proposar al Ple del CIM, 
que adopti el següent 

A C O R D 

 
Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. CLEMENTE REUS actuant 
en nom i representació de l’entitat mercantil “Balear Hanseatico, 
S.L.”, contra l’acord de la CIUM de dia 22 d’octubre de 1997, de 
denegar la llicència d’obres per a la realització d’un aparcament 
descobert, zona esportiva i edifici annex a la parcel⋅la ED, 
urbanització Sa Torre Nova del terme municipal de Santanyí, tot això 
sobre la base dels informes emesos pel Lletrat-Cap del CIM de data 5 
de juny de 1998 i del Cap del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea 
d’Urbanisme i l’Arquitecte de l’Àrea d’Urbanisme, de data 2 de juny de 
1998”. 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
      

     PUNT 21.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. MELCHOR RIERA 
ROLER, EN REPRESENTACIÓ DE “TEJAR SOLER C.B” CONTRA L’ACORD DE LA 
CIUM, DE DIA 24 DE JULIOL DE 1997, DE DECLARACIÓ D’INTERES SOCIAL DE 
L’EXPEDIENT D’OBRA EN SÓL NO URBANITZABLE, EN EL POLÍGON 14, PART 
PARCEL.LA 168, DEL TERME MUNICIPAL DE PETRA, CONSISTENT EN TRASLLAT I 
AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ. 
 
          Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d’Urbanisme: 

 
“En el tràmit de l’article 44.2 del Reglament Orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, i d’acord amb la proposta de la Ponènci Tècnica, 
aquesta Comissió, per majoria, va acordar proposar al Ple del CIM, que 
adopti el següent 
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A C O R D 
 
Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. MELCHOR RIERA SOLER 
actuant en nom i representació de “Tejar Soler, C.B”, contra l’acord 
de la CIUM de dia 24 de juliol de 1997, de declaració d’interès social 
de l’expedient d’obra en sòl no urbanitzable, al polígon 14, part 
parcel⋅la 168, del terme municipal de Petra, consistent en trasllat i 
ampliació del centre de transformació, tot això  sobre la base dels 
informes emesos pel Lletrat-Cap del CIM de data 2 de juny de 1998 i 
del Cap del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea d’Urbanisme de 28 
de maig de 1998”. 

  
Se sotmet a votació i s'aprova per vint –i- tres  vots a 

favor (PP, PSOE, UM, Mixt), dos en contra (EU), i cinc abstencions 
(PSM-NM).  

 
 

          PUNT 22.- RECURSOS ORDINARIS INTERPOSAT PER LES SRES. MARÍA 
ANTONIA I JUANA MARÍA TRUYOLS CAMPS CONTRA L’ACORD DE LA CIUM, DE DIA 
24 D’OCTUBRE DE 1997, DE DENEGAR L’AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER ALS 
PROJECTES D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL POLÍGON 14, PARCEL.LA 13, 
MAR-1, MAR-2, MAR-3, MAR-4, MAR-5, MAR-6, MAR-7, MAR-13, MAR-14, MAR-
15. 
 
          Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d’Urbanisme: 
 
“En el tràmit de l’article 44.2 del Reglament Orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, i d’acord amb la proposta de la Ponència Tècnica, 
aquesta Comissió, per unanimitat, va acordar proposar al Ple del CIM, 
que adopti el següent 

A C O R D 

A la vista dels informes jurídics elaborats pels Serveis Jurídics 
d’aquest Consell Insular, ateses les consideracions realitzades en el 
seu informe pel Cap del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea 
d’Urbanisme de data 23 de setembre de 1997, en relació al 
desenvolupament legislatiu i jurisprudencial del concepte de 
parcel⋅lació urbanística, i, en especial, sobre la base del recoit en 
els informes emesos pel Lletrat de la Comunitat Autònoma de data 5 de 
maig de 1998 i pel Catedràtic de Dret Administratiu Sr. de Asís de 
data 21 de maig del mateix any; i com sigui que es tracta de la 
parcel⋅lació sistemàtica d’una finca, i de la constitució sobre aquesta 
d’una servitud de pas per a tota classe de vehicles i persones, com 
també, si fos necessari, per a la conducció d’energia elèctrica, 
telèfon i canalitzacions, s’acorda desestimar els recursos ordinaris 
interposats per les Sres. Maria A. i Juana Truyols Camps contra 
l’acord de la CIUM de dia 24 d’octubre de 1997, de denegar 
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l’autorització prèvia per als projectes d’habitatge unifamiliar aïllat 
al Polígon 14, Parcel⋅la 13, MAR-1, MAR-2, MAR-3, MAR-4, MAR-5, MAR-6, 
MAR-7, MAR-13, MAR-14 i MAR-15, sòl no urbanitzable del terme 
municipal de Manacor, per tractar-se d’una parcel⋅lació urbanística en 
un medi que la Llei disposa que sigui preservat del desenvolupament 
urbanístic, incomplint en aquest sentit la mateixa exposició de motius 
i, en concret, l’art. 2.1 de la Llei 6/1997, del Sòl Rústic de les 
Illes Balears, com també els arts. 16.2 i 138.b) del Text Refús de la 
Llei del Sòl de 1992”. 
 
  Aquesta proposta i la següent referida a “ Recurs ordinari 
interposat per Catalina Servera Sagrera contra l’acord de la CIU, de 
dia 24 d’octubre de 1997 de denegació de l’autorització prèvia per al 
projecte d’habitatge unifamiliar aïllat en el polígon 14, parcel.la 
13” es debaten conjuntament. 

 
Intervé el Sr. Blanquer (PP). Demana que la seva intervenció 

consti íntegrament en acta. Apel�la a la generositat de la presidenta 
per no esser breu, com no ho han estat les intervencions que l'han 
precedit. 
 

Després de veure tota la documentació de la Comissió Insular 
d'urbanisme, creu que veu quin és l'objectiu fonamental. Pensa que la 
finalitat és impedir la fragmentació de grans finques per tal d'evitar 
en certa manera la urbanització del camp. Ho entén i, personalment 
comparteix aquest objectiu, i des del seu càrrec de regidor 
d'urbanisme ha considerat la possibilitat de prendre una mesura com la 
presa per l'Ajuntament de Santanyí que ha suspès cautelarment les 
llicències de segregacions en zones rústiques mentre es crea una norma 
que pugui regular i evitar aquestes fragmentacions. 
 

Tot i que hi hagi coincidència en els fons, però, hi ha 
divergències en la forma. Fa notar que l'origen de l'acord que s'ha de 
prendre ara prové d'unes sol�licituds presentades a l'Ajuntament de 
Manacor referides a la finca de la Gruta que varen comptar amb 
informes tècnics i jurídics favorables i la Comissió Informativa i la 
de Govern informaren favorablement al Consell Insular. Igualment varen 
informar favorablement els serveis del Consell, però quan l'expedient 
va passar a la comissió política, es va prendre la decisió d'informar 
desfavorablement una sèrie de sol�licituds de construir vivendes 
unifamiliars aïllades en aquesta finca. Contra aquesta decisió es va 
presentar el recurs ordinari. Els serveis jurídics del Consell 
Insular, en un informe de dia 10 de febrer del 98, signat per la Sra. 
Carmen de Espanya, diuen textualment: "Pertoca l'estimació del recurs 
ordinari". Però, a pesar d'aquest informe, quan l'expedient torna a la 
Comissió Insular d'Urbanisme, s'hi pren la decisió desestimar el 
recurs ordinari. 
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Es va demanar un informe als serveis jurídics de la 
Comunitat i també un informe a un professional aliè al Consell, de 
prestigi indubtable. Quan tota una sèrie d'informes emesos pels 
serveis de la casa i de l'Ajuntament de Manacor no han agradat a la 
Comissió, s'ha encarregat un informe a fora. Assegura que si ell fos 
un tècnic de la casa se sentiria un poc malament, però com que no ho 
és no es pot posar dins la seva pell, no diu que no es pugui fer, diu, 
com a regidor d'urbanisme, que no ho considera correcte. Assegura que 
des del seu càrrec pren sempre les decisions ajustant-se als informes, 
encara que qualque vegada pugui pensar que la decisió de la Comissió 
pot esser manifestament injusta. No diu que sigui legal o il�legal, 
però sí que ho considera incorrecte. No demanarà al secretari què en 
pensa perquè li crearia un bon problema i no l'hi vol crear. 
Comenta que un informe sempre pot fer moltes voltes, de manera que el 
qui l'encarrega es pugui aferrar a allò que més li convengui. 
 

Al marge d'això, ja que al cap i a la fi serà un tribunal 
que decidirà si és incorrecte o no, hi ha una sèrie de coses que el 
Sr. Quetglas podria aclarir, ja que amb motiu d'aquesta parcel�lació 
hi ha molta gent que li planteja qüestions, de manera que ha arribat 
un moment que ni el qui parla ni els seus tècnics no saben què han de 
fer a la vista de les actuacions de la Comissió Insular d'Urbanisme. 
Recorda que la finca de la Gruta, va pertànyer a uns quants 
propietaris i inicialment estava formada per unes quantes unitats 
registrals diferents, resultat d'unes agregacions de facto que no es 
reflectien en l'escriptura. Aquesta finca, al marge de les finques 
petites, consta bàsicament de dues grans finques registrals de les 
quals s'han fet una sèrie de segregacions, sempre abans de la Llei del 
sòl rústic i creu que abans d'aquella norma que va auspiciar aquest 
Consell Insular.  
 

Explica que hi ha una finca que confronta amb la mar i una 
altra d'interior i a la de la part alta hi ha una urbanització 
il�legal, que com a regidor d'urbanisme el preocupa molt, amb 
parcel�les de 2.000 m2, perquè amb tots els mitjans a l'abast no hi ha 
manera de frenar definitivament el problema. Resulta que aquest 
problema l'agreuja encara més la intervenció de la Comissió Insular en 
el sentit que quan qualcú que té una parcel�la dins aquesta finca i 
demana al regidor si hi pot construir, amb independència dels 15.000 m2 
que ha de tenir segons el planejament de Manacor, i obté una resposta 
negativa, per la raó que hi ha una urbanització il�legal dins la finca 
matriu, que és la solució que dóna la llei per a aquests casos. Per 
altra banda succeeix que el 20 d'octubre de 1997, la Comissió de 
Govern de l'Ajuntament de Manacor li va enviar un acord que diu 
literalment:"Informar desfavorablement i enviar a la Comissió Insular 
d'Urbanisme de Mallorca la sol�licitud presentada per la Sra. Patricia 
van der Hortz, per construir una vivenda unifamiliar aïllada a la 
parcel�la A-09 del polígon 14 ja que la finca sobre la qual es 
projecta prové d'una parcel�lació realitzada en contra de la unitat 
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mínima de cultiu..." i més endavant la Comissió Insular d'Urbanisme 
del Consell Insular de Mallorca, de dia 27 de març diu que: "Atès que 
el projecte de la Sra. Patrícia van der Hortz, polígon 14, parcel�la 
A-09... acorda: Autoritzar el projecte...". Com que resulta que 
l'informe del Consell és vinculant, l'Ajuntament ha hagut de donar la 
llicència. 
 

Comenta que li sap molt de greu que se n'hagin rigut d'ell 
perquè ha assegurat que amb una urbanització il�legal no autoritzarien 
mai una construcció i, després de l'informe desfavorable, aparegui el 
Consell Insular i el corregeixi. 
 

Per altra banda, hi ha una qüestió més sorprenent encara i 
vol suposar que correspon a una distracció de la Comissió. Es tracta 
del fet que a la finca de més avall, que dóna a la mar, s'hi han fet 
parcel�lacions amb 19.000 o 20.000 m2 d'extensió. Dins aquesta finca no 
hi ha res il�legal, la segregació s'ha fet d'acord amb la legalitat i 
resulta que el Consell informa desfavorablement sobre una sèrie de 
parcel�les: mar-1, mar-2, mar-3, mar-4, mar-5, mar-6, mar-7, mar-13, 
mar-14 i mar-15, del polígon 14, parcel�la 13 i, molt poc temps 
després, en relació a una altra sol�licitud, polígon 14, parcel�la, 
13, mar-8, amb les mateixes característiques de superfície i de 
construcció que la mar-7, i fins i tot, el mateix arquitecte, 
promoguda pel Sr. Dieter Dischai, s'imagina que de nacionalitat 
estrangera, el Consell respon positivament. El conseller que parla 
s'imaginava que la comissió autoritzava dins els 15.000 m2 a l'interior 
i volia protegir la zona costanera. Suposa que hi deu haver un error 
perquè no s'entén que si presenta la sol�licitud un mallorquí se li 
denegui i si la presenta un estranger se li autoritzi. La situació és, 
com a mínim de desigualtat, i a això se li podria treure molta 
punta... 
 

La presidenta interromp el Sr. Blanquer. Li recorda que 
abusa un poc de la paciència dels consellers, ja que fa més de 12 
minuts que parla. 
 

El Sr. Blanquer (PP) respon que preveient que la seva 
intervenció seria llarga, s'ha preocupat de cronometrar altres 
intervencions anteriors i n'hi ha hagut una de 25 minuts. 
 

La presidenta considera que els temes de debat no són 
comparables. 
 

