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

 
 
 
 

A les onze hores i deu minuts del dia catorze de 
desembre de mil nou-cents noranta-vuit es reuneix, en 
sessió ordinària  el 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, Mauricio Rovira de Alós, Juan 
Flaquer Riutort, María Salom i Coll, Andreu Riera 
Bennassar, José Maria Gonzàlez i Ortea, Bartomeu Blanquer i 
Sureda, Juan Verger Pocoví, Maria Rosa Estaras Ferragut, 
Guillermo Vidal i Bibiloni, Francisco Antich Oliver, José 
Ramón Orta Rotger, Carlos Felipe Cañellas Fons, Andres 
Crespí i Plaza, 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, 
Joana Ana Vidal Burguera, Maria Margarita Thomas i Andreu. 
 

Consellers que excusen la seva assistència: Hble. 
Sr. Alejandro Pablo Espinós Bonmatí. 

 
 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 

 
Interventora General: Sra. Pilar García Docio.  

  
 
  L’Hble. Sra. Maria Salom (PP) entra en el punt 5 
i surt en el 47. L’Hble. Sra. Pilar Ferrer (PP) surt en el 
punt 47 i torna en el 49. L’Hble. Sr. Carlos Cañellas (PP)  
surt en el punt 42 i 43 i torna. 
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  PRESIDÈNCIA. 
 
 
  PUNT 1.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Es refereix a una 
sèrie de complements de productivitat que s'apliquen al 
personal de Recursos Humans, Secretaria, Presidència, 
Assessoria Jurídica, etc., uns complements que han estat 
criticats per Comissions Obreres. Demana si qualcú de 
l'equip de govern pot explicar la raó d'aquest repartiment. 
 

El Sr. Pascual (UM) indica que aquests 
complements s'abonen a petició dels responsables de 
cadascuna d'aquestes àrees en compensació de feines extres 
fetes durant els darrers sis mesos. Recursos Humans, per 
exemple amb l'oferta pública han tingut molta de feina. 
Explica que els beneficiaris han estat gent que no havia 
rebut complements ni gratificacions durant tot l'any. 
 

La Sra. Ferrando (PP) es refereix al decret de 
dia 11-11-98 d'abonament a GADESO per una enquesta sobre la 
gestió del govern del CIM per dos milions de pessetes. 
Demana si poden facilitar l'enquesta al seu grup. 
 

Per altra banda, aprofita per insistir en la 
sol⋅licitud que va fer fa cosa d'un mes referida a un 
estudi sobre drogues ja que encara no l'ha rebuda. 
 

Finalment demana quin és l'objectiu d'una 
subvenció concedida a l'Associació de Protèsics Dentals  de 
dia 28-10-98. 
 

La presidenta assegura que se li faran arribar 
aquests estudis i la resposta. 
 

El Sr. Pons (PSOE) anuncia que li farà arribar la 
part essencial de l'estudi, ja que es tracta d'un informe 
extremadament voluminós. Si amb això no en té prou ja ho 
dirà i li fotocopiarà complet. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). També demana que 
facilitin al seu grup un exemplar de l'informe de GADESO. 
Fa notar que quan es fa un estudi com aquest s'hauria de 
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passar d'ofici a tots els grups, ja que es pagua amb 
doblers de tothom. 
 

Per altra banda, es refereix a l'Assessoria 
Tècnica per a la redacció del Pla Territorial de Mallorca. 
Demana quina tramitació administrativa va tenir 
l'adjudicació d'aquesta Assessoria Tècnica. 
 

Respon el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que es va 
convocar un concurs, es va publicar al BOCAIB i va esser un 
concurs públic obert. 

 
El Ple en resta assabentat. 

 
 
 
  PUNT 2.- DECRETS A RATIFICAR. 
 
  Es llegeixen els següents decrets: 
 

     “Atès l'acord de 22 d'octubre de 1998, de la 
Comissió Balear de Medi Ambient de creació  d'un Comitè 
Especialitzat de Residus d'acord amb el que es preveu en 
els convenis de col·laboració entre el Govern de la CAIB i 
Ecoembalajes España S.A. i Ecovidrio.  

 
Atès que correspon a aquest Consell Insular de 

Mallorca designar dos representants a l'esmentat Comitè, i 
atesa la urgència d'efectuar aquests nomenaments,  aquesta 
presidència a l'ampar de l'article 67 del Reglament Orgànic 
del Consell Insular de Mallorca, resolc. 

 
Nomenar com a representants del Consell Insular de 

Mallorca al Comitè Especialitzat de Residus els següents: 
 
- Hble. Sra. Catalina Mercè Amer Riera, Consellera 

delegada de Medi Ambient. 
   (Suplent: Sr. Jaume Colom Adrover, Coordinador de 

l'Area de Medi Ambient). 
 
- Sr. Antonio Morano Ventayol, Cap del Servei de Medi 

Ambient. 
(Suplent: Sr. Josep Antoni Aguiló Ribas, Tècnic 

Superior de Medi Ambient). 
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Aquests nomenaments hauran d'esser ratificats pel Ple 

en la primera sessió que se celebri.” 
 
 

Es ratifica el decret per quinze vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM) i setze abstencions (PP, EU, Mixt). 
 
 
 
 
  “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 Procurador Sr. Francisco Javier 
Gayá Font, en representació de l'Ajuntament de Manacor, 
contra "Resolució del Ple del Consell Insular d'Urbanisme de 
6-7-98, que va desestimar el recurs ordinari interposat 
contra l'acord de la CIUM de 24 d'octubre de 1997, sobre 
denegació de l'autorització prèvia pels projectes de 
vivendes anifamiliars aïllades en el Polígon 14, parcel.la 
13. Exp. les referències del qual s'indiquen a l'escrit que 
s'adjunta al present". Actuacions 1622/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 12 
de novembre 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 Lletrat 
Sr. Miguel Nadal Buades, 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 desset vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i catorze en contra (PP, Mixt). 
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Es fa constar que en el moment de la votació el 
Sr. Flaquer ha sortit de la sala. 
 
 
   
  “ASSUMPTE: Compareixença a les Actuacions Judici 
Verbal 1166/98 davant el Jutjat de Primera Instància nº 12, 
Negociat M de Palma, sobre recurs contra la resolució 
declarant el cessament de l'acolliment dels padrins materns 
de les menors Esther i Jeniffer López Ibáñez, interposat pel  
Procurador Sr. Frederic Ruiz Galmés, en representació del 
Sr. José Ibáñez Ibáñez i la Sra. Virtudes López Miñano. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. 
de dia 30 de novembre de 1998 i amb fonament del que preveu 
l'article 34.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, resolc que el Consell Insular 
de Mallorca comparegui a les meritades Actuacions Judici 
Verbal número 1166/98 seguides davant el Jutjat de Primera 
Instància nº 12, Negociat M de Palma, mitjançant els 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M. Srs. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen de España Fortuny, 
indistintament que, en base a l'article 447.2 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial, assumiran la representació i 
direcció d'aquest. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
en la primera sessió que farà, per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
  “ASSUMPTE: Compareixença a les Diligències Prèvies 
1191/98 davant el Jutjat de Primera Instància i Instrucció 
de Manacor, seguides contra el Sr. Pedro Garrido Ródenas i 
la Sra. Sebastiana Santiago Flores per posible abandó dels 
menors Pedro, Juan, José Antonio, Rosa i Yolanda Garrido 
Santiago. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. 
de dia 30 de novembre de 1998 i amb fonament del que preveu 
l'article 34.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, resolc que el Consell Insular 
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de Mallorca comparegui a les meritades Diligències Prèvies 
número 1191/98 seguides davant el Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció de Manacor, mitjançant els lletrats 
adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M. Srs. Gabriel de 
Oleza Serra de Gayeta i Carmen de España Fortuny, 
indistintament que, en base a l'article 447.2 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial, assumiran la representació i 
direcció d'aquest. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
en la primera sessió que farà, per a la seva ratificació.” 
 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
  “ASSUMPTE: 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. Nicolas Fonollar 
Marcus, en representació de C.S. Comissions Obreres (CC.OO.) 
contra l'acord del Consell Insular de Mallorca de data 27-7-
98, aprovant les plantilles del personal de dita 
Institució".Actuacions 1738/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 2 
de desembre de 1998, aquesta Presidència, per raons 
d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d'abril, resolc que el Consell Insular de 
Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears 
en dit recurs. Assumirà la representació del Consell Insular 
de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal 
Ferrer i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra 
de Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, 
indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica 
6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
a la primera sessió que farà per a la seva ratificació.” 
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Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 3.- NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CIM A 
COLONYA CAIXA DE POLLENÇA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de 
Presidència: 
 
 
  “Vist l’escrit remès pel President de Colonya 
Caixa de Pollença de data 20 d’octubre de 1.998 pel qual  
comunica l’inici del procediment de renovació parcial de 
l’Assemblea General i per tant sol.licita la designació 
dels nous representants i els seus corresponents suplents. 
 
   Aquesta Presidència proposa nomenar els següents  
Srs. en substitució dels Srs. Antoni Marquet Pascual, 
Antoni Ferragut Estades i Martí Garcías Martí: 
 
 
  Sr. Damià Cànoves Rotger (titular) 
  Sr. Cosme Bonet Bonet (suplent) 
 
  Sr. Antoni Marquet Pascual (titular) 
  Sr. Kunibert Bauçà Nicolau (suplent) 
 
  Sr. Antoni Ferragut Estades (titular) 
  Sr. Antoni Mercer Batle (suplent).” 
 
 
 

S'aprova la proposta per desset vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i tretze en contra (PP, MIxt). 
 
 
 
  PUNT 4.- NOMENAMENT REPRESENTANT SUPLENT A LA 
JUNTA RECTORA DEL PARC DE S’ALBUFERA I MONDRAGÓ. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Presidència: 
 
 



 
 

8 

 

  “Aquesta Presidència proposa nomenar representant 
suplent d’aquest Consell Insular de Mallorca a la Junta 
Rectora del Parc de S’Albufera i a la Junta Rectora del 
Parc de Mondragó al Sr. Josep Antoni Aguiló Ribas.” 
 
 

S'aprova la proposta per desset vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i tretze abstencions (PP, MIxt). 
 
 
 
  ESPORTS I JOVENTUT. 
 
 

 PUNT 5.- ADJUDICACIÓ DE L´EXPLOTACIÓ DEL SERVEIS 
DE BAR -CAFETERIA DEL POLIESPORTIU SANT FERRAN. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta del 
President de la comissió d’Esports i Joventut: 
 
 
     “ANTECEDENTS: Com a conseqüència de l´acord del 
Ple Extraordinari del CIM de data 28 de setembre de 1998, 
declarant desert el Concurs convocat per l´adjudicació dels 
serveis de bar del Poliesportiu Sant Ferran, i disposant 
l´obertura de un procediment negociat  per designar al 
concessionari, previst als articles 79,93 i 141 de la  
L.C.A.P., i del decret de la Presidència del CIM de data 11 
de novembre  passat,  nomenant  la taula per dur a terme la 
selecció , i havent la taula , emès ,en la seva reunió de 
data 19 de novembre de 1998, proposta a favor d´un dels 
quatre licitadors que s´han presentat , Juan Gelabert 
Cortés, S.L., que ha obtingut la màxima puntuació segon 
l´acta de  l´esmentada  reunió de la mesa, atès lo qual, es 
sotmet al Ple del  Consell Insular de Mallorca, la següent   
 
                           P R O P O S T A 
 
      Adjudicar, de conformitat amb la  proposta de 
data 19 de novembre de 1998,de la mesa de contractació  
nomenada per dur a terme la selecció del  concessionari, en 
el  procediment negociat, obert per acord del  Ple 
extraordinari del CIM  de 28 de setembre passat, com a 
conseqüència d´haver-se declarat  desert el Concurs 
inicialment convocat, a l´empresa Juan Gelabert Cortés, 
S.L., amb N.I.F. B-07724636, amb domicili social al  Carrer 
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Des Barranc, 48,de Cas Català, Calvia,l´explotació del 
servei de bar del Poliesportiu Sant Ferran, per un període 
de set anys, comptadors des de la data de formalització del 
corresponent contracte, pel  cànon ofertat de 3.000.000.-
PTA.anuals,(actualitzable cada any segons l´I.P.C.) que 
s´hauran de fer efectius per mesos avançats. en pagaments 
de 250.000.-PTA., amb obligació de realitzar una inversió 
inicial, en l´adquisició i l´instal�lació dels bens d´equip 
detallats a la seva oferta, per un import total de 
8.522.183.-PTA.essent en conseqüència el  muntant total del 
contracte, pels set anys i sense tenir en compte les 
possibles actualitzacions del cànon, de 29.522.183.-PTA. 
També haurà el contractista de constituir fiança definitiva 
per import de  1.180.887.-PTA.( 4% del pressupost del 
contracte), signar el contracte amb el CIM i donar 
compliment a les seves especificacions, que es remetran 
tant a les bases del concurs inicial declarat desert, com a 
les especificacions de la pròpia oferta de l´adjudicatari.” 
 
  

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES. 
 
 
  PUNT 6.- PROPOSTA CONTRACTACIÓ PRÉSTECS AMB EL 
BANCO DE SANTANDER I AMB EL BANCO DE BILBAO-VIZCAYA. 
 
  Es dóna compte de les següents propostes de la 
comissió d’Hisenda i Especial de Comptes: 
 
  “Atesa la necessitat de concertar un prèstec de 
1.464.729.619’-PTA., amb la finalitat de finançar els plans 
de carreteres i camins, P.O.S., P.A.E., Ajudes Tècniques 
P.O.S. i part del capítol 6 del pressupost de despeses per a  
1998. 
 
  Atés l'informe de la Comissió Tècnica sobre les 
ofertes econòmiques presentades per les diferents entitats 
financeres, i essent les més avantatjosses pels interessos 
del Consell Insular de Mallorca, les presentades pels Banco 
de Santander S.A. i Banco de Bilbao-Vizcaya,S.A., aquesta 
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Comissió d’Hisenda, proposa al Ple de la Corporació la 
següent 
 
   P R O P O S T A    D' A C O R D 
 
  "1r.- Aprovar la contractació d'un préstec, a 
interés variable (MIBOR + 0,05%), per import de MIL MILIONS 
DE PESSETES (1.000.000.000’-PTA)  amb el BANCO DE SANTANDER 
N.I.F. A39000013, així com el projecte de contracte que 
s'adjunta com annex 1, destinat a finançar els plans de 
carreteres i camins, P.O.S., P.A.E., Ajudes Tècniques P.O.S. 
i part del capítol 6 del pressupost de despeses per a  1998. 
 
  Les característiques d'aquest préstec són les 
següents: 
  - IMPORT:1.000.000.000’-PTA. 

� Termini de reemborsament: 12 anys amb 2 de 
manca (amortització trimestral). 

� Tipus d'interés: Variable (MIBOR trimestral + 
0,05%) 

� Comissió d’obertura: 0 pta. 
            
    2n.- Facultar a l'Honorable Sra. Presidenta perquè 
en nom i representació del Consell Insular de Mallorca, 
pugui firmar tots els documents que siguin necessaris per a 
dur a bon terme aquest acord." 
 
 

BANCO SANTANDER S.A. 
 
 
IMPORTE:   //1.000.000.000’-Pesetas// 
NOMBRE DE SUCURSAL: 
NUMERO DE CUENTA   : 
 

C O N T R A T O   DE   P R E S T A M O 
 
En Palma de Mallorca a              de                                   de 1.99   . 
 

R E U N l D O S 
 
De una parte, el Consell Insular de Mallorca denominado en lo sucesivo “el 
Prestatario”, con C.I.F. S0711002F, con domicilio en calle Palau Reial número 
1 de Palma de Mallorca, representado en este acto por Dª. MARÍA ANTONIA 



 
 

11 

 

MUNAR RIUTORT con D.N.I. número 37.726.759-C acreditando su 
representación en expositivo I. 
 
De otra parte, BANCO SANTANDER, S.A., en adelante “el Banco”, con C.I.F. 
A-39000013, inscrito en el Registro Mercantil de Santander, Hoja 286, Folio 64, 
Libro 5º de Sociedades, inscripción 1ª, con domicilio social en Santander, Pº de 
Pereda 11 y12, representado por D. ÁNGEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ con 
D.N.I. número 22.443.512-C, acreditando su representación mediante escritura 
de poder otorgada por BANCO SANTANDER S.A. ante Notario de Santander 
D. Juan José Fernández Saiz en fecha 17 de Diciembre de 1.982, nº de 
protocolo 1.858, y D. PEDRO MIR CANO, con D.N.I. 41.363.744-S, acreditando 
su representación mediante escritura de poder otorgada por el Notario de 
Santander D. Antonio Ruiz-Clavijo Laencina en fecha 8 de Septiembre de 
1.981, nº de protocolo 1.633. 
 
Con la intervención del 
_________________________________________________________ 
expresamente requerido al efecto, las parte intervinientes 
 

E X P O N E N  
 
I. Que el Pleno del Consell Insular de Mallorca en su reunión de ... de 
.....................199.., ha autorizado el otorgamiento del presente Contrato, y ha 
apoderado suficientemente a la persona/s física/s que otorga/n el presente 
documento. Dicho acuerdo no ha sido modificado ni revocado. 
 
II. El Consell Insular declara que la presente operación de préstamo cumple 
todos los requisitos legales relativos a su cuantía, destino y consignación 
presupuestaria. 
 
III. Que en base a lo anterior las partes formalizan el presente contrato 
mercantil de préstamo, con sujeción a las siguientes: 
 

C L A U S U L A S 
 
PRIMERA.- IMPORTE, DESTINO Y VENCIMIENTO.- 
 
A) El importe de este préstamo es el señalado en el Anexo l (Apartado 1.A.). 
Este importe se amortizará en las fechas y en las cantidades desglosadas en el 
Anexo l (Apartado 1.B.). Dicho importe se destinará a la financiación de parte 
de la inversión a realizar por el Consell Insular de Mallorca, capitulo VII, que 
corresponde al Plan de Obras y Servicios de 1.998 y otros. 
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B) El presente contrato tendrá como fecha de vencimiento la señalada en el 
Anexo l (Apartado 1.C.). 
 
Con independencia de lo establecido anteriormente, el Prestatario podrá en 
cualquier momento coincidente con la finalización de un período de interés 
cancelar, total o parcialmente, el préstamo para lo cual deberá dirigir un escrito 
al Banco, con al menos quince días hábiles de antelación a la fecha prevista; 
fecha en la que deberá reembolsar, por principal, el importe de la cancelación 
anticipada y deberá pagar además los intereses, calculados sobre el importe 
cancelado anticipadamente. 
 
La comunicación que a estos efectos efectúe el Prestatario tendrá carácter de 
firme e irrevocable, sustituyendo el nuevo importe del préstamo, como 
consecuencia de las cancelaciones parciales efectuadas, al inicial otorgado por 
el Banco. 
 
A los efectos del presente contrato se entenderá que son días hábiles aquellos 
en los que los banco realicen normalmente operaciones en la plaza donde se 
encuentre domiciliada la cuenta de préstamo indicada en el Anexo l (Apartado 
5). Los sábados se considerará inhábiles a todos los efectos. 
 
Si cualquier día en que se inicie o termine un período o plazo de tiempo, 
conforme a este contrato, resultase ser inhábil, se entenderá que dicho período 
o plazo se inicia o termina el día siguiente que resulte ser hábil, salvo que éste 
cayera dentro del mes siguiente, en cuyo caso se entenderá trasladado al 
inmediato hábil anterior. 
 
SEGUNDA.- ENTREGA DEL IMPORTE DEL PRÉSTAMO.- 
 
El principal del préstamo se entregará al prestatario a medida que este lo vaya 
solicitando, si bien el plazo máximo para disponer del capital del préstamo será 
el de dos años. Las solicitudes expresaran la cantidad cuya entrega se solicita 
y se harán por escrito, sirviendo de prueba de la entrega el abono en la cuenta 
corriente del Prestatario número 750/21.807 abierta en el Banco, Sucursal 
Principal de Palma de Mallorca, dándolo por recibido el Prestatario. 
Transcurridos dos años, el préstamo quedará consolidado por el importe 
efectivamente entregado al prestatario por razón de las solicitudes que el 
mismo haya cursado. 
 
TERCERA.- TIPOS DE INTERÉS.- DEVENGO Y LIQUIDACIÓN DE 
INTERÉS.- 
 
El tipo de interés aplicable en cada momento se determinará mediante el 
procedimiento señalado en el Anexo l (Apartado 2.A). Una vez determinado el 
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tipo de interés correspondiente, será comunicado por el Banco al Prestatario de 
acuerdo con el modelo recogido en el Anexo I, Apartado 2.B, debiendo el 
Prestatario manifestar al Banco su conformidad o disconformidad al tipo de 
interés aplicable propuesto por el Banco, entendiéndose la falta de 
comunicación por parte del Prestatario en tiempo y forma convenidos, como 
aceptación tácita del nuevo tipo de interés. 
 
Las comunicaciones que a tales efectos emitan las partes se realizarán por 
telex o telefax, con posterior confirmación por escrito, en los plazos 
establecidos en el Anexo l (Apartado 2.B). 
 
En caso de comunicar el Prestatario su no aceptación al tipo de interés 
aplicable, el presente contrato se entenderá resuelto, debiendo reintegrar al 
Banco el importe entregado, así como pagar los intereses, disponiendo para 
ello de un plazo de reembolso de una semana de duración. Durante los días 
que transcurran hasta el pago total de la deuda, dentro del mencionado plazo 
de reembolso, se aplicará un tipo de interés igual al último aplicado, que se 
entenderá aceptado por el Prestatario al sólo y exclusivo efecto de practicar la 
liquidación oportuna. 
 
El importe de los intereses se calculará diariamente multiplicando el tipo de 
interés vigente en cada momento por el importe dispuesto del préstamo, en 
base a un año de 360 días. Los intereses se devengarán día a día y serán 
exigibles y liquidables por períodos iguales de tiempo a los establecidos en el 
Anexo l  (Apartado 2.C), con cargo a las cuentas que el Prestatario tenga 
abiertas en el Banco. 
 
A efectos puramente informativos, el tipo de interés efectivo anual equivalente 
(T.A.E.), es el porcentaje señalado en el Anexo l (Apartado 2.D), no habiéndose 
incluido en el mismo los gastos que el Prestatario pueda evitar en uso de las 
facultades que le concede el contrato, en particular, y, en su caso, los gastos 
por transferencia de los fondos debidos; los gastos a abonar a terceros, en 
particular los corretajes, gastos notariales e impuestos. El cálculo para la 
determinación de la T.A.E. se ha realizado conforme a la Circular 8/1990 del 
Banco de España de fecha 7 de septiembre (B.O.E. número 226 de fecha 20 
de septiembre de 1990), y sucesivas modificaciones, que se utilizará 
igualmente en cuantas otras ocasiones sea necesario su determinación. 
 
CUARTA.- COMISIONES.- 
 
El Prestatario se obliga a satisfacer al Banco las comisiones que se desglosan 
en el Anexo l (Apartado 3). 
Comisión Apertura:    0’00% 
Comisión Gastos de Estudio e Información: 0’00% 
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QUINTA.- PAGOS Y COMPENSACIÓN DE SALDOS.- 
 
El Prestatario entregará al Banco las cantidades que deba pagarle por virtud 
del presente contrato en las fecha en que al Banco le corresponda percibirlas, 
sin que para ello sea necesario requerimiento alguno de pago por éste. En este 
sentido el Prestatario se compromete a tener disponibilidad suficiente en la/s 
cuenta/s corriente/s y/o de crédito abiertas a su nombre en el Banco para 
atender los pago necesarios, quedando el Banco autorizado, desde este 
momento, para cargar en las mencionadas cuentas las cantidades que en cada 
momento se adeuden. 
 
En todo caso en la fecha de vencimiento final o en aquella otra en que este 
contrato se resuelva anticipadamente, el Prestatario pagará al Banco el saldo 
total adeudado determinado según el procedimiento establecido en la cláusula 
SÉPTIMA. 
 
SEXTA.- INTERESES DE DEMORA.- 
 
1.- Sin perjuicio del derecho de resolución atribuido al Banco en los diversos 
supuestos contenidos en este contrato, si el Prestatario incurriera en retraso, 
cualquiera que fuera su causa, en el cumplimiento de las obligaciones de pago 
que por cualquier concepto le correspondan, con arreglo a lo establecido en 
este contrato, así como en el caso de que vencido el préstamo por cualquiera 
de las causas previstas contractualmente el Prestatario no reintegrase los 
importes dispuestos y adeudados, más sus intereses, estará obligado a 
satisfacer intereses de demora sin necesidad de previo requerimiento, desde el 
día siguiente a la fecha en que el pago debió efectuarse. 
 
2.- El tipo de interés de demora aplicable a la deuda pendiente de pago será el 
establecido en el Anexo l (Apartado 4). 
 
3.- El interés de demora se devengará día a día, siendo liquidable por los 
períodos de tiempo que se determinan en el Anexo l (Apartado 2.C) o el día en 
que cesara la morosidad, si éste fuera anterior, sin que ello suponga prórroga 
de la operación vencida. 
 
4.- De conformidad con el artículo 317 del Código de Comercio los intereses 
vencidos y no satisfechos se capitalizarán a la deuda pendiente por los mismo 
períodos establecidos en el Anexo l (Apartado 2.c), de forma que, como 
aumento del principal adeudado, devenguen nuevos intereses al tipo de interés 
de demora establecido en el apartado 2.- de esta cláusula. 
 
SÉPTIMA.- CUENTA DE PRÉSTAMO.- ACCIÓN EJECUTIVA.- 
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El Banco ha abierto al Prestatario la cuenta de Préstamo señalada en el Anexo 
l (Apartado 5) en la que se anotarán cuantos asientos se deriven del presente 
contrato. En el Haber de dicha cuenta se anotarán todas las cantidades que el 
Prestatario entregue al Banco por el reembolso del importe del principal 
entregado, pago de intereses, comisiones y gastos o por cualquiera de los 
conceptos que de este contrato se deriven; y en el Debe se anotarán las 
cantidades que el Prestatario deba al Banco por cualquier concepto 
contemplado en este contrato. En cada momento el saldo de dicha cuenta 
indicará la exacta cuantía de las cantidades debidas por el Prestatario al 
Banco. 
 
Vencido el préstamo por llegada de su término o por cualquiera de las causas 
previstas en este contrato, si el Prestatario no hiciese pago de la suma 
adeudada en el día del vencimiento o en el siguiente si aquél fuese festivo, el 
Banco podrá iniciar las acciones legales oportunas para exigir el pago. 
 