El Sr. Blanquer (PP) recorda que abans hi havia les càmeres 
i interessava quedar bé. La proposta no té la més mínima 
transcendència ara que no hi ha públic ni hi ha res. Pensa que és fer 
parts i quarts si amb un tema, perquè hi ha públic, se li poden 
dedicar 25 minuts i a un altre als 12 ja s'ha de tallar. 
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La presidenta demana qeu vagi acabant. 
 

El Sr. Blanquer (PP), continua. Repeteix que no està d'acord 
amb la forma, encara que sí en el fons, i no sap què ha de dir davant 
aquesta actuació de la Comissió Insular amb decisions divergents per a 
situacions idèntiques. Demana equanimitat i respostes coherents. 
 

Anuncia el vot en contra del seu grup i demana votació 
nominal. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). En primer lloc fa avinent 
que el Ple del Consell no és el lloc adequat per resoldre qüestions 
entre l'Ajuntament de Manacor i la Comissió Insular d'Urbanisme. Això 
es pot resoldre fàcilment dins un despatx on es té la informació. Ara 
no la té i no pot respondre. El convida a repassar aquests casos 
concrets el dia que el Sr. Blanquer vulgui. 
 

Pel que fa a la pretesa segregació, recorda que allò que es 
va detectar va esser que hi havia legislació contradictòria la qual, 
per un costat, obliga a aprovar les parcel�lacions i les segregacions 
en aplicació de la Llei de sòl rústic de les Illes Balears, aprovada 
pel grup del PP i cap altre, amb la intenció, com s'ha demostrat, de 
parcel�lar tot el sòl rústic de les illes Balears. Assegura que la 
majoria vol defensar Mallorca d'aquesta possibilitat i com que 
afortunadament hi ha, per altra banda, la Llei estatal que empara el 
Consell per poder impedir aquestes parcel�lacions sistemàtiques. 
 

Informa que en aquest cas s'ha pogut actuar perquè es tracta 
d'actuacions prèvies. Aquí es pot dir que hi ha perill de formació de 
nucli de població. Encara que hi hagi informes en contra, n'hi ha que 
diuen que hi podria haver fins i tot frau de Llei. També n'hi ha un 
del Govern que estranyament diu que la Comissió Insular d'Urbanisme 
pot estimar o no aquests tipus de parcel�lacions. Per això, és 
possible que la Comissió amb el suport d'informes de fora, pugui 
traslladar aquesta qüestió a temes jurisdiccionals i, tant de bo, que 
els tribunals diguessin que la Llei del sòl rústic de les Illes 
Balears, en la mesura que concedeix el dret d'edificar dins sòl 
rústic, és inconstitucional.  
 

Aquesta és l'actuació de la Comissió i no només en relació a 
la finca citada pel Sr. Blanquer, sinó en totes quantes urbanitzacions 
sistemàtiques es plantegen. Això es fa així perquè pensa que hi ha 
dubtes jurídics raonables que permeten adoptar aquesta posició. Es 
tracta d'intentar salvar el desgavell que la Llei de sòl rústic ha 
introduït. 
 

Pel que fa als casos concrets que ha citat el Sr. Blanquer, 
comenta que es va descobrir la parcel�lació sistemàtica quan varen 
començar a venir sol�licituds que traslladades damunt el mapa varen 



 67 

fer veure que hi havia unes trinxes molt llargues i molt estretes que 
arribaven totes a primera fila, on es podia produir una continuïtat 
urbanística que ocupava la primera línia de la costa, cosa que tenia 
un impacte especialment dur, sense res a veure amb el nombre de 
metres. És possible que el primer sol�licitant passàs per malla, de 
tota manera s'hauria de comprovar que va passar així. 

Manté la decisió sobre el recurs, perquè siguin els 
tribunals que dictaminin la legalitat o no de les parcel�lacions 
sistemàtiques dins sòl rústic. 
 

El Sr. Blanquer (PP) no comparteix l'opinió que avui sigui 
aplicable una legislació anterior a la Llei del sòl rústic. Demana com 
informarà la Comissió a partir d'ara. 

 
El Sr. Quetglas (PSOE) recorda que hi ha un acord de la 

Comissió Insular d'Urbanisme sobre quin serà a partir d'ara el model 
d'informe en veure que hi ha parcel�lacions sistemàtiques. Es dirà 
que, en relació a les competències de la Comissió Insular 
d'Urbanisme, pel que fa a la parcel�la i el volum de l'habitatge es 
compleixen o no es compleixen els requisits. Per altra banda, i pel 
que fa a la possibilitat de parcel�lació sistemàtica, es denunciarà 
el possible incompliment de l'article 20 de la Llei del sòl i la 
possibilitat que es pugui produir una situació de frau de Llei a 
l'efecte que l'Ajuntament prengui les mesures que consideri 
oportunes. 

 
El Sr. Blanquer (PP) retira la sol�licitud de votació 

nominal. 
 

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

 
 

          PUNT 23.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER CATALINA SERVERA 
SAGRERA CONTRA L’ACORD DE LA CIU, DE DIA 24 D’OCTUBRE DE 1997, DE 
DENEGACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER AL PROJECTE D’HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT EN EL POLÍGON 14, PARCEL.LA 13. 
 
          Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d’Urbanisme: 

 
“En el tràmit de l’article 44.2 del Reglament Orgànic del 

Consell Insular de Mallorca, i d’acord amb la proposta de la Ponència 
Tècnica, aquesta Comissió, per unanimitat, va acordar proposar al Ple 
del CIM, que adopti el següent 

A C O R D 

A la vista dels informes jurídics elaborats pels Serveis Jurídics 
d’aquest Consell Insular, ateses les consideracions realitzades en el 
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seu informe pel Cap del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea 
d’Urbanisme de data 23 de setembre de 1997, en relació al 
desenvolupament legislatiu i jurisprudencial del concepte de 
parcel⋅lació urbanística, i, en especial, sobre la base del recoit en 
els informes emesos pel Lletrat de la Comunitat Autònoma de data 5 de 
maig de 1998 i pel Catedràtic de Dret Administratiu Sr. de Asís de 
data 21 de maig del mateix any; i com sigui que es tracta de la 
parcel⋅lació sistemàtica d’una finca, i de la constitució sobre aquesta 
d’una servitud de pas per a tota classe de vehicles i persones, com 
també, si fos necessari, per a la conducció d’energia elèctrica, 
telèfon i canalitzacions, s’acorda desestimar el recurs ordinari 
interposat per la Sra. Catalina Servera Sagrera contra l’acord de la 
CIUM de dia 24 d’octubre de 1997, de denegació de l’autorització 
prèvia del projecte d’habitatge unifamiliar aïllat en el polígon 14, 
parcel⋅la 13, sòl no urbanitzable del terme municipal de Manacor, per 
tractar-se d’una parcel⋅lació urbanística en un medi que la Llei 
disposa que sigui preservat del desenvolupament urbanístic, incomplint 
en aquest sentit la mateixa exposició de motius i, en concret, l’art. 
2.1 de la Llei 6/1997, del Sòl Rústic de les Illes Balears, com també 
els arts. 16.2 i 138.b) del Text Refús de la Llei del Sòl de 1992”. 

 
 El debat corresponent a aquest punt s’ha produit conjuntament 

amb el del punt anterior referit a “ Recurs ordinari interposat pel 
Sr. Melchor Riera Soler, en representació de “ Tejar C.B”, contra 
l’acord de la CIUM de dia 24 de juliol de 1997, de declaració 
d’interes social de l’expedient d’obra en sól no urbanitzable, en el 
polígon 14, part parcel.la 168, del terme municipal de Petra, 
consistent en el trasllat i ampliació del centre de transformació”. 

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

UM, EU) i tretze en contra (PP, Mixt). 
 

 
          PUNT 24.- EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA AL 
SR. LORENZO OBRADOR ROSSELLÓ EN QUALITAT DE PROMOTOR I A EDIFICACIONES 
OBRADOR ROSSELLÓ S.L COM A CONSTRUCTORA PER REALITZACIÓ D’ACTES 
D’EDIFICACIÓ I ÚS DE SÓL AL CARRER CALL NÚM. 15 ( ABANS 13) DEL TERME 
MUNICIPAL DE FELANITX. 
 

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

 
“En el tràmit de l’article 44.2 del Reglament Orgànic del 

Consell Insular de Mallorca, aquesta Comissió, per unanimitat, d’acord 
amb la proposta de la Ponència Tècnica, va acordar proposar al Ple del 
CIM que adopti el següent 

ACORD 
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1r. Imposar al Sr. Lorenzo Obrador, en qualitat de promotor, i a 
Edificaciones Obrador Rosselló, S.L., en qualitat de constructora, com 
a responsables 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 ampliació d’un habitatge en planta segona amb un 
porxo, tot això situat al carrer Call, núm. 15 (abans 13) i valorat en 
302.351 pessetes, castigable d’acord amb el que recull l’article 46.1 
amb una multa del 5% del seu valor, la sanció de 15.117 pessetes, 
corresponent al 5% de la valoració de les obres. 2n. El pagament de 
l’esmentada multa s’haurà de fer en metàl⋅lic en la Tresoreria d’aquest 
Consell Insular de Mallorca en el termini de 30 DIES, comptadors des 
del següent a la notificació del present Acord. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, 
aquest Consell Insular procedirà al cobrament per la via de 
constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si durant el 
termini legal per a la interposició del recurs es garanteix l’import 
de la totalitat de la multa. La garantia a constituir per part del 
reclamant per a obtenir la suspensió serà dipositada en la Tresoreria 
d’aquest Consell Insular, en efectiu, en valors públics o mitjançant 
un aval o fiança per l’import de la sanció.” 

  
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
      

     PUNT 25.- EXPEDIENT DE DEMOLICIÓ PER OBRES INCOAT CONTRA EL 
SR. JOSÉ M. SUAREZ CORDÓN, CONSITENTS EN REALITZACIÓ D’ACTES 
D’EDIFICACIÓ I ÚS DE SÒL NO A AJUSTATS A LA LLICÈNCIA AL CARRER PUIG, 
S/N, PARCEL.LA 147 DE POLÍGON 1, D’ALARÓ. 
 
          Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d’Urbanisme: 
   

“En el tràmit de l’article 44.2 del Reglament Orgànic del 
Consell Insular de Mallorca, aquesta Comissió, per unanimitat, d’acord 
amb la proposta de la Ponència Tècnica, va acordar proposar al Ple del 
CIM que adopti el següent 

ACORD 

1r. D’acord amb l’informe del Cap de Secció de Disciplina Urbanística 
de data 16 de juny de 1998, estimar parcialment les al⋅legacions 
presentades pels interessats a la proposta de demolició formulada per 
l’Instructor de l’expedient, i desestimar la resta. 2n. Ordenar al Sr. 
José María Suárez Cordón, en qualitat de promotor i propietari, la 
demolició de les obres realitzades sense ajustar-se a la llicència i 
no legalitzades al carrer Puig s/n, parcel.la 147 del polígon 1 del 
terme municipal d’Alaró, consistents en un habitatge unifamiliar d’uns 
75 m2, uns porxos d’uns 15’59 m2 i una edificació adossada de 9 x 6 
m., així com restituir els terrenys al seu estat anterior, a costa de 
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l’esmentat interessat, i impedir definitivament els usos a què 
donassin lloc. 3r. Assenyalar que la demolició, amb intervenció de 
facultatiu competent, ha de ser executada, atès l’informe tècnic de 
data 2 d’abril de 1998, dins del termini de dos mesos des de la 
notificació del present Acord. 4t. Apercebre l’interessat que 
l’incompliment de l’ordre de demolició i restitució dels terrenys al 
seu estat anterior determinarà, d’acord amb l’article 67.1 de la Llei 
10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, l’execució 
subsidiària per part d’aquest Consell Insular, essent totes les 
despeses que s’originin a càrrec de l’interessat. 5è. Donar trasllat 
del present Acord als interessats, a la denunciant, i a l’Ajuntament 
d’Alaró.” 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
           

PUNT 26.- EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA 
CONTRA EL SR. JOSÉ M. SUÁREZ CORDÓN CONSISTENTS EN REALITZACIÓ D’ACTES 
D’EDIFICACIÓ  I ÚS DEL SÒL NO A AJUSTATS A LA LLICÈNCIA AL CARRER 
PUIG, S/N, PARCEL.LA 147 DEL POLÍGON 1, TERME MUNICIPAL D’ALARÓ. 
 
          Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d’Urbanisme: 

 
“En el tràmit de l’article 44.2 del Reglament Orgànic del 

Consell Insular de Mallorca, aquesta Comissió, per unanimitat, d’acord 
amb la proposta de la Ponència Tècnica, va acordar proposar al Ple del 
CIM que adopti el següent 

ACORD 

1r. D’acord amb l’informe del Cap de Secció de Disciplina Urbanística 

de data 16 de juny de 1998, estimar parcialment les al⋅legacions 
presentades pels interessats a la proposta de resolució formulada per 
l’Instructor de l’expedient, i desestimar la resta. 2n. Imposar al Sr. 
José María Suárez Cordón, en qualitat de promotor, com a responsable 
d’una infracció urbanística tipificada a l’article 27.1.c) de la Llei 
10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, qualificada de 
greu per l’article 28.2 del mateix text legal, consistent en 
l’execució sense ajustar-se a la llicència d’obres de construcció d’un 
habitatge unifamiliar d’uns 75 m2, uns porxos d’uns 15’59 m2 i una 
edificació adossada de 9 x 6 m., situades al carrer Puig s/n, dins la 
parcel⋅la 147 del polígon 1 del terme municipal d’Alaró, i valorades en 
6.229.985 pessetes, castigable d’acord amb el que recull l’article 44 
de l’esmentada Llei 10/1990 amb una multa del 100% del seu valor, la 
sanció de 6.229.985 pessetes, corresponent al 100% de la valoració de 
les obres. 3r. Imposar als Srs. Lorenzo Colom Matas i Gaspar Riera 
Vila, en qualitat de tècnics directors, com a responsables d’una 
infracció urbanística tipificada a l’article 27.1.c) de la Llei 
10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, qualificada de 
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greu per l’article 28.2 del mateix text legal, consistent en 
l’execució sense ajustar-se a la llicència d’obres de construcció d’un 
habitatge unifamiliar d’uns 75 m2, i uns porxos d’uns 15’59 m2, 
situades al carrer Puig s/n, dins la parcel⋅la 147 del polígon 1 del 
terme municipal d’Alaró, i valorades en 4.769.116 pessetes, castigable 
d’acord amb el que recull l’article 44 de l’esmentada Llei 10/1990 amb 
una multa del 100% del seu valor, la sanció de 4.769.116 pessetes, 
corresponent al 100% de la valoració de les obres, desglossable en 
dues multes individualitzades de 2.384.558 pessetes per hom. 4t. 
Imposar al Sr. Jaime Cabot Crespí, en qualitat de constructor, com a 
responsable d’una infracció urbanística tipificada a l’article 27.1.c) 
de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, 
qualificada de greu per l’article 28.2 del mateix text legal, 
consistent en l’execució sense ajustar-se a la llicència d’obres de 
construcció d’un habitatge unifamiliar d’uns 75 m2, uns porxos d’uns 
15’59 m2 i una edificació adossada de 9 x 6 m., situades al carrer 
Puig s/n, dins la parcel⋅la 147 del polígon 1 del terme municipal 
d’Alaró, i valorades en 6.229.985 pessetes, castigable d’acord amb el 
que recull l’article 44 de l’esmentada Llei 10/1990 amb una multa del 
100% del seu valor, la sanció de 6.229.985 pessetes, corresponent al 
100% de la valoració de les obres. 5è. El pagament de les esmentades 

multes s’haurà de fer en metàl⋅lic en la Tresoreria d’aquest Consell 
Insular de Mallorca en el termini de 30 DIES, comptadors des del 
següent a la notificació del present Acord. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, 
aquest Consell Insular procedirà al cobrament per la via de 
constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si durant el 
termini legal per a la interposició del recurs es garanteix l’import 
de la totalitat de la multa. La garantia a constituir per part del 
reclamant per a obtenir la suspensió serà dipositada en la Tresoreria 
d’aquest Consell Insular, en efectiu, en valors públics o mitjançant 
un aval o fiança per l’import de la sanció.” 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
          PUNT 27.- EXPEDIENT DE DEMOLICIÓ PER OBRES INCOAT CONTRA EL 
SR. SALVADOR BISBAL CASTAÑER PER LA REALITZACIÓ D’ACTES D’ÚS DE SÒL 
SENSE LLICÈNCIA CONSISTENTS EN EL COBRIMENT AMB FORMIGÓ D’UNS 80 M. 
LINEALS ( 320 M2) DEL CAMÍ D’ACCÈS A LA FINCA DE CAS GORDO DEL TERME 
MUNICIPAL DE SÓLLER. 
 
          Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d’Urbanisme: 

 
“En el tràmit de l’article 44.2 del Reglament Orgànic del 

Consell Insular de Mallorca, aquesta Comissió, per unanimitat, d’acord 
amb la proposta de la Ponència Tècnica, va acordar proposar al Ple del 
CIM que adopti el següent 
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ACORD 

1r. Desestimar les al⋅legacions presentades pel Sr. Salvador Bisbal 
Castañer contra la proposta de restitució formulada per l’Instructor 
de l’expedient, tot això sobre la base dels informes del Cap de Secció 
de Disciplina Urbanística de dates 16 de setembre de 1997, 17 de març 
i 4 de maig de 1998. 2n. Ordenar al Sr. Salvador Bisbal Castañer, en 
qualitat de promotor, la restitució al seu estat anterior dels 
terrenys afectats per les obres realitzades sense llicència i no 
legalitzades en el camí d’accés a la finca de Cas Gordo del terme 
municipal de Sóller, consistents en el cobriment amb formigó d’uns 80 
metres lineals (320 m2) del dit camí, a costa de l’esmentat 
interessat, així com impedir definitivament els usos a què donassin 
lloc. 3r. Assenyalar que l’esmentada restitució, amb intervenció de 
facultatiu competent, ha de ser executada, atès l’informe tècnic de 
data 29 d’abril de 1998, dins del termini d’un mes des de la notifica-
ció del present Acord. 4t. Apercebre l’interessat que l’incompliment 
de l’ordre de restitució dels terrenys al seu estat anterior 
determinarà, d’acord amb l’article 67.1 de la Llei 10/1990, de 23 
d’octubre, de Disciplina Urbanística, l’execució subsidiària per part 
d’aquest Consell Insular, essent totes les despeses que s’originin a 
càrrec de l’interessat. 5è. Donar trasllat del present acord a l’inte-
ressat, al denunciant, i a l’Ajuntament de Sóller.” 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
           

PUNT 28.- EXPEDIENT DE DEMOLICIÓ  PER OBRES INCOAT A LA SRA. 
FRANCISCA VANRRELL LLOMPART, CONSISTENTS EN LA CONTRUCCIÓ D’UN 
HABITATGE A LA PARCEL.LA 54 DEL POLÍGON 3 DEL TERME MUNICIPAL DE 
POLLENÇA. 
 
          Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d’Urbanisme: 
 

“En el tràmit de l’article 44.2 del Reglament Orgànic del 
Consell Insular de Mallorca, aquesta Comissió, per unanimitat, d’acord 
amb la proposta de la Ponència Tècnica, va acordar proposar al Ple del 
CIM que adopti el següent 

ACORD 

1r. Desestimar les al⋅legacions presentades per l’interessat i per 
l’Ajuntament de Pollença contra la proposta de demolició formulada per 
l’Instructor de l’expedient, això amb base en l’informe del Cap de 
Secció de Disciplina Urbanística i Habitabilitat de data 17 de juny de 
1998. 2n. Ordenar a la Sra. Francisca Vanrell Llompart, com a 
propietaria, la demolició de les obres realitzades sense llicència al 
polígon 3 parcel⋅la 54 del terme municipal de Pollença, consistents en 
la construcció d’un habitatge, així com restituir els terrenys al seu 
estat anterior a càrrec de l’esmentat interessat, i impedir 



 73 

definitivament els usos a què donassin lloc. 3r. Assenyalar que la 
demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser 
executada, atès l’informe tècnic de data 7 d’abril de 1998, dins el 
termini de 2 MESOS. 4t. Apercebre els interessats que l’incompliment 
de l’ordre de demolició i restitució dels terrenys al seu estat 
anterior determinarà, d’acord amb l’article 67.1 de la llei de 
Disciplina Urbanística, l’execució subsidiària per part d’aquest 
Consell Insular, essent totes les despeses que s’originin a càrrec 
dels interessats”.  
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
           

PUNT 29.- EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA 
CONTRA LA SRA. FRANCESCA GRILLO PER OBRES CONSISTENTS EN AL 
CONSTRUCCIÓ D’UNA PORXADA AMB UNES ARCADES I UN BANY AL RACÓ DE LA 
PORXADA, SITUAT A VILLA MELLINDA, FORMENTOR, TERME MUNICIPAL DE 
POLLENÇA. 
 
          Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d’Urbanisme: 
 

“En el tràmit de l’article 44.2 del Reglament Orgànic del 
Consell Insular de Mallorca, aquesta Comissió, per unanimitat, d’acord 
amb la proposta de la Ponència Tècnica, va acordar proposar al Ple del 
CIM que adopti el següent 

ACORD 

1r. D’acord amb l’informe de la Secretària de l’expedient de data 9 de 
juny de 1998, sobreseure i arxivar les actuacions iniciades contra 
Sebastián Pons Fiol com a tècnic director, en estimar les al.legacions 
formulades, per no haver quedat suficientment acreditada la seva 
intervenció efectiva en l’execució de les obres; i desestimar les 
al⋅legacions presentades pel Sr. Juan Orell, en nom i representació de 
l’empresa constructora CAASA, formulades contra la proposta de 
resolució formulada per l’Instructor de l’expedient. 2n. Imposar a la 
Sra. Francesca Grillo en qualitat de promotora i a CAASA com a 
constructora, una sanció de 2.395.352 pessetes a cada un d’ells, 
corresponent al 75% de la valoració de les obres, com a responsables 
d’una infracció urbanística tipificada a l’article 27.b) de la Llei 
10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, i qualificada de 
greu segons l’article 28.2 del mateix cas legal, i consistents en la 
construcció sense llicència d’una porxada amb unes arcades i un 
garatge amb una alçada d’uns 2,50 m. respecte del nivell del terreny i 
un bany al racó de la porxada, tot això situat a “Villa Melinda”, 
Formentor, del terme municipal de Pollença, valorats en 3.193.803 
pessetes, sancionable d’acord amb el que recull l’article 45.a) de 
l’esmentada Llei 10/1990, amb una multa del 75% del seu valor. 3r. El 
pagament de l’esmentada multa s’haurà de realitzar en metàl.lic en la 
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tesoreria 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 garantexi 
l’import de la totalitat de la multa. La garantia a constituir per 
part del reclamant per obtenir la suspensió serà depositada en la 
Tresoreria d’aquest Consell Insular, en efectiu, en valors públics o 
mitjançant un aval o fiança per l’import de la sanció”.  
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
           
          PUNT 30.- EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA 
CONTRA EL SR. JUAN ROCA ALEMANY, PER LA REALITZACIÓ D’ACTES 
D’EDIFICACIÓ I ÚS DE SÒL CONSISTENTS EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNES 
QUADRES A LA PARCEL·LA 155 DEL POLÍGON 7 DEL TERME MUNICIPAL DE BÚGER. 
 
          Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió Insular 
d’Urbanisme: 
 

“En el tràmit de l’article 44.2 del Reglament Orgànic del 
Consell Insular de Mallorca, aquesta Comissió, per unanimitat, d’acord 
amb la proposta de la Ponència Tècnica, va acordar proposar al Ple del 
CIM que adopti el següent 

ACORD 

1r. Imposar al Sr. Juan Roca Alemany, 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 lleu per l’article 28.2 del mateix text legal, 
consistent en l’execució sense llicència d’obres de construcció d’unes 
quadres d’uns 5’5 x 17 m situades a la parcel⋅la 155 del polígon 7 del 
terme municipal de Búger, posteriorment legalitzades, i valorades en 
762.298 pessetes, castigable d’acord amb el que recull l’article 46.1 
de l’esmentada Llei 10/1990 amb una multa del 5% del seu valor, la 
sanció de 38.114 pessetes, corresponent al 5% de la valoració de les 
obres. 
2n. El  pagament de l’esmentada multa s’haurà de fer en metàl⋅lic en la 
Tresoreria d’aquest Consell Insular de Mallorca en el termini de 30 
DIES, comptadors des del següent a la notificació del present acord. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi efectuat el pagament 
voluntari de la sanció, aquest Consell Insular procedirà al cobrament 
per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si 
durant el termini legal per a la interposició del recurs es garanteix 
l’import de la totalitat de la multa. La garantia a constituir per 
part del reclamant per a obtenir la suspensió serà dipositada en la 



 75 

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. 
 

           
          HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES. 
 
 

PUNT 31.- PROPOSTA D’APROVACIÓ AMORTIZACIÓ ANTICIPADA DEL 
PRÈSTEC SUBSCRIT AMB EL BANCO DE COMERCIO S.A. 
 
          Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió 
d’Hisenda i Especial de Comptes: 
 
          “ En data  26 de juny de 1997, el Ple d’aquest Consell 
Insular, va adoptar  l’acord de concertar un préstec de 362.213.736 
pta., amb el Banco de Comercio, S.A., amb la finalitat de poder 
satisfer la indemnització de 352.213.736 pta. a l’empresa ITEMA, S.A.,  
concessionària dels serveis de la Inspecció Tècnica de Vehicles, i 
d’altra banda aportar 10.000.000 de pta. per a la constitució de 
l’empresa pública ITEVE Mallorca, S.A., societat mercantil amb el 100% 
del capital social propietat del Consell Insular de Mallorca, creada 
per  gestionar directament els serveis de l’ITV, tot això en 
compliment dels acords adoptats pel Ple de la Corporació del 5 de maig 
de 1997. 
 