A efectos meramente procesales, y como mecanismo de mayor seguridad para 
el Prestatario, la liquidación de intereses y demás conceptos adeudados que, 
sumados al débito por principal prestado, determinarán la deuda 
ejecutivamente exigible, se practicará por el Banco, el cual expedirá la oportuna 
certificación que recoja la cifra total adeudada al día del vencimiento de la 
operación. 
 
En si virtud, bastará para el ejercicio de la acción ejecutiva la presentación de 
este contrato y del documento intervenido por Fedatario Público que incorpore 
el certificado expedido por el Banco, del saldo que resulte a cargo del 
Prestatario, acreditando que la liquidación de la deuda se ha practicado en la 
forma pactada en este contrato por las partes, y que el saldo coincide con el 
que aparece en la cuenta de préstamo señalada en el Anexo l (Apartado 5) 
abierta al Prestatario, certificación a la que el Prestatario reconoce, desde este 
momento y en este acto, plena virtualidad y eficacia. 
 
El hecho de que el Banco, una vez vencido o resuelto el préstamo, no proceda 
a la reclamación del saldo adeudado, no se entenderá como renovación tácita 
del mismo, ni el mero retraso por su parte en el ejercicio de cualquiera de los 
derechos o acciones a que este contrato dé lugar, implicará en modo alguno 
renuncia de tales derechos o acciones. 
 
OCTAVA.- RESOLUCIÓN ANTICIPADA.- 
 
Con independencia del vencimiento final previsto en la cláusula PRIMERA, el 
Banco podrá declarar anticipadamente resuelto el contrato y vencido el 
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préstamo si concurriese en el Prestatario, cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
 
1.- Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud de 
este contrato. 
 
2.- Alteración de la naturaleza o personalidad jurídica del Prestatario en virtud 
de disposición legal de carácter estatal u otras. 
 
3.-Cuando la resolución de este contrato tenga lugar con arreglo a lo previsto 
en el mismo, el Prestatario vendrá obligado, a partir de la notificación de 
resolución que a tales efectos le realice el Banco, a reintegrar la totalidad del 
principal dispuesto y pendiente de pago, así como pagar los intereses. 
 
4.-Si el Prestatario no pagase las cantidades adeudadas, quedarán expeditas 
para el Banco las acciones judiciales y extrajudiciales correspondientes, 
devengando las cantidades debidas el interés de demora establecido en la 
cláusula SEXTA. 
 
 
 
NOVENA.- GASTOS, IMPUESTOS E INCREMENTOS DE COSTES.- 
 
1.-El Prestatario asume a su cargo la obligación de pagar cualesquiera otros 
gastos, tributos, recargo, arbitrios, cargas, honorarios profesionales y demás 
conceptos actuales o futuros que se originen o devenguen como consecuencia 
de la preparación, celebración, administración y ejecución del presente 
contrato. 
 
En caso de que por disposición legal o reglamentaria, de origen estatal o no, se 
impusieran al Banco obligaciones tales que comporten un incremento del coste 
en la financiación de los importes dispuestos, o bien comporten una 
disminución de los ingresos a los que el Banco tiene derecho, el Prestatario 
vendrá obligado a compensarlos en la misma medida en que el coste se vea 
incrementado, o los ingresos minorados. Así mismo, si por idénticas causas el 
Banco, en virtud de esta operación, se beneficiara de un decremento de sus 
costes o aumentos de ingresos en la financiación de los importes dispuestos, el 
Banco compensará al Prestatario en la cuantía procedente. 
 
2.-Si el presente contrato fuese intervenido por Corredor Colegiado de 
Comercio los gastos que se originen motivo de la intervención, serán por 
cuenta del prestatario. 
 
DÉCIMA.- CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS LEGALES.- 
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Cuando el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este 
contrato implique que el Banco infrinja alguna disposición legal o reglamentaria 
o medida obligatoria ordenada o criterio interpretativo vinculante que emane de 
autoridad u organismo oficial competente, siempre que todo ello sea posterior a 
la fecha de firma de este contrato, el Banco podrá declarar canceladas todas 
sus obligaciones en un plazo máximo de quince días naturales desde la fecha 
de la notificación que a tal fin hubiera dirigido al Prestatario, siempre que la 
referida disposición lo permita. En tal supuesto y dentro del plazo mencionado, 
el Prestatario vendrá obligado a reembolsar al Banco el importe del principal 
entregado y pendiente de reintegro, así como pagarle los intereses, calculados 
hasta la fecha en que efectivamente tenga lugar el pago. 
 
DECIMOPRIMERA.- CESIONES.- 
 
El Prestatario no podrá ceder, transferir, sustituir ni subrogar los derechos y 
obligaciones contraídos en esta contrato sin el consentimiento expreso y escrito 
del Banco. 
 
El Banco gozará en todo momento de la facultad de ceder, en todo o en parte, 
el presente préstamo a tercera persona, siempre que no suponga incremento 
de coste para el Prestatario. 
 
DECIMOSEGUNDA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL PRESTATARIO.- 
 
A) Consignar en el estado de gastos de sus Presupuestos, con el carácter de 
gastos ordinarios las partidas suficientes para hacer frente a los pagos a que 
quede obligada por este contrato o, alternativamente, a consignar en las Bases 
de Ejecución de sus Presupuestos la posibilidad de ampliación automática de 
la correspondiente partida presupuestaria hasta el importe que sea preceptivo 
reconocer, enviando al Banco documentación acreditativa de ello dentro del 
mes siguiente a la aprobación de sus Presupuestos anuales. 
 
B) Aplicar el préstamo a la finalidad citada en la Cláusula Primera, cuya 
comprobación facilitará el Prestatario al Banco. 
 
C) Comunicar al Banco todos los acuerdos que adopte y que afecten en 
cualquier modo a las consignaciones presupuestaria para el pago de la carga 
financiera anual, a fin de que pueda recurrir legalmente contra los que estime 
que le perjudican. 
 
D) Realizar y cumplir cuantos actos, requisitos y trámites exijan la 
formalización, desarrollo y cumplimiento de este contrato y la ejecución de las 
inversiones que con el mismo se financian. 
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E)  Obtener y renovar para cada período, todas las autorizaciones, 
aprobaciones, permisos y licencias de cualquier otra clase, que sean 
necesarias para habilitar a la Prestataria para la ejecución de sus obligaciones 
contractuales, o para la validez y eficacia de este Contrato de Préstamo. 
 
F)  Informar al Banco de cualquier caso de incumplimiento o suceso, del que 
tenga conocimiento o retraso, o ambos, que pudieran constituir caso de 
incumplimiento, o de cualquier circunstancia que en su opinión pudiera afectar 
negativamente a su plena capacidad para cumplir sus obligaciones derivadas 
de este contrato. 
 
 
 
 
 
 
DECIMOTERCERA.- CALIFICACIÓN DEL CONTRATO.- 
 
El presente contrato es mercantil y se regirá, en primer término, por las 
estipulaciones en él contenidas y, en lo que en ellas no estuviera previsto, se 
atenderán las partes contratantes a las disposiciones de la legislación mercantil 
común española, a los usos y costumbres mercantiles y, en su defecto, a lo 
dispuesto en el Código Civil. Asimismo, sin menoscabo de lo anterior, se estará 
a lo dispuesto en la legislación administrativa para las Entidades Locales. 
 
DECIMOCUARTA.- NO SUJECIÓN FISCAL.- 
 
Dado que este contrato constituye una operación regular y típica de la actividad 
del Banco, no está sujeto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (Art. 
7.5). Asimismo, tampoco lo está al concepto de Actos Jurídicos Documentados 
por no concurrir las circunstancias previstas en el artículo 31.2 del Real Decreto 
Legislativo 1/1993 por el que se aprobó el Texto Refundido del citado Impuesto. 
Asimismo, está exento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) por imperio 
de lo establecido en el artículo 20.18.E) de la Ley 37/1992 de 28 de Diciembre. 
 
DECIMOQUINTA.- JURISDICCIÓN.- 
 
Las partes contratantes, para el ejercicio de acciones distintas de las 
procedentes en vía ejecutiva, renuncian expresamente a su propio fuero, o a 
cualquier otro que les pudiera favorecer, sometiéndose a los Juzgados y 
Tribunales de Palma de Mallorca, como fuero único competente para el caso 
de litigio o de cualquier reclamación Judicial que pueda nacer o derivarse del 
presente contrato. 
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Aceptado por las partes el presente contrato, lo firman en prueba de 
conformidad en la fecha y lugar del encabezamiento. 
 
 
 
EL/LOS PRESTATARIO/S    BANCO SANTANDER, 
S.A. 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA    p.p. 
p.p. 
 
        
Fdo. Dª MARÍA ANTONIA MUNAR RIUTORT   Fdo. D. ÁNGEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 
       Fdo. D. PEDRO MIR CANO 
 
 

 
 
    CON MI INTERVENCIÓN 

 
 
 
 
 

A N E X O   I 
 
 
 

CONTRATO DE PRÉSTAMO A FAVOR DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA DE FECHA __________ 
 
 
1.A) IMPORTE DEL PRÉSTAMO:  Mil Millones de Pesetas (1.000.000.000.- 
Ptas.) 
 
1.b) AMORTIZACIÓN: 
 
 Fechas   Amortización   Nuevo 
Importe 
 
 03.2001   25.000.000.- Pts.   975.000.000.- Pts. 
 06.2001   25.000.000.- Pts.   950.000.000.- Pts. 
 09.2001   25.000.000.- Pts.   925.000.000.- Pts. 
 12.2001   25.000.000.- Pts.   900.000.000.- Pts. 
 03.2002   25.000.000.- Pts.   875.000.000.- Pts. 
 06.2002   25.000.000.- Pts.   850.000.000.- Pts. 
 09.2002   25.000.000.- Pts.   825.000.000.- Pts. 
 12.2002   25.000.000.- Pts.   800.000.000.- Pts. 
 03.2003   25.000.000.- Pts.   775.000.000.- Pts. 
 06.2003   25.000.000.- Pts.   750.000.000.- Pts. 
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 09.2003   25.000.000.- Pts.   725.000.000.- Pts. 
 12.2003   25.000.000.- Pts.   700.000.000.- Pts. 
 03.2004   25.000.000.- Pts.   675.000.000.- Pts. 
 06.2004   25.000.000.- Pts.   650.000.000.- Pts. 
 09.2004   25.000.000.- Pts.   625.000.000.- Pts. 
 12.2004   25.000.000.- Pts.   600.000.000.- Pts. 
 03.2005   25.000.000.- Pts.   575.000.000.- Pts. 
 06.2005   25.000.000.- Pts.   550.000.000.- Pts. 
 09.2005   25.000.000.- Pts.   525.000.000.- Pts. 
 12.2005   25.000.000.- Pts.   500.000.000.- Pts. 
 03.2006   25.000.000.- Pts.   475.000.000.- Pts. 
 06.2006   25.000.000.- Pts.   450.000.000.- Pts. 
 09.2006   25.000.000.- Pts.   425.000.000.- Pts. 
 12.2006   25.000.000.- Pts.   400.000.000.- Pts. 
 03.2007   25.000.000.- Pts.   375.000.000.- Pts. 
 06.2007   25.000.000.- Pts.   350.000.000.- Pts. 
 09.2007   25.000.000.- Pts.   325.000.000.- Pts. 
 12.2007   25.000.000.- Pts.   300.000.000.- Pts. 
 03.2008   25.000.000.- Pts.   275.000.000.- Pts. 
 06.2008   25.000.000.- Pts.   250.000.000.- Pts. 
 09.2008   25.000.000.- Pts.   225.000.000.- Pts. 
 12.2008   25.000.000.- Pts.   200.000.000.- Pts. 
 03.2009   25.000.000.- Pts.   175.000.000.- Pts. 
 06.2009   25.000.000.- Pts.   150.000.000.- Pts. 
 09.2009   25.000.000.- Pts.   125.000.000.- Pts. 
 12.2009   25.000.000.- Pts.   100.000.000.- Pts. 
 03.2010   25.000.000.- Pts.     75.000.000.- Pts. 
 06.2010   25.000.000.- Pts.     50.000.000.- Pts. 
 09.2010   25.000.000.- Pts.     25.000.000.- Pts.  
 12.2010   25.000.000.- Pts.     Cero Pts. 
    
(Estas amortizaciones se entenderán mínimas en importe, máximas en plazo). 
  

1.C) FECHA DE VENCIMIENTO:     ....  de Diciembre de 2.010 
 
1.D) COMPENSACIÓN POR CANCELACIÓN ANTICIPADA:  0,00% 
 
2.A) DETERMINACION DEL TIPO DE INTERÉS APLICABLE: 
 
 El tipo de interés nominal es del ....... por ciento anual. 
  
 (MIBOR 3 meses del día anterior al de la firma + 0,050%)  
 
 El citado tipo de interés nominal aplicable será revisado trimestralmente 
y será el  equivalente a adicionar un diferencial de 0,050 puntos 
porcentuales al de Mercado  Interbancario de Madrid (MIBOR) a las once 
horas de la mañana del sexto día hábil  anterior al de inicio de cada periodo de 
revisión del tipo de interés, para depósitos al  plazo de tres meses, más los 
gastos y comisiones de corretaje que el Banco debiera  satisfacer por la 
obtención de dichos recursos y los tributos y arbitrios que puedan  gravar 
dichos intereses o comisiones. 
  
 CLÁUSULA ADICIONAL.- 
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 1.- Las partes declaran conocer que, durante la vigencia de este 
contrato, la peseta puede ser sustituida por la moneda única europea y 
que, en tal caso, este contrato no experimentará ninguna modificación por 
efecto de la introducción de la moneda única. Las cantidades de pesetas 
a que el mismo se refiere, así como aquellas en que deban cumplirse las 
obligaciones de las partes como consecuencia de él, serán sustituidas por 
las cantidades correspondientes de la moneda única, calculadas en el 
momento y al tipo de conversión que se establezca en las normas que a 
tal efecto se dicten. 
 
2.- En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato entre 
en vigor en España la moneda  única prevista en la normativa comunitaria 
y dejen de realizarse operaciones en pesetas, los tipos de referencia 
pactados para la determinación del tipo de interés continuarán siendo de 
aplicación entendiéndose referidos a transacciones en la moneda única.” 

 
3.- En  el  caso  de  que, en el día señalado en el  contrato  no  fuera  
posible  determinar  el  tipo de referencia en base al Mibor al plazo 
indicado  anteriormente  o  no funcionara el Mercado Interbancario 
de Madrid, aplicará un tipo de interés substitutivo  que  se  determinará  
mediante  la  adición  del  margen  anteriormente indicado al tipo que 
eventualmente pueda publicar el Ministro de Economía y Hacienda que 
por ley sustituirá al MIBOR, si por cualquier motivo no se publicara dicho 
tipo de referencia, se adicionará el margen anteriormente indicado a la 
media  aritmética  de los tipo de interés ofrecidos por las Entidades de 
referencia en el mercado, aproximadamente  a  las  once  horas de la 
mañana del día antes mencionado, para depósitos de cuantía igual o 
sensiblemente igual a la del principal del préstamo pendiente de amortizar 
y por un  plazo  igual  al  del  Mibor  que  se  sustituye,   incrementado  
con  los  gastos,  impuestos  y corretajes  que   en  su  caso,   el  Banco  
deba  satisfacer  por  la  obtención  de  los  recursos. 
 
A efectos de lo dispuesto anteriormente, serán Entidades de referencia 
las siguientes: 
 
 - Banco Bilbao Vizcaya S.A. 
 - Banco Central Hispano Americano S.A. 
 - Banco Popular Español S.A. 
 - Banco de Sabadell S.A. 
 - Bankinter S.A. 
 
Si alguna de las Entidades de referencia no pudiera facilitar el tipo de 
referencia indicado, se estará al facilitado por las restantes. En todo caso, 
la aplicación de este tipo de interés substitutivo requiere que al menos dos 
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de las Entidades de referencia facilite el tipo de interés ofrecido conforme 
a lo estipulado anteriormente. 
 
En caso de fusión de alguna Entidad de referencia se entenderá 
automáticamente otorgado el carácter de Entidad de referencia a la 
Entidad resultante de la fusión. 
 
La aplicación del tipo de interés substitutivo cesará en el momento en que 
desaparezcan las circunstancias excepcionales que hubiesen dado lugar 
a su aplicación. 
 
En el supuesto de que, por cualquier circunstancia, no sea posible 
determinar el tipo de interés normal ni el substitutivo establecido 
anteriormente y dicha situación se prologara por periodo de un mes, si las 
partes dentro de dicho mes no llegaran a un acuerdo para determinar el 
tipo de interés aplicable en los periodos de interés sucesivos, el contrato 
quedará vencido y el prestatario dispondrá del plazo del mes siguiente 
para devolver el préstamo. En tal supuesto de falta de acuerdo y hasta la 
devolución del préstamo, será de aplicación el último tipo de interés que 
se hubiera venido aplicando al préstamo antes de hacerse imposible la 
determinación del tipo de interés. 

 
2.B) PLAZOS DE COMUNICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE TIPO DE 
INTERÉS: 
 
 A) Comunicación por parte del Banco: Con una antelación de seis 
dias naturales    respecto al comienzo del nuevo período de 
interés. 
 
 B) Aceptación por parte del Prestatario: El Prestatario dispondrá de 
un plazo de    seis dias naturales para manifestar al Banco por 
escrito si está o no conforme    con el nuevo tipo de interés 
nominal. 
 
2.C) PERIODOS DE LIQUIDACIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE DEUDA: 
Trimestralmente. 
 
2.D) T.A.E.: ¿? %  
 
3) COMISIONES: Liquidable y pagaderas en el propio acto de 
formalización, calculadas  sobre el importe del préstamo otorgado: 
 
  A) Apertura: 0,00 % 
  B) Gastos de Estudio e Información: 0,00 % 
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4) TIPO DE INTERÉS DE DEMORA: 2 puntos sobre el tipo de interés 
nominal  préstamo. 
 
5) NUMERO DE CUENTA DE PRÉSTAMO: 
 Sucursal: S.P. Palma de Mallorca   Domicilio: Avda. Alejandro 
Rosselló 11 
  
6) COMUNICACIONES: Se  pacta  expresamente  como domicilios a 
efectos de comunicaciones entre  las partes relativas al presente contrato los 
que a continuación se detallan, salvo variación en  los  mismos,  que  deberá  
ser  comunicado  a  la  otra  parte  con  al  menos  quince  días de antelación a 
que dicha variación se efectué. 
  
 PRESTATARIO: Carrer Palau Reial 1 - 07001 PALMA DE MALLORCA 
 
 BANCO: Avda. Alejandro Rosselló 11 - 07002 PALMA DE MALLORCA 
 
 
 
 
  “Atesa la necessitat de concertar un prèstec de 
1.464.729.619’-PTA., amb la finalitat de finançar els plans 
de carreteres i camins, P.O.S., P.A.E., Ajudes Tècniques 
P.O.S. i part del capítol 6 del pressupost de despeses per a  
1998. 
 
  Atés l'informe de la Comissió Tècnica sobre les 
ofertes econòmiques presentades per les diferents entitats 
financeres, i essent les més avantatjosses pels interessos 
del Consell Insular de Mallorca, les presentades pels Banco 
de Santander S.A. i Banco de Bilbao-Vizcaya, S.A., aquesta 
Comissió d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació la 
següent 
 
   P R O P O S T A    D' A C O R D 
 
  "1r.- Aprovar la contractació d'un préstec, a 
interés variable (MIBOR + 0,05%), per import de QUATRE-CENTS 
SEIXANTA-QUATRE MILIONS SET-CENTES VINT-I-NOU MIL SIS-CENTES 
DINOU PESSETES (464.729.619’-PTA)  amb el BANCO DE BILBAO-
VIZCAYA N.I.F. A 48265169, així com el projecte de contracte 
que s'adjunta com annex 1, destinat a finançar els plans de 
carreteres i camins, P.O.S., P.A.E., Ajudes Tècniques P.O.S. 
i part del capítol 6 del pressupost de despeses per a  1998. 
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  Les característiques d'aquest préstec són les 
següents: 
  - IMPORT: 464.729.619’-PTA. 

� Termini de reemborsament: 12 anys amb 2 de 
manca (amortització trimestral). 

� Tipus d'interés: Variable (MIBOR trimestral + 
0,05%) 

� Comissió d’obertura: 0 pta. 
            

 2n.- Facultar a l'Honorable Sra. Presidenta 
perquè en nom i representació del Consell Insular de 
Mallorca, pugui firmar tots els documents que siguin 
necessaris per a dur a bon terme aquest acord." 
 
   
 
“BANCO BILBAO VIZCAYA 
Nº  75 – 215868 – 7                                             
IMPORTE : 464.729.619,- Pesetas. 
 
 
 
De una parte,  el BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A. (en adelante 
el Banco), con domicilio a efectos de notificaciones, 
requerimientos y comunicaciones en la Sucursal del Banco en 
Palma de Mallorca, oficina 5747, Banca Institucional y con 
domicilio social en Bilbao, Plaza San Nicolás nº 4, 
representado suficientemente por los Apoderados D. Alberto 
Rebassa Perelló con D.N.I. nº 41.403.152 y D. Antonio Salvá 
Pons, con D.N.I. nº 41.321.731. 
 
De otra parte el CONSELL INSULAR DE MALLORCA  (en adelante 
el Prestatario), con domicilio en Palma de Mallorca, Palau 
Reial, nº 1, con C.I.F. nº S0711002F, representado por Dña. 
María Antonia Munar Riutort, con D.N.I. nº 37.726.759. 
 
Y con la intervención del Federatario Público D. Ciriaco 
Corral García, expresamente requerido para la formalización 
del presente contrato. 
                        C  O  N  V  I  E  N  E  N  
 
1º. - Celebrar el presente contrato de préstamo en virtud 
del cual el Banco concede a la otra parte contratante un 
préstamo por importe de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
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MILLONES SETECIENTAS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTAS DIECINUEVE 
PESETAS, obligándose el prestatario a reembolsar el capital 
prestado, así como los intereses, impuestos y gastos, 
incluso los de carácter judicial, que graven estas 
operaciones, hasta su total pago, con arreglo a las 
siguientes: 
 
 
                       C  L  A  U  S  U  L  A  S 
 

PRIMERA . - (Destino). Es obligación esencial del 
prestatario destinar el importe del préstamo única y 
exclusivamente a financiar parte de la inversión a realizar 
por el Consell Insular de Mallorca correspondiente al Plan 
de Obras y Servicios de 1998, prevista en el Capítulo VII de 
sus presupuestos. 
 
Con el fin de que, en todo momento, pueda el Banco 
comprobar tanto el destino como el buén desarrollo de la 
operación, el prestatario se obliga, desde ahora, a 
facilitar a las personas que por aquel se designen, cuantos 
documentos, datos o antecedentes se estimen necesarios para 
el mismo. 
 
SEGUNDA . – (Entrega).  La entrega del total importe del 
préstamo se realiza mediante ingreso en la cuenta especial 
nº 75 – 215868 – 7 abierta a nombre del prestatario en el 
Banco, Sucursal de Palma de Mallorca, Oficina 5747 Banca 
Institucional, reconociendo el prestatario haber recibido 
dicho importe y quedando en poder de aquel la carta de 
abono acreditativa de dicho ingreso. 
 
TERCERA. – (Cuenta especial).  El prestatario podrá 
disponer libremente del saldo de la cuenta especial 
referida anteriormente pero en todo caso dentro del periodo 
de carencia de amortización que más adelante se detalla; 
concluido dicho periodo la cantidad no dispuesta de la 
cuenta especial se aplicará a la amortización parcial del 
préstamo sin penalización alguna.  
El saldo que en todo momento presente la mencionada cuenta 
especial no devengará interés a favor del prestatario. 
CUARTA. – (Duración y amortización del préstamo). El 
préstamo concedido tendrá un plazo de duración de ciento 
cuarenta y cuatro (144) meses contados a partir de la fecha 
del presente contrato. 
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Durante los primeros veinticuatro (24) meses contados desde 
la fecha de la firma de esta póliza habrá carencia de 
amortización de capital. 
 
Una vez finalizado el periodo de carencia, la amortización 
del importe dispuesto se realizará mediante el pago de 
cuarenta (40) cuotas trimestrales, comprensivas de capital 
e intereses, cuyo primer vencimiento será el día en que se 
cumplan veintisiete (27) meses contados desde la fecha de 
la presente póliza y el último cuando se cumplan ciento 
cuarenta y cuatro (144) meses contados desde dicha fecha, ó 
el inmediato hábil anterior si aquellos fueses inhábiles. 
No obstante el plan de amortización señalado, estando la 
operación al corriente de pagos será posible, en cualquier 
fecha, su amortización total o, iniciado el periodo de 
amortización, su amortización parcial. 
 
En caso de amortización parcial el importe a  amortizar 
deberá ser equivalente a la parte de capital de una o 
varias cuotas pendientes y dará lugar, a elección del 
prestatario, a la reducción del importe de dichas cuotas o 
a la del plazo de amortización de la operación. 
 
Si la amortización parcial anticipada es para reducir el 
importe de las cuotas, el importe anticipado se aplicará a 
la reducción proporcional del capital correspondiente a las 
cuotas pendientes, permaneciendo invariable el plazo de 
amortización de la operación. Si es con reducción del 
plazo, el importe anticipado se aplicará al pago del 
principal de las cuotas pendientes empezando por la 
inmediatamente siguiente a la fecha en la que se realice la 
amortización, permaneciendo invariable el importe de las 
restantes cuotas que adelantarán su vencimiento tantas 
fechas como cuotas canceladas. 
 
Simultaneamente a la realización de la amortización 
anticipada el prestatario deberá satisfacer al Banco los 
intereses devengados y pendientes de cobro del capital 
amortizado. 
 
QUINTA. – (Intereses ordinarios). El capital del préstamo 
entregado y pendiente de reembolso desde el momento de su 
disposición y hasta el día, inclusive, en el que se cumplan 
tres (3) meses contados desde la fecha de la presente 
póliza, devengará interés al tipo nominal anual del --,--%, 
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y durante el resto del plazo de duración de la operación al 
tipo que resulte según lo que se expone en la claúsula 
siguiente. 
 
Los intereses se devengarán por días, se liquidarán por 
periodos trimestrales vencidos y se satisfarán el último 
día de cada período o el inmediato hábil anterior, si 
aquellos fuesen inhábiles. Finalizado el periodo de 
carencia los intereses estarán incorporados a las cuotas 
trimestrales anteriormente referidas. 
 