          D’altra banda,  en execució de les Decisions judicials de la 
Sala Contenciosa-Administrativa del TSJB de 28 de juliol i 10 de 
desembre de 1997, es va acordar pel Ple del CIM el dia 22 de desembre 
de 1997, deixar sense efecte  els acords adoptats per aquest l’1 
d’abril de 1996, 18  de febrer de 1997, 5 de maig de 1997 i 2 de juny 
de 1997, així com l’acta d’entrega de les instal.lacions afectes al 
servei d’inspecció tècnica de vehicles d’1 de juliol i requerir a 
l’entitat mercantil “ITEMA, S.A” perquè  reintegrés al Consell Insular 
de Mallorca, la quantitat de 352.213.736 pta. rebudes, en el moment en 
que la nova concessionària es fes càrrec del servei.  
Vist que, en data 11 de juny de 1998, ITEMA, S.A. ha procedit al 
reintegrament de l’esmentada quantitat a aquest  Consell Insular, 
aquesta Presidència, en ús de les atribucions que li confereix la 
legislació vigent, formula la present 
 
         PROPOSTA  D’ACORD 
 
         “Amortitzar anticipadament el capital viu del préstec núm.75-
150-188-9 subscrit amb el BANCO DE COMERCIO, S.A., amb NIF A28000545, 
i destinat a finançar la indemnització a ITEMA, S.A. pel lliurament al 
CIM de les instal.lacions del Servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles 
de Mallorca, i l’aportació del capital social per a la constitució de 
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l’empresa pública ITEVE MALLORCA, S.A., empresa mercantil de capital 
100% de propietat del Consell Insular de Mallorca, donat que, en 
compliment de les decisions judicials de la Sala Contenciosa-
Administrativa del TSJB de 28 de juliol i 10 de desembre de 1997, s’ha 
procedit per part d’ITEMA, S.A., al reintegrament de la quantitat 
rebuda en concepte d’extinció de la concessió del servei esmentat” 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
PUNT 32.- PROPOSTA: RECONEIXEMENT DE DEUTE D’EXERCICIS 

ANTERIORS A 1998. 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió d’Hisenda 

i Especial de Comptes: 
 
“Ateses les propostes presentades pels diversos Centres i 

Departaments d’aquest Consell Insular de Mallorca en relació a 
l’aprovació de factures corresponents a exercicis  pressupostaris 
anteriors a 1.998, les quals no es varen poder imputar al pressupost 
corresponent, bé per no tenir la cobertura pressupostària necessària o 
bé perquè malgrat que tenien l´esmentada cobertura no quedaren 
compromeses a l´exercici corresponent i, com a conseqüència, han 
d’esser imputades al pressupost de l´exercici de 1998, a efectes de 
reconeixement de les quantitats corresponents, i atesa la normativa 
vigent a l´article 89 del text articulat parcial de la Llei de 
Contractes de l´Estat, a l´article 89 del text articulat parcial de la 
Llei de Contractes de l´Estat, a l´article 157.2.b de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, els articles 26 
i 60.2 del Reial Decret 500/1990 i l´article 23.1.e del Text Refòs de 
disposicions legals en matèria de règim local, així com l’acord 
d’informar favorablement les esmentades propostes per la Comissió 
d’Hisenda i Especial de Comptes en sessió celebrada dia 1 de juliol de 
1998, es formula la següent 
 
PROPOSTA D´ACORD 
 
1r.  Reconéixer el deute contret amb les entitats que es relacionen a 
continuació, corresponents a reparacions o subministraments realitzats  
durant exercicis anteriors a 1998 i pels imports que també es 
relacionen. 
2n. Remetre aquest acord a Intervenció a efectes de la corresponent 
modificació de crèdits. 
3r. El reconeixement de deute es refereix a les següents entitats i 
partides pressupostàries: 

OFICINES CENTRALS 

 
      N.I.F.         NOM DEL PROVEIDOR                     DATA 
  Nº FACTU.              DESCRIPCIO FACTURA          PARTIDA 
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IMPORT 
B07569627  TELECOM BALEAR S.L.                          21/07/97 
 A2394        CONSERVACIÓ VEHICLE            1998 10 12110 21400 
0000025891 
 
042998245K MIGUEL GUARDIOLA LLODRA                      17/12/97 
 00295        MATERIAL PAPERERIA             1998 10 12120 22000 
0000025404 
 
B07760234  IMPRESSIÓ I COMUNICACIÓ INTEGRAL S.L.        31/12/97 
 1488         MATERIAL DE PAPERERIA          1998 10 12120 22000 
0000018096 
 
A07085533  ANGEL 24 S.A                                 31/08/97 
 67249        TRANSPORT MERCANCIA            1998 10 12120 22699 
0000001044 
 
A07085533  ANGEL 24 S.A                                 31/10/97 
 68329        TRANSPORT MERCANCIA            1998 10 12120 22699 
0000001462 
 
A07085533  ANGEL 24 S.A                                 22/04/97 
 E07792       TRANSPORT MERCANCIA            1998 10 12120 22699 
0000031069 
 

A07000029  EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y ALCANTARILLADO  13/12/96 
1630720      CONSUM AIGUA NOV.DIC.96        1998 10 43220 22101 
0000003072 

A07000029  EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y ALCANTARILLADO  19/05/95 
 9910117      CONSUM AIGUA MAR/ABRIL 95      1998 10 43220 22101 
0000015828 
 
          Total Relació:     121866 
 
 
 

SERVEI D’INFORMÀTICA 

 
      N.I.F.         NOM DEL PROVEIDOR                     DATA 
  Nº FACTU.              DESCRIPCIO FACTURA          PARTIDA 

IMPORT 

A07634678  OFICINA DE IMPORTACIONES Y CONSUMOS ESPAÑOLE 15/01/97 
A472         SIMM MB HP VETRA (Memòria)     1998 10 12140 62600 
0000037514 
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A07634678  OFICINA DE IMPORTACIONES Y CONSUMOS ESPAÑOLE 04/03/97 
A483         equip complet de PC de 16MB    1998 10 12140 62600 
0000180100 

A07634678  OFICINA DE IMPORTACIONES Y CONSUMOS ESPAÑOLE 27/01/97 
A1390        monitor 14”, Equip complet de  1998 10 12140 62600 
0000217445 

A07634678  OFICINA DE IMPORTACIONES Y CONSUMOS ESPAÑOLE 19/02/97 
 A175         servei tècnic                  1998 10 12140 62600 
0000229938 
 
          Total Relació:     664997 
 
 
 
 
 
 

BOMBERS DE MALLORCA 

 
      N.I.F.         NOM DEL PROVEIDOR                     DATA 
  Nº FACTU.              DESCRIPCIO FACTURA          PARTIDA 

IMPORT 

078183469Y Aurelio Alvarez Brunet - Garaje H. de Federi 31/12/97 

6271         506 Manacor  Canviar far       1998 10 22300 21400 
0000001945 

078183469Y Aurelio Alvarez Brunet - Garaje H. de Federi 31/12/97 

6270         803 Manacor  Tacògraf          1998 10 22300 21400 
0000014914 

078183469Y Aurelio Alvarez Brunet - Garaje H. de Federi 31/12/97 

6272         506 Manacor Vidres             1998 10 22300 21400 
0000016172 

078183469Y Aurelio Alvarez Brunet - Garaje H. de Federi 31/12/97 

 6268         708 Manacor  Caixa canvis      1998 10 22300 21400 
0000128687 
 
B07040777  TALLERES INCAUTOMOCION S.L.                  31/12/97 

717 204 Sóller canviar tubs gasoil 1998 10 22300 21400 0000002506 

 
B07040777  TALLERES INCAUTOMOCION S.L.                  31/12/97 
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718 903 Inca  Rotatiu              1998 10 22300 21400 0000003712 

 
B07040777  TALLERES INCAUTOMOCION S.L.                  31/12/97 

719 505 Inca  Motor arrencada      1998 10 22300 21400 0000036105 

 
A81056269  XEROX RENTING S.A.U.                         31/12/97 
 709528       Alquiler fax parques           1998 10 22300 22000 
0000023212 
 
A07001092  GAS Y ELECTRICIDAD,S.A.                      29/12/97 
 98E004189351 nov-des 97 P. Manacor          1998 10 22300 22100 
0000050016 
 
A07001092  GAS Y ELECTRICIDAD,S.A.                      29/12/97 
 98E003142655 Nov-des 97  P. Llucmajor       1998 10 22300 22100 
0000076075 
 

078183469Y Aurelio Alvarez Brunet - Garaje H. de Federi 31/12/97 

 6269         Picadís                        1998 10 22300 22199 
0000005812 
 
A08003709  CHUBB PARSI, S.A.                            30/12/97 
 501007004    Carregar botella               1998 10 22300 22199 
0000003557 
 
          Total Relació:     362713 
 
 
 

CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA 

 
      N.I.F.         NOM DEL PROVEIDOR                     DATA 
  Nº FACTU.              DESCRIPCIO FACTURA          PARTIDA 

IMPORT 
A07001092  GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.                     03/12/97 
 97D007504560 ELECTRICITAT NOV-97. (JUNY)    1998 20 45110 22100 
0000084740 
 
A07001092  GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.                     31/10/97 
 97N004831766 ELECTRICITAT OCT-97.(JUNY)     1998 20 45110 22100 
0000088485 
 
A07001092  GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.                     23/10/97 
 97N000101664 ELECTRICITAT S-0 97. (JUNY)    1998 20 45110 22100 
0000288422 
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A07001092  GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.                     29/12/97 
 98E002950010 ELECTRICITAT N-D 97. (JUNY)    1998 20 45110 22100 
0000509710 
 
A07731284  GESA GAS, S.A.                               30/10/97 
 97NG00408130 GAS OCT-97. (JUNY)             1998 20 45110 22102 
0000014853 
 
A07731284  GESA GAS, S.A.                               26/11/97 
 97DG00689107 GAS NOV-97. (JUNY)             1998 20 45110 22102 
0000063986 
 
A28015865  CIA. TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.              10/12/97 
08L707335176 TELEFON 716155 (12/97) (JUNY)  1998 20 45110 22200 
0000002834 
A28015865  CIA. TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.              10/12/97 
08L707335165 TELEFON 229240 (12/97) (JUNY)  1998 20 45110 22200 
0000015388 
A28015865  CIA. TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.              10/12/97 
08L707335178 TELEFON 717066 (12/97) (JUNY)  1998 20 45110 22200 
0000015604 
A28015865  CIA. TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.              10/12/97 
08L707335179 TELEFON 718053 (12/97) (JUNY)  1998 20 45110 22200 
0000015913 
A28015865  CIA. TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.              10/12/97 
08L707335191 TELEFON 725890 (12/97) (JUNY)  1998 20 45110 22200 
0000016827 
A28015865  CIA. TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.              10/12/97 
08L707335167 TELEFON 710325 (12/97) (JUNY)  1998 20 45110 22200 
0000041641 
A28015865  CIA. TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.              10/12/97 
08L707335175 TELEFON 714257 (12/97) (JUNY)  1998 20 45110 22200 
0000045164 
A28015865  CIA. TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.              10/12/97 
08L707335177 TELEFON 716612 (12/97) (JUNY)  1998 20 45110 22200 
0000050981 
A28015865  CIA. TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.              10/12/97 
08L707335188 TELEFON 724850 (12/97) (JUNY)  1998 20 45110 22200 
0000051702 
A28015865  CIA. TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.              10/12/97 
08L707335166 TELEFON 229241 (12/97) (JUNY)  1998 20 45110 22200 
0000055524 
A28015865  CIA. TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.              10/12/97 
08L707335169 TELEFON 711432 (12/97) (JUNY)  1998 20 45110 22200 
0000058781 
A28015865  CIA. TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.              10/12/97 
08L707335182 TELEFON 719426 (12/97) (JUNY)  1998 20 45110 22200 
0000100922 
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A07000029  EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUE 05/06/97 
1790879      CONSUM AIGUA MAI-JUN 97 (JUNY) 1998 20 45110 22699 
0000046956 

A07000029  EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUE 05/12/97 
1964448      CONSUM NOV-DES 97. (JUNY)      1998 20 45110 22699 
0000048614 

A07000029  EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUE 07/08/97 
1847962      CONSUM AIGUA JUL-AGO 97. (JUNY 1998 20 45110 22699 
0000049712 

A07000029  EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUE 04/12/96 
1620640      CONSUM AIGUA NOV-DES 96(JUNY)  1998 20 45110 22699 
0000051045 

A07000029  EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUE 05/02/97 
1677220      CONSUM AIGUA GEN-FEB 97.(JUNY) 1998 20 45110 22699 
0000054528 

A07000029  EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUE 09/10/97 
1905349      CONSUM AIGUA SET-OCT 97.(JUNY) 1998 20 45110 22699 
0000055045 

A07000029  EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUE 04/04/97 
 1733955      CONSUM AIGUA MAR-ABR 97.(JUNY) 1998 20 45110 22699 
0000059214 
 
A07085533  ANGEL 24, S.A. MENSAJEROS (MRW)              30/09/97 
 67727        SERVEIS MISSATGERIA SETEMBRE-  1998 20 45110 22699 
0000001102 
 
A07085533  ANGEL 24, S.A. MENSAJEROS (MRW)              22/04/97 
 E07791       SERVEIS MISSATGERIA (JUNY)     1998 20 45110 22699 
0000013514 
 
B07491707  TOP CLEAN BALEARES, S.L.                     31/12/97 
 3219         SERVEI NETEJA MES DE DESEMBRE  1998 20 45110 22700 
0000006493 
 
041388735M MARGARITA ROTGER REBASSA                     31/07/96 
 0319         REVISTES CORRESPONENTS AL MES  1998 20 45400 62800 
0000024165 
 
          Total Relació:    1931865 
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 TEATRE PRINCIPAL 
 
 
      N.I.F.         NOM DEL PROVEIDOR                     DATA 
  Nº FACTU.              DESCRIPCIO FACTURA          PARTIDA 

IMPORT 
G07762297  ASSOCIACIO CULTURAL GOM TEATRE               18/09/97 
 1297         ESPECTACLE “A DOBLE ESPAI”     1998 20 45700 22707 
0000225000 
 