Dichos intereses se obtendrán aplicando la fórmula 
siguiente: Principal entregado y dispuesto pendiente de 
pago multiplicado  por número de días del período de 
liquidación multiplicado por tipo de interés anual nominal 
dividido entre treinta y seis mil. 
 
A efectos del número de días del período de liquidación se 
considera que el año tiene trescientos sesenta días, 
excepto en las liquidaciones a efectuar durante el período 
de carencia y en el supuesto de cancelación anticipada 
total, ó de resolución anticipada por parte del Banco, en 
fecha distinta a la del pago de una cuota que se 
considerarán como días del período de liquidación los 
naturales efectivamente transcurridos. 
SEXTA. – (Tipo de interés variable). 
 
a) El tipo de interés a aplicar se revisará por primera 

vez, el día siguiente al de finalización del período 
establecido a tipo fijo, y posteriormente cada tres 
meses contados desde la primera revisión. El nuevo tipo 
a aplicar que tendrá efectividad desde la fecha de 
revisión será calculado de acuerdo con las siguientes 
reglas: 

 
1º - Se tomará el valor del índice de referencia. 
2º - A dicho valor se le sumará el diferencial de 0,05 
puntos porcentuales. 
 

b) El  índice  de  referencia  será  el tipo de interés 
medio del Mercado Interbancario de            
     Madrid MIBOR para depósitos  a  tres  meses, publicado 
en  el Boletín de la Central      
     de Anotaciones del Banco de España,  y  referido  al  
último día   hábil del Mercado,                                     
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     anterior a la fecha de revisión.  En defecto  de  
publicación del tipo para depósitos a    
     tres meses, se tomará el publicado en el Boletín que 
según lo previsto corresponda     
     para depósitos a un mes. 
     Si  por  cualquier  causa  fuese   imposible   
determinar  el  índice  de referencia, de       
     acuerdo con lo previsto anteriormente, se tomará como 
tal el último aplicado. 
  
Si esta referencia dejara de publicarse o de ser 
representativa por haber perdido significación financiera, 
se aplicará el EURIBOR (o la denominación que se le dé 
oficialmente). 
A estos efectos se entiende por EURIBOR el tipo de interés 
promovido y confeccionado por la Federación Bancaria 
Europea y publicado por ésta a través de cualquier medio 
y/o, en su caso, por la unidad designada para ello, 
referida al mercado Interbancario en euros, para depósitos 
al mismo o similar plazo que la referencia a la que 
sustituye, con idéntico redondeo y diferencial, y para la 
fecha valor en la que se inicia el período de interés 
correspondiente. 
Si esta referencia no llegara a publicarse o desapareciera 
posteriormente dicha publicación, se aplicará el tipo de 
interés medio del mercado interbancario del que forme parte 
el Banco para depósitos al mismo o similar plazo que la 
referencia a la que sustituye, publicado por el Ministerio 
de Economía y Hacienda, Banco de España o por la entidad 
pública o privada designada para ello. Para calcular el 
tipo de interés aplicable en este supuesto, se seguirán las 
mismas reglas que para la referencia a la que sustituye. 
Si esta segunda referencia no llegara a publicarse o 
desapareciera posteriormente dicha publicación, serán de 
aplicación para cada período de interés los tipos 
practicados o publicados en el mercado en cada momento, 
para operaciones de similar o igual naturaleza, cantidad y 
plazo. 
 
SEPTIMA. – (Comunicaciones y resolución por no aceptación 
del tipo de interés variable).  En caso de variación del 
tipo de interés respecto al período anterior, el Banco 
comunicará al prestatario, como más tarde, el tercer día 
hábil siguiente al del inicio del nuevo período de interés, 
el nuevo tipo de interés aplicable a la operación, entrando 
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éste en vigor en las fechas de revisión indicadas 
anteriormente. 
Caso de no aceptar el prestatario el tipo a aplicar durante 
el nuevo período de interés, deberá comunicarlo al Banco 
antes de las nueve de la mañana del sexto día hábil 
siguiente a aquel en que se inicie dicho período, 
entendiéndose en caso contrario que acepta el tipo 
propuesto. 
En el supuesto de no aceptación, el prestatario dispondrá 
del plazo de un mes para reembolsar el importe del 
principal del préstamo y demás cantidades pendientes, 
liquidándose los intereses de dicho período al último tipo 
aplicado, pudiendo el BANCO, a su vez, resolver 
definitivamente el contrato, con efecto al término del 
plazo de un mes señalado para el reembolso. 
 
A efectos de comunicaciones entre las partes se conviene 
expresamente que podrá emplearse cualquier medio que 
permita tener constancia de su envío y recepción (incluido 
el telegrama, telex, telefax o cualquier otro similar). 
 
OCTAVA. – (Tabla de pagos, domicilio de pago y coste 
efectivo). De acuerdo con lo previsto anteriormente, el 
prestatario deberá satisfacer al Banco ocho (8) pagos 
trimestrales de intereses, pagaderos el primero de ellos el 
día en que se cumplan tres meses contados desde la fecha de 
la presente póliza y los sucesivos el día en que se cumplan 
tres meses contados desde la fecha del pago inmediatamente 
anterior, o el inmediatamente hábil anterior si aquellos 
fuesen inhábiles. 
 
Además de los citados pagos de intereses, el prestatario 
deberá satisfacer al Banco cuarenta (40) cuotas 
trimestrales, comprensivas de capital e intereses, 
pagaderas la primera de ellas el día en que se cumplan 
veintisiete (27) meses contados desde la fecha de firma de 
la presente póliza y las sucesivas el día en que se cumplan 
tres (3) meses contados desde la fecha de pago de la 
inmediata anterior, o el inmediatamente hábil anterior si 
aquellos fuesen inhábiles; cuyo importe inicial vendrá 
determinado por el principal dispuesto pendiente de 
reembolso y el tipo de interés nominal anual aplicable. 
En cualquier caso, cuando en el mes correspondiente no 
hubiera día equivalente al señalado para el pago en 
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concreto, se entenderá que dicho pago debe de efectuarse el 
último día del mes. 
 
Todos los pagos de capital e intereses pactados deberán 
satisfacerse el día que según lo previsto corresponda en la 
Sucursal del banco, oficina 5747 – Banca Institucional, 
Palma de Mallorca. 
 
El importe inicial que corresponda a las cuotas 
trimestrales pactadas podrá verse modificado como 
consecuencia de lo previsto en la claúsula tercera para el 
supuesto de que se realicen amortizaciones parciales 
anticipadas o por las revisiones del tipo de interés 
pactadas. En ningún caso dichas modificaciones  supondrán 
novación de este contrato. 
 
El prestatario faculta al Banco para que, éste produzca a 
cada vencimiento los consiguientes adeudos en la cuenta 
corriente número 00-42800-5 abierta a su nombre en la 
Sucursal del Banco, Oficina 5747, Banca Institucional de 
Palma de Mallorca, y se compromete a mantenerla con saldos 
suficientes para dichas atenciones durante la vigencia del 
contrato. 
 
A efectos informativos, se hace constar que la tasa anual 
equivalente de la operación (T.A.E), es la del -,---%, 
calculada de conformidad con las disposiciones establecidas 
en la circular del banco de españa nº 8/1990, de 7 de 
Setiembre, publicada en el B.O.E. del 20-09-90, y en sus 
modificaciones posteriores y considerando que el importe 
del préstamo es dispuesto a la firma del presente contrato. 
Dicha tasa no incluye: los gastos que el cliente pueda 
evitar en uso de las facultades que le concede el contrato, 
en particular y en su caso, los gastos por transferencia de 
los fondos debidos por el cliente; los gastos a abonar a 
terceros, en particular los corretajes, gastos notariales e 
impuestos; los gastos de seguros o garantías. La referida 
tasa anual equivalente variará con las revisiones del tipo 
de interés. 
 
NOVENA. – (Intereses moratorios).  Las obligaciones 
dinerarias del prestatario, dimanantes de este contrato, 
vencidas y no satisfechas, devengarán desde el día 
siguiente a su vencimiento un interés moratorio cuyo tipo 
será el que resulte de adicionar dos puntos porcentuales al 
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tipo de interés nominal que en cada momento esté vigente, ó 
en caso de vencimiento de la operación al último tipo 
ordinario aplicado, calculado y liquidable del mismo modo 
que los intereses ordinarios, pero por meses naturales o 
fracción en su caso y siempre por periodos vencidos, 
acumulables al principal en sus fechas de liquidación, 
capitalizándose los intereses vencidos y no satisfechos de 
forma que, como aumento de capital devenguen nuevos 
intereses al tipo de interés expresado en esta claúsula, 
hasta la total cancelación de la deuda. 
 
El importe total de dichos intereses se obtendrá según la 
siguiente fórmula: importe de las obligaciones incumplidas 
multiplicado por el número de días naturales del periodo de 
liquidación multiplicado por el tipo de interés moratorio 
que proceda dividido entre treinta y seis mil. 
 
DECIMA. – (Resolución anticipada por el Banco).  No 
obstante la duración pactada, el Banco podrá considerar 
vencido de pleno derecho el préstamo y exigibles la 
totalidad de las obligacipones de pago que tenga contraídas 
el prestatario, cuando concurran alguna de las 
circunstancias siguientes: 
 
a) Cuando el prestatario incumpliera cualquiera de las 

obligaciones contraidas en                                 
virtud del presente contrato, incluso las accesorias, 
especialmente el impago de cualquiera de las cuotas en 
los plazos previstos. 

b) Cuando concurriera cualquiera de las causas de 
vencimiento anticipado establecidas por el Derecho. 

 
UNDÉCIMA . -  (Gastos).Todos los impuestos o gravámenes 
creados o que se creen por el Estado, Comunidades 
Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos o Entidades 
análogas, así como los gastos de cualquier clase que se 
originen por la constitución, cumplimiento o extinción de 
las obligaciones resultantes de este contrato y 
especificamente los honorarios o corretajes de los 
Federatarios Públicos intervinentes, serán por cuenta del 
prestatario. 
 
DUODÉCIMA. – (Cumplimiento de las obligaciones).  La 
exigibilidad de la deuda se regirá de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 154 de la Ley Reguladora de las 
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Haciendas Locales de 28.12.1988, comprometiéndose la 
prestataria a tener a disposición del Banco los fondos 
precisos para atender los pagos debidos en virtud de este 
contrato, en las fechas que sean exigibles. 
 
La parte prestataria también se compromete a entregar 
anualmente al Banco tan pronto como sea aprobado su 
presupuesto General. 
 
DECIMOTERCERA . (Domicilio del prestatario).  Para todos 
los efectos de notificaciones, requerimientos y 
comunicaciones a que de lugar el presente contrato, el 
domicilio del prestatario será el designado en el 
encabezamiento de la presente póliza, a no ser que medie 
notificación fehaciente al banco del cambio de dicho 
domicilio. 
 
DECIMOCUARTA. – (Cesión). El Banco podrá ceder, transmitir 
o enajenar, total o parcialmente, este préstamo o 
cualquiera de los derechos derivados de este contrato. 
 
DECIMOQUINTA. – (Legislación española aplicable y sumisión 
expresa). En lo no previsto, el presente contrato se regirá 
por las disposiciones del Código Civil, del Código de 
Comercio y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y legislación 
concordante. 
 
Queda convenida la sumisión de las partes a la competencia 
de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Palma de 
Mallorca, con renuncia expresa a su propio fuero, si lo 
tuvieran, para cuantas acciones y reclamaciones pudieran 
derivarse del presente contrato. 
 
DECIMOSEXTA. – (Declaración del prestatario). El 
prestatario manifiesta expresamente que para la solicitud y 
formalización del presente contrato, ha dado cumplimiento a 
todos los condicionamientos establecidos por la legislación 
y que le incumben especificamente; de forma especial, a lo 
establecido en los artículos 49 a 56 y 153 y siguientes de 
la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, y demás legislación concordante, y más 
especificamente y a título meramente enunciativo, en cuanto 
al acuerdo del Pleno de la Corporación para la concertación 
de la presente financiación, no necesidad de autorización 
administrativa superior para la misma, presupuesto aprobado 
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para el ejercicio en curso y existencia de recursos 
presupuestarios suficientes anuales o plurianuales en su 
caso, para hacer frente a los compromisos de pago derivados 
de la operación. 
 
DECIMOSEPTIMA. – (Formalización).  El presente contrato se 
formaliza en 6 hojas con el reverso en blanco, numeradas de 
la 1 a la 6 rubricando las partes intervinentes cada una de 
estas y firmando al final del documento contractual. 
 
 
2º. – Tanto el Banco como el prestatario aceptan el 
presente contrato, en los términos, condiciones y 
responsabilidades que se establecen en el mismo. 
Y en prueba de ello y para el cumplimiento de lo convenido 
firman por duplicado esta póliza, dando fe de ello el 
Federatario Público que interviene, así como de su 
contenido, de la identidad y capacidad legal de los 
contratantes y de la legitimidad de sus firmas; recibiendo 
el prestatario un ejemplar del presente contrato, así como 
de las hojas correspondientes de la Tarifa de Comisiones, 
Condiciones y Gastos, Fechas de Valoración y Normas de 
Disposición del Banco que son aplicables a la presente 
operación. 
 
En Palma de Mallorca, a 23 de Diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho.” 
 
 

S'aproven les propostes per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 7.-  DONAR COMPTE AL PLE DE LA RECTIFICACIÓ 
D'ERRORS MATERIALS A L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC 
PER ASSISTÈNCIES, ESTADES I ALTRES SERVEIS PRESTATS EN 
ESTABLIMENTS BENÈFICO-ASSISTENCIALS DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA, APROVADA INICIALMENT PER ACORD DEL PLE DE DIA 16 
DE NOVEMBRE DE 1998 
 
  Es dóna compte dels següents errors: 
 

“Havent observat uns errors materials a 
l’ordenança reguladora del preu públic per assistències, 
estades i altres serveis prestats en establiments benèfico-
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assistencials del Consell Insular de Mallorca, aprovada 
inicialment per acord del Ple de dia 16 de novembre de 1998, 
s'ha procedit a la seva rectificació, en el següent sentit: 
 

A l’article tercer,apartat 1  LLAR DELS ANCIANS, 
on diu “Secció vàlids”, ha de dir “Secció assistits”i, on 
diu “Secció Assitits”, ha de dir “Secció Vàlids”. 

 
A l’article tercer, apartat 7 CENTRE CIPRES, on 

diu “ 7.1 Règim mitja pensió, per dia 5.700 pta.”, ha de dir 
“ Règim de mitja pensió, per mes 6.400 pta.” i s’ha de 
suprimir l’apartat 7.2 on diu “7.2 Règim d’internat per dia 
6.750’-pta.”,donat que en aquest Centre ja no hi ha 
assistència en règim d’internat.” 

 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
 
 

COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ 
 
 

PUNT 8.- MODIFICACIÓ DEL FINANÇAMENT DEL PLA DE 
ROMANENTS DEL PLA D’OBRES I SERVEIS DE 1998. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del 

President de la comissió de Cooperació Municipal, Foment i 
Ocupació: 

 
“ En relació al finançament de les obres incloses 

en el Pla de romanents del Pla d’Obres i Serveis de 1998, 
aprovat pel Ple en sessió de dia 2 de novembre de                                   
de 1998, el Decret 1328/1997 de 1 d’agost que regula la 
Cooperació econòmica de l’Estat a les inversions de les 
Entitats Locals, preveu que la quantia dels  pressuposts de 
les obres incloses en els Plans d’Obres i Serveis i en el 
Plans de romanents amb subvenció del Ministeri no ha 
d’esser inferior a 4.000.000 de pessetes. 

 
En el Pla de romanents aprovat els pressuposts de 

les obres corresponents als Ajuntaments de Maria de la 
Salut, Pollença i Sant Llorenç no superen els 4.000.000 de 
pessetes, que preveu l’esmentat Decret, per la qual cosa 
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s’ha de procedir a modificar el finançament de les 
esmentades obres, aplicant  tota l’aportació del Ministeri 
prevista per  tres obres a la de l’Ajuntament de Felanitx 
“Renovació paviment c/ E. Mestre”, que sì  supera els 
4.000.000 de pessetes de pressupost. 

 
Per tot això, el President de la Comissió de 

Cooperació Municipal, Foment i  Ocupació fa la següent 
proposta d’ 

 
A C O R D 
 
1.- Modificar el finançament de les obres 

incloses en el Pla de romanents del Pla d’Obres i Serveis 
de 1998, en el sentit d’aplicar tota l’aportació del MAP 
prevista a les obres dels Ajuntaments de Maria de la Salut, 
Pollença i Sant Llorenç a l’obra de l’Ajuntament de 
Felanitx “Renovació paviment c/ E. Mestre”.  

 
2.- El finançament  d’aquestes obres incloses en 

el Pla de romanents serà el següent:  
 
AJUNTAMENT DE FELANITX: “Renovació paviment c/ 

E.Mestre”. Pressupost: 13.604.283 pessetes. Aportació MAP: 
5.415.212 pessetes. Aportació CIM: 706.716 pessetes. 
Aportació Ajuntament: 7.482.355 pessetes. 

     
AJUNTAMENT  DE MARIA DE LA SALUT: “Pavimentació 

carrer Morell”. Pressupost: 2.670.000 pessetes. Aportació 
CIM: 2.136.000 pessetes. Aportació Ajuntament: 534.000 
pessetes. 

 
AJUNTAMENT DE POLLENÇA: “Dotació serveis c/ 

Cadernera”. Pressupost: 2.328.247 pessetes. Aportació CIM: 
954.579 pessetes. Aportació Ajuntament: 1.373.668 pessetes.  

 
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ: “Pavimentació Son 

Moro Vell”. Pressupost: 2.604.181 pessetes. Aportació CIM: 
937.505 pessetes. Aportació Ajuntament: 1.666.676 
pessetes.” 

 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 9.- MODIFICACIÓ DEL FINANÇAMENT DE LES OBRES 

DELS AJUNTAMENTS D’ARTÀ I CAMPOS, OBRES INCLOSES EN EL PLA 
D’OBRES I SERVEIS DE 1998. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
   “ En el Pla d’Obres i Serveis de 1998 estan 
incloses les obres de l’Ajuntament d’Artà “Renovació X. 
Sanejament i Abastament” i de l’Ajuntament de Campos  
“Sanejament 3r. fase, aquestes obres han estat adjudicades 
mitjançant subhasta per els mateixos Ajuntaments, i una 
vegada adjudicades el seu finançament es el següent: 
“Renovació X. Sanejament i Abastament” 
Pressupost: 71.693.396 pesetes 
Aportació MAP: 22.210.614 pessetes 
Aportació CAIB: 19.758.700 pessetes 
Aportació CIM: 1.046.724 pessetes 
Aportació Ajuntament: 28.677.358 pessetes. 
 
“Sanejament 3r. fase” 
Pressupost: 71.594.010 pessetes 
Aportació MAP:22.469.979 pessetes 
Aportació CAIB: 20.805.536 pessetes 
Aportació CIM: 2.544.650 pessetes 
Aportació Ajuntament: 25.773.845 pessetes 
 
  La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del 
Territori i Litoral del Govern Balear ha subvencionat una 
sèrie de projectes, d’acord amb el Conveni de col.laboració 
entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els 
Consells Insulars de Mallorca, Menorca, i Eivissa-
Formentera. Entre ells estan incloses les obres dels 
Ajuntaments d’Artà i Campos. Per tal de poder aprofitar les 
baixes que s’han produït amb l’adjudicació de les obres amb 
finançament de Conselleria s’ha procedit a modificar el 
finançament de les obres dels Ajuntaments d’Artà i Campos 
en el sentit d’aplicar el sobrant de  3.591.374 pessetes a 
les obres esmentades.  
 
  Per tot això el President de la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació fa la següent 
proposta d’ 
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          A C O R D 
 
  Modificar el finançament de les obres dels 
Ajuntaments d’Artà i Campos, obres incloses en el Pla 
d’Obres i Serveis de 1998 , per tal d’aprofitar les baixes 
per l’adjudicació de les obres amb subvenció de la 
Conselleria de Medi  Ambient, Ordenació del Territori i 
Litoral  del Govern Balear. 
 
 El finançament de les obres una vegada modificat es el 
següent:    
  
AJUNTAMENT D’ARTÀ: “Renovació X. Sanejament i Abastament” 
Pressupost: 71.693.396 pessetes 
Aportació MAP: 22.210.614 pessetes 
Aportació CAIB: 20.805.424 pessetes 
Aportació Ajuntament: 28.677.358 pessetes. 
 
AJUNTAMENT DE CAMPOS: “Sanejament 3r. fase” 
Pressupost: 71.594.010 pessetes 
Aportació MAP:22.469.979 pessetes 
Aportació CAIB: 23.350.186 pessetes 
Aportació Ajuntament: 25.773.845 pessetes.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  
  PUNT 10.- SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE CALVIA PER 
A LA REALITZACIÓ DE L’OBRA “OBERTURA VIALS C/ SERRALT I C/ 
MARÇAL”. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
  
 “ El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió 
celebrada el dia 5 d’octubre de 1998 va acordar excloure 
l’obra “Obertura vials c / Serralt i c/ Marçal” de  
l’Ajuntament de Calvià del Pla d’Obres i Serveis de 1998, 
ja que no havia adjudicat i comunicat l’esmentada 
adjudicació en el termini fixat que va acabar el passat dia 
21 de setembre.  
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 També per acord del Ple del mateix dia es va acordar 
excloure les obres “Voravies de tot el poble” de 
l’Ajuntament de Montuïri i “Regulació aigües pluvials Son 
Ferriol” de l’Ajuntament de Palma. 
 
 A aquests tres Ajuntaments se’ls concedí un termini 
que finalitzà el passat dia 15 de novembre de 1998 per 
presentar una nova sol·licitud de subvenció per a una altra 
obra o servei a dur a terme amb càrrec als crèdits de 1998 
i sempre que fos de la mateixa naturalesa de les que són 
objecte de subvenció en el POS. Aquestes sol·licituds es 
finançarien amb els romanents que s’han produït  amb 
l’exclusió del Pla de les esmentades obres, i els 
percentatges de subvenció del Consell de Mallorca per a les 
noves actuacions serien els mateixos que els del POS, amb 
un màxim de pessetes equivalent al 90% de la quantitat que 
tenia concedida cada un d’aquests tres Ajuntaments en el 
POS de 1998 per cada una de les tres obres excloses. 
 
 Una vegada finalitzat el termini, l’Ajuntament de 
Montuïri ha presentat una sol·licitud de subvenció i se 
l’hi ha concedit un termini per presentar la  documentació 
pertinent d’acord amb la convocatòria del Pla d’Obres i 
Serveis, l’Ajuntament de Calvià ha reiterat la seva petició 
en el sentit d’incloure novament l’obra sol·licitada o sia 
“Obertura vials c/ Serralt i c/ Marçal”, i l’Ajuntament de 
Palma no ha presentat cap sol·licitud,  per la qual cosa el 
President de la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i 
Ocupació fa la següent proposta d’ 
 
A C O R D 
 

 Concedir una subvenció a l’Ajuntament de Calvià per 
realitzar l’obra “Obertura vials c/ Serralt i c/ Marçal”, 
amb el següent finançament: 
Pressupost:   58.777.270 pessetes       
Aportació CIM: 13.753.881 pessetes 
Aportació Ajuntament:   45.023.389 pessetes 
 
 Aquesta obra formarà part del Pla de romanents aprovat 
per el Ple del Consell de Mallorca el dia 2 de novembre de 
1998.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 11.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D'OBRES I 
SERVEIS DE 1999 I DEL PLA PLURIANUAL 1999/2000 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 

 
“ A l' art. 32 del Reial Decret Legislatiu 

781/1986 de 19 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
expressament s'hi fa constar que per al desenvolupament de 
la Cooperació, les Diputacions (en el nostre cas el Consell 
Insular de Mallorca)amb la participació dels ajuntaments 
han de redactar els Plans Provincials, establerts a l’art. 
36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
 

L'art. 41, apartat 3 de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril disposa que als Consells Insulars de les Illes 
Balears els hi són d'aplicació les normes d'aquesta Llei 
que regulen l'organització i el funcionament de les 
Diputacions Provincials i assumeixen les competències 
d'acord amb les disposicions d'aquesta Llei i les que 
corresponguin conformement amb l'Estatut d'Autonomia de les 
Illes Balears. 
 

El Consell Insular de Mallorca va procedir a la 
convocatòria del Pla d'Obres i Serveis de 1999 per a l'illa 
de Mallorca a l'efecte que els Ajuntaments  procedissin a 
formular les peticions acompanyant-hi les dades 
interessades i també la documentació tècnica referida a les 
obres sol.licitades. 

 
S'ha tengut en compte el que disposa el Reial 

Decret 1328/1997, de 1 d'agost , pel qual es regula la 
cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les 
Entitats Locals, en tot el que afecta a l'objectiu de la 
cooperació estatal, financiació, aportació obligada de les 
Entitats locals, projecte mínim objecte de subvenció, 
aportació estatal, crèdit local... 
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  L’Enquesta d’Infrastructura i Equipament Local ha 
constituït un instrument bàsic per a la valoració de totes 
les necessitats de cada municipi.  
 

S'ha pres en consideració que els serveis a què 
ha d'arribar la cooperació són en tot cas, els relacionats 
com a mínims a l'art. 26 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, i a 
aquest efecte és de destacar que en la convocatòria mateixa 
dirigida als ajuntaments per sol.licitar la inclusió en el 
Pla s'hi indicava aquest aspecte. 

 
 Pel que fa a la tramitació del Pla, s'ha de 

tenir en compte el que preveu l'art. 32 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril pel qual s'aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local que disposa que el Pla s'ha d'insertar en el 
Butlletí Oficial de la CAIB perquè s'hi puquin formular 
al.legacions i reclamacions durant un termini de deu dies. 

 
El Pla Insular de Cooperació es remetrà per el 

seu informe, als efectes de l'esmentat R.D. 1328/1997, a la 
Delegada del Govern i a la  Comissió Provincial de 
Col.laboració de l'Estat amb les Entitats Locals. Els 
esmentats informes hauran d'esser emesos en el termini de 
deu dies. En cas contrari s'entendran favorables.  
 