G80476161  FUNDACION TEATRO DE LA ABADIA                11/12/97 
 11897        REPRESENTACIO MATINAL “ENTREME 1998 20 45700 22707 
0000406000 
 

Q5755003J  FUNDACIO PUBLICA DE LES BALEARS PER A LA MUS 21/07/97 
1697         PARTICIPACIO JOVE ORQUESTRA    1998 20 45700 22707 
0000150000 

Q5755003J  FUNDACIO PUBLICA DE LES BALEARS PER A LA MUS 09/12/97 
 2297         PARTICIPACIO JOVE ORQUESTRA    1998 20 45700 22707 
0000300000 
 
          Total Relació:    1081000 
 
 
 

CASAL DE CA’N SABATER 

 
      N.I.F.         NOM DEL PROVEIDOR                     DATA 
  Nº FACTU.              DESCRIPCIO FACTURA          PARTIDA 

IMPORT 
A07001092  GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.                     07/11/97 
 97N010114491 ELECTRICITAT O-N 97. (JUNY)    1998 20 45820 22100 
0000004019 
 
B07010226  CONSTRUCCIÓN MODERNA, S.L.                   08/09/97 
 1384         4 TM PICADIZ, GRAVILLA, SACOS  1998 20 45820 62200 
0000074364 
 
B07010226  CONSTRUCCIÓN MODERNA, S.L.                   31/10/97 
 1719         TEJAS ARABES, LIVAÑA, AISLADUR 1998 20 45820 62200 
0000283082 
 
          Total Relació:     361465 
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SERVEI DE MEDICINA ESPORTIVA 

 
 
      N.I.F.         NOM DEL PROVEIDOR                     DATA 
  Nº FACTU.              DESCRIPCIO FACTURA          PARTIDA 

IMPORT 
A07047285  COPIADORAS DE BALEARES, S.A.                 21/11/97 
 B297680799   MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA    1998 30 45210 21300 
0000006396 
 
A28015865  TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.                   10/12/97 
 08L707335211 TELÈFON DESEMBRE 97 75.91.01   1998 30 45210 22200 
0000028416 
 
          Total Relació:      34812 
 
 
 

HIPÒDROM SON PARDO 

 
 
      N.I.F.         NOM DEL PROVEIDOR                     DATA 
  Nº FACTU.              DESCRIPCIO FACTURA          PARTIDA 

IMPORT 
A07054646  ROSES SANEAMIENTO Y METALES, S.A.            30/11/97 
 C3102        MATERIAL MENOR REPARACIONS     1998 30 45230 21200 
0000020206 
 
B07478548  ELECTRO ALOMAR, S.L.                         12/12/97 
 97326        REPARACIONS ELECTRIQUES        1998 30 45230 21200 
0000020300 
 
B07626153  PREFABRICADOS BALEARES S.L.                  20/11/97 
 439          MATERIAL MENOR REPARACIONS     1998 30 45230 21200 
0000001755 
 
B07626153  PREFABRICADOS BALEARES S.L.                  12/12/97 
 464          MATERIAL MENOR DE REPARACIONS  1998 30 45230 21200 
0000003738 
 

B07604499  TALLERES Y COMPLEMENTOS DE AUTOMOCIÓN S.L.   31/12/97 
 97993B       REPARACIO VEHICLES             1998 30 45230 21400 
0000183017 
 
A07449218  DE SALABERT E HIJOS, S.A.                    01/04/96 
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 35628        MATERIAL IMPRENTA              1998 30 45230 22000 
0000040356 
 
A07000029  EMAYA S.A.                                   17/12/97 
 1982470      AIGUA                          1998 30 45230 22101 
0000190114 
 
019980054T IGNACIO MARTINEZ VENTURA                     21/11/97 
 65786        HONORARIOS DIRECCIO OBRAS      1998 30 45230 62200 
0000075029 
 
B07478548  ELECTRO ALOMAR, S.L.                         12/12/97 
 97327        ACONDICIONAMENT MARCADOR PISTS 1998 30 45230 62200 
0000018444 
 
B07478548  ELECTRO ALOMAR, S.L.                         12/12/97 
 97328        REFORMAS ELECTRIQUES           1998 30 45230 62200 
0000064433 
 
B07684913  PAVIMENTOS QUIMIPRES BALEARES, S.L.          02/12/97 
 297338       COLOCACIÓ POSTES ESCOLA EQUIT. 1998 30 45230 62200 
0001091612 
 
B07684913  PAVIMENTOS QUIMIPRES BALEARES, S.L.          29/09/97 
 297272       CONSTRUC.PISTA ESCOLA EQUIT.   1998 30 45230 62200 
0002069370 
 
A07054646  ROSES SANEAMIENTO Y METALES, S.A.            28/08/97 
 C2414        MATERIAL REPOSICIONS           1998 30 45230 63200 
0000059045 
 
B07328982  JORDI PORTELL S.L.                           03/01/97 
 894          REFORMAS ELECTRIQUES           1998 30 45230 63200 
0000418679 
 
B07643422  C’AN MARI S.L.                               29/11/97 
 0035197+     MATERIAL CONTRUCCIO REPARAC.   1998 30 45230 63200 
0000022620 
 
B07643422  C’AN MARI S.L.                               31/07/97 
 0020597      PORTAS DE QUADRES              1998 30 45230 63200 
0000043198 
 
B07750540  NECORA AGRUPACION DE NETETGES S.L.           31/10/97 
 864          REPARACIO TELA ASFALTICA       1998 30 45230 63200 
0000279908 
 
E07222375  CA’N TOVELL C.B.                             15/12/97 
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 1676         BARRAS DE FERRO                1998 30 45230 63200 
0000132066 
 
E07253479  CRISTALERIA PONENT C.B.                      19/12/97 
 C263         CRISTALES                      1998 30 45230 63200 
0000044724 
 
          Total Relació:    4778614 
 
 
 
 

COMISSIÓ D’ESPORTS I JOVENTUT 

 
      N.I.F.         NOM DEL PROVEIDOR                     DATA 
  Nº FACTU.              DESCRIPCIO FACTURA          PARTIDA 

IMPORT 
A07449218  DE SALABERT E HIJOS S.A.(GRAFICAS MADRID)    18/12/97 
 0202433      Material oficina.              1998 30 45240 22000 
0000007715 
 
B07666142  GALATXO ARRABAL DE CONFECCIONES S.L.         23/05/97 
 7302         Equipament jornades  medicina  1998 30 45240 22707 
0000008671 
 
041258702Z MATEU NICOLAU COMAS                          29/11/97 
 14           Transport esport escolar diada 1998 30 45280 22300 
0000016050 
 
A07042708  AUTOCARES GRIMALT, S.A.                      31/12/97 
 016453       Transport esport escolar diada 1998 30 45280 22300 
0000062060 
 
A07084874  PEDRO POU FIOL, S.A. (AUTOCARES)             11/12/97 
 196          Transport esport escolar jocs  1998 30 45280 22300 
0000093090 
 
A07084874  PEDRO POU FIOL, S.A. (AUTOCARES)             31/12/97 
 216          Transport esport escolar jocs  1998 30 45280 22300 
0000189000 
 

B61103610  COMERCIAL DEL TROFEO-7, S.L.-BALEAR DEL TROF 12/07/97 
555          Trofeus esport escolar judo.   1998 30 45280 22611 
0000013178 
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B61103610  COMERCIAL DEL TROFEO-7, S.L.-BALEAR DEL TROF 12/07/97 
558          Trofeus esport escolar bàsquet 1998 30 45280 22611 
0000047156 

B61103610  COMERCIAL DEL TROFEO-7, S.L.-BALEAR DEL TROF 12/07/97 

556 Trofeus esport escolar bàsquet 1998 30 45280 22611 0000054227 

 

B61103610  COMERCIAL DEL TROFEO-7, S.L.-BALEAR DEL TROF 12/07/97 

557 Trofeus esport escolar campio- 1998 30 45280 22611 0000072820 

 

B61103610  COMERCIAL DEL TROFEO-7, S.L.-BALEAR DEL TROF 09/12/97 
 867          Trofeus esport escolar Copa Na 1998 30 45280 22611 
0000075252 
 
A07446289  SERIGRAFIAS REUNIDAS S.A.(GASTALVER)         16/12/97 
 970585       Material monitors i col.labora 1998 30 45280 22707 
0000492638 
 
B07666142  GALATXO ARRABAL DE CONFECCIONES S.L.         29/05/97 
 7323         Xandalls monitors esport esco- 1998 30 45280 22707 
0000122403 
 
B07045834  PALMA DISTRIBUCIONS S.L.                     30/11/97 
 3478         Llibres joventut.              1998 30 45290 22001 
0000021394 
 
          Total Relació:    1275654 
 
 
 
 LLARS DEL MENOR 
 
 
 
      N.I.F.         NOM DEL PROVEIDOR                     DATA 
  Nº FACTU.              DESCRIPCIO FACTURA          PARTIDA 

IMPORT 
041103895C TERESA CAÑELLAS VALLESPIR                    31/12/97 
 3            ALQUILER NOVBRE.DICBRE. 1997   1998 40 31310 20200 
0000182754 
 
A07080104  GILET, S.A.                                  31/10/97 
 51402        REPARAC.-COMPROBAC. AVERIA FAX 1998 40 31310 21300 
0000004060 
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A07302433  COMPUTER PALMA, S.A.                         15/09/97 
 972052       REVISION ORDENAD.MATER.DESPLAZ 1998 40 31310 21300 
0000015892 
 
A07001092  GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.                     11/12/97 
97DR00015616 CONSUMO ELECTR.JULIO-AGOSTO/97 1998 40 31310 22100 
0000001226 
A07001092  GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.                     03/12/97 
97D007137835 CONSUMO ELECTR.NOVB.-DICBRE/97 1998 40 31310 22100 
0000012428 
A07001092  GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.                     25/11/97 
97D001560727 CONSUMO ELECTR.NOVB.-DICBR/97  1998 40 31310 22100 
0000019893 
A07001092  GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.                     02/12/97 
97D005908909 CONSUMO ELECTR.NOVBR-DICBR/97  1998 40 31310 22100 
0000033523 
A07001092  GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.                     04/12/97 
97D008595912 CONSUMO ELECTR.NOVBR-DICBR/97  1998 40 31310 22100 
0000034914 
A07001092  GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.                     27/11/97 
 97D003781069 CONSUMO ELECTRIC.NOVBRE.1997   1998 40 31310 22100 
0000074877 
 
A07000029  EMAYA, S.A.                                  21/10/97 
 1928200      CONSUMO AGUA SETBRE-OCTBRE/97  1998 40 31310 22101 
0000015142 
 
A07000029  EMAYA, S.A.                                  18/12/97 
 1987463      CONSUMO AGUA NOVBRE-DICBRE/97  1998 40 31310 22101 
0000016614 
 
A07000029  EMAYA, S.A.                                  18/12/97 
 1984621      CONSUMO AGUA NOVBRE-DICBRE/97  1998 40 31310 22101 
0000021634 
 
A07000029  EMAYA, S.A.                                  11/12/97 
 1971936      CONSUMO AGUA NOVBRE-DICBRE/97  1998 40 31310 22101 
0000022104 
 
A07000029  EMAYA, S.A.                                  16/12/97 
 1978329      CONSUMO AGUA NOVBRE-DICBRE/97  1998 40 31310 22101 
0000030732 
 
A07000029  EMAYA, S.A.                                  04/07/96 
 1477980      CONSUMO AGUA JUNIO-JULIO 1996  1998 40 31310 22101 
0000040965 
 
A07000029  EMAYA, S.A.                                  26/04/96 
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 9911501      CONSUMO AGUA DICBRE-ENERO 1996 1998 40 31310 22101 
0000069743 
 
A07000029  EMAYA, S.A.                                  04/09/96 
 1534022      CONSUMO AGUA AGOSTO-SEPBR.1996 1998 40 31310 22101 
0000105186 
 
A07000029  EMAYA, S.A.                                  06/03/97 
 1704954      CONSUMO AGUA FEBRERO-MARZO/97  1998 40 31310 22101 
0000109018 
 
A07000029  EMAYA, S.A.                                  15/01/97 
 1648243      CONSUMO AGUA DICBRE-ENERO 1997 1998 40 31310 22101 
0000128208 
 
A07000029  EMAYA, S.A.                                  14/05/97 
 1761848      CONSUMO AGUA ABRIL-MAYO 1997   1998 40 31310 22101 
0000166603 
 
A07000029  EMAYA, S.A.                                  06/11/96 
 1591753      CONSUMO AGUA OCTBR-NOVBRE 1996 1998 40 31310 22101 
0000171208 
 
A07000029  EMAYA, S.A.                                  04/09/97 
 1876218      CONSUMO AGUA AGOSTO-SEPBRE/97  1998 40 31310 22101 
0000228831 
 
A07731284  GESA GAS, S.A.                               03/12/97 
97DG01179266 CONSUMO GAS NOVBRE-DICBRE.1997 1998 40 31310 22102 
0000017267 

Total Relació:    1522822 

 
 

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL 

 
      N.I.F.         NOM DEL PROVEIDOR                     DATA 
  Nº FACTU.              DESCRIPCIO FACTURA          PARTIDA 

IMPORT 
A28071702  ROBERT BOSCH ESPAÑA S.A.                     12/11/97 
 790792       LL0GUER C.TELEFONICA OCTUB.96  1998 40 32300 20300 
0000094724 
 