Conseqüentment amb tot quan s'ha exposat, el 
President de la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i 
Ocupació fa la següent proposta d' 
 
 ACORD 
 

1r.- Aprovar inicialment el Pla de Cooperació a 
les Obres i Serveis municipals per a l'any 1999, 
corresponent a l'illa de Mallorca, en la forma que està 
redactat en la documentació adjunta i d'acord amb el 
finançament següent: 
 
- Aportació del Consell Insular de Mallorca  ...423.872.101  
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- Aportació Comunitat Autònoma   ...200.000.000 
  
- Aportació M.A.P.   ....................   275.000.000  
- Aportació Ajuntaments   ..............    653.622.244  
- Aportació empreses    . ............              0    
- Import dels pressuposts   ..............  1.552.494.345  
    

2n.- Aprovar inicialment el Pla Plurianual 
1999/2000, amb les quantitats anuals següents:  
 
- Any 1999    ...................     1.552.494.345 
- Any 2000    ...................       866.873.867       

  
3r.- D'acord amb l'article 6 del R.D. 1328/1997, 

de 1 d'agost, el Pla complementari per poder aplicar els  
romanents que es puguin originar correspondrà a les obres 
de l'anualitat de l’any 2000. 

 
4è.- El Pla d'Obres i Serveis s'exposarà al 

públic durant un termini de 10 dies hábils mitjançant 
anunci al BOCAIB perquè es puguin formular reclamacions i 
al.legacions. També es comunicarà a la Federació d'Entitats 
Locals de les Illes Balears(FELIB) i es trametrà a informe 
de la Delegada del Govern a Balears i de la Comissió 
Provincial de Col.laboració de l'Estat  amb les 
Corporacions Locals. Aquests informes, si no son emesos en 
el termini de deu diès, s'entendrà que ho són en sentit 
favorable.  
 
5è.- El Pla Insular de Cooperació definitivament aprovat es 
remetrà amb el corresponent expedient administratiu al 
Ministeri per a les Administracions Públiques abans de dia 
31 de març de 1999.” 
 
 

  
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
 
 

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
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El Sr. Orta demana votació agrupada de tots els 

punts corresponents a l'Àrea de Cultura. 
 

El Sr. Pons (PSM) hi està d'acord, tot i que en 
vol explicar el contingut. 
 

Pel que fa al punt 12, que fa referència al 
conveni de col⋅laboració entre el Consell de Mallorca, la 
Conselleria de Foment i l'Ajuntament de Palma per a  la 
realització d'un projecte d'usos culturals, indica que es 
tracta simplement d'introduir-hi una modificació que diu 
que el destinatari de les quantitats i l'entitat 
responsable d'encarregar el projecte serà Serveis 
Ferroviaris. 
 

El Punt 13, continua, fa referència a un canvi de 
partida de 15 milions per constituir la Fundació. 
 

El punt 14 conté una proposta d'inclusió de 
l'arxiu Antich de Llorach, un patrimoni documental 
important que el Consell va acordar incloure en 
l'Inventari, una inclusió que ara s'ha de ratificar i 
comunicar a la Comunitat perquè l'inclogui en el seu 
Catàleg. 
 

El punt 15 fa referència a la proposta 
d'integració del Consell en el Patronat de la Fundació del 
Teatre del Mar que fa una sèrie d'anys que funciona i 
programa i impulsa aquest Teatre. Es tracta ara d'iniciar 
una nova fase de més reforçament amb la incorporació del 
Consell, l'Ajuntament i el Govern Balear. Pensa que la 
presència de les tres institucions pot contribuir a 
reforçar aquesta proposta teatral i, per això, demana el 
suport de tots els grups. 

 
 
 

PUNT 12.- PROPOSTA DE SUBSTITUCIÓ DEL TEXT DEL 
COVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA, LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I 
L'AJUNTAMENT DE PALMA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
D'USOS CULTURALS DEL PARC DE LES ESTACIONS DE PALMA, 
APROVAT PEL PLE DE 2 DE NOVEMBRE DE 1998. 
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  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió de Cultura i Patrimoni Històric: 
 

“ Introducció i informe 
 

Que el passat 2 de novembre, el Ple d'aquesta 
Corporació aprovà per unanimitat el Conveni Marc de 
Col×laboració entre el Consell de Mallorca, la Comunitat 
Autònoma i l'Ajuntament de Palma per la realització del 
projecte d'usos culturals del Parc de les Estacions de 
Palma. 

Ara, aquest text ha estat objecte de diverses 
modificacions per part de les tres institucions, responent 
a la idea de consensuar un text que satisfagui per igual 
les pretensions de les tres institucions. 
 
Pressupost 
 

2.000.000,- pessetes, amb càrrec a la partida 
pressupostària 20.45310.76201. 
 

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

I.- Aprovar el text de conveni marc que 
s'adjunta entre el Consell Insular de Mallorca, la 
Conselleria de Foment i l'Ajuntament de Palma,  per a la 
realització del projecte d'usos culturals del Parc de les 
Estacions de Palma, el text del qual s'adjunta al present 
acord, i destinar-hi la quantitat de 2.000.000,- ptes. amb 
càrrec a la partida pressupostària núm.20.45310.76201.  
 

Aquest text de conveni substitueix en la seva 
totalitat el text aprovat per acord d'aquest Ple de dia 2 
de novembre de 1998, que queda sense efecte. 
 

II.- Facultar a l'Hble. Sra. Presidenta del 
Consell Insular de Mallorca, Maria Antònia Munar i Riutort, 
perquè firmi l'esmentat text de conveni.” 

 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 13.- MODIFICACIÓ PARTIDA APORTACIÓ CIM 
PATRONAT FUNDACIÓ TEATRE D'INCA 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 

“ Introducció i informe 
 
  El Ple del CIM, en sessió de dia 6 de juliol de 
1998, atesa la proposta oportuna de la de Cultura i 
patrimoni Històric, acordà, entre d'altres, 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 membres fundadors, amb l'objectiu 
d'adquirir l'immoble urbà i la indústria del cinema i teatre 
del Teatre Principal d'Inca i fer-ne un centre promotor i 
difusor de la cultura. 
 
  El CIM hi destinà 15.000.000.- PTA com a dotació 
inicial, a càrrec de la partida 20.45130.76202. 
 
  Es tracta de modificar la partida a què s'imputà 
aquest acord, perquè es pugui aprofitar un romanent 
pressupostari. 
 
   
Pressupost 
 
  Sense variar: 15.000.000.- PTA, que s'imputaran a 
la partida 20.45130.7620280 en lloc de la partida 
20.45130.76202 
 
  Per això, es proposa que es prengui el següent 
 
Acord 
 
  Modificar el punt 3r. de l'acord pres pel Ple del 
CIM, de dia 6 de juliol de 1998, d'aportació de 15.000.000.- 
PTA, com a dotació inicial, a la Fundació Teatre Principal 
d'Inca, a càrrec de la partida 20.45130.76202, en el senti 
d'imputar aquesta quantitat a la partida 20.45130.7620280.”  
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S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
PUNT 14.- PROPOSTA  D’INCLUSIÓ A L’INVENTARI DEL 

PATRIMONI CULTURAL MOBLE DE LA CAIB DE  L’ARXIU ANTICH DE 
LLORACH (PATRIMONI DOCUMENTAL). 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió de Cultura i Patrimoni Històric: 
 

“ Atès que la Comissió Insular del Patrimoni 
Històrico-Artístic de Mallorca acordà, en la sessió de data 
12 de novembre de 1997, la incoació de l'expedient 
d'inclusió a l'Inventari del Patrimoni Cultural Moble de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a favor de l’Arxiu 
Antich de Llorach. 
 

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

En virtut del que disposen la Llei 16/1985, de 25 
de juny, del patrimoni històric espanyol, el Reial Decret 
111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de 
l'esmentada Llei, el decret autonòmic 94/1991, de 31 
d'octubre, sobre el procediment; i la Llei 6/1994, de dia 
13 de desembre, d'atribució de competències als Consells 
Insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció 
sòciocultural, d'animació sòciocultural, de dipòsit legal 
de llibres i d'esports, i el Reglament Orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, aprovat pel Ple de data 6 d’abril de 
l.998, sobre l'òrgan competent per a la resolució d'aquest 
expedient d'inclusió a l'Inventari del Patrimoni Cultural 
Moble de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,  la 
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca, en la sessió de data 4 de novembre de 1998, va 
acordar, per unanimitat elevar al ple la següent proposta 
d’acord: 
 

“I.- S’inclou a l’Inventari del Patrimoni 
Cultural Moble de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears “L’Arxiu Antich de Llorach com  Patrimoni 
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documental, que compren els elements relacionats a l’annex 
d’aquest acord. 

 
II.- Els efectes d'aquesta inclusió són els que 

genèricament estableixen la  Llei 16/1985, de 25 de juny, 
del  patrimoni històric espanyol i la normativa que la 
desplega. 
 

III.-Aquest acord s'ha de publicar en el Butlletí 
Oficial de l'Estat i al Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, i s'ha de comunicar a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a 
la seva anotació definitiva a l'Inventari del Patrimoni 
Cultural Moble de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, i insti la seva anotació a l'Inventari General de 
Béns Mobles.“ 

 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
 

PUNT 15.- PROPOSTA INTEGRACIÓ DEL CIM AL PATRONAT  
DE LA FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR 

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

“Introducció i informe 
 
  La Fundació Teatre del Mar, sense ànim de lucre, 
té com a objectius: 
 
  a) La promoció, producció, gestió, programació i 
difusió d'espectacles teatrals dirigits a un públic 
majoritari, a partir d'uns postulats estètics i cívics que 
atenguin l'interès públic i general, com a expressió d'un 
forma artística, creativa, plural i contemporània. 
 
  b) L'extensió de les activitats pròpies a altres 
àmbits de les arts de l'espectacle, tant en aspectes 
creatius com els que fan referència a la reflexió, l'anàlisi 
i la difusió de les matèries. 
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  c) La consecució i el sosteniment de les 
infrastructures i dels mitjans tècnics i professionals 
necessaris per al desenvolupament d'aquestes activitats en 
condicions òptimes, així com els recursos financers que els 
han de fer possibles. 
 
  d) El foment de tot tipus d'accions destinades a 
un major coneixement i difusió de les arts de l'espectacle, 
tant dins el context cultural propi de les illes com en 
altres àmbits culturals, molt especialment allò que es 
refereix a la divulgació de la realitat cultural de les 
illes fora de les nostres fronteres. 
 
  e) La realització d'activitats de formació 
professional, tant artístiques com tècniques, en relació i 
col⋅laboració amb altres institucions semblants. 
 
  f) La recollida i conservació del patrimoni 
històric documental referent a les activitats teatrals i 
d'espectacles, amb la finalitat de facilitar la seva 
utilització per part d'estudiosos i les iniciatives de 
difusió dirigides a l'entorn públic. 
   
  Componen el Patronat de la Fundació, entre 
d'altres, la UIB, l'OCB, l'Associació de Veïnats del Molinar 
i Iguana Teatre. N'han demanat la incorporació al Govern 
Balear,  a l'Ajuntament de Palma i al CIM. 
     
   
Pressupost 
 
  A aportar per enguany: 2.000.000.- PTA 
 
  Per això es proposa que es prenguin els següents 
 
Acords 
 
  1.- Integrar el CIM dins el Patronat de la 
Fundació Teatre del Mar, del que formarà part com a patró 
vitalici. 
 
  2.- Aportar-hi la quantitat de 2.000.000.- PTA per 
a 1998. 
   



 
 

48 

 

  3.- Designar-hi representant del CIM el president 
de la Comissió de Cultura i Patrimoni Històric, Damià Pons i 
Pons.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  URBANISME I HABITABILITAT. 

 
 

PUNT 16.- RECURS ORDINARI DE REVISIÓ, INTERPOSAT 
PEL SR. ANTONIO GINARD PERELLÓ. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del 

President de la Comissió Insular d’Urbanisme i 
Habitabilitat: 

 
“ Estimar el recurs de revisió, tot considerant-lo 

recurs ordinari, interposat pel Sr. Antonio Ginard Perelló 
contra l’acord adoptat per la CIUM, en sesssió celebrada els 
dies 9 i 16 de gener de 1998, de denegació de l’autorització 
prèvia per a la construcció d’un habitatge unifamiliar en el 
polígon 20, parcel·la 228, del terme d’Artà; tot això, sobre 
la base de  l’informe emés pel Cap del Servei Jurídic-
Administratiu de l’Àrea d’Urbanisme i l’Aparellador dels 
Serveis Tècnics, de data 21 d’octubre de 1998.” 

 
 
S'aprova la proposta per vint-i-nou vots a favor 

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

 
 
PUNT 17.- DESESTIMACIÓ DEL RECURS ORDINARI 

INTERPOSAT PEL SR. JAIME RAMIS CORRÓ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del 

President de la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 
“ Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. 

JAIME RAMIS CORRÓ contra l’acord adoptat per la CIUM, en 
sesssió celebrada dia 24 d’octubre de 1998, de suspensió o 
interrupció de la seva sol·licitud d’autorització del 
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projecte d’habitatge unifamiliar aïllat en el polígon 2, 
parcel·la 294-A, sòl no urbanitzable del terme municipal de 
Costitx; amb confirmació de l’acord recorregut, tot 
assenyalant que s’ha observat igualment que la sol·licitud 
presentada incompleix que preveu el PPOB pel que respecta a 
la superfície de parcel·la, qüestió sobre la qual el 
particular podrà formular al·legacions, que seran valorades 
en el moment de la resolució definitiva de la seva 
sol·licitud, tan bon punt com s’hagi aixecat la suspensió de 
llicències acordada, tot això, sobre la base dels informes 
emesos pel Lletrat-en-cap del CIM, de data 31 d’agost de 
1998, i pel Cap del Servei Jurídic-Administratiu de l’Àrea 
d’Urbanisme, de 3 d’agost de 1998.” 

 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
 

PUNT 18.- DESESTIMAR EL RECURS ORDINARI 
INTERPOSAT PEL SR. GABRIEL COMPANY BAUZÁ. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del 

President de la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 
“ Desestimar el recursos ordinaris interposats pel 

Sr. Gabriel Company Bauzá, en representació de la mercantil 
“Espais d’Or, S.L.”, que s’acumulen en base a l’article 73 
de la LRJ-PAC, contra respectius acords adoptats per la 
CIUM, en sesssió celebrada dia 21 de novembre de 1997, de 
denegar les autoritzacions prèvies sol·licitades per a la 
construcció d’uns altres tants habitatges unifamiliars 
aïllats en el polígon 37, parcel·les 201-1, 201-2, 201-3 i 
201-4, sòl no urbanitzable del terme municipal de Felanitx 
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’article 2.1 de la Llei 6/1997, 
del Sòl Rustic de les Illes Balears, com també els article 
16.2   (avui, 20.2, Llei 6/1998) i 138.b) del Text Refús de 
la Llei del Sòl de 1992; tot això, sobre la base dels 
antecedents expressats en els informes emesos per la 
Lletrada del CIM, de data  23 de setembre de 1998, i pel Cap 
del Servei Jurídic-Administratiu de l’Àrea d’Urbanisme, de 
13 d’agost de 1998.” 
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S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 19.- ESTIMAR EL RECURS ORDINARI INTERPOSAT 
PEL SR. BARTOLOMÉ BENNASSAR FERNÁNDEZ. 

 
 Es dóna compte de la següent proposta del 

President de la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 
“ Estimar el recurs ordinari interposat pel Sr. 

Bartolomé Bennassar Fernández contra l’acord adoptat per la 
CIUM, en sesssió celebrada dia 24 d’octubre de 1997, de 
denegar el projecte d’habitatge unifamiliar aïllat en el 
polígon 6, parcel·les 394, 395. 396 i 397, sòl no 
urbanitzable del terme municipal d’Alcúdia; tot això, sobre 
la base dels informes emesos pel Lletrat-en-cap del CIM, de 
data 31 d’agost de 1998, i pel Cap del Servei Jurídic-
Administratiu de l’Àrea d’Urbanisme i l’Aparellador dels 
Serveis Tècnics, de 4 d’agost de 1998.” 

 
 
S'aprova la proposta per vint-i-nou vots a favor 

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

 
 

PUNT 20.- ESTIMAR EL RECURS ORDINARI INTERPOSAT 
PEL SR. GUILLERMO DEZCALLAR ENSEÑAT. 

 
 
La presidenta retira aquest punt de l'ordre del 

dia a petició del Sr. Quetglas. 
 
 

 
PUNT 21.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. JOSÉ 

DE ESPAÑA GUASP. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del 

President de la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 
“ Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. 

José de España Guasp, actuant en representació de la 
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mercantil “Explotaciones Agropecuarias Mont Blanch, S.A.” 
contra l’acord adoptat per la CIUM, en sesssió celebrada dia 
24 d’octubre de 1997, de suspensió o interrupció de la 
tramitació de la seva  sol·licitud d’autorització per a la 
construcció d’habitatge unifamiliar aïllat, al polígon 5 
parcel·la 129-10 sòl no urbanitzable del terme municipal de 
Maria de la Salut; tot això, sobre la base dels informes 
emesos pel Lletrat-en-cap del CIM, de data 31 d’agost de 
1998, i pel Cap del Servei Jurídic-Administratiu i 
l’Aparellador dels Serveis Tècnics de l’Àrea d’Urbanisme, de 
6 d’agost de 1998.” 

 
 
S'aprova la proposta per desset vots a favor 

(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i quinze abstencions (PP, Mixt). 
 

 
 
 

PUNT 22.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. JOSÉ 
DE ESPAÑA GUASP. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del 

President de la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 
“ Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. 

José de España Guasp, actuant en representació de la 
mercantil “Explotaciones Agropecuarias Mont Blanch, S.A.” 
contra l’acord adoptat per la CIUM, en sesssió celebrada dia 
24 d’octubre de 1997, de suspensió o interrupció de la 
tramitació de la seva  sol·licitud d’autorització per a la 
construcció de fins a vuit habitatges unifamiliars aïllats, 
al polígon 5 parcel·les 129-2, 129-3, 129-4, 129-5, 129-6, 
129-7, 129-8 i 129-9 sòl no urbanitzable del terme municipal 
de Maria de la Salut; tot això, sobre la base dels informes 
emesos pel Lletrat-en-cap del CIM, de data 31 d’agost de 
1998, i pel Cap del Servei Jurídic-Administratiu i 
l’Aparellador dels Serveis Tècnics de l’Àrea d’Urbanisme, de 
6 d’agost de 1998.” 

 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 23.- RECURS ORDINARI FORMULTAT PER LA SRA. 
VERÓNICA SOLIVELLAS PAYERAS. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del President de 

la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
  

 “ Vist el recurs ordinari formultat per la Sra. 
Verónica Solivellas Payeras contra l’acord de la Comissió 
Insular d’Urbanisme de dia 24 d’octubre de 1997, pel qual es 
va denegar l’autorització prèvia sol·licitada per 
construcció d’un habitatge aillat en el polígon 1 parcel·la 
120 del Terme municipal de Búger,  es faculta al Conseller 
Delegat d’Urbanisme, perquè amb carácter previ a la 
resolució definitiva del recurs interposat, tot fent 
aplicació del que disposa l’art. 113.3 de la Llei de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (Llei 30/1992, de 26 de novembre), 
comuniqui que es concedeix un tràmit d’audiència perquè la 
particular i l’Ajuntament afectat puguin, en un termini de 
deu dies, deduir al·legacions en relació al tema del 
compliment de la normativa aplicable sobre superfície mínima 
de parcel·la quan a la seva sol·licitud d’autorització 
prèvia per a la construcció d’un habitatge, sobre la base 
dels informes emesos pel Lletrat del CIM, de data 11 de 
setembre de 1998, i pel Cap del Servei Jurídic-Administratiu 
de l’Àrea d’Urbanisme, de 7 d’agost de 1998.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 24.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. JUAN 
BAUTISTA GABRIEL BOTELLA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del President de 

la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
  

  “ Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. Juan 
Bautista Gabriel Botella, actuant en representació de la 
mercantil “Zarpimi, S.A.” contra l’acord adoptat per la 
CIUM, en sesssió celebrada dia 21 de novembre de 1997, de 
denegar la declaració d’interès social sol·licitada per a la 
construcció, annexa a un camp de golf autoritzat, d’un 
apart-hotel de 347 places, a la finca “Sa Vinyola” del terme 
municipal de Campos; tot això, sobre la base dels informes 
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emesos pel Lletrat-en-cap del CIM, de data 3 de setembre de 
1998, i pel Cap del Servei Jurídic-Administratiu i 
l’Arquitecte dels Serveis Tècnics de l’Àrea d’Urbanisme, de 
31 de juliol de 1998.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

     PUNT 25.- SUBVENCIONS  MILLORA DE PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del President de 

la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 
 “ 1er.- Excloure les sol·licituds de subvenció en 
millora de planejament presentades per l’Ajuntament 
d’Escorca per redacció d’E.I.A. per modificació puntual de 
les NNSS de planejament, pla especial de protecció i 
modificació puntual de NNSS, i per l’Ajuntament de 
Vilafranca de Bonany per redacció de catàleg d’edificis, 
tota vegada que la sol·licitud ha estat presentada fora de 
termini. 
 
 2on.- Excloure la sol·licitud de l’Ajuntament de Llubí 
de subvenció per un pla especial de la xarxa de camíns 
públiques tota vegada que de la documentació remesa es 
comprova que no compleix el destí de la convocatòria, en 
tractar-se d’un projecte d’obra ordinària de millora de 
camins. 
 
 3er.- Concedir una subvenció per la quantitat que 
s’indica i pels projectes corresponents, als Ajuntaments que 
a continuació es detallen: 
 
Alcúdia Catàleg camíns públics 943.095 
Llubí Règim aplicable a construccions 2.099.9
Maria de Pla Especial Xarxa de Camíns 1.826.0
Palma Pla Especial de Son Dameto 1.217.3
Palma Pla Especial de Reforma Interior 1.217.3
Petra Catàleg d'edificis d'interès 870.871 
Porreres Catàleg d'edifics, conjunts i 1.095.6
Santa Catàleg d'edificis i jaciments 465.809 
Sineu Estudi del Centre Antic de Sineu 1.623.1
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Petra Inventari de Camíns Rurals 1.640.8
 
 La totalitat de subvenció concedida és de 13.000.000.- 
milions de pessetes, a distribuir segons les consignacions 
anuals dels exercicis 1998, 1999 i 1000, que figuren a 
l’annex de la proposta. 
 
 4art. Indicar als Ajuntaments amb projectes 
subvencionats que en un termini de deu dies hauran de 
presentar el corresponent programa d’execució dels 
treballs.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 26.- AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
PRESENTADES PEL CLUB HÍPIC I CULTURAL "ES RAIGUER".  

 
 

Intervé el Sr. Cañellas (PP). Recorda que la 
Comissió va acordar per unanimitat que l'import de la 
sanció es repartiria proporcionalment al valor real de les 
obres fetes il⋅legalment. Demana si s'ha sol⋅licitat a 
l'Ajuntament d'Inca un informe per determinar exactament 
l'import de l'obra il⋅legal feta fins al moment de donar la 
llicència. Demana això perquè no té constància que a 
l'Ajuntament d'Inca hi hagi arribat cap petició en aquest 
sentit. 
 

Si no se sap exactament quina era la quantitat el 
seu grup no sap si la quantitat de la sanció està ben 
calculada. Per això demana que es retiri la proposta fins 
que no s'hagi determinat quin és el valor de les obres. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) informa que ara mateix no 
pot respondre i per això demana que es retiri aquest punt 
de l'ordre del dia. 
 

Es retira la proposta de l'ordre del dia. 
 
 

 



 
 

55 

 

PUNT 27.- DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES 
PERL SR. MIGUEL MUNAR MUNAR. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del President de 

la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 

"Atesos, a més dels citats, els articles de general 
aplicació, l'Instructor que subscriu PROPOSA al Ple del 
Consell Insular de Mallorca que, en virtut del que disposa 
l'Acord del Ple d'aquesta Corporació de dia 3 de juny de 
1996, adopti el següent acord:   
 

1er.- Desestimar, d'acord amb l'informe del Cap de 
Secció de Disciplina Urbanística de data 15 de setembre de 
1998, les al·legacions formulades perl Sr. Miguel Munar 
Munar, en qualitat de promotor.2on.- Consegüentment imposar 
al Sr. Miguel Munar Munar, en qualitat de promotor, com a 
responsable d'una infracció urbanística 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 de caseta d'eines 
existent. Tot això situat al polígon 3, parcel·la 172, del 
terme municipal de Costitx, i valorat en 705.455 pessetes, 
castigable d'acord amb el que recull l'article 45.F) de 
l'esmentada Llei 10/1990, amb una multa del 50 al 100% del 
seu valor, la sanció de 529.091 pessetes, corresponent al 
75% de la valoració de les obres. - El pagament de 
l'esmentada multa s'haurà de realitzar en metàl·lic en la 
tresoreria d'aquest Consell Insular de Mallorca, en el 
termini de 30 dies, comptadors des del següent a la 
notificació del present acord. Transcorregut aquest termini 
sense que s'hagi efectuat el pagament voluntari de la 
sanció, aquest Consell Insular procedirà la cobrament per la 
via del 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 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. 3er.- Igualment, 
s'acordi sobreseure i arxivar les actuacions iniciades 
contra el Sr. Joan Llobera Buades en estimar les 
al·legacions formulades, per no ser-li imputable cap 
responsabilitat en l'execució de les obres, tot això d'acord 
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amb l'informe del Cap de Secció de Disciplina Urbanística de 
6 de març de 1998.”    
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 28.- EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA, A COSTA DE L'EMPRESA 
RESPONSABLE "BEVI S.A.", RELATIU A L'ABOCADOR IL·LEGAL DE 
FEMS SITUAT A LA PARCEL·LACIÓ BELLAVISTA .PALMA . 
 
 Es dóna compte de la següent proposta del President de 
la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 

“ 1er.- Executar subsidiàriament, essent totes les 
despeses a costa de l'empresa responsable "Bevi S.A.",  
l'Acord adoptat pel Ple del Consell Insular de Mallorca en 
sessió celebrada en data 7 d'abril de 1997, relatiu a 
l'abocador il.legal de fems situat a les parcel·les 1, 2 i 3 
de la parcel.lació Bellavista del terme municipal de Palma,  
i , en conseqüència: 

 
A.- Procedir, en aplicació dels articles 36.2 de la 

Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus Sòlids Urbans, 51.3 
de la Llei Autonòmica 8/1995, de 30 de març, d'atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria d'activitats 
classificades, i 68 de la Llei Autonòmica 10/1990, de 23 
d'octubre, de Disciplina Urbanística, a fer efectius la 
clausura i el tancament immediat de l'esmentat abocador de 
fems il·legal, així com impedir definitivament els usos a 
què hagués donat lloc, i restituir al seu estat primitiu els 
terrenys danyats per les esmentades actuacions sense 
autorització, mitjançant l'adopció de les mesures que en 
Dret pertoquin. 
 