A28071702  ROBERT BOSCH ESPAÑA S.A.                     12/11/97 
 790794       LLOGUER C.TELEF.NOVEM-DESEM.96 1998 40 32300 20300 
0000189449 
 
A81056269  XEROX RENTING, S.A.U.                        31/12/97 
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 639194       CONCILIACIO 301197 A 31/12/97  1998 40 32300 21300 
0000003131 
 
A07001092  GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.                     22/12/97 
 97D024602284 CONSUM N-D 97 C.C.MANACOR      1998 40 32300 22100 
0000011395 
 
A07001092  GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.                     15/12/97 
 97D017903159 CONSUM N-D 97 C.C.INCA         1998 40 32300 22100 
0000040507 
 
Q2817025F  ORGANISMO AUTONOMO CORREOS Y TELEGRAFOS      01/12/97 
 01000741107  FRANQUEIG CONCERTAT 11/97      1998 40 32300 22201 
0000000294 
 
A07015605  MALLA, S.A.                                  05/12/97 
 975464       FOLLETOS TRIPTICOS,POSTERS DE  1998 40 32300 22602 
0000320160 
 
E07580673  CONTROLS DE MALLORCA, C.B.                   26/11/97 
 58           CURS SISS PER APPLE NIVELL 1-2 1998 40 32300 22706 
0000116000 
 
041151466G GREGORI PUIGSERVER ARBONA                    11/11/97 
 16197        OBRES REFORMA 1ER. PIS PAVELLO 1998 40 41290 63200 
0004455728 
 
          Total Relació:    5231388 
 
 
 

CIPRES 

 
      N.I.F.         NOM DEL PROVEIDOR                     DATA 
  Nº FACTU.              DESCRIPCIO FACTURA          PARTIDA 

IMPORT 

A07000029  EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y ALCANTARILLADO  04/12/97 
 1962838      AIGUA                          1998 40 42210 22101 
0000070305 
 
          Total Relació:      70305 
 
 
 

VIES I OBRES 
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      N.I.F.         NOM DEL PROVEIDOR                     DATA 
  Nº FACTU.              DESCRIPCIO FACTURA          PARTIDA 

IMPORT 
A58023292  ELTEC SA                                     12/12/97 
 070365       MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 1998 50 51100 21600 
0000160080 
 
          Total Relació:     160080 
 
 
 
 FODESMA 
 
 
      N.I.F.         NOM DEL PROVEIDOR                     DATA 
  Nº FACTU.              DESCRIPCIO FACTURA          PARTIDA 

IMPORT 
078186686A FRANCISCO CIFRE CRESPI                       23/10/97 
 53497        REPARACIO CATAMARA             1998 70 32200 21300 
0000019534 
 
A07000078  EL GAS S.A.                                  31/12/97 
 04083697     CONSUM NOVEMBRE/DESEMBRE 97    1998 70 32200 22100 
0000018132 
 
          Total Relació:      37666 
 
 
 

FOMENT I OCUPACIÓ 

 
 
      N.I.F.         NOM DEL PROVEIDOR                     DATA 
  Nº FACTU.              DESCRIPCIO FACTURA          PARTIDA 

IMPORT 

Q2822001J  AENA AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AERE 18/11/97 
60PA97110284 LLOGUER XARXA INSTAL.LACIONS   1998 70 75110 20200 
0000019334 

Q2822001J  AENA AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AERE 30/07/97 
60PA97070302 LLOGUER XARXA INSTAL.LACIONS   1998 70 75110 20200 
0000021455 

Q2822001J  AENA AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AERE 17/09/97 
60PA97090251 LLOGUER XARXA INSTAL.LACIONS   1998 70 75110 20200 
0000023889 
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Q2822001J  AENA AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AERE 03/11/97 
60PA97110099 LLOGUER SUBMINISTRES OIT AERO  1998 70 75110 20200 
0000034178 
 
 

Q2822001J  AENA AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AERE 04/09/97 
60PA97080243 LLOGUER XARXA INSTAL.LACIONS   1998 70 75110 20200 
0000103850 

Q2822001J  AENA AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AERE 02/12/97 
60PA97120151 LLOGUER DEL LOCAL I DELS SUB-  1998 70 75110 20200 
0000203664 
A28015865  TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.                   10/10/97 
 08J707333290 TELÈFON OIT AEROPORT NÚM.      1998 70 75110 22200 
0000008171 
 
A28015865  TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.                   10/12/97 
 08L707335238 TELÈFON OIT. AEROPORT NÚM.     1998 70 75110 22200 
0000008171 
 
A28015865  TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.                   10/12/97 
 08L707335170 TELÈFON OIT PL. REINA NÚM.     1998 70 75110 22200 
0000010660 
 
A28015865  TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.                   10/12/97 
 08L707335184 TELÈFON OIT PL. REINA NÚM.     1998 70 75110 22200 
0000013279 
 
A28015865  TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.                   10/12/97 
 08L707335172 TELÈFON OIT. PL. REINA NÚM.    1998 70 75110 22200 
0000015879 
 
A28015865  TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.                   10/12/97 
 08L707335171 TELÈFON OIT PL. REINA NÚM.     1998 70 75110 22200 
0000023215 
 
A28506038  LIMPIEZAS INITIAL, S.A.                      15/11/97 
 13821        NETEJA DE L’OIT PL. REINA DEL  1998 70 75110 22700 
0000035467 
 
A28506038  LIMPIEZAS INITIAL, S.A.                      15/12/97 
 15775        NETEJA OIT PL. REINA DEL MES   1998 70 75110 22700 
0000035467 
 
A07609910  FIRES I CONGRESSOS DE BALEARS, S.A.          05/11/97 
 738          LLOGUER ESTANDS, ASSEGURANCES, 1998 70 75120 20200 
0000471737 
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          Total Relació:    1028416” 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Recorda que aquest tema sempre 
ha estat polèmic entre l'equip de govern i EU, ja que un reconeixement 
de deute és el reconeixement d'una obligació econòmica adquirida per 
una via no normal des del punt de vista administratiu i aquest 
reconeixement requereix una informació mínimament responsable que 
informi sobre les causes que han produït aquesta situació. 
 

Fins ara això ha estat impossible, tot i que volen felicitar 
el responsable d'Hisenda que sempre els ha donat la raó i que 
finalment sembla que ha aconseguit que els responsables dels diversos 
serveis informin sobre aquests reconeixements. La majoria dels casos 
d'avui provenen d'haver presentat les factures un cop liquidat 
l'exercici pressupostari, en altres casos hi ha hagut raons 
d'urgència. És bo que el Ple ho sàpiga.  
 

Anuncia que, a la vista d'aquests informes, el seu grup 
votarà favorablement, llevat de les factures de dos capítols, 
corresponents a la Misericòrdia i al Casal Sabater, en relació als 
quals no hi ha cap informe. 
 

Se sotmet a votació el conjunt dels reconeixements excloent-
ne les corresponents a la Misericòrdia i a Can Sabater i s'aproven per 
unanimitat. 
 

Se sotmet a votació el reconeixement de les factures 
corresponents a la Misericòrdia i a Can sabater i s'aprova per vint-i-
vuit vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dos en contra (EU). 
 
 
  MOCIONS GRUPS POLÍTICS. 
 

El Sr. Sampol (PSM-NM) demana que s'agrupi el debat 
corresponent al despatx extraordinari amb el de la moció corresponent 
al punt 35, ja que tracten del mateix tema. 

 
La Presidenta decideix agrupar-los i debatre’ls ara mateix. 

Desprès es tractaran els punts 33 i 34. S’enten que els portaveus 
accepten aquesta proposta. 
 
 
  PUNT 35  I DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 

 MOCIÓ DEL GRUP E.U EN RELACIÓ A LA GESTIÓ DEL RESIDUS SÒLIDS 
URBANS A L’ILLA DE MALLORCA. 
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Es dóna compte de la següent Moció del Grup de Consellers 

d’Esquerra Unida: 
 

“ EBERHARD GROSSKE FIOL, com a Portaveu del Grup de 
Consellers d’Esquerra Unida  
 
SOL.LICITA a la Presidència d’aquesta Institució, la inclusió de la 
MOCIÓ adjunta, segons l’article 74 apartat 2 del Reglament Orgànic del 
Consell. 
 

EXPOSICIO DE MOTIUS 

La gestió dels residus sòlids urbans a la illa de Mallorca 
està conduint a situacions indesitjables i clarament perjudicials per 
a les seves institucions i, el que és encara molt més important, per 
als propis ciutadans i ciutadanes de la illa 
L’acumulació de  fems empaquetat a Son Reus, l’acumulació  de  cendres 
i d’escòries i l’extraordinari increment de les tarifes deribvades de 
la incineració constitueixen una situació difícilment explicable i 
difícilment admissible per part de la ciutadania. 
Es per això que es presenta al Ple del Consell la següent proposta d’ 

            
 

ACORD:  

 
“Proposar al Govern Balear i Ajuntament de Palma un pla 

d’actuació conjunta per a solventar el tema dels residus basat en  les 
següents actuacions: 

A) Amb caràcter d’urgència 

 
A.1. Modificar el Pla Director per tal d’adaptar-lo als nous 

sistemes de gestió dels residus impulsat per l’Estat espanyol i la UE 
(recollida selectiva, reciclatge i compostatge)  
 

A.2. Paral.lelament, implementar  plantes de reciclatge i 
compostatge  finançades parcialment  pel Govern Balear i, a curt 
termini i com a mínim,  amb capacitat suficient per absorbir els fems 
que excedeixen la capacitat de la planta incineradora 

 
A.3. Cercar una solució a les cendres i escòries acumulades a 

Son Reus sobre bases exclussivament tècniques quant a la idoneitat i 
seguretat del seu tractament i renunciant a solucions de caràcter 
“polític” que passin per la instal.lació d’un abocador de cendres a un 
lloc tècnicament i geològicament  no idoni com és ara Son Reus. 
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A.4. Arribar a un acord raonable entre Ajuntament i CIM per a 
l’emmagatzemament dels fems acumulats i, en darrer cas, procedir  a 
una reapertura temporal de l’abocador de  Son Reus  

B) A curt i mig termini 

 
B.1. Implicar els Ajuntaments en un sistema efectiu de 

recollida selectiva 
 

B.2. Potenciar al màxim les possibilitats derivades del 
reciclatge i el compostatge 
 

B.3. Aprovar un pla d’amortització anticipada de la planta 
incineradora de Son Reus  i substitució del sistema per un abocador 
controlat amb les màximes garanties o un altre procediment tècnicament 
solvent i no contaminant” 
 
   

MODIFICACIÓ DEL PROGRAMA DE GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS 
URBANS DE MALLORCA ( DESPATX EXTRAORDINARI). 
 

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

 
“Atès que amb data 20 de setembre de 1990, el Consell de 

Govern  aprovà el Pla Director  per a la gestió dels RSU de l’illa de 
Mallorca, amb la finalitat primordial d’establir un marc de compliment 
obligat per la gestió adequada dels residus de l’illa i de conformitat 
amb el que disposa la Llei 8 / 1987 d’1 d’abril, d’Ordenació 
Territorial de les Illes Balears, tenint en compte la participació de 
les corporacions locals i de tota la societat amb els mecanismes 
corresponents de consulta i col�laboració. 
 

Atès que els estudis tècnico-econòmics subsegüents s’ha 
estimat aconsellable introduir variacions en les estacions de 
transferència, com també per raó de la consideració dels municipis de 
l’illa i, particularment, del Consell Insular de Mallorca, en la seva 
qualitat de responsable de la gestió integrada, unitària i 
insularitzada del servei, d’acord amb els criteris generals aprovats 
en sessió plenària del Parlament de les Illes Balears de data 23 de 
novembre de 1989. 
 

Atès que el Consell Insular de Mallorca ha manifestat de 
forma reiterada la voluntat de dur a terme una gestió d’RSU d’acord 
amb els criteris econòmics, mediambientals, tal i com preveu la 
estratègia comunitària de gestió de residus on s’estableix una 
jerarquia en les diferents opcions de gestió de residus on s’estableix  
reciclatge i la reutilització, així como l’optimització dels mètodes 
d’eliminació definitiva dels residus no reutilizables. 
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Atès que les LLeis 11 / 97, de 24 d’abril, d’Envasos i 

Residus  d’Envasos, i 10 / 98, de 21 d’abril, de Residus, estableix 
novetats substancials en la manera d’enfocar la gestió dels residus en 
general i dels urbans en particular. 
 

Atès que la Llei  10 / 97 de 23 de desembre Pressupostos 
Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1998, 
introdueix al seu Art.26 nous conceptes per al tractament de residus i 
encomanades al Consell Insulars i al Govern per adoptar les seves 
normatives als fins proponets. 
 

Vist l’informe del Cap del Servei de Medi Ambient del CIM, de 
data 24 de febrer de 1998, relatiu a la Planificació de les 
actuacions per a la gestió dels RSU de Mallorca, informe que va ser 
analitzat per la Comissió de Seguiment i Control de la gestió dels 
RSU de Mallorca, a la sessió celebrada el 7 d’abril de 1998. 
 