B.- Adoptar amb caire immediat, amb vista a mantenir en 
les degudes condicions sanitàries i de salubritat els 
esmentats terrenys, les següents mesures cautelars: 
 

1) Regularitzar el terreny el millor possible, amb 
l'objectiu d'aconseguir pendents suaus. 
 

2) Finalitzar la regularització amb residus de 
demolició o materials sobrants  d'obres dels voltants, si 
és necessari. 
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3) Procedir a iniciar, amb urgència, una campanya de 

desratització, per tal de limitar l'escampada de rosegadors 
vers els voltants. 

 
4) Cobrir la superfície de l'abocador amb una capa 

d'argila de 100 cm. de  gruix, aproximadament, que evitarà 
que les aigües de pluja puguin penetrar dins la massa de 
fems i produir lixivats. 

 
5) Construir una recollida de les aigües superficials. 

 
C.- Procedir a l'elaboració d'un projecte de restitució 

de la superfície degradada, signat per un tècnic competent, 
que haurà de contenir com a mínim els següents aspectes: 
 

- Estudi geològic. 
- Col·locació d'una capa drenant per damunt de 

l'argila. 
- Col·locació d'una capa de terra vegetal damunt 

l'anterior que serveixi de suport de vegetació. 
- Estabilització de la superfície mitjançant la 

plantació d'espècies autòctones. 
- Evacuació dels gasos d'abocador.  
- Ornamentació addicional i opcional. 
- Pla d'execució. 

 
D.- Sol·licitar a l'Ajuntament de Palma el fidel i 

exacte compliment del present Acord a través de la seva 
policia local, com també sol·licitar, sobre la base del que 
estableix l'art. 61.5 de la referida Llei 10/1990, la 
col·laboració del Servei de Protecció de la Naturalesa de la 
Guàrdia Civil. 
 

2on.- Donar trasllat d'aquest Acord a l'entitat 
responsable, tot advertint-la que l'ús no autoritzat de 
l'abocador, incomplint l'ordre de clausura dictada en 
l'esmentat Acord de data 23 de desembre de 1996, provocarà 
que es passi el tant de culpa al Jutjat d'Instrucció per a 
la determinació de les responsabilitats penals a que 
s'hagués donat lloc. 
 

3er.- Sol·licitar al corresponent registre de la 
propietat la inscripció d'aquest Acord per tal d'aconseguir 
la seva publicitat registral. 
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4rt.- Delegar en la Consellera Delegada de Medi Ambient 

l'adopció de totes les Resolucions, actuacions i mesures que 
es poguessin derivar de l'execució del present Acord.” 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
 

PUNT 29.- EXECUCIÓ  SUBSIDIÀRIA EMPRESA RESPONSABLE 
"LIMPIEZAS BARCELÓ", RELATIU A L'ABOCADOR IL·LEGAL DE FEMS 
AN (SES CANTERES-SES CADENES). 
 
 Es dóna compte de la següent proposta del President de 
la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 

“ 1er.- Executar subsidiàriament, essent totes les 
despeses a costa de l'empresa responsable "Limpiezas 
Barceló",  l'Acord adoptat pel Ple del Consell Insular de 
Mallorca en sessió celebrada en data 23 de desembre de 1996, 
relatiu a l'abocador il·legal de fems situat al Camí de Can 
Duran (ses Canteres-ses Cadenes) del terme municipal de 
Palma,  i , en conseqüència: 

 
A.- Procedir, en aplicació dels articles 36.2 de la 

Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus Sòlids Urbans, 51.3 
de la Llei Autonòmica 8/1995, de 30 de març, d'atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria d'activitats 
classificades, i 68 de la Llei Autonòmica 10/1990, de 23 
d'octubre, de Disciplina Urbanística, a fer efectius la 
clausura i el tancament immediat de l'esmentat abocador de 
fems il·legal, així com impedir definitivament els usos a 
què hagués donat lloc, i restituir al seu estat primitiu els 
terrenys danyats per les esmentades actuacions sense 
autorització, mitjançant l'adopció de les mesures que en 
Dret pertoquin. 
 

B.- Adoptar amb caire immediat, amb vista a mantenir en 
les degudes condicions sanitàries i de salubritat els 
esmentats terrenys, les següents mesures cautelars: 
 

1) Regularitzar el terreny el millor possible, amb 
l'objectiu d'aconseguir pendents suaus. 
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2) Finalitzar la regularització amb residus de 
demolició o materials sobrants  d'obres dels voltants, si 
és necessari. 

3) Procedir a iniciar, amb urgència, una campanya de 
desratització, per tal de limitar l'escampada de rosegadors 
vers els voltants. 

4) Cobrir la superfície de l'abocador amb una capa 
d'argila de 100 cm. de gruix, aproximadament, que evitarà 
que les aigües de pluja puguin penetrar dins la massa de 
fems i produir lixivats. 

5) Construir una recollida de les aigües superficials. 
 

C.- Procedir a l'elaboració d'un projecte de restitució 
de la superfície degradada, signat per un tècnic competent, 
que haurà de contenir com a mínim els següents aspectes: 
 

- Estudi geològic. 
- Col·locació d'una capa drenant per damunt de 

l'argila. 
- Col·locació d'una capa de terra vegetal damunt 

l'anterior que serveixi de suport de vegetació. 
- Estabilització de la superfície mitjançant la 

plantació d'espècies autòctones. 
- Evacuació dels gasos d'abocador.  
- Ornamentació addicional i opcional. 
- Pla d'execució. 

 
D.- Sol·licitar a l'Ajuntament de Palma el fidel i 

exacte compliment del present Acord a través de la seva 
policia local, com també sol×licitar, sobre la base del que 
estableix l'art. 61.5 de la referida Llei 10/1990, la 
col×laboració del Servei de Protecció de la Naturalesa de la 
Guàrdia Civil. 
 

2on.- Donar trasllat d'aquest Acord a l'entitat 
responsable, tot advertint-la que l'ús no autoritzat de 
l'abocador, incomplint l'ordre de clausura dictada en 
l'esmentat Acord de data 23 de desembre de 1996, provocarà 
que es passi el tant de culpa al Jutjat d'Instrucció per a 
la determinació de les responsabilitats penals a que 
s'hagués donat lloc. 
 

3er.- Sol·licitar al corresponent registre de la 
propietat la inscripció d'aquest Acord per tal d'aconseguir 
la seva publicitat registral. 
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4rt.- Delegar en la Consellera Delegada de Medi Ambient 

l'adopció de totes les Resolucions, actuacions i mesures que 
es poguessin derivar de l'execució del present Acord.” 

 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
 

PUNT 30.- REVISIÓ D’OFICI DE L’ACTE ADMINISTRATIU DE 
CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SENCELLES. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del President de 

la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 
 “ 1er.- D’acord amb l’informe de la Cap de Secció de 
Disciplina Urbanística i Habitabilitat, que forma part 
integrant del present acord, instar, en base a l’article 64 
de la Llei de Disciplina Urbanística, al Batle de 
l’Ajuntament de Sencelles perque procedesqui a iniciar la 
revisió d’ofici de l’acte administratiu de concessió de 
llicència d’obra, efectuat per Decret de 14 de maig de 1997, 
pel qual es va autoritzar l’obra de reforma i ampliació de 
vivenda unifamiliar aïllada al polígon 8, parcel·la 57. 
 
 2on.- Aplicar les mesures de protecció i defensa de la 
legalitat urbanística que es preveuen a l’esmentada Llei per 
als actes sense llicència.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 31.- INFRACCIÓ URBANÍSTICA, NICOLAS GÓMEZ 
FERNÀNDEZ. LLUCMAJOR. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del President de 

la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 

“ Atesos a més dels citats, els articles de general 
aplicació, l'Instructor que subscriu Proposa al Ple del 
Consell Insular de Mallorca que, en virtut del que disposa 
l'Acord del Ple d'aquesta Corporació de dia 3 de juny de 
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1996 acordi: 1er.- Imposar al Sr. Nicolás Gómez Fernández, 
en qualitat de promotor, una sanció de 5.605.864 pessetes, 
corresponent al 75 % de la valoració de les obres, com a 
responsable d'una infracció urbanística tipificada a 
l'article 27.B) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre de 
Disciplina Urbanística, i qualificada de greu segons 
l'article 28.2 del mateix cos legal i consistent en la 
construcció d'una nau industrial de planxa metàl·lica de 73 
m2 de planta i 3 m. d'altària, cobert industrial de xapa de 
98 m2 de planta i 3 m. d'altària  i nau industrial de blocs 
de 240,00 m2 de planta i 3,00 m. d'altària, tot això situat 
a la parcel×la 25, polígon 34 del terme municipal de 
Llucmajor i valorats en 7.474.486 pessetes, sancionable 
d'acord amb el que recull l'article 45 f) de l'esmentada 
Llei 10/1990, amb una multa del 75% del seu valor. 
3er.- 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 
segúent 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 del 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 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.- 4rt.- Igualment que s'acordi sobreseure i arxivar 
les actuacions iniciades contra la Sra. Ana Mójer Vidal i 
Marcos Gelabert Vidal, en estimar les al·legacions 
formulades, en virtut de l'informe del Cap de Secció de 
Disciplina Urbanística de 8 de juliol de 1998, per no ser-li 
imputable cap responsabilitat respecte a l'execució de les 
obres.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

Abans de passar al punt següent es produeix un 
debat global referit als punts 32-39. 
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Intervé el Sr. Grosske (EU). Considera que els 
punts 32 a 39 fan referència al planejament de Sóller i a 
diversos recursos presentats a l'aprovació d'aquest Pla. 
Pensa que les propsotes són prou importants políticament 
per fer una explicació sobre el sentit del vot. 
 

Considera que hi ha bàsicament quatre tipus de 
recursos; uns que fan referència a recursos contra 
l'aprovació del Pla i que EU està a favor de desestimar, i, 
després, hi ha recursos referits a tres qüestions concretes 
del Pla General de Sóller, sobre les quals EU té una 
posició matisada. 

Considera que les tres qüestions van incloses en 
el recurs presentat pel Sr. Gual de Torrella, el qual pot 
servir de referència. La primera qüestió que s'hi planteja 
és una estimació parcial del recurs en el sentit que les 
àrees d'assentament dins paisatges d'interès previstes en 
el nou Pla general, a l'espera de l'aprovació del Pla 
especial que preveu el Pla General mateix, s'hi puguin fer 
obres de millora, conservació, restauració i consolidació 
que no comportin un augment de volum. Considera que això és 
raonable i anuncia el vot a favor d'aquest aspecte de la 
resolució, un aspecte que coincideix també amb altres 
recursos que es veuran a continuació. Així i tot voldria 
que el responsable d'urbanisme explicàs si aquesta 
resolució garanteix que no hi hagi canvis d'ús en les 

edificacions o instal⋅lacions que siguin objecte d'aquestes 
obres. Si és així voldria que això constàs expressament en 
el text de la resolució, o bé, si el responsable 
d'urbanisme considera que queda garantit que no hi haurà 
canvi d'ús, n'hi hauria prou que constàs en acta aquesta 
seguretat.  
 

Hi ha altres aspectes referits a qüestions 
d'edificació en sòl rústic en el terme municipal de Sóller  
que es resolen de manera incorrecta i, per tant, EU hi 
votarà negativament en tots els casos. 
 

S'hi refereix globalment. Recorda que el Pla 
General de Sóller plantejava una figura per poder edificar 
en zones ARIP i en zones ANEI, molt restrictiva, molt en la 
línia d'inventar coses, com eren els famosos porxos de la 
vall de Sóller que tenien unes greus limitacions, com ara 
una superfície màxima de 60 m2, no podien tenir 
subministrament elèctric i, en certa manera s'intentava fer 
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veure que es podien fer unes construccions per ajudar a la 
conservació d'aquestes zones rústiques sense caure en una 
edificació de vertaders habitatges a la vall. 
 

Opina que la manera com es resolen aquests 
recursos implica que aquesta figura innovadora queda 
anul⋅lada, substituïda per una edificació de la vall de 
Sóller en zones ANEI i en zones ADIP, en deixar de banda 
les limitacions a què s'ha referit abans, a més de permetre 
edificar en les parcel⋅les segregades posteriorment a 
l'aprovació inicial de Pla General, o sigui el mes de 
setembre del 94, de manera que ara, encara que sigui en 
superfícies mínimes superiors, s'hi podrà construir i, per 
tant, es podran parcel⋅lar grans finques. 
 

Pensa que aquesta línia seguida en la resolució 
dels recursos constitueix una direcció absolutament 
regressiva des del punt de vista d'EU, molt poc 

proteccionista, ja que permet construir i parcel⋅lar en 
zones ANEI i, per totes aquestes raons anuncia que el seu 
grup votarà en contra de tota la resta de la resolució del 
punt 32 pel que fa a canvis de superfícies, en contra de la 
permissivitat en la construcció de parcel⋅les segregades 
posteriorment al setembre del 94 i igualment pel que fa al 
subministrament elèctric. Considera que amb aquestes 
explicacions i els anuncis sobre intenció de vot referits 
al punt 32 queda ben explicitada la posició del seu grup 
pel que fa a la resta de recursos fins al punt 39. 

Intervé el Sr. Cañellas (PP). El seu grup 
considera que el cas de Sóller és excepcional i sense 
precedents. Exposa que en aquest cas, el Consell, agradi o 
no, imposa un criteris, imposa un Pla general a un poble 
que pareix que no el vol, ja que el batle mateix presenta 
un recurs que té el suport d'una decisió del Ple municipal. 
 

Considera que si l'Ajuntament no vol el Pla és 
molt poc polític, per no dir poc ètic, que el Consell hagi 
de prendre la decisió. Pensa que un ajuntament no pot 
admetre que el pla d'urbanisme municipal l'imposi el 
Consell. Pensa que l'enfocament no és adequat en aquest 
cas, sense voler dir si és bo o si és dolent. 
 

Proposa que es retorni el Pla a l'Ajuntament amb 
la indicació dels punts que tècnicament no són admissibles, 



 
 

64 

 

de manera que el Consell pugui acceptar les propostes fetes 
per l'Ajuntament. Opina que el Consell no s'ha d'erigir en 
jutge d'una qüestió que és vital per a Sóller, on hi ha un 
ajuntament que sap què vol i que ha estat votat pel poble. 
 

Conclou reiterant la proposta d'estimar el recurs 
presentat per l'Ajuntament, retornar al Pla a Sóller i que 
l'Ajuntament faci una altra proposta. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Assegura que tots 
els membres de la Comissió que han hagut d'intervenir en 
aquesta qüestió són conscients que s'han trobat amb un dels 
problemes més mals de resoldre, ja que és molt difícil 
intentar ajustar segons quins pactes polítics a la funció 
de la Comissió que és fonamentalment la vigilància de la 
legalitat. 
 

Informa que hi ha hagut molts de problemes que 
feien difícil sostenir la postura municipal en relació a 
segons quines qüestions. Vol cridar l'atenció del Sr. 
Grosske que ha assenyalat aquelles qüestions en què la 
Comissió efectivament ha afluixat per raons d'informes 
jurídics, com ara la frontera del 94 per determinar la 
capacitat edificatòria dins el sòl rústic que aquests 
informes consideren insostenible. El Sr. Grosske no s'ha 
referit a aquelles postures en què la Comissió no ha pogut 
donar la raó a l'Ajuntament en relació a, per exemple, 
parcel⋅la mínima a la zona d'olivars on es pretenien unes 
parcel⋅les per davall de les dimensions que determina la 
Llei de sòl rústic. 
 

Qualifica la solució a aquests recursos de 
salomònica políticament i de possible jurídicament. 
 

Respon al Sr. Cañellas recordant que no es tracta 
de donar la benedicció a allò que l'Ajuntament pretén amb 
independència del dret i de les possibilitats 
urbanístiques. Afirma que la solució dels recursos és 
correcta.  
 

En relació a la possibilitat del canvi d'ús a què 
s'ha referit el Sr. Grosske, pensa que no hi ha ni 
remotament cap possibilitat, ja que allò és una zona on 
només hi ha habitatges i una zona on no es pot pensar que 
hi pugui haver res més, ja que físicament és molt 
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complicada. Assegura que no tendria cap inconvenient a 
incloure-hi la impossibilitat de canvi d'ús, però no està 
gaire segur que sigui possible posar-la-hi ara que ha 
passat tota la tramitació. En qualsevol cas assegura que no 
hi veu la possibilitat del canvi. 
 

Afirma que les propostes s'han elaborat 
bàsicament a partir dels informes tècnics i que donen una 
resposta jurídica correcta i políticament equilibrada. 
 

El Sr. Grosske (EU) considera correcta 
l'explicació del  Sr. Quetglas sobre la impossibilitat dels 
canvis d'ús.  
 

En relació a les afirmacions del Sr. Cañellas 
referides al respecte a l'autonomia municipal i a les del 
Sr. Quetglas que sembla que vol fer veure que les 
resolucions no tenen més que un caràcter jurídic i tècnic, 
vol fer observar que les competències de cada institució 
són clares i concretament l'aprovació definitiva dels plans 
generals correspon al Consell. Tal volta seria possible 
retornar el Pla a l'Ajuntament, no creu que sigui 
aconsellable però fer-ho amb aquest pla aprovat inicialment 
el 94, però allò que vol remarcar és que es tracta d'una 
qüestió eminentment política i no una qüestió ni tècnica ni 
de diferències sobre com es veuen les capacitats 
competencials de cada institució. Ho ha dit el Sr. 
Quetglas, es tracta d'una decisió salomònica políticament, 
entre un pacte de progrés a Sóller, que intenta 
dificultosament arribar a un acord i, a la vegada, arribar 
també a un acord amb el seu homòleg al Consell. El resultat 
de tanta tensió és una solució regressiva per al sòl 
rústic, que permet l'edificació en ANEI i que retrocedeix 
en relació a les determinacions inicials del Pla. 
 

L'interès d'EU, assegura, se centra en la manera 
com queda protegit el sòl rústic de Sóller i resulta que 
avui queda més poc protegit encara que així com hi quedava 
amb una solució que EU ja considerava clarament imperfecta 
com era la solució del Pla aprovat inicialment el 94. 
 

El Sr. Cañellas (PP) demana que primer es voti el 
recurs de l'Ajuntament de Sóller. Així quedaria clar que el 
Consell no vol admetre allò que proposa l'Ajuntament. Una 
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vegada feta aquesta votació, el seu grup podria votar 
favorablement altres apartats. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) pensa que la proposta del 
Sr. Cañellas podria esser complicada a l'hora de fer 
votacions parcials. Tot i així si no hi ha obstacles de 
tipus reglamentari no hi posa cap inconvenient. Hi afegeix 
que la votació negativa del pacte de progrés respecte a 
allò que proposa el pacte de progrés de Sóller demostra 
l'objectivitat de la decisió.    
 
 
 

PUNT 32.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. PEDRO 
GUAL DE TORRELLA GARCIAS.SOLLER. 
 

Es dóna compte de la següent proposta del President de 
la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 

“ 1er. Estimar parcialment el recurs ordinari 
interposat pel Sr. PEDRO GUAL DE TORRELLA GARCIAS contra 
l’acord adoptat per la comissió insular d’urbanisme, en 
sessió de dia 27 de març de 1998, d’aprovació definitiva 
parcial (amb prescripcions) del pla general d’ordenació de 
sòller, pel que respecta al sòl rústic,  en el següent 
sentit: 

Determinar com a règim transitori a aplicar a sòl ASPI-
PHT  (mentre no resulti aprovat el PE previst) el següent: 
“En els edificis i instal·lacions inclosos dins l’àmbit del 
Pla Especial, mentre no es desenvolupi aquest i si nohan 
estat construïts en contra del planejament vigent en el seu 
dia, es permetran les obres de millora o de conservació, 
restauració i consolidació que no comportin augment de 
volum, tal com queden definides en l’annex normatiu 6”. 

Deixar sense efecte que no es pugui dotar de 
subministrament elèctric als habitatges que es puguin 
realitzar en sòl rústic, sens perjudici que les solicituds 
d’aquest tipus s’hagin de proveir i resoldre tenint en 
compte la protecció del paisatge i el medi natural en el 
marc del que disposen la LEN i la LSR. No obstant, el 
subministrament electric, en cap cas es podrà dur a terme 
mitjançant noves esteses aèries, havent-se de realitzar les 
noves instal·lacions de forma subterrània. 

Quant a la regulació referida a la construcció de nous 
habitatges en sòl rústic,  pel que fa a que només es puguin 
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realitzar quan es tracti de parcel·les segregades abans de 
l’aprovació inicial del planejament el 30 de setembre de 
1994, es proposa que aquesta regulació contempli a les 
àrees d’especial protecció previstes per la Llei d’Espais 
Naturals el règim següent: A les parcel·les segregades 
després del 30 de setembre de 1994, s’aplicaran per a la 
construcció de nous habitatges les superfícies següents: 
per terrenys amb la categoria d’ANEI, 40 Has., per terrenys 
amb la categoria d’ARIP, 6 Has. 

Quant al paràmetre de la superfície d’edificació 
máxima de les noves construccions aquest serà de 200 metres 
quadrats. 
 
 2on.- Desestimar el recurs en tota la resta.” 
 
 

Se sotmet a votació el primer apartat i s'aprova 
per unanimitat. 
 

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

PUNT 33.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER MANUEL GÓMEZ 
LÓPEZ.SOLLER. 
 
 Es dóna compte de la següent proposta del President de 
la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 

“ 1er.- Estimar parcialment el recurs ordinari 
interposat pel Sr. MANUEL GÓMEZ LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓ DE 
L’ASSOCIACIÓ DE CONTRUCTORS DE BALEARS contra l’acord 
adoptat per la comissió insular d’urbanisme, en sessió de 
dia 27 de març de 1998, d’aprovació definitiva parcial (amb 
prescripcions) del pla general d’ordenació de sòller, pel 
que respecta al sòl rústic.; i en aquest sentit Deixar 
sense efecte que no es pugui dotar de subministrament 
elèctric als habitatges que es puguin realitzar en sòl 
rústic, sens perjudici que les solicituds d’aquest tipus 
s’hagin de proveir i resoldre tenint en compte la protecció 
del paisatge i el medi natural en el marc del que disposen 
la LEN i la LSR. No obstant, el subministrament electric, 
en cap cas es podrà dur a terme mitjançant noves esteses 
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aèries, havent-se de realitzar les noves instal·lacions de 
forma subterrània. 

 
Quant a la regulació referida a la construcció de nous 

habitatges en sòl rústic,  pel que fa a que només es puguin 
realitzar quan es tracti de parcel·les segregades abans de 
l’aprovació inicial del planejament el 30 de setembre de 
1994, es proposa que aquesta regulació contempli a les 
àrees d’especial protecció previstes per la Llei d’Espais 
Naturals el règim següent: A les parcel·les segregades 
després del 30 de setembre de 1994, s’aplicaran per a la 
construcció de nous habitatges les superfícies següents: 
per terrenys amb la categoria d’ANEI, 40 Has., per terrenys 
amb la categoria d’ARIP, 6 Has. 

Quant al paràmetre de la superfície d’edificació 
máxima de les noves construccions aquest serà de 200 metres 
quadrats 
 
 2on. Desestimar el recurs en tota la resta.” 
 
 

Se sotmet a votació la primera part i s'aprova 
per trenta 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 quinze vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM), dos 
en contra (EU) i quinze abstencions (PP, Mixt). 
 
 

 
PUNT 34.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. JOSÉ 

OLIVER MARÍ. SOLLER.  
  
 Es dóna compte de la següent proposta del President de 
la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 

“ 1er. Estimar parcialment el recurs ordinari 
interposat pel Sr. JOSÉ OLIVER MARÍ, EN REPRESENTACIÓ DE 
CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE BALEARS contra 
l’acord adoptat per la comissió insular d’urbanisme, en 
sessió de dia 27 de març de 1998, d’aprovació definitiva 
parcial (amb prescripcions) del pla general d’ordenació de 
sòller, pel que respecta al sòl rústic, quant a la 
regulació referida a la construcció de nous habitatges en 
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sòl rústic,  pel que fa a que només es puguin realitzar 
quan es tracti de parcel·les segregades abans de 
l’aprovació inicial del planejament el 30 de setembre de 
1994, es proposa que aquesta regulació contempli a les 
àrees d’especial protecció previstes per la Llei d’Espais 
Naturals el règim següent: A les parcel·les segregades 
després del 30 de setembre de 1994, s’aplicaran per a la 
construcció de nous habitatges les superfícies següents: 
per terrenys amb la categoria d’ANEI, 40 Has., per terrenys 
amb la categoria d’ARIP, 6 Has. 

Quant al paràmetre de la superfície d’edificació 
máxima de les noves construccions aquest serà de 200 metres 
quadrats. 
 

2on.- Desestimar el recurs en tota la resta.” 
 
 

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

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

 
 
 
 

PUNT 35.- RECURS ORDINARI CONTRA INTERPOSAT PEL SR. 
PERE SUAU CANALS. SOLLER. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del President de 

la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 

“ 1er.- Estimar parcialment el recurs ordinari 
interposat pel Sr. PERE SUAU CANALS contra l’acord adoptat 
per la comissió insular d’urbanisme, en sessió de dia 27 de 
març de 1998, d’aprovació definitiva parcial (amb 
prescripcions) del pla general d’ordenació de sòller, pel 
que respecta al sòl rústic,  en el següent sentit: 

 
Determinar com a règim transitori a aplicar a sòl ASPI-

PHT  (mentreno resulti aprovat el PE previst) el següent: 
“En els edificis i instal·lacions inclosos dins l’àmbit del 
Pla Especial, mentre no es desenvolupi aquest i si nohan 
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estat construïts en contra del planejament vigent en el seu 
dia, es permetran les obres de millora o de conservació, 
restauració i consolidació que no comportin augment de 
volum, tal com queden definides en l’annex normatiu 6”. 

 
Deixar sense efecte que no es pugui dotar de 

subministrament elèctric als habitatges que es puguin 
realitzar en sòl rústic, sens perjudici que les solicituds 
d’aquest tipus s’hagin de proveir i resoldre tenint en 
compte la protecció del paisatge i el medi natural en el 
marc del que disposen la LEN i la LSR. No obstant, el 
subministrament electric, en cap cas es podrà dur a terme 
mitjançant noves esteses aèries, havent-se de realitzar les 
noves instal·lacions de forma subterrània. 

 
Quant a la regulació referida a la construcció de nous 

habitatges en sòl rústic,  pel que fa a que només es puguin 
realitzar quan es tracti de parcel·les segregades abans de 
l’aprovació inicial del planejament el 30 de setembre de 
1994, es proposa que aquesta regulació contempli a les 
àrees d’especial protecció previstes per la Llei d’Espais 
Naturals el règim següent: A les parcel·les segregades 
després del 30 de setembre de 1994, s’aplicaran per a la 
construcció de nous habitatges les superfícies següents: 
per terrenys amb la categoria d’ANEI, 40 Has., per terrenys 
amb la categoria d’ARIP, 6 Has. 

 
Quant al paràmetre de la superfície d’edificació 

máxima de les noves construccions aquest serà de 200 metres 
quadrats. 
 
 2on.- Desestimar el recurs en tota la resta.” 
 
 

Se sotmet a votació el paràgraf primer de la 
primera part, referent a zones d'interès paisatgístic, i 
s'aprova per unanimitat. 
 

Se sotmeten a votació els següents paràgrafs de 
la primera part i s'aproven per trenta vots a favor (PP, 
PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dos en contra (EU). 
 

Se sotmet a votació el segon apartat de la 
proposta i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, 
UM, EU) i quinze abstencions (PP, Mixt). 
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PUNT 36.- RECURS ORDINARI CONTRA INTERPOSAT PEL SR. 
GABRIEL MERCÉ COLL. SOLLER. 
 
 Es dóna compte de la següent proposta del President de 
la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 

“ Inadmetre i subsidiàriament la seva desestimació, del 
recurs ordinari interposat pel Sr. GABRIEL MERCÉ COLL i dos 
més contra l’acord adoptat per la comissió insular 
d’urbanisme, en sessió de dia 27 de març de 1998, 
d’aprovació definitiva parcial (amb prescripcions) del pla 
general d’ordenació de sòller, pel que respecta al sòl 
rústic, tot això, sobre la base dels informes emesos pel 
Lletrat-en-cap del CIM, de data 21 de juliol de 1998, i per 
l’Arquitecte dels Serveis Tècnics i el Cap del Servei 
Jurídic-Administratiu de l’Àrea d’Urbanisme, de 2 de juliol 
de 1998.” 

 
 

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

 
 
 

PUNT 37.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. BARTOMEU 
DARDER COLOM. SÓLLER. 
 
 Es dóna compte de la següent proposta del President de 
la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 
    “ Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. 
BARTOMEU DARDER COLOM com a president del Partit Popular a 
Sóller i com a regidor de l’Ajuntament de Sóller. contra 
l’acord adoptat per la comissió insular d’urbanisme, en 
sessió de dia 27 de març de 1998, d’aprovació definitiva 
parcial (amb prescripcions) del pla general d’ordenació de 
sòller, pel que respecta al sòl rústic.; tot això, sobre la 
base dels informes emesos pel Lletrat-en-cap del CIM, de 
data 21 de juliol de 1998, i per l’Arquitecte dels Serveis 
Tècnics i el Cap del Servei Jurídic-Administratiu de l’Àrea 
d’Urbanisme, de 2 de juliol de 1998.” 
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Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 
desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i quinze en 
contra (PP, Mixt). 
 
 

PUNT 38.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PER LA SRA. 
FRANCISCA MORELL MAGRANER. SOLLER. 
 
 Es dóna compte de la següent proposta del President de 
la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 

 “ Desestimar el recurs ordinari interposat per la Sra. 
Francisca Morell Magraner contra l’acord adoptat per la 
comissió insular d’urbanisme, en sessió de dia 27 de març 
de 1998, d’aprovació definitiva parcial (amb prescripcions) 
del pla general d’ordenació de sòller, pel que respecta al 
sòl rústic, tot això, sobre la base dels informes emesos pel 
Lletrat-en-cap del CIM, de data 21 de juliol de 1998, i per 
l’Arquitecte dels Serveis Tècnics i el Cap del Servei 
Jurídic-Administratiu de l’Àrea d’Urbanisme, de 2 de juliol 
de 1998.” 

 
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 

desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i quinze 
abstencions (PP, Mixt). 

 
 
 

PUNT 39.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. BATLE-
PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SÓLLER. 
 
 Es dóna compte de la següent proposta del President de 
la Comissió d'Urbanisme i Habitabilitat: 
 
 “ 1er.Estimar parcialment el recurs ordinari interposat 
pel Sr. Batle-President de l’Ajuntament de Sóller contra 
l’acord adoptat per la comissió insular d’urbanisme, en 
sessió de dia 27 de març de 1998, d’aprovació definitiva 
parcial (amb prescripcions) del pla general d’ordenació de 
sòller, pel que respecta al sòl rústic, en el sentit de 
determinar com a règim transitori a aplicar al sòl ASPI-PHT 
(mentrestant no resulti aprovat el PE previst) el següent: 
“En els edificis i instal·lacions inclosos dins l’àmbit del 
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Pla Especial, mentre no es desenvolupi aquest i si no han 
estat construïts en contra del planejament vigent en el seu 
dia, es permetran les obres de millora o de conservació, 
restauració i consolidació que no comportin augment de 
volum, tal com queden definides en l’annex normatiu 6”. 
 
 2on.- Desestimar en tota la resta l’anterior recurs.” 
 
 

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

Se sotmet a votació la resta de la proposta i 
s'aprova per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i 
quinze abtencions (PP, Mixt). 

 
 
 
 PUNT 40.- PROPOSTA D’APROBACIÓ CRITERIS PER A 
L’ELABORACIÓ DEL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA. 
 
 

La presidenta retira aquest punt de l'ordre del 
dia. 
 
 
 
  BENESTAR SOCIAL 
 
 
  PUNT 41.- RATIFICAR L’ACORD DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN DE DATA 23-11-98 REFERIT A L’APROVACIÓ DE L’ACORD DE 
COL.LABORACIÓ TRANSREGIONAL ENTRE LA “JUNTA DE ANDALUCIA”, 
GENERALITAT VALENCIANA, DIPUTACIÓ DE BARCELONA I “GOBIERNO 
REGIONAL DE MURCIA”, PER A COL.LABORAR EN TEMES 
D’IMMIGRACIÓ. 
 
  Es dóna compte del següent acord de la comissió de 
Govern de dia 23-11-98: 
 

“PUNT 13.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACORD DE 
COL.LABORACIÓ TRANSREGIONAL ENTRE LA "JUNTA DE ANDALUCIA", 
GENERALITAT VALENCIANA, DIPUTACIÓ DE BARCELONA I "GOBIERNO 
REGIONAL DE MURCIA", PER A COL.LABORAR EN TEMAS 
D'IMMIGRACIÓ. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la 

comissió de Benestar Social: 
 
 
“Atès que el Consell Insular de Mallorca 

participa juntament amb la "Junta de Andalucia", 
Generalitat Valenciana, Diputació de Barcelona i "Gobierno 
Regional de Murcia", en un grup d'institucions de la 
Mediterrània per col.laborar en temes d'immigració. 
 

Aquestes Institucions han previst la signatura 
d'un Acord Marc de Col.laboració Transregional en temes 
d'immigració estrangera. L'acord s'inscriu en el marc de la 
Iniciativa Comunitària Integra, projecte "Rainbow-
Diversitat", en el qual el Consell de Mallorca, participa 
com a membre observador  de la iniciativa europea, malgrat 
pugi participar activament en algunes de les accions del 
projecte.  En el moment de participar-hi activament, el 
Conveni Marc preveu la signatura de convenis específics, si 
bé de moment sols es signarà el citat Acord. 
 

Va ser en el "Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas" nº C200/13 de 10 de juliol de 1996, on es va 
comunicar als Estats membres que la Comissió Europea havia 
decidit incloure un nou capítol en la seva iniciativa 
denominada "Employment-Integra" que abarca el període de 
programació 1996-1999. 
 

Per tot l'exposat anteriorment el President de la 
Comissió de Benestar Social fa la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

1.- Aprovar el Conveni Marc de Col.laboració 
Transregional que amb la present proposta s'adjunta, entre 
la Junta de Andalucía, Consejeria de Asuntos Sociales; 
Generalitat Valenciana, Conselleria de Bienestar Social; 
Diputació de Barcelona, Àrea de Serveis Socials; Comunidad 
Autónoma de la Región del Murcia, Consejeria de Sanidad i 
Política Social i Consell Insular de Mallorca, Servei 
d'Acció Social i Sanitat, en què el Consell Insular de 
Mallorca participa com observador en el desenvolupament del 
projecte que cada soci col.laborador du a terme dins la 
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Iniciativa Comunitària INTEGRA que abarca el període de 
programació 1996-1999. 
 

2.- Per raons d’urgència es ratificarà al proper 
Ple.” 

 
 
S'aprova la proposta per assentiment.”  

 
 

Es ratifica l'acord per unanimitat. 
 
 
 
  MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 
 

 PUNT 42.- CONVENI D'ADHESIÓ DEL C.I.M. AL CONVENI 
MARC DE COL⋅⋅⋅⋅LABORACIÓ ENTRE EL GOVERN DE LA CAIB I 
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori: 
 

 “ Atès l'escrit del Director General d'Ordenació 
del Territori i Urbanisme del Govern Balear de data 22 
d'octubre de 1998 i atès l'informe del Cap del Servei de 
Medi Ambient de 27 de novembre de 1998 favorable a la firma 
del Conveni d'adhesió de referència, el President de la 
Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori eleva al 
Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

 1r.- Aprovar el Conveni d'adhesió que s'adjunta 
com a Annex del Consell Insular de Mallorca al Conveni Marc 
de col�laboració entre el Govern de la CAIB i ECOEMBALAJES 
ESPAÑA S.A. 
 

 2n.- Facultar a l'Hble. Sra. Presidenta del 
Consell Insular de Mallorca per a la signatura de 
l'esmentat conveni d'adhesió i de tots els documents 
públics i privats que d'ell es derivin.” 
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Intervé la Sra. Amer (PSOE). Es refereix 
conjuntament als punts 42 i 43. 
 

Informa que la proposta es presenta en compliment 
de la Llei 11/97 que manté uns objectius clars de 
reciclatge, reducció i valorització, una cosa que fins ara 
havia estat voluntària i que ara es converteix en 
obligatòria per als ajuntaments de més de 5.000 habitants.  
L'experiència anterior ha fet que el Consell participàs 
directament en les negociacions per tal d'arribar al 
conveni amb aquestes empreses. L'acord preveu tant la 
valorització dels envasos i els rebuigs com també la 
recollida selectiva, allò que s'ha pretès ha estat 
aconseguir un plus d'insularitat, incloure els turistes en 
la població estimada, i que s'assumís el cost del transport 
d'allò que no constitueix matèria de reciclatge.  
 

Informa que hi ha hagut reunions amb tots els 
ajuntaments de Mallorca, així el Consell continuarà amb la 
recollida selectiva a la Part Forana i dins el primer 
trimestre s'estudiarà la constitució d'un consorci per 
gestionar tota aquesta recollida selectiva que incorporarà 
els envasos.  
 

El fiançament més alt que se'n derivarà permetrà 
fomentar l'objectiu primer de la recollida que és disminuir 
la quantitat de fems. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 
vint-i-set vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dues 
abstencions (EU). 

 
 
 

 PUNT 43.- CONVENI D'ADHESIÓ DEL C.I.M. AL CONVENI 
MARC DE COL⋅⋅⋅⋅LABORACIÓ ENTRE EL GOVERN DE LA CAIB I 
ECOVIDRIO. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori: 
 

 “ Atès l'escrit del Director General d'Ordenació 
del Territori i Urbanisme del Govern Balear de data 22 
d'octubre de 1998 i atès l'informe del Cap del Servei de 
Medi Ambient de 27 de novembre de 1998 favorable a la firma 
del Conveni d'adhesió de referència, el President de la 
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Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori eleva al 
Ple la següent proposta d' 
 

A CO R D 
 

1r.- Aprovar el Conveni d'adhesió que s'adjunta com a 
Annex del Consell Insular de Mallorca al Conveni Marc de 
col�laboració entre el Govern de la CAIB i ECOVIDRIO. 
 

2n.- Facultar a l'Hble. Sra. Presidenta del Consell 
Insular de Mallorca per a la signatura de l'esmentat 
conveni d'adhesió i de tots els documents públics i privats 
que d'ell es derivin.” 

 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 
vint-i-set vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dues 
abstencions (EU). 

 
 
 
 
 SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS. 
 

 
PUNT 44.- SUBHASTA DELS PISOS DEL C/ VILLALONGA I 

C/ SALUT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió de Serveis Generals i Recursos Humans: 
 
  

“ ANTECEDENTS: La Sra. Elena Calvet Sala deixà en 
testament entre altres béns dos immobles situats al carrer 
J. Villalonga núm. 105 i 107 que foren acceptats a benefici 
d'inventari segons acord plenari d'aquesta Corporació de 
data 7 de setembre de 1992. Posteriorment,  de la finca del 
núm. 105 fou segregada la finca del carrer  Salut núm. 108, 
en escriptura de data 8 de maig de 1995. 

 
Figuren inscrites al registre de la Propietat 

num. 6 de Palma.: 
 
 C/. J. Villalonga 105: inscrita al Tom 2413,Llibre 

366,Foli 96, Finca 20599.  
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 C/  J. Villalonga,107: inscrita al Tom 3797, Llibre 
487, Foli 100, Finca 26758. 

 C/ Salut 108: Inscrita al Tom 3896, Llibre 547, Foli 
168, Finca 29503  

 
 La finalitat perseguida per la causant era l'atenció 

als ancians, quan féu hereva la Casa Provincial  de 
Misericòrdia  en testament de data 24.9.77 segons consta a 
l’escriptura de manifestació i acceptació d’herència a 
benefici d’inventari atorgada pel CIM en data  5 de 
novembre de 1992. 

 
Atès l'Informe del Sr. Coordinador d'Àrea, Sr. 

Mates, de la conveniència d'alienar aquestes finques ja que 
l'estat en qual es troben, i degut a la seva situació 
física a un barri i a uns carrers  poc aptes per  implantar 
algun tipus de servei, 

 
Atesa la seva naturalesa patrimonial; 

 
Hagut compte el Reglament de   Béns de les 

entitats locals  de 13 de juny de 1986, art.116 i següents; 
els articles 22.2,1) i 47.3 de la Llei Reguladora de les 
Bases de Règim Local i l'art. 79 i següents del TR de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local,  de 
18  d'abril de 1986, i l'article 5 de la Llei 39/88 de 28 
de desembre  reguladora de les  Hisendes  Locals, 

 
Vist l'informe del TAG de Patrimoni; 

 
Vistes les valoracions que els tècnics han 

efectuat de cada una de les finques; 
 
 

Es proposa l'adopció del següent 
 
    A C O R D  
 

1. Obrir el procediment per a subhastar, 
mitjançant procediment obert, les finques  situades al 
carrer J. Villalonga números 105 i 107 i la del carrer 
Salut 108 de El Terreno de Palma. Els preus inicials  de  
licitació  seran els que figuren  a l’informe de valoració 
tècnica:  40.670.115 PTA , 11.336.808  PTA i 8.826.095 PTA 
respectivament. 
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Aquesta contractació té caràcter privat quant als 
efectes i extinció, sense perjudici dels actes separables a 
tenor de  la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques 13/95 de 18 de maig, article 9. 
   

2. Aprovar el Plec de Clàusules  Administratives 
que regiran aquesta contractació     

 
3. Publicar l'anunci  de licitació al Butlletí 

Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.   
       
  4. Els ingressos que es derivin es destinaran al 

fi  perseguit per la causant que era l'atenció als ancians, 
quan féu hereva la Casa Provincial  de Misericòrdia  en 
testament de data 24.9.77 segons escriptura de manifestació 
i acceptació d’herència a benefici d’inventari atorgada pel 
CIM en data  5 de novembre de 1992, acomplint Acord Plenari 
de data 7 de setembre del mateix any.” 

 
 

El Sr. Pascual (UM) informa que hi ha una petita 
modificació. Es tracta s'hi ha d'afegir un quart punt que 
digui: "Els ingressos es destinaran al fi perseguit per la 
causant que era l'atenció als ancians". 
 

S'aprova la proposta per unanimitat amb l'afegit 
proposat pel Sr. Pascual. 

 
 
 

PUNT 45.-  VENDA DE SOLARS A.1 I A.2 A 
L’AJUNTAMENT DE CALVIÀ. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió de Serveis Generals i Recursos Humans: 
 

  “ ANTECEDENTS.  Atès, 
 
 1. La proposta feta per l’Alcaldessa - Presidenta de 
l’Ajuntament de Calvià, en  escrit de data 3 de novembre de 
1998 en el qual proposa, desprès de diferents reunions amb 
representants del CIM la signatura d’un Conveni per a 
l’alienació directa a l’Ajuntament de Calvià de dues 
parcel·les situades a la Urbanització Galatzó de Santa 
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Ponça, terme municipal de  Calvià, per a construir-hi 
habitatges de protecció oficial. 
  
 Les parcel·les són la A-2 i la A-12 de l’esmentada 
urbanització, amb la qualificació de solars a efectes 
urbanístics i de 5.565 i 15.080 m2, respectivament. 
 
 2. Atès que els esmentats solars foren adquirits pel 
CIM amb aquesta finalitat i que per diverses 
circumstàncies, foren resolts el contractes de compravenda 
en Acords del Ple de dates  6 de març i  15 de maig de 
1995. 
 
 3. El  caràcter de béns patrimonials que tenen els dos 
solars que es pretén alienar . 
 
 4. Atesa la valoració efectuada pels serveis tècnics 
del Consell de Mallorca. 
 
D’acord amb, 
 

a) La Llei 7/85 de Bases de Règim Local, art.22.2l) i 
47.3 k)  

b) El Text refós de les Disposicions vigents en 
matèria de Règim Local, arts. 79 i seg. 

c) L’article 5 de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals,  

d) El Reglament de Béns de Les Corporacions Locals,  
e) Els articles 6 i 29 de la Llei 5/89 de Consells 

Insulars  
f) El R.D 1346/ 76 de 9 d’abril del  sòl. 
g) L’article 47 de la Constitució Espanyola 

 
I tenint amb compte l’Informe elaborat per la Professora de 
Dret Administratiu de la UIB que s’adjunta, 
 
Es proposa l’adopció del següent 
 
     A C O R D  
 
 
 1.- Autoritzar la signatura del Conveni que s’adjunta  
a la Proposta, a l’empara de la Llei 5/89 de Consells 
Insulars, pel qual el Consell de Mallorca ven a 
l’Ajuntament de Calvià les parcel·les A-2 i A-12 de la 
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Urbanització Galatzó de Santa Ponça pel preu total de cent 
vint-i-cinc milions  quatre-centes seixanta mil quatre-
centes noranta-cinc pessetes, per a la construcció 
d’habitatges de protecció oficial per part de l’Ajuntament 
de Calvià, en el benentès que l’esmentada construcció s’ha 
de dur a terme en el termini de cinc anys comptadors des de 
la signatura del Conveni. 
 
 2. Autoritzar l’Honorable Presidenta del Consell de 
Mallorca per a la signatura de tots els documents 
necessaris per fer efectiu aquest Acord”. 
 
 

El Sr. Pascual (UM) dóna compte d’un afegit que 
s’ha introduït al final del primer paràgraf de la clàusula 
cinquena el text següent:"i que no repercuteixi sobre els 
habitatges construïts més del valor dels terrenys 
determinat segons el sistema emprat per establir el preu 
d'aquest contracte, és a dir, aplicant, si és el cas, 
l'increment de l'IPC". 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
 

PUNT 46.- APROVACIÓ  DE L’INVENTARI DE BÉNS. 
  
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió de Serveis Generals i Recursos Humans: 
 

 “ ANTECEDENTS:  Per Acord de Ple de data 5 
d’abril de 1.993, amb efectes a 31.12.92, fou aprovat 
l’Inventari General del CIM. En data 6 de novembre de 1.995 
el Ple aprovà la proposta de rectificació de l’Inventari a 
31 de desembre de 1994.  
 
 De les hores ençà els mitjans informàtics i en 
especial els dedicats específicament a la formació d’ 
inventaris per a les corporacions Locals, d’acord amb la 
normativa específica eren pràcticament inexistents. 
L’assumpció per part de diferents Ajuntaments del programa 
informàtic que finalment ha adoptat el Consell de Mallorca 
i la seva utilitat demostrada ha permès que aquest any el 
Consell de Mallorca hagi pogut inventariar informàticament, 
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de forma pormenoritzada tots els béns i drets de la 
Corporació i el que és més important poder disposar d’una 
base de dades on cada element sigui moble o immoble, 
estigui a l’epígraf que sigui , disposi d’un número 
d’identificació. D’aquesta manera, les altes i baixes que 
es produeixen al llarg de l’any, automàticament venen 
reflectides als llistats que per aquests conceptes – altes 
i baixes i la seva valoració corresponent- es poden 
realitzar. 
 
 El programa, a més ens permet calcular al dia 
l’amortització acumulada de cada element, la qual cosa 
permet dur constantment actualitzada la valoració de 
l’actiu de la Corporació en qualsevol moment.  
   
 La tasca d’introduir les dades a l’ordenador – més de 
15.000 elements- que el programa  emprat pot editar per 
edificis, per responsables, per llocs, etc. serà una eina 
molt important per  poder conèixer a l’instant la situació 
patrimonial de la Corporació. 
 
 
 Atès el que disposa l’article 34 del Reglament de Béns 
de les Entitats Locals, que atribueix al  Ple de la 
Corporació l’aprovació de l’Inventari i les seves 
rectificacions,  
 
 Es proposa l’adopció del següent 
 
 
     A C O R D  
 
 1. Aprovar  l’Inventari de béns i drets del Consell 
Insular de Mallorca, referit a dia 31 de desembre de 1.997 
de conformitat amb els documents que s’adjunten a aquesta 
proposta. 
 
 2. Que una còpia de l’Inventari, autoritzada pel 
Secretari amb el vist i plau de l’Honorable Presidenta, es 
trameti a l’ Administració de l’Estat i a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, conforme estableix  
l’article 31 del Reglament de Béns de les Entitats Locals.” 
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El Sr. Pascual (UM) informa que hi ha poca 
variació en relació a allò que es va tractar en Comissió. 
Demana al secretari si s'ha feta arribar als grups. 
 

El secretari informa que la valoració dels 
epígrafs 1 i 4 s’ha repartit. A part, hi ha uns errors a 
l'epígraf 4. La documentació completa s’enviarà als 
diferents grups. 
 

El Sr. Pascual (UM) remarca que no es tracta que 
hi hagi diferències en l'inventari, sinó de valoracions que 
no es varen presentar en Comissió. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

 
 PROPOSTES GRUPS POLÍTICS. 

 
 
  PUNT 47.- PROPOSTA D’EU RELATIVA A ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE LES ILLES BALEARS. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta d’EU: 
 

“El passat dia 12 de novembre es debaté al 
Congrés dels Diputats la  Llei Orgànica corresponent a la 
Proposició de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes 
Balears. 

 
La situació subsegüent a l'esmentat debat és, a hores 
d'ara, la següent: 
 
a) S'han rebutjat quasibé totes les esmenes d'EU tendents a 
incrementar el sostre competencial, la solidesqa 
institucional i el sistema de finançament de les Illes 
Balears. Aquestes esmenes (que, en un 90%, són coincidents 
amb les presentades al Parlament de les Illes Balears per 
Els Verds, UM i PSM) han estat rebutjades per un acord 
entre tres forces polítiques:  PP, PSOE i CiU (el PNB, en 
canvi, ha donat suport a les propostes). 
 
b) Aquestes posicions inicials s'han trencat entorn de dos 
temes punturals: 
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b.1. El reconeixement als Consells Insulars de la 

capacitat reglamentària sobre les competències 
transferides. 
 

A favor: EU, PNB, PSOE 
Contra :  PP, CiU 

 
b.2.  El reconeixement del caràcter de 

nacionalitat de les Illes Balears 
 

A favor:  EU, PNB, PSOE i CiU 
Contra :  PP 

 
En resum, dins el fracàs general que significa la 
permanència dels trets essencials que definien el text 
global aprovat pel Parlament de les Illes Balears, hi ha 
dues qüestions  importants - la primera, que afirmaria els 
Consells com a autèntics òrgans de Govern  de cada illa; la 
segona, amb un alt contingut político-simbòlic, malgrat que 
sense eficàcia jurídica -  que poden finalment aprovar-se 
amb dues condicions: 
 

- que CiU modifiqui la seva posició respecte a la 
capacitat normativa dels Consells Insulars 

- que el PSOE mantengui el seu vot referit al 
reconeixement de les Balears com a nacionalitat. 
 
Per totes aquestes raons, EU considera que una institució 
de la importància del Consell Insular de Mallorca no pot 
romandre al marge d'una qüestió que l'afecta tan 
directament - especialment quan la majoria del Parlament ha 
bloquejat el debat al Parlament de les Illes Balears - i,  
 
per totes aquestes raons es presenta la següent proposta d' 
 
 

A C O R D  
 
1.- El Ple del Consell  Insular de Mallorca lamenta  que 
l'acord els dos partits estatals majoritaris, juntament amb 
Convergència i Unió, mantenguin l'Estatut d'Autonomia de 
les Illes Balears en una posició de coa dins el concert 
autonòmic de l'Estat pel que fa a sostre competencial, 
model institucional i sistema financer  
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2.- El Ple del Consell Insular de Mallorca insta el  Grup 
Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari Popular al 
Congrés a permetre l'aprovació definitiva del reconeixement 
de les Illes Balears com a nacionalitat dins el text de 
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears 
 
3.- El Ple del Consell Insular insta el Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió i el Grup Parlamentari Popular al 
Congrés a permetre la inclusió de la capacitat normativa 
reglamentària dels Consells Insulars dins el text definitiu 
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.” 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Lamenta que no 
s'hagi convocat el Ple extraordinari que va sol⋅licitar EU 
per tractar aquest tema. Per tres dies ha fet tard en 
relació a la votació al Senat. No entén com des del govern 
del Consell, que teòricament és tan sensible amb els temes 
estatutaris i de l'autogovern, s'ha quasi provocat que el 
Consell hagi pogut deixar passar aquesta tramitació sense 
manifestar la seva opinió.  Ho lamenta perquè pensa que el 
Senat hauria d'haver pogut tenir l'opinió del Consell a 
l'hora de votar. 
 