Vist l’informe  del Cap del Servei de Medi Ambient del CIM, 
de data 7 de maig de 1998, relatiu a la modificació del programa de 
gestió dels RSU de Mallorca. 
Atès l’acord del Ple del CIM de data 1/6/98 i atès l’informe del 
Catedràtic de Dret Administratiu Sr. Avel.lí Blasco Esteve de data 
22/6/98, el President de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori eleva al Ple la següent proposta d’ 
 

A C O R D 
 
Trametre al Govern Balear la voluntat del CIM d’acomplir les 

Lleis 11 / 97, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos, i 10 / 
98, de 21 d’abril, de Residus, així com de fer ús de l’article 26 de 
la LLei  10 / 97 de 23 de desembre de Pressupostos Generals de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1998, d’acord amb les 
següent actuacions: 

1.- Implementar una  o més plantes de selecció d’RSU 
recollits en massa i de compostatge, a més d’una o més plantes 
d’empacat i els corresponents dipòsits per a bales d’RSU. 

 
2.- Implementar una planta de selecció d’envasos i residus 

d’envasos a Son Reus. 
 

3.- Sol.licitar informe escrit al Govern Balear segons consta 
al Registre General del CIM de 26 de juny de 1998.” 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Recorda que aquest tema ha 
estat objecte de gran atenció durant els darrers dies per part dels 
mitjans de comunicació i també que el Govern Balear ha pres acords que 
hi tenen relació. 



 96 

 
EU, continua, pensa que qualsevol sistema raonable i legal 

de tractament de residus és respectable. No comparteix l'opinió que 
s'hagin d'incinerar tots els residus, però respecten la decisió. Si 
aquesta és fer reciclatge i compostatge, també pot semblar raonable. 
Si EU defensa un sistema de gestió que inclogui recollida selectiva, 
reciclatge i compostatge i eliminació de la incineració, suposa que 
comptarà, com a mínim, amb el respecte de tothom. 
 

Opina que els problemes de la gestió de residus van més 
enllà de la simple discrepància sobre el sistema de gestió més bo. 
Pensa que hi ha factors de caràcter políticopartidista que han afegit 
problemes molt greus a aquesta qüestió. 
 

Assegura que la responsabilitat més gran per la utilització 
partidista dels problemes dels residus correspon al Govern Balear i al 
PP. El Govern manté la competència sobre la gestió, manté el Pla 
Director que reglamenta la gestió i s'ha negat sistemàticament a 
modificar-lo per adaptar-lo a les legislacions autonòmiques, estatals 
i europees. Es tracta d'unn Pla que qualifica de prehistòric i que 
aposta per allò que ja no accepta ningú i que és la incineració del 
100% dels fems, a més de mantenir en situació de semiclandestinitat el 
reciclatge i el compostatge.  
 

Una altra cosa és la qüestió sobre si malgrat el Pla 
director, el Consell pot o no pot implantar sistemes de gestió 
diferents com el reciclatge i el compostatge. En aquest sentit pensa 
que al Consell hi ha faltat audàcia i reclama la mateixa audàcia que 
va tenir quan es va ratificar, al començament d'aquest mandat, en la 
línia de la incineració quan no tenia abocador per a les cendres, quan 
estava autolimitat per un acord de no ampliació de la incineradora. 
Una audàcia que no es va aplicar a l'hora de posar en marxa el 
reciclatge i el compostatge. Per a això s'han demanat sempre totes els 
benediccions possibles. Ficat dins aquesta contradicció, el govern del 
Consell no se n'ha sabut sortir i el PP i el Govern Balear s'ha 
encarregat ben bé de procurar no donar cap facilitat. 
 

Això no tendria gaire més interès si no fos que ara tenim 
incineració, acumulació de fems, unes tarifes que són tres vegades 
superiors a les inicialment previstes i no hi ha a Mallorca actualment 
els sistemes de gestió que avui dia estan més avalats a Europa i 
Espanya com els més solvents des del punt de vista ecològic i 
mediambiental, com és la recollida selectiva el reciclatge i el 
compostatge. 
 

Considera que aquesta situació és el resultat de la mala 
voluntat del PP, que ha procurat agreujar la situació i que vol 
plantejar la tercera línia, no tant perquè li pugui agradar la tercera 
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línia, sinó perquè sap que pot significar més dificultats internes per 
al govern del Consell. 
 

Afirma que la moció és de bona voluntat. Pensa que al marge 
del darrer punt que planteja l'amortització anticipada de la 
incineradora, els altres són de sentit comú. Demana que les tres 
institucions es posin d'acord per modificar un Pla que és evident que 
no s'adequa a la legislació vigent i per posar en marxa el reciclatge, 
la recollida selectiva i el compostatge, que qualsevol persona i opció 
política té clar que, ara mateix, són procediments vàlids i que s'han 
de potenciar.  
 

La solució de les cendres s'ha de cercar per procediments 
tècnics i no polítics que no perjudiquin el medi ambient. A mig 
termini EU propugna aquests sistemes al màxim i un pla d'amortització 
anticipada de la incineradora perquè pensen que el model de gestió 
interessant és el que propugna EU. 
 

Aquesta és la proposta que fa EU des del convenciment que hi 
ha un problema de residus i que n'hi ha un de tres o quatre vegades 
més gros perquè no hi ha voluntat de solucionar-ho i perquè no es té 
el coratge de prendre les mesures adequades. 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Afirma que la voluntat del 
Consell és de resoldre tota la problemàtica de la gestió dels residus 
i que això no es pot fer a partir d'una moció puntual, sinó des de la 
feina que es fa i la col�laboració que es podria esperar d'EU per 
resoldre conjuntament aquesta situació. 
 

Informa que avui mateix l'Ajuntament de Palma ha suspès una 
reunió que hi havia convocada. Les iniciatives del Consell per acordar 
amb el Govern, que té la competència, i l'Ajuntament, que ha de 
proporcionar els terrenys, han estat constants amb l'objectiu 
d'implantar el reciclage i el compostatge, el mateix objectiu de la 
proposta que es du avui. 
 

Recorda que la modificació del Pla director es demana al 
Govern des del 94, un Pla que en aquest moment incompleix dues lleis 
que són la transposició de dues directives europees, la d'envasos i la 
de residus. 
 

Assegura que el Consell vol resoldre el problema dels 
excedents i, per això han fet reunions amb el Govern i l'Ajuntament 
amb aquest objectiu. La proposta d'avui va en aquest sentit perquè 
pensa que no ha d'augmentar-se la capacitat de la incineradora sinó 
que els excedents han de tenir una solució via tractament alternatiu, 
via diversificació de sistemes, tal com va resoldre la Comissió 
d'Alternatives, i via implantació de la planta de triatge, per poder 
posar en marxa els contenidors grocs de recollida selectiva d'envasos. 
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Informa que els 450 milions de pressupost anual d'aquesta 

àrea de medi ambient es dediquen completament a recollida selectiva i 
a campanyes. Així no tan sols es podria recollir molt més, sinó que la 
capacitat de finançament es multiplicaria per 4 si el conveni dels 
sistemes integrats de gestió ja estigués signat. 
 

Informa que s'ha ofert la col�laboració a tots els 
ajuntaments i s'han fet reunions per explicar quina és la problemàtica 
i quina és l'alternativa que proposa el Consell. Se'ls ha ofert 
assessorament per fomentar la recollida selectiva.  
 

Assegura que la solució està en les conclusions de la 
Comissió de l'Estudi d'Alternatives que proposa mantenir la capacitat 
d'incineració i reciclar allò que aquesta Comissió preveia per a deu 
anys, que era un 40% de reciclatge i compostatge. 
 

La proposta de la Comissió de Medi Ambient inclou una 
solució per als excedents en què s'han d'implicar no sols els grups 
polítics, sinó també les institucions. Anuncia que s'ha demanat un 
informe al Govern perquè digui si és possible diversificar els 
sistemes de tractament i posar en marxa la planta de selecció 
d'envasos i residus.  
 

Els dos punts de la proposta els va aprovar la Comissió i es 
varen retirar de l'ordre del dia del darrer Ple. Insistiria en un 
tercer punt per reiterar la sol�licitud d'informe. 
 

Considera positiva l'expressió que ha emprat el Sr. Grosske 
quan ha reconegut que la solució de la diversificació mantenint la 
incineració i el compostatge era raonable. Manté la proposta i 
assegura que des dels grup de govern se cerquen solucions per a 
aquests problemes i espera que tots els grups tenguin una postura 
raonable i responsable. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Pensa que hi ha coincidència en 
una cosa i és que hi ha un problema de tots. Pensa però que el 
responsable de resoldre'l és el Consell.  
 

Se sorprèn que el Sr. Grosske pugui dir que el PP fa 
intervencions partidistes. Recorda que si hi ha qualque cosa que 
elimini residus en aquesta illa és la incineradora. El reciclatge 
soluciona una part molt petita. El PP, assegura, es totalment 
partidari del reciclatge. No sap que hi hagi cap país que arribi al 
40% i així i tot pensa que fer compost per haver-lo de cremar o tirar 
a un abocador no és solucionar el problema.  
 

Pensa que si s'ha de parlar d'actuacions partidistes cal 
remuntar-se a les darreres eleccions, on es varen poder veure 
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intervencions demagògiques i partidistes que han conduït a dues línies 
d'incineració que funcionen i solucionen el problema de 1300 t/dia, 
però també amb 400 tones cada dia sense tractar. Opina que una planta 
de compostatge, que començaria a funcionar d'aquí a un any, no 
solucionaria el problema. Tampoc no seria una solució posar un tercer 
forn, només seria un pegat. Aquest forn s'havia d'haver posat en marxa 
fa tres anys. També és un pegat cercar més lloc. Considera que si en 
un moment determinat s'ha de posar un pegat, s'ha de posar, allò que 
no pot esser és viure permanentment de pegats.  
 

El PP, manifesta, vol la solució ara i hi pot haver 
reciclatge, compostatge i naturalment incineradora. Recorda que els 
mateixos tècnics del Consell quan parlen d'una tercera etapa 
d'instal�lació complementària a Son Reus, parlen, de fet, d'una 
tercera línia.  
 

Pensa que no es pot parlar de 10 anys per resoldre el 
problema, s'ha de resoldre ara i allò que és clar és que tots esperen 
el juny del 99, cosa que qualifica d'irresponsabilitat. Recorda que si 
la planta incineradora perjudica i contamina, tant perjudiquen dues 
línies com tres, però si solucionen el problema s'han de tenir em 
compte. Allò que no soluciona el problema és un abocador com el que hi 
ha ara. 
 

Encara que pugui estar d'acord amb algun dels punts de la 
moció d'EU no en comparteixen l'esperit, que és acabar amb la 
incineradora, i, per tant, anuncia el vot en contra. 
 

Pel que fa a la proposta de l'equip de Govern, anuncia que 
fa un mes haurien votat favorablement, però ara no com que no 
significa res ja que no han avançat en les negociacions amb 
l'Ajuntament i com que abans de votar que faran una cosa, convendria 
tenir clar que la poden fer, a més del fet que la proposta constitueix 
un altre pagat que no té més objectiu que tenir content el Sr. 
Grosske, s'abstindran. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU) dubta que la proposta de l'equip 
de govern siguin per tenir content el grup d'EU. Si és així no ha 
complert la seva funció ja que l'acord és allò més semblant a res. 
Anuncia el vot favorable perquè no és possible votar en contra, tot i 
que fa notar que no significa cap avanç, ni cap compromís, ni cap 
solució, el fet de transmetre al Govern la voluntat del CIM de posar 
en marxa el reciclatge i el compostatge, és a dir allò que es va 
signar en la investidura del 95 i en els compromisos annexos al 
pressupost i més poc del que s'ha signat amb els pressuposts del 98, 
que fins i tot preveien quantitats de fems tractades. El Govern ja ho 
sap per la premsa i ara ho sabrà per escrit, però no hi ha compromisos 
ni terminis. 
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Matisa que ha volgut dir, de la fórmula d'incineració, que 
la considerava respectable, no volia dir raonable, com la Sra. Amer ha 
suposat que havia dit, i que és una cosa molt diferent, com és 
respectable el model que funciona ara i que és el model del PP, el del 
PSOE , el d'UM i de fet, el del PSM, i que és incineradora més 
abocador més reciclatge i compostatge. Hi ha un altre model que és 
reciclatge, compostatge i abocador que, des del punt de vista d'EU, un 
cop retirada la matèria orgànica no presenta problemes de caràcter 
ambiental. Des del punt de vista d'EU, la incineradora és difícilment 
compatible amb el reciclatge i el compostatge.  
 

Fa notar que la incineradora ara treballa al màxim, així i 
tot és caríssima, a pesar que la rendibilitat sigui òptima. A mesura 
que es vagin retirant fems es multiplicarà el cost del procediment. 
 

Reitera l'afirmació que ha fet abans en el sentit que el qui 
més fa per no solucionar el problema dels residus és el PP i el Govern 
Balear. Si la Sra. Amer demana la col�laboració d'EU per solucionar 
problemes, per tot allò que diu la moció tindrà tota la col�laboració 
del món. Allò que passa és que en un moment determinat es va adoptar, 
també per part del PP, un acord contradictori i feble que ha situat el 
Consell en mans del Govern Balear el qual afirma que el Consell vol la 
incineradora i no s'atreveixen a fer reciclatge i compostatge des del 
primer moment. Qualifica la situació de còctel explosiu, ja que si 
volen la incineradora i no tenen esma per posar en marxa el reciclatge 
des del primer moment com es va acordar en els pactes del 95, resulta 
que els fems s'acumulen, per a satisfacció del PP. 
 