El segon objectiu de la moció, continua, és 
cridar l'atenció dels ciutadans sobre el fet que allò que 
ara sembla que és l'únic tema polèmic de la tramitació de 
la reforma de l'Estatut és la condició de nacionalitat per 
a la nostra Comunitat, tot i que hi ha altres temes més 
importants com la política autònomica i molts d'altres que 
varen esser objecte de debat al Parlament. Temes 
institucionals molt importants, com ara la possibilitat de 
dissoldre la cambra autonòmica que és allò que poden fer 
totes les autonomies del 151 i tots els règims 
parlamentaris mínimament normalitzats, i també, qüestions 
relatives al fiançament. Recorda que hi ha grups polítics 
que han plantejat el concert econòmic com a sistema de 
finançament per a les Illes Balears. 
 

Per tant, no es tracta d'esser nacionalitat o no 
sinó que allò que hi jugam és esser una Comunitat de 
tercera o no esser-ho a partir d'aquesta qüestió i també a 
partir de qüestions econòmiques, financeres i 
institucionals. 
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En tercer lloc, indica que dins el conjunt de 

qüestions que afecten la nostra autonomia, n'hi ha una que 
afecta molt particularment el Consell i que va esser 
objecte d'una moció d'EU fa uns quant plens i que és la 
possibilitat que els consells puguin tenir la capacitat 
normativa reglamentària sobre les competències 
transferides. És a dir si els Consells es poden considerar 
vertaders òrgans de govern o si només són òrgans de gestió. 
En aquest sentit recorda que el PSOE ha trencat per aquesta 
qüestió el seu pacte amb el PP per tal de poder defensar 
aquesta possibilitat, cosa que previsiblement no serà 
possible perquè ha funcionat el pacte entre PP i CiU i, 
malgrat que el Sr. Sampol es comprometès a passar l'avís a 
Convergència sobre la capacitat normativa, el fet és que 
Convergència no n'ha fet cas i no hi ha votat a favor. I no 
tan sols això, sinó que s'han ajuntat al PP i al PSOE en el 
tema de rebutjar totes les esmenes que feien referència a 
un increment competencial, a un major desenvolupament de 
les nostres institucions i al tema del sistema financer de 
la comunitat autònoma. De manera que ha funcionat 
globalment el pacte PP-PSOE al qual s'ha afegit d'una 
manera molt criticable CIU en funció dels pactes que té amb 
el PP que són molt més sòlids que no els que té amb el PSM, 
una posició que no ha estat la mateixa que el PNB. 
 

Aquesta moció, continua, demana als dos partits 
estatals i a Convergència i Unió que deixin de mantenir les 
Illes Balears en una posició d'endarreriment dins el 
concert autonòmic estatal. En segon lloc demana al PSOE i 
al PP que permetin el reconeixement de les Illes Balears 
com a nacionalitat en el Ple que hi ha al Senat 
probablement dijous que ve amb la darrera oportunitat 
perquè això sigui així i, finalment demana formalment al PP 
i a CIU que permetin als Consells tenir capacitat 
normativa, ja que la posició del PSOE en aquest tema hi és 
favorable. 
 

En definitiva la moció intenta deixar clara la 
posició política davant la reforma de l'Estatut i quina és 
la posició del conjunt de les forces perquè opina que hi ha 
una cerimònia de la confusió perfectament orquestrada a 
l'hora de camuflar quina és la posició real de cada força 
respecte de totes aquestes qüestions. 
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Intervé el Sr. Pons (PSM). Anuncia el suport del 
seu grup als tres apartats de la proposta, ja que en 
comparteixen el lament sobre el resultat esquifit de la 
reforma, un resultat, que està molt per davall de les 
possibilitats que permet la Constitució.  Hi donaran suport 
perquè consideren evident que les Illes Balears són una 
nacionalitat, que no tan sols s'ha de descriure amb 
l'eufemisme descafeïnat de nacionalitat, sinó que pensen 
que constitueixen una nació política, a més de tenir la 
dimensió de nacionalitat històrica. També donaran suport al 
tercer punt que fa referència a la capacitat reglamentària 
dels consells, ja que opinen que és evident que si no tenen 
aquesta capacitat, malament podran gestionar de forma 
eficaç aquestes competències. 
 

Una vegada manifestat el suport a la moció, vol 
fer uns comentaris. Assegura que el PSM és un partit que 
creu que les Illes Balears tenen dret en cada moment a 
decidir quin ha d'esser el marc del seu autorgovern, per 
això pensen que no és gaire convenient en presentar una 
moció com aquesta, ignorar que el primers responsables de 
les dimensions i el contingut d'aquest Estatut són els 
mateixos grups majoritaris al Parlament. Pel que fa a CIU, 
aliat electoral puntual del PSM, informa que no hi ha cap 
relació de subordinació i, per tant, hi ha una sobirania 
absoluta de l'un respecte de l'altre. En aquest punt 
considera que està molt bé recriminar el vot de 
Convergència amb el PP, però allò que no està bé és amagar 
les raons d'això. El Sr. Grosske sap, continua, que 
Convergència té una norma i és que assumeix les propostes 
que provenen dels parlaments autonòmics i més encara les 
que fan referència a l'autoorgantizació interna de la 
comunitats. Per això, quan al Parlament hi va arribar la 
reforma del 91, CiU va donar suport a la proposta del 
Parlament. El principi pot esser discutible però té una 
justificació basada en el fet objectiu que arreu de l'estat 
hi ha una brama d'anticatalanisme latent i permanentment 
cultivat que probablement faria que si CIU fos percebuda 
com un partit territorial que, a més, passa el nas per 
l'autonomia dels altres, podria tenir encara més 
dificultats.  
 

Per altra banda, pensa que no es pot equiparar, 
com fa la moció, el grau de responsabilitat dels tres 
grups. Opina que això no és just ni acceptable des del punt 
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de vista de la valoració real dels fets. És cert, continua, 
que l'estructura de l'estat autonòmic, s'ha anat 
desenvolupant a partir de pactes en tots els casos 
limitadors de l'autonomia de les Illes Balears que s'han 
anat establint entre el PP i el PSOE, EU no hi ha pogut 
aportar res i el PNB i CiU han procurat que com a mínim, el 
seu autogovern es respectàs i es complís del tot, cosa que 
no han aconseguit ja que, per exemple encara ara al País 
Basc, hi manquen 63 transferències pendents. 
 

Creu que aquests comentaris que acaba de fer no 
contradiuen el contingut de la moció, però introdueixen una 
descripció de la realitat molt més ajustada a la veritat. 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Anuncia el vot en 
contra del primer punt, ja que no està d'acord amb la 
valoració que hi fa EU. Pensa que a la Comunitat s'hi han 
fet reformes importants que han implicat un augment del 
sostre competencial, encara que sigui cert que el seu grup 
hagi donat un suport crític a la darrera reforma, entre 
altres coses perquè pensen que no es tractava adequadament 
la qüestió dels consells ni el sistema de finançament que 
actualment funciona. 
 

Pel que fa al segon punt, anuncia el vot 
favorable perquè pensen que l'esmena que hi ha acordada amb 
el PP al Congrés reconeix de forma implícita el concepte de 
nacionalitat, tot i que com ja varen manifestar al 
Parlament, s'haurien estimat més que figuràs de forma 
explícita a l'article 1r. 
 

Pel que fa al punt tercer anuncia el vot a favor 
perquè fa molt poc temps ja es va aprovar un moció semblant 
en aquest Consell i també perquè hi varen donar suport en 
tota la tramitació i també n'hi donen ara durant la 
tramitació a Madrid. 
 

Intervé la Sra. Estaràs (PP). No vol entrar en el 
fons de la qüestió, ja que ja va esser objecte de debat al 
Parlament i no comparteix la tendència que hi ha a repetir 
el debat dins aquesta sala del Consell. Considera que seria 
repetir un debat ja fet i fer perdre el temps a les 
senyores conselleres i als senyors consellers. Es remet a 
les argumentacions que el seu grup va exposar al Parlament. 
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Recorda que dijous passat va tenir lloc la 
Comissió General de les Comunitats Autònomes on es va fer 
una votació referida a aquesta qüestió. La cambra del Senat 
va aprovar la reforma de l'Estatut per 25 vots a favor de 
CiU i PP, un en contra d'EU i una abstenció del PSOE. 
Assegura que el grup del PP del Consell va en la mateixa 
línia del PP del Senat i per això pot assegurar una altra 
vegada que aquest debat està fet i s'hi remet. 
 

Això, continua, és una prova de coherència que 
també veu en EU i no entén la del PSOE que hi voten a favor 
amb l'abstenció d'una diputada i avui hi voten en contra. 
 

En relació a CiU i el PSM, asseguren que ells 
deuen entendre la seva coherència i, pel que fa al PNB 
recorda que no va anar ni a la Ponència ni a la Comissió. 
 

Demana a la resta de partits la mateixa 
coherència que el PP. 
 

La Sra. Munar (UM) considera que després de la 
intervenció de la Sra. Estaràs no li queda més remei que 
intervenir. Pensa que el Consell deu tenir qualque cosa a 
dir en relació a tres punts que fan referència precisament 
a la seva capacitat reglamentària. Pensa que assegurar que 
el Consell no s'ha de pronunciar sobre si vol o no aquesta 
capacitat constitueix una contradicció important.  
 

UM té ben clar que som una nacionalitat, que a 
més tenim tots els elements per esser-ho i, tan sols la 
incapacitat del PP d'aquests Illes durant tots els seus 
anys de govern ha permès que no ens reconeguessin aquest 
dret que s'ha reconegut a comunitats com la catalana, la 
basca, l'andalusa o l'aragonesa. No s'entén com no es 
reconeix a les Illes Balears. Ningú ha estat capaç de donar 
una raó d'aquest fet perquè no n'hi ha cap. 
 

Pel que fa al tema competencial, creu que també 
correspon al Consell manifestar-se sobre les competències 
que es tenen i sobre el sistema financer, ja que això 
l'afecta directament.  
 

Per altra banda convida a tenir una mica de 
memòria històrica, de manera que la coherència del PP en la 
qüestió d'aquesta reforma haurà estat per fer la guitza al 
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poble de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera. Aquesta 
ha estat la seva coherència. Recorda que en ocasió de la 
reforma del 91 el PP va votar aquí a favor de la reforma, 
una reforma més avançada que la que es presenta ara, i, en 
canvi, a Madrid hi varen votar en contra. Per això els 
convida, en això de la coherència, a no fer-hi esment. 
 

El Sr. Grosske (EU) assegura, en resposta a la 
Sra. Estaràs, que el mal d'aquesta terra és que d'aquestes 
coses només se'n parla el mínim imprescindible als llocs 
imprescindibles. Ens va així, perquè d'això no en parlen 
tots els ajuntaments, tots els partits i tota la societat 
civil. Les coses van així perquè només se'n fa el tràmit 
administratiu i polític reglamentari i tan sols això. Per 
això demana que permetin a EU dur el debat a la societat 
civil i a les institucions, encara que sigui amb enormes 
dificultats i que per a guany del PP i del PSOE, no sigui 
una qüestió que està dins les prioritats de la preocupació 
social. Agraeix al PSOE el suport anunciat al punt 3r, que 
és l'única cosa que els pot agrair en matèria autonòmica, 
una qüestió de caràcter normatiu, reglamentari, poca cosa, 
però ho agraeix. També agraeix al PSM el suport a tots els 
punts de la moció.  
 

Està d'acord que la responsabilitat fonamental de 
la situació correspon als dos partits majoritaris que 
durant tot el període democràtic han anat pactant un model 
de desenvolupament de l'estat autonòmic que va en clar 
perjudici d'autonomies com la des les Illes Balears. Això 
està ben clar i EU ho ha denunciat en ocasió del Pacte 
autonòmic del 92 i en ocasió del pacte non nato de reformes 
dels estatuts del 143 que ha abocat a la reforma que aprova 
ara el Senat, que no és una reforma fruit d'una dinàmica 
política pròpia de les Illes Balears, sinó que és induïda 
pels dos partits. 
 

Per altra banda, no creu que aquí s'hagi de 
perdre gaire temps jutjant CiU, tot i que com que el Sr. 
Pons ha acusat EU d'esser injusts, vol manifestar que no 
acaben de creure que la posició de CiU sigui de respecte a 
la voluntat majoritària del Parlament de les Illes Balears 
i això, per diverses raons. En primer lloc perquè CiU ve a 
Mallorca i diu que som tots un mateix poble, no ho diu quan 
se'n va a fer paelles a Extremadura, sinó que ho diu quan 
ve a fer arrossos bruts al monestir de Lluc. Pensa que 
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aquesta afirmació s'hauria de materialitzar en qualque 
cosa. En segon lloc, perquè CiU va presentar esmenes a la 
reforma, en concret va dir que vol que siguem una 
nacionalitat. Això demostra que no hi ha concordança amb el 
principi de respecte automàtic a tot allò que aprovi el 
Parlament autonòmic. També va presentar unes quantes 
esmenes a la proposta del règim especial. Opina que la 
llunyania de CiU a què s'ha referit el Sr. Pons, en tot 
cas, s'hauria pogut materialitzar en una abstenció davant 
les esmenes d'EU a favor d'incrementar el sostre 
competencial i millorar l'Estatut, unes esmenes que EU 
comparteix amb el PSM en un 90%. CiU no es va abstenir, 
sinó que hi va votar en contra. EU pensa que per a CiU pesa 
més l'aliança amb el PP que no els interessos de les Illes 
Balears. 
 

Assegura, que el problema no és aquest, sinó que 
igual que agraeix al PSM i suposa que a UM els vots a favor 
de la moció, els demana que els ajudin a dur totes aquestes 
qüestions al debat social i polític, ja que allò que és 
cert i trist, no sap si per fer quedar bé CiU o per una 
altra raó, és que aquesta moció l'hagi de presentar EU en 
solitari i que no s'hagi fet el Ple extraordinari, i que la 
moció que es va presentar al Parlament per part d'UM i el 
PSM que no es degueren voler barrejar amb els espanyolistes 
d'EU, només feia referència a la nacionalitat, de manera 
que EU està tota sola davant els mitjans de comunicació 
intentat fer veure a la gent que no tan sols hi ha el 
problema d'esser nacionalitat o no, sinó que hi ha en joc 
el concert econòmic, les competències, el finançament, les 
institucions, etc. 
 

Agraeix el vot, però pensa que també s'ha de fer 
un esforç per donar aquesta batalla. No es tracta de 
treure's els ulls per CiU, però la feina i el compromís de 
fer la tasca pedagògica de determinar on són els problemes 
i el amics i enemics és una cosa que s'ha de fer 
contínuament i que no es pot hipotecar per una aliança 
conjuntural amb una força o una altra. 
 

La Sra. Estaràs (PP) assegura que és evident que 
és absurd repetir un debat que ja s'ha fet. Si la 
Presidència pensava que la qüestió de la nacionalitat, la 
capacitat reglamentària o el concert econòmic era important 
s'hauria pogut fer el debat molt abans dins el Consell i 
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fer tot el procés corresponent. Ara, no es tracta que el 
Consell no hi tengui res a dir, sinó que com tot en la 
vida, i més en qüestions jurídiques, és molt important el 
moment processal i aquí es dicta sentència quan ja n'hi ha 
haguda una abans. Si s'hagués duit abans al Ple hauria 
tingut molta justificació un debat dins aquesta sala, ara 
ja no és moment. 
 

Pel que fa a la referència al PP feta per la 
presidenta en relació a la nacionalitat històrica, ni tan 
sols vol contestar perquè hi ha una fixació amb el PP i en 
qüestió de memòria històrica la presidenta té molts de 
lapsus. 

La Sra. Munar (UM) opina que tots els moments són 
bons per defensar allò en què es creu. Vol recordar que una 
vegada aprovat l'Estatut al Parlament es va produir un fet 
al Congrés prou important per tornar a parlar-ne i el fet 
és que UM a través del PNB va presentar una proposta que es 
va aprovar per un lapsus i, per tant, temporalment vàrem 
esser nacionalitat i, per aquest fet, era lògic i normal 
intentar que els diversos grups recapacitassin i 
intentassin reconsiderar la seva posició. Per tant, el 
moment processal era l'adequat i si abans no hi va haver 
Ple va esser perquè hi havia la consciència que els 
resultats serien els mateixos i per una qüestió de temps. 
En aquells moments tots els consellers estaven molt ocupats 
al Parlament amb el pressupost i a cap dels grups no els 
anava gaire bé convocar plens extraordinaris. 
 

El Sr. Pons (PSM) vol comentar la intervenció del 
Sr. Grosske. Considera evident que ha aconseguit convertir 
CIU en responsable que l'Estatut de les Illes Balears sigui 
tan mesquinet. Pensa que la raó que el conseller que parla 
ha adduït és la que es pot documentar al llarg de la 
presència de CiU al Parlament de l'Estat. 
 

Allò que no s'ha entès, continua, és que la 
relació del PSM amb aquest partit és una relació diferent 
de la que hi sol haver entre els partits estatals i les 
delegacions a les Illes. Es tracta d'una absoluta sobirania 
i de col⋅laboració quan interessa a les dues bandes i de 
total autonomia quan hi ha punts de discrepància. Pel que 
fa al tercer punt opina que de la intervenció del Sr. 
Grosske es pot pensar que, com a mínim en un 50%, 
l'objectiu de la moció era tant engrunar el PSM com 
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intentar que el Consell de Mallorca aprovàs una moció per 
incidir sobre l'Estatut. Pot assegurar que EU no ha 
engrunat gens ni mica el PSM, perquè tothom entén la 
posició del PSM i que hi ha aliats que poden anar pel seu 
compte. 
 

Pel que fa a la crida final on ha indicat que el 
PSM no s'ha apuntat a les propostes d'EU de mobilitzar la 
societat, considera que són molt meritòries les propostes 
que fa EU per mobilitzar la societat, però voldria que no 
hi hagués la sensació que el PSM no les ha començades mai a 
aquestes mobilitzacions. El PSM ja va néixer precisament 
amb aquest objectiu prioritari i durant els 21 anys de la 
seva existència ha publicat documents, ha convocat actes 
públics, ha fet campanyes, mocions, proposicions no de 
llei, en quantitats absolutament torrencials. Troba adequat 
que EU s'incorpori a la proposta de mobilització però 
demana que, ni tan sols insinuï la possible sospita o idea 
que el PSM espera una cadireta. Creu que la moció, que era 
clara, encara que no ben ajustada a la realitat pel que fa 
als graus de culpabilitat repartits, s'acaba convertint en 
un intent de "linxament"  d'un grup polític a qui ningú no 
ha de voler ensenyar aquestes coses perquè ja va néixer 
sabent-les. 
 

El Sr. Grosske (EU) creu que ha fet una segona 
intervenció absolutament mesurada, amb una crida a la 
col⋅laboració  en uns punts que considera comuns en el 
plantejament del PSM i d'EU.  Lamenta que el Sr. Pons hagi 
tret els seus fantasmes i hagi mostrat la coa de palla que 
efectivament té. Pensa que no es tractava d'evidenciar-ho 
en aquest Ple. D'allò que es tracta és de fer claredat i el 
conseller que parla no ha de menester que li expliquin 
segons què perquè quan el PSM va néixer ell ja hi era. En 
aquest sentit comparteix una llarga trajectòria de lluitar 
per les mateixes coses. 

 
Insisteix en la necessitat de fer feina perquè qualque 

dia les Illes Balears deixin de caminar de derrota en 
derrota en la qüestió autonòmica. Pensa que en això poden 
coincidir amb el PSM i, per això, han fet aquest toc ben 
conscientment, ja que d'ençà que aquest assumpte és al 
Parlament no se sent parlar més que de nacionalitat. No vol 
fer el judici d'intenció i dir que això és per no parlar 
més que de les coses que no situen CIU en problemes. 
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Reitera que el seu grup ha trobat a faltar durant les 
darreres setmanes que es parlàs de totes aquestes altres 
coses a què s'ha referit durant les intervencions anteriors 
i reitera també la necessitat que tots els qui defensen 
aquestes coses facin una tasca de pedagogia i de 
conscienciació ciutadana a través de les institucions, i 
fora de les institucions, perquè tot això sigui un dia una 
realitat. 
 

El Sr. Antich (PSOE) demana votació separada per 
al primer punt de la moció. 
 

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

Se sotmeten a votació els apartats dos i tres de 
la proposta i s'aproven per desset vots a favor (PSOE, PSM-
NM, UM, EU) i catorze en contra (PP, Mixt). 
 
 
 
 
  PUNT 48.- MOCIÓ D’EU REFERIDA A RECTIFICACIÓ DE 
L’ACORD DE SUSPENSIÓ DEL PLANEJAMENT DE DIVERSOS SECTORS 
URBANITZABLES, ADOPTAT EL 2-11-98. 
 
  Es dóna compte de la següent moció d’EU: 
 
  “El passat dia 12 de novembre, els carrers de 
Palma conegueren una multitudinària manifestació amb un 
missatge molt clar adreçat fonamentalment al  Govern Balear 
però també adreçat - explícitament -  al Consell Insular de 
Mallorca 
 
La manifestació de dia 12 fou una manifestació eminentment 
ciutadana que reclamava de totes les institucions 
implicades, independentment de la seva orientació política,  
una frenada en les perspectives de creixement  urbanístic  
i una protecció efectiva del sòl rústic i dels espais 
naturals de la nostra illa  
 
Per recollir el missatge llançat amb tanta nitidesa i les 
referències explícites a espais com Es Canons  d'Artà  o Es 
Pujols de Santanyi, es necessari que el Consell Insular de 
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Mallorca amplii el contingut de la seva moratòria, aprovada 
amb data de 2 de novembre de 1998 incorporant determinats 
espais que foren exclosos de la mateixa i iniciant la 
tramitació per a la suspensió del planejament d'altres 
urbanitzacions especialment lessives per al nostre 
territori. 
 
D'altra banda, la tramitació de les DOT i el contingut del 
seu Avanç  convida, respectivament,  a l'adopció de mesures 
transitòries i al redimensionament del planejament 
municipal. 
 
Per totes aquestes raons, es proposa al Plenari del Consell 
l'adopció del següent  
 
 
                   A C O R D : 
 
 
1er.- Rectificar l'acord de suspensió del planejament de 
diversos sectors urbanitzables, adoptada el passat dia 2 de 
novembre, en el sentit d'incorporar els següents sectors: 
 

A) Sectors on hi ha un informe FAVORABLE de la 
Ponència Tècnica de 28 d'Octubre relatiu a la suspensió del 
seu planejament 
 

 
AN-1, Bonaire (ALCUDIA) 
 

 
 

B) Sectors que l'esmentada Ponència Tècnica elevà 
a superior criteri: 
 

Polígon Shangri-La de VALLDEMOSSA 
 

Sector IV-DI i Sector IV-DII de LLUCMAJOR 
 

 
 

C) Sectors examinats per la Ponència Tècnica amb 
informe desfavorable a la suspensió del planejament: 
 

Sector  AN3 Bonaire d'ALCUDIA 
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Sector  REM VI de CAMPOS 
Sector 28 d'ARTA 
Ses Alcoves d'ANDRATX 
S'Almudaina-2 d'ANDRATX   
Sector 8.1. Extensiva Cala Anguila-Cala Murada de 

MANACOR 
Sector 10.3. Extensiva Cala Anguila-Cala Murada 

de MANACOR 
Sectors 5, 6 i 7 de BUNYOLA 
Polígon 48 de ST LLORENÇ DES CARDESSAR 

                      Vallgornera Nou de LLUCMAJOR 
Pol.14,  Cala Marçal  de FELANITX 

 
 
 
2on.- Iniciar l'expedientde suspensió del planejament per 
als següents sectors: 

 
a) Sector 3 i Polígon 37 A de Sant llorenç des 

Cardessar 
 
b) Es Pujols de Santanyi 

 
c) Es Canons d'Artà 

 
d) Sectors 2 i 6 de Cala Tuent  (Escorca) 

 
e) Cap Regana (Llucmajor) 
 

 
3er.- Encarregar els Serveis Tècnics de la Comissió Insular 
d'Urbanisme un informe relatiu a la situació jurídica i 
nivell d'execució material en què es trobin els 
urbanitzables de Mallorca que siguin d'ús residencial, 
turístic o mixt. 
 
 
4t.-  Instar els Ajuntaments que, en el procés de revisió o 
modificació del seu planejament han incorporat 
urbanitzables que signifiquen major consum de territori per 
tal d'incrementar amb criteris desenvolupistes la seva 
oferta turística o residencial a què, "motu propio" i abans 
d'elevar l'expedient a la Comissió Insular d'Urbanisme del 
CIM, redimensionin el seu planejament en el sentit de 
suprimir els urbanitzables indicats. Entre aquest tipus 
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d'urbanitzables cal incloure com a particularment lesius 
els seüents: 
 

PALMA 
 

Son Quint - Son Muntaner (xalets i hotel) 
Son Puig 
Son Ximelis 

 
CALVIA 
Sector 4, Ses Planes 
Sector 3, S'Ametllerar d'en Terres 
Sector 5, "Parc Coster" 

 
MARRATXI 

 
ampliació de Son Veri Nou 

 
BANYALBUFAR 
 
Son Bunyola 

 
4.- Durant el periode de vigència de la moratòria del CIM  
- i com a mesura de caràcter igualment cautelar -  no 
s'aprovaran, per part d'aquesta institució,  nous 
urbanitzables d'ús  residencial, turístic o mixt per la via 
de la revisió o modificació de Plans Generals o Normes 
Subsidiàries.”  
 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Afirma que no es 
tracta tant de rectificar l'acord com d'adoptar un ventall 
d'acords que significarien la sintonia del Consell amb les 
reivindicacions que la ciutadania va expressar en la 
manifestació multitudinària en què també varen participar 
la totalitat dels representants del govern del Consell, a 
més d'EU i altres forces polítiques i socials. 
 

Demana que el Consell se sumi a unes 
reivindicacions plantejades en una manifestació perquè, 
precisament, els responsables del Consell eren a la 
manifestació i se suposa que hi eren en sintonia amb 
aquelles reivindicacions.  
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La moció vol esser la traducció de l'adhesió dels 
partits de la majoria del Consell a la manifestació del 12 
de novembre. Tothom va entendre que s'hi demanava al 
Consell una política més agosarada en matèria de protecció 
urbanística i territorial. 
 

EU demana que el fet d'anar a la manifestació es 
materialitzi en decisions concretes, ja que considera que 
no s'hi pot anar i llavors no fer res d'allò que els 
manifestants hi demanaven, concretament es pot modificar 
l'acord del Ple del 2 de novembre, es pot iniciar la 
suspensió dels planejament d'altres projectes que no 
estaven dins l'àmbit de la moratòria del Consell, com ara 
els Pujols, o els Canons, cala Tuent o cap Regana i, també, 
es pot fer una expressió de voluntat política de no aprovar 
nous urbanitzables, via revisió plans generals, mentre 
continuï en vigor la moratòria. 
 