Si es vol que la incineradora basti, considera que s'ha de 
tenir el coratge de posar en marxa el reciclatge i el compostatge, a 
pesar dels entrebancs jurídics, sinó apareixerà el problema de 
l'acumulació. En cas contrari, allò que s'ha de fer és dir que com que 
no hi ha garanties, com que no hi ha abocadors no es vol gestionar 
aquesta competència. Allò que no es pot fer és voler jugar un 
equilibri inestable per deixar tothom content -per exemple el PSOE que 
considera la incineració un procediment fastàstic, per exemple el PSM 
que no volia incineració- i ha quedat un pastís que ha aprofitat el 
Govern. 
 

Amb tot, considera que això no són més que lluites 
partidistes. Allò que és exigible és que l'Ajuntament de Palma es 
preocupi pel seu municipi, en lloc de seguir les consignes del PP i es 
reuneixi amb els representants del Consell. Per això, la moció és de 
suport perquè l'Ajuntament es reuneixi, el Govern s'impliqui, es posi 
en marxa allò que diu el Sr. Rovira sobre el reciclatge i la recollida 
selectiva. Pensa que hi ha un amplíssim marge per a l'acord. 
 

La discrepància es manté tal vegada amb la proposta 
d'amortització de la incineració, però tot i així hi ha un amplíssim 
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marge per recórrer entre tots, ja que només una explicació de caràcter 
políticopartidista fa veure que aquest camí no s'hagi recorregut. 
 

La Sra. Amer (PSOE) respon al Sr. Rovira i no comparteix la 
qualificació de pegat que ha fet. Recorda que el Ple del Consell 
demana la modificació del Pla de residus des del 94. El grup del PSOE 
no ha dit mai que la solució dels excedents passi per la tercera 
línia, ha estat el PP que ho ha dit. En relació a la impossibilitat 
d'arribar al 40% de la incineració indica que a Menorca han arribat al 
100%, com va preveure el Pla director igual que va preveure el 100% 
d'incineració per a Mallorca i l'abocador per a Eivissa.  
 

La tercera etapa que cita l'informe dels tècnics es va 
estudiar en Comissió i el Sr. Rovira no la va entendre i consisteix en 
altres tecnologies que no preveuen la incineració, com ara la 
gasificació o altres alternatives per a les quals es podrà tenir el 
finançament, no només europeu, sinó també, espera, del Govern Balear, 
ja que el responsable de la gestió és el Govern i és important tenir 
en compte que els residus no afecten tan sols una institució insular 
boicotejada, sinó també tota la societat i l'economia. La resposta que 
s'espera del Govern no es produeix sinó demanant la tercera línia quan 
el Consell considera que la via no és aquesta. 
 

Respon al Sr. Grosske i recorda que la incineradora, ara per 
ara, ha de cobrir el tractament provisional dels excedents per tant, 
encara ha de funcionar, mentre s'entra en el procés d'expansió de 
contenidors de recollida selectiva i aleshores hi hauria les 
condicions de poder implantar el contenidors grocs i avançar cap a la 
recollida selectiva. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Recorda que la Llei 
d'acompanyament dels pressuposts permet el compostatge i el 
reciclatge. En segon lloc reitera que el seu grup és partidari del 
compostatge i el reciclatge, però que el problema dels residus es té 
avui i les tecnologies noves no es poden aplicar avui i, a més, se 
sabia que hi havia el problema fa tres anys i no s'han pres decisions 
dins el Consell per problemes de partit. Recorda que fer compost no 
vol dir fer tractament integral i també que un bon compost amb sortida 
i un reciclatge no elimina el problema dels excedents que hi ha. 
 

Anima a continuar negociant, com ho podrien haver fet fa 
tres anys, en comptes de posar obstacles a l'eliminació de residus. 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Informa que quan s'ha de fer 
una inversió de 2.000 milions, en noves tecnologies el Consell ha 
demanat al Govern que digui per escrit què es pot fer en aplicació de 
l'article 26.  
 



 102 

Se sotmet a votació la moció presentada per EU i es rebutja 
per vint-i-vuit vots en contra (PP, PSOE, PSM-NM, Um, Mixt) i dos a 
favor (EU). 
 

Se sotmet a votació la proposta corresponent al despatx 
extraordinari i s'aprova per quinze vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM) i 
quinze abstencions (PP, Mixt, EU).  
 
 

     PUNT 33.- MOCIÓ DEL GRUP E.U EN RELACIÓ A LES NN.SS DE 
PLANEJAMENT DEL MUNICIPI D’ESCORCA. 
   

Es dóna compte de la següent moció del Grup de Consellers 
d’Esquerra Unida: 
 
          “ EBERHARD GROSSKE FIOL, com a Portaveu del Grup de 
Consellers d’Esquerra Unida  
 
SOL.LICITA a la Presidència d’aquesta Institució, la inclusió de la 
MOCIÓ adjunta, segons l’article 74 apartat 2 del Reglament Orgànic del 
Consell. 
 

EXPOSICIO DE MOTIUS 

 
El 25 de novembre de 1993 la Comissió Insular d’Urbanisme aprovà 
definitivament les Normes Subsidiàries del planejament del municipi 
d’Escorca. 
 
A més dels perjudicis ecològics derivats del dit planejament pel que 
fa a la urbanització del litoral corresponent a Cala Tuent, s’ha 
detectat que aquesta aprovació es va fer sense que es complissin les 
determinacions legalment establertes per a classificar com a sol urbà 
el Polígon 2 de Cala Tuent. 

 
Es per això que es presenta al Ple del Consell la següent proposta d’ 

           

ACORD:  

 
1.-  Instar el Govern del Consell a donar les passes necessàries per a 
la rectificació, pel procediment jurídicament més solvent, de l’acord 
de la Comissió Insular d’Urbanisme de 25 de novembre de 1993 
d’aprovació de les NNSS d’Escorca pel que fa a la classificació com a 
sòl urbà del Polígon 2 de CalaTuent 
 
2.- Instar el Govern del CIM a iniciar els tràmits necessaris per a la 
suspensió del planejament al polígon 2 (Cala Tuent) del municipi 
d’Escorca.” 
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  Es dóna compte de la següent esmena a la Moció de Consellers 
d’EU sobre NNSS d’Escorca ( Poligon 2 Cala Tuent). 
 
  1.- El Govern del Consell recabarà informes tècnics i 
jurídics del tècnics competents de l’àrea d’urbanisme sobre la 
delimitació de sól urbá al Polígon 2 de Cala Tuent ( Escorca), 
aprovada per la Comissió Insular d’Urbanisme de 25 de novembre de 
1993( BOCAIB de 19 de febrer de 1994), valoració del seu ajustament a 
dret i possibilitat i conseqüències de la possible rectificació de 
l’acte d’aprovació. 
 
  2.- A la vista dels esmentats informes, la Comissió Insular 
d’Urbanisme proposarà al plenari, en el cas, les actuacions adients 
per restablir la legalitat”.   
   

Intervé el Sr. Grosske (EU). Recorda que en començar el Ple, 
el responsable d'urbanisme ha presentat una proposta transaccional. 
Explicarà el sentit de la moció i la posició d'EU en relació a la 
proposta transaccional. 
 

Recorda que darrerament ha estat objecte de polèmica la 
previsió que a Cala Tuent s'hi construeixi un hotel, que no només 
implica més consum de litoral, sinó que ni tan sols respecta la franja 
de litoral que determina la Llei de costes.  
 

Perquè això hagi estat possible, l'any 93, la Comissió 
Insular d'Urbanisme va impulsar la construcció de l'hotel, declarant 
els terrenys urbans. Era l'única manera d'evitar les limitacions de la 
Llei de costes. 
 

EU considera que la decisió es va prendre sense gens de 
rigor perquè aquells terrenys no tenien les característiques que la 
llei estableix perquè es poguessin considerar com a urbans.  
 

Proposa que es facin les passen necessàries per modificar 
aquell acord del 93 i iniciar l'expedient de suspensió del planejament 
al polígon 2 de Cala Tuent per tal d'impedir la construcció de 
l'hotel. 
 

La proposta transaccional és una proposta menys agosarada, 
ja que proposa que la Comissió Insular d'Urbanisme estudiï aquesta 
qüestió i prendre les mesures adients respecte a la possible correcció 
o incorrecció d'aquell acord. Fa notar que la proposta deixa totes les 
portes obertes i anuncia que hi votaran a favor perquè els preocupa 
tot allò que hi ha darrera, de realitat material i de possible 
irregularitat administrativa. 
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Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Reconeix la inquietud d'EU. 
Fa avinent que la qüestió de la solvència jurídica de la rectificació 
d'un acord és complicada des del punt de vista del dret administratiu, 
sobretot quan es tracta d'actes declaratius de drets. El Consell va 
demanar a l'Ajuntament que acreditàs el compliment de les 
prescripcions que havia posat la Comissió. Recorda qeu el fet que 
sigui o no sòl urbà és un fet objectiu que només depèn de la 
consolidació de serveis. En aquell moment no hi havia aquestes 
condicions i l'acte de la Comissió afirmava que allò era sòl urbà en 
el moment en què hi hagués les condicions de servei que permetessin 
considerar-lo així.  
 

El Consell ha recordat a l'Ajuntament que mentre no hi hagi 
aquesta consolidació no es poden atorgar llicències. Si no s'acredita 
que és així, queda la porta oberta i per això, el seu grup ha 
plantejat l'esmena a la qual s'ha referit el Sr. Grosske en aquest 
sentit. A la vista dels estudis, la Comissió proposarà al Ple les 
accions adients. 
 

El Sr. Cañellas (PP) pot estar o no d'acord amb la teoria 
del Sr. Quetglas, però creu que no és aplicable a una proposta que 
demana desclassificar un terreny. Considera que la resposta ha d'esser 
sí o no, amb independència que tot allò que vulgui estudiar el Sr. 
Quetglas. Per aquesta mateixa raó també es podria estudiar cala Petita 
i, per això, demana que respongui avui i la resposta sigui un sí o un 
no. 
 

Anuncia el vot en contra. 
 

S'aprova la proposta alternativa per quinze vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i dotze en contra (PP, Mixt). 
 
 
          PUNT 34.-  MOCIÓ DEL GRUP E.U EN RELACIÓ A L’ATRACAMENT DE 
VAIXELLS DE PROPULSIÓ NUCLEAR DE LA MARINA DEL EUA. 
 

Es dóna compte de la següent moció del Grup de Consellers 
d’Esquerra Unida: 

 
“ EBERHARD GROSSKE FIOL, com a Portaveu del Grup de Consellers 
d’Esquerra Unida 
SOL.LICITA a la Presidència d’aquesta Institució la inclusió de la 
MOCIÓ adjunta, segons l’article 74 apartat 2 del Reglament Orgànic del 
Consell 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Properament el Govern de l’Estat Espanyol ha de donar resposta a la 
sol.licitud presentada per l’ambaixada dels Estats Units d’Amèrica el 
proppassat 20 d’abril sobre atracament a ports espanyols de vaixells 
de propulsió nuclear de la Marina dels EUA, fonamentalment 
portaavions. 
 
De tots els ports espanyols que ja tenen l’autorització - Rota, 
Cartagena , també hi figura el port de Palma, llevat del mes d’agost. 
És conegut el perill que pot suposar la presència d’aquests tipus de 
vaixells en ports civils, tant en el medi marí com en el 
medioambiental en general, així com la possibilitat de qualsevol 
incident o accident els perills que pot suposar per a la població, 
reconegut ja per les mateixes autoritats quan han fet l’excepció del 
mes d’agost, per la incidència del turisme a la nostra illa. 
 
És per això que es presenta al PLE  del Consell la següent proposta d’ 

ACORD 

 
El Ple del Consell de Mallorca interessa del Ministeri de Defensa del 
govern de l’Estat, que  retiri l’autorització d’atracament de vaixells 
de propulsió nuclear de la Marina dels EUA, per atracar al Port de 
Palma durant tot l’any, donat que els perills reconeguts durant el mes 
d’agost, tant des del punt de vista poblacional com els 
medioambientals i pel medi marí que la seva presència pot ocasionar.” 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Considera que l'exposició de 
motius raona prou bé els fonaments de la moció i, per tant, no la vol 
repetir ara donada l'hora que és. Demana el vot favorable de tots els 
consellers a la vista dels perills i la situació que es crea amb 
aquestes visites que es prodiguen durant tot l'any llevat del mes 
d'agost. 
 

Se sotmet la proposta a votació i es rebutja per sis vots a 
favor (PSM-NM, EU) i vint-i-un en contra (PP, PSOE, UM, Mixt). 

 
PRECS I PREGUNTES. 
 
 
La Sra. Ferrando (PP) prega que les explicacions que s'han 

fet arribar al grup d'EU sobre l'expedient de modificació de crèdit, 
també es donin al Grup de Consellers del PP a una propera sessió de la 
Comissió. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) demana que les preguntes que ha 
formulat per escrit, atesa l'hora que és, les hi contestin també per 
escrit. 
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, 
aixeca la sessió a les quinze hores, de tot el qual se n'esten la 
present acta, que jo com a Secretari certific, amb el vist-i-plau de 
l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de Mallorca. 
 

   V.i P, 
LA PRESIDENTA, 

 
 

 