És possible, continua, que l'equip de govern 
tengui una interpretació més restrictiva o més àmplia 
d'allò que significa la seva adhesió a la manifestació i, 
per això, ja avança la disposició del seu grup a fer 
transaccions amb l'abast de la moció tot i que insisteix 
que no es pot anar a una manifestació que protesta per la 
política del Consell i continuar exactament amb una 
política idèntica. 
 

Per tant, pensa que és necessari fer un gir en la 
política territorial i que el Consell, encara que no sigui 
la principal institució responsable de la política 
territorial, també l'ha de fer i la manera de fer-ho és 
donar un contingut ample a la moratòria que es va aprovar, 
fins i tot ampliar-la i, sobretot, no incrementar el mal 
aprovant definitivament plans generals com el de Palma amb 
un contingut clarament desenvolupista. 
 

El Sr. Alorda (PSM) assegura que el seu grup 
compartia plenament l'esperit i la intenció de la 
manifestació del 12 de novembre, però això no vol dir que 
comparteixin les mesures que proposa aquesta moció, ja que 
creu que són coses diferents. 
 

És cert, continua, que és necessari un gir en la 
política urbanística que es practica a les Illes Balears 
posant-hi fre i racionalitat. Creu que el Consell va 



 
 

99 

 

prendre una mesura important, com ara la suspensió de 77 
urbanitzables a vorera de mar o de noves urbanitzacions. Es 
mostra convençut que la mesura és molt important i amb molt 
d'abast. Anuncia que el seu grup no és partidari ara de 
tocar aquell acord i, per tant, no donarà suport al primer 
punt de la moció. Desgraciadament aquell acord està aturat 
per culpa del PP que va fermar les mans al Consell impedint 
que pugui desclassificar territori. 
 

Argumenta que aquell acord era complicat 
jurídicament, hi resultaven implicades competències 
urbanístiques d'ordenació del territori, competències 
municipals, molts de plets i altres qüestions que fan que 
no sigui adequat modificar ara aquell acord. És 
especialment inadequat també, opina, tocar aquells 
urbanitzables en què la urbanització ja hi estava molt 
avançada, com és el cas de tots aquells per als quals la 
Ponència Tècnica va fer un informe desfavorable i que no 
formen part dels supòsits. Assegura que el seu grup té 
presents aquests urbanitzables per quan arribin normes 
subsidiàries (com ara l'Almudaina d'Andratx). Tampoc no és 
adequat tocar aquells urbanitzables que es varen retirar en 
el moment de l'aprovació, ja que, encara que els informes 
fossin favorables, tant de Shangri-la, com dels sectors de 
Llucmajor, com de Bonaire, ja se n'havien convocat les 
juntes de compensació i, per tant, estaven en un moment 
molt avançat. 
 

Pel que fa al segon punt de la moció, que demana 
iniciar nous expedients, anuncia l'abstenció del seu grup, 
ja que si bé en comparteixen tots els acords que s'hi 
preveuen opina que no és la manera que fer-ho.  En algun 
cas ja hi ha la intenció de prendre mesures concretes com 
ara en el cas de cala Tuent, en què hi ha alguna 
iniciativa, precisament d'EU que es tramita. Els Pujols 
tenen un recurs i el cap de Regana és objecte d'estudi per 
part de la Comissió. Per això pensa que hi haurà moments 
més adequats per prendre decisions. Anuncia que el seu grup 
està a favor que aquests urbanitzables no es duguin a terme 
o com a mínim es retoquin aplicant a cada lloc la mesura 
que hi correspongui. 
 

Pel que fa al punt quart que afecta normes que 
ara mateix es redacten, opina que el Consell no s'hi pot 
pronunciar per endavant. Això no és prudent. Pensa que el 
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Pla de Palma s'ha de veure dins el debat corresponent. 
Calvià també arribarà al seu moment i no és adequat 
pronunciar-se en el moment d'exposició pública. Igual passa 
amb Marratxí i Banyalbufar. Quan aquests expedients arribin 
al Consell serà el moment d'exposar la posició de cada grup 
i ja avança que la del PSM serà de la màxima protecció del 
territori. 
 

El Sr. Triay (PSOE) anuncia que el seu grup no 
donarà suport a la moció. Pensa que l'acord del 2 de 
novembre va esser molt positiu i, per tant, no s'ha de 
rectificar. Allò que s'ha de fer és mantenir-lo i els casos 
concrets que no hi varen entrar, amb els informes a favor o 
en contra que hi havia, ja es varen tenir en compte 
precisament en el debat que hi va haver en aquest Consell 
Insular.    
 

Es refereix a la proposta de la moció en el 
sentit que el Consell s'avanci als ajuntaments en relació a 
modificacions de planificacions urbanístiques i anuncia que 
el seu grup tampoc no la comparteix, perquè creu que no és 
oportuna. Recorda que tots els grups del Consell formen 
part de la Comissió d'Urbanisme, tots hi varen tenir veu i 
varen participar en la decisió, cosa que no succeïa entre 
el 91 i el 94 quan d'aquesta comissió només en formaven 
part els grups de la majoria i, per tant, s'hi podran 
analitzar amb tot el detall aquests plans quan hi arribin i 
determinar les raons i els arguments i prendre-hi la 
decisió amb coherència amb les argumentacions generals que 
es fan avui sigui quin sigui el municipi.  
 

Per totes aquestes raons reitera l'anunci del vot 
en contra del seu grup. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). En coherència amb les 
votacions que ja es varen produir quan es va aprovar la 
moratòria d'aquest Consell, anuncia que el vot del seu grup 
serà en contra de la moció. 

No vol repetir el debat que aleshores s'hi va 
produir, tan sols vol aprofitar la intervenció per donar 
l'enhorabona al Sr. Grosske, perquè novament ha aconseguit 
que el toc d'esquerres que aporta EU a la majoria del 
Consell tengui un gran reflex en la resta de companys de 
viatge. Considera clar, i creu que ho pot avançar sense por 
d'equivocar-se, que EU tornarà amenaçar de no aprovar els 
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pressuposts. A la fi li aprovaran unes quantes ridiculeses 
i permetrà aprovar també els criteris del Pla Territorial 
de Mallorca que no tindran cap virtualitat, ja que no 
podran sortir d'aquesta casa. 
  
Fa la reflexió a EU que totes els coses pràctiques que 
puguin aportar no tenen cap traducció real, ja que queden 
pel camí, per la senzilla raó que si li aproven res, serà 
perquè no ho aplicaran. 
 

El Sr. Grosske (EU) afirma que el seu grup no ha 
vinculat mai unes coses amb les altres i assegura que no 
depèn de l'aprovació de la moció que el seu grup doni 
suport als pressuposts. Recorda que el seu grup ha fet un 
esforç que comprèn que pot esser incomprensible per a 
aquells que estan dins la política des d'una altra 
perspectiva. Confessa que tal vegada no han sabut explicar 
bé a través dels mitjans de comunicació que intenten fer 
una política en funció de les coses que es van debatent en 
cada moment. No es tracta, per tant, de barallar-se amb el 
pacte de progrés per crear-li dificultats, ni tampoc de 
dir-los amèn només perquè són el pacte i darrere hi ha el 
PP que són molt dolents. Per això quan es debaten els 
pressupsosts EU ajusta les posicions en funció dels 
pressuposts i quan es parla de Pla General de Palma, en 
funció d'aquest Pla i no en funció d'altres consideracions.  
 

Per això quan arribi el pressupost intentaran 
negociar i si s'accepten les esmenes que ells consideren 
que corresponen al pes específic del seu grup dins la 
institució, hi donaran el suport i si s'ignora aquest pes 
no hi donaran suport. Lògicament, continua, a la qüestió de 
la moratòria, EU hi va donar suport perquè malgrat que era 
una mesura tímida i insuficient, era pitjor no aprovar res 
i quedar en la situació anterior. 
 

Ara, en coherència amb la seva trajectòria, EU 
planteja una moció que significaria donar un gir cap a la 
protecció a la política del Consell. És evident que el PP 
no hi està d'acord perquè està a les antípodes d'aquestes 
idees, però EU pensa que des del Govern del Consell resulta 
una mica hipòcrita haver anat a la manifestació del 12 de 
novembre i ara no fer la més mínima rectificació. Afirma 
que a la manifestació es va demanar al Consell un canvi de 
política. En aquell moment ja s'havia aprovat la moratòria 
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i tot i haver-se fet se li va demanar aquest canvi. Ara, 
argumenta, no es pot venir aquí a dir que no passa res, que 
la moratòria és fantàstica i que no cal tocar res. Pensa 
que això no pot esser i que desvirtua la política i el 
paper dels polítics tenir un peu a la manifestació i un peu 
al Consell dient que res de modificar una coma la política 
territorial.   
 

Creu que el PSM encara és més criticable perquè 
va anar a la manifestació i ara retrocedeix en les seves 
posicions anteriors. Recorda que el PSM va votar en 
Comissió i en Ple la desclassificació dels Pujols i ara ha 
anunciat que s'abstindran en el punt segon.  
 

Considera que aquestes posicions no són 
raonables. Hauria admès com una cosa raonable que haguessin 
dit a EU que alguna part de la moció no es podia aprovar, 
però assegura que no té sentit dir sistemàticament que no a 
tot. No és cert que les urbanitzacions que quedaven 
incloses dins l'àmbit de la moratòria i que finalment varen 
caure estiguin totes molt avançades. La primera que fins i 
tot duia l'informe favorable de la Comissió, Bonaire 
d'Alcúdia, no té més que unes quantes cases totalment fora 
de la legalitat. Demana si són aquestes il⋅legalitats les 
que s'han de respectar. Assegura que el sector 28 té oberts 
alguns vials, hi han passat una màquina; no creu que es 
pugui qualificar d'urbanització molt avançada perquè no és 
vera. Després hi ha els Pujols, els Canons, cap Regana que 
requereixen una resposta. 
 

Pel que fa a avançar-se a decisions dels 
ajuntaments, assegura que ara no es tracta de prendre 
decisions administratives en relació a uns planejaments que 
encara no han arribat a la consideració del Consell. Es 
tracta tan sols de fer una expressió de voluntat política, 
ja que no té sentit intentar apagar el foc amb la moratòria 
i, al mateix temps, incrementar l'incendi amb les revisions 
dels plans generals. Pensa que aprovar el Pla General de 
Palma, amb tot allò que significa de milions de m2 
urbanitzables és totalment contradictori amb la moratòria. 
Per això creu que demanar que mentre sigui vigent la 
moratòria no s'introdueixin nous elements és perfectament 
raonable. Resulta però que el pacte de progrés deu tenir 
les seves servituds i els seus compromisos respecte de la 
revisió del Pla general de Palma. 
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La presidenta recorda que va anar a la 

manifestació i que, abans d'anar-hi, va dir, i ho repeteix 
ara, que hi anava en contra de la política territorial del 
PP i del Govern balear. No se li hauria ocorregut mai anar-
hi en contra de la política de la institució que ella 
mateixa presideix. 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Manifesta que si no 
coneixia quins són els referents d'EU se sorprendria per 
l'arrogància que significa interpretar l'esperit de la 
manifestació i voler fer una interpretació d'allò que 
pensaven els que hi eren. És evident que hi havia moltes 
sensibilitats i no és ningú que pugui interpretar qui és 
conseqüent o no amb l'esperit d'aquella manifestació. 
Manifesta que en el seu grup estan ben tranquils perquè 
actuen amb l'esperit amb què varen anar-hi, pensen que s'ha 
de canviar el model territorial de les Illes Balears, que 
hi ha coses que només es poden fer per llei, d'altres a 
través d'Ordenació del Territori, d'altres només a través 
dels ajuntaments, i una part important d'aquesta feina que 
només es pot fer a través d'aquest Consell Insular. Creu 
que hauria estat possible aportar qualque punt més, però 
també pensa que allò que ha fet el Consell durant aquest 
mandat ha estat molt important. Si l'any 91 hi va haver un 
clam de satisfacció per una Llei d'espais naturals que 
quedava molt enrere en relació a la moratòria que s'ha 
aprovat ara, considera que hi ha motius de satisfacció per 
haver aprovat aquesta mesura que no és tímida. 
 

Anuncia que el seu grup continuarà treballant en 
aquesta línia. Per altra banda, manifesta que està a favor 
de desclassificar els Canons i ara s'absté en una proposta 
en bloc que ha presentat EU i que inclou també Regana. 
Recorda que hi ha altres fòrums on s'han de resoldre els 
expedients que ara mateix es tramiten. 
 

Remarca que el seu grup considera que no ha de 
donar el vot favorable a una moció que pretén demostrar que 
el Consell no fa res en aquesta matèria. El PSM no ha 
canviat de parer en relació a cap dels urbanitzables i 
actuarà en conseqüència en el moment adequat. 
 

Es refereix als urbanitzables que han estat 
exclosos de l'acord de moratòria i recorda que hi havia 
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unes premisses que s'havien de respectar. En aquell moment 
era molt feble jurídicament incloure-hi alguns 
urbanitzables dels que el PSM defensa que s'han de 
desclassificar a través del paraigua d'aquells criteris que 
eren els únics en què recolzaven les desclassificacions. És 
cert que la situació de Bonaire és similar a la d'un 
percentatge elevadíssim d'urbanitzacions de Mallorca i no 
per això el PSM les declararà sòl rústic perquè creu que 
seria d'una imprudència absoluta. Recorda que hi ha un 
urbanisme al⋅legal absolutament espectacular a Mallorca, en 
zones que són urbanes actualment i absolutament 
consolidades. Davant això s'hi ha d'actuar amb cirurgia, 
amb bisturí i no amb destral com seria fer suspensions a 
l'engròs. La feina ha d'esser de detall, no només a partir 
de grans acords que els tribunals puguin fer tornar arrere. 
 

Recorda que el Pla general de Palma no l'ha 
aprovat encara el Consell i convida, per tant, a no 
extreure'n conseqüències de l'aprovació. Ara mateix hi ha 
un expedient en tramitació i quan es presenti serà el 
moment de pronunciar-se. Pel que fa al Pla general de 
Calvià, recorda que se'n varen treure 17 urbanitzacions i a 
partir d'altres acords hi ha un procés de renovació de 
normes que recullen una petita incorporació 

d'urbanitzables. El PSM hi ha presentat al⋅legacions en 
contra i ara mateix estan a l'espera de la resolució. 
Després han de venir al Consell, de moment són sòl rústic 
perquè ho va dir aquest Ple i se'n podrà parlar. Posa 
aquest exemple per fer veure que no és el moment ara de 
parlar-ne i d'avançar-se a un acord que es prendrà més 
endavant. 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Considera totalment 
inacceptable el plantejament d'EU que s'ha erigit en 
repartidor de credencials de bons manifestants i de mals 
manifestants. Sembla que en sigui el marmessor que en 
reparteix l'herència i el dispensador de la legitimitat. 
 

Considera que EU ha fet llarg, no tan sols amb 
una moció que té un percentatge de provocació molt fort, 
sinó també amb les intervencions que són una autèntica 
provocació.  
 

Assegura que el PSOE va anar a la manifestació, 
la varen convocar perquè són partidaris d'un nou model 
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territorial per a Mallorca i no veu què pot tenir EU en 
contra d'això. 
 

Recorda, per altra banda, que dia 2 de novembre 
el Ple va prendre un acord i EU va dir allò que va 
considerar que havia de dir i ara avui repeteix el debat, 
igual que ha repetit el debat amb la moció anterior sobre 
la potestat reglamentària dels consells. Considera el tema 
debatut i no té cap nova valoració per fer sobre aquesta 
qüestió. 
 

Sobre les suspensions, recorda que la dels Pujols 
està pendent d'un recurs i que la decisió, per tant, està 
oberta. Sobre els Canons, recorda que la suspensió ja està 
feta i, per majoria, a continuació es va aprovar la norma 
subsidiària que n'és conseqüència. Sobre cala Tuent, 
recorda que és sòl urbà i que la Comissió va donar quinze 
dies als grups per presentar propostes i no n'hi ha hagut 
cap que n'hi hagi presentades. Pel que fa als polígons 36 i 
37 de Sant Llorenç, recorda que es prepara un expedient de 
suspensió a petició del municipi. Cap Regana també està 
pendent de resolució i, per tant, és una urbanització sobre 
la qual ara el Consell no es pot pronunciar. 
 

Per tot això, considera que els plantejaments 
d'EU estan molt fora de lloc, acusant de voler treure 
beneficis d'una manifestació a la qual sembla que no tenien 
dret a anar. 
 

Conclou fent observar al Sr. Grosske que una mica 
de mesura no aniria malament. 
 

El Sr. Rovira (PP) considera que queden poques 
coses per dir. Així i tot recorda les previsions que ha fet 
al Sr. Grosske en la primera intervenció. Se sorprèn que 
hagi estat tan ingenu. Recorda que en el Ple en què es va 
acordar acudir a la manifestació es varen dir bones 
paraules i es va assegurar que l'adhesió no era per anar en 
contra d'una altra institució o del PP sinó per motius 
altruistes de defensa del territori. Ara resulta claríssim, 
la presidenta ho ha dit, era per anar en contra del PP i 
del Govern balear.  El PP no va tenir cap dubte, hi va 
votar en contra i no hi va voler participar. Sembla mentida 
que el Sr. Grosske es deixi sorprendre. Fa observar que tan 
sols li accepten les mocions de filosofia política. Com 
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també passa a l'hora d'aplicar uns reglaments en què 
s'al⋅leguen motius d'urgència per no aplicar-los i no li 
aproven res que tengui virtualitat pràctica. 
 

Anuncia que el vot en contra del seu grup serà 
perquè no hi estan d'acord ni políticament ni amb el 
funcionament d'EU en el Consell. El Sr. Triay ja ha dit que 
això es va discutir. El moment en què EU hi havia de votar 
en contra va esser quan es va discutir per primera vegada. 
 

La presidenta vol matisar que en cap moment no ha 
manifestat que anàs en contra del PP ni del Govern balear. 
Ha dit i ha recordat que havia dit que anava en contra de 
la política territorial del PP i del Govern balear. 
 

Torna intervenir el Sr. Grosske (EU). Sobre les 
execucions que les urbanitzacions que EU proposa afegir a 
la moratòria del Consell fa notar que s'han inclòs dins la 
moratòria urbanitzacions que estan en un grau d'execució 
més alt que d'altres que se n'han exclòs i que se n'han 
exclòs urbanitzacions que estan en un grau molt incipient 
d'execució i això introdueix un criteri confús i poc 
intel⋅ligible. 
 

Si el Sr. Alorda no pot votar a favor de la 
suspensió dels Pujols perquè estan dins una proposta en 
bloc, li suggereix que demani una votació separada. 
 

Pel que fa a Tuent, és cert que es va tractar a 
la Comissió i que hi va haver un acord informal que 
demanava una proposta. Ara ha sabut que el PSOE considera 
que ja està bé així com està, cosa que el conseller que 
parla es resistia a interpretar que fos d'aquesta manera. 
Es nega a admetre que puguin acusar EU de no haver fet res 
perquè precisament, amb la moció, EU ha presentat una 
proposta ben concreta sobre cala Tuent. 
 

Pel que fa a la qualificació d'arrogància a 
l'hora d'interpretar la manifestació, assegura que no n'hi 
ha haguda gens. EU, afirma, no interpreta res perquè no és 
la seva facultat fer-ho, com no és tampoc una facultat dels 
altres partits. La caracterització d'una manifestació la fa 
el qui la convoca i els qui la varen convocar la varen 
caracteritzar com una reivindicació davant el Govern de 
Comunitat i també, en menor grau, davant el Consell i això 



 
 

107 

 

és un fet objectiu que els que hi varen assistir varen 
poder sentir exposat pels organitzadors en el parlament 
final. 
 

Considera que ara no es pot venir aquí i siular 
mirant a una altra banda com si els legitimats per 
interpretar la manifestació no els haguessin dit res quan 
varen demanar un canvi de política i varen citar els Canons 
com una cosa que s'havia de rectificar. 
 

No admet que puguin acusar ara d'arrogància a EU 
quan es limita a recordar aquella reivindicació. Qualifica 
aquesta actitud d'hipocresia política. 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Demana votació 
separada del punt segon. 
 

Se sotmet a votació la proposta excloent-ne el 
punt segon i es rebutja per dos vots a favor (EU) i vint-i-
set en contra (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt). 
 

Se sotmet a votació el punt segon de la proposta 
i es rebutja per dos vots a favor (EU), vint-i-dos en 
contra (PP, PSOE, UM, Mixt) i cinc abstencions (PSM). 
 
 
 
 
  PUNT 49.- MOCIÓ GRUP DE CONSELLERS POPULARS 
REFERIDA A DECLARACIONS FETES SOBRE ELS TREBALLADORS 
IMMIGRANTS. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Demana debat conjunt 
sobre els punts 49 i 50. 
 

S'acorda fer el debat conjunt. 
 
 
  Es dóna compte de la següent moció del grup de 
consellers del PP: 
 

El  passat dia 30 de novembre ,  la presidenta 
del Consell Insular  de Mallorca, Sra. Maria Antònia Munar 
, i el president de la Comissió de Benestar Social el Sr. 
Damià Pons, en roda de premsa per presentar actuacions del 
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Consell en matèria d´inmigració,  varen realitzar unes 
declaracions, recollides pels mitjans de comunicació de la 
manera següent :  "quan finalitzin les obres del Pla 
Mirall milers d´empleats magrebís disputaràn un treball 
als mallorquins , el que pot degenerar en brots de racisme 
i en un important conflicte de convivència ". Declaracions 
que, quan menys, s´han de qualificar d´irresponsables i 
poc serioses. 

 
 

Per tot això, el Grup de Consellers Populars, 
presenta la següent 

 
 

 
MOCIÓ 

 
 

Reprovar les declaracions fetes per la presidenta 
del Consell de Mallorca i el president de la Comissió de 
Benestar Social sobre els treballadors inmigrants a les 
nostres Illes.” 
 
 
  
  Es dóna compte de la següent moció d’EU:  
 
  “El dilluns 30 de novembre la Presidenta del 
Consell i el Conseller responsable de l'àrea de Benestar 
Social presentaren l'acord entre diverses Comunitats 
Autònomes i aquest Consell de Mallorca per tal d'elaborar 
una guia de recursos i la celebració d'un seminari sobre la 
figura del mediador en temes d'immigració. 
Aquest fet important, restà desvirtuat als mitjans de 
comunicació per les declaracions de la Sra Presidenta i el 
Conseller responsable, on s'advertia de la possibilitat de 
brots de racisme, a les nostres Illes per l'onada recent 
d'immigrants atrets per les ofertes de feina  motivades per 
les obres en infrastructures provocades pel Pla Mirall. 
 
Aquestes declaracions han estat criticades per partits 
polítics, sindicats majoritaris, i el Grup de Drets Humans, 
i davant la confusió creada, sembla necessari aclarir a 
l'opinió pública la postura del Ple d'aquesta institució, 
per la qual cosa es proposa el següent: 
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A C O R D   

 
1.-El Consell de Mallorca manifesta el seu més enèrgic 
rebuig al racisme, com a pensament i actitud 
antidemocràtica, i contrària al més elemental respecte a la 
persona en la seva dignitat com a ésser humà.  
 
2.- La presencia de col.lectius d'immigrants sigui quina 
sigui la seva procedència,  mai pot esser vista com a un 
problema, sinó com un fet normal, en un món de grans 
diferències entre el Nord i el Sud, que provoca canvis de 
residència per aconseguir una millora en les condicions de 
vida  de persones que al seu país estan condemnats a la 
misèria. 
 
3.- Des d'aquest punt de vista, el Consell de Mallorca 
teballarà sempre per la integració d'aquestes persones en 
la societat d'acollida, posant els mitjans necessaris, i en 
col.laboració amb altres institucions -tant locals com 
autonòmiques-,  per tal que puguin gaudir de les condicions 
de vida dignes d'acord amb els drets recollits a la 
Declaració Universal dels Drets Humans.” 
 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Es refereix a les 
manifestacions que varen fer, el passat 30 de novembre, la 
presidenta del Consell i el president de la Comissió de 
Benestar Social, i que la premsa va recollir. Hi apareixen 
afirmacions en el sentit que en acabar-se les obres del Pla 
Mirall, milenars de marroquins disputaran els llocs de 
feina als mallorquins i això pot degenerar en brots de 
racisme i conflictes de convivència. O bé, que el Govern és 
el responsable de l'arribada a Mallorca d'un gran nombre 
d'immigrants per treballar en el Pla Mirall; que la 
societat mallorquina no està preparada per rebre persones 
de cultures tan diferents i altres frases d'aquest estil.  
 

Pensa que cap d'aquestes declaracions no han 
estat ni aclarides ni rectificades ni desmentides per cap 
dels protagonistes. El PP les considera irresponsables i 
poc serioses i, no només el PP, sinó que també els 
sindicats, l'Associació de Drets Humans i EU les han 
criticades. 
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Recorda que enguany es commemora l'aniversari de 
la Declaració Universal dels Drets Humans que reconeix que 
tota persona té dret a circular lliurement, o el dret a un 
treball, i per això el PP pensa que mai no es pot veure com 
un perill, un problema o una dificultat el fet que arribin 
persones d'altres indrets a treballar a les nostres illes. 
Per tant, pensen també que no es pot acusar ningú d'exercir 
un dret. Tampoc no comparteixen l'opinió que la societat 
mallorquina no estigui preparada per rebre persones de 
cultures diferents, sinó que pensa que perquè en un moment 
determinat va haver d'emigrar, ara està més preparada per 
entendre les dificultats dels qui arriben.  
 

Recorda que des del 91 el nombre de residents de 
nacionalitat estrangera, que era de 16.000, s'ha duplicat i 
no hi ha hagut cap dificultat. Pensa que si qualcú pensava 
que aquest fet podria esser un problema, es tractaria de 
fer feina per facilitar la convivència pacífica i tolerant. 
Precisament per això el PP considera irresponsables les 
declaracions i demana la reprovació dels qui les varen 
pronunciar. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Informa que la moció 
del seu grup la varen motivar les mateixes declaracions les 
quals varen provocar immediatament respostes crítiques per 
part de partits, sindicats i grups de drets humans. 
 

EU opina que culpabilitzar els immigrants d'esser 
la causa mateixa del racisme parteix de la mateixa premissa 
de què parteixen tots aquells que tenen actituds racistes i 
xenòfobes: culpabilitzen els immigrants que hi hagi brots 
de racisme en la societat que els rep. Per això el primer 
comunicat de premsa d'EU va demanar que s'aclarissin o es 
rectificassin aquelles declaracions. 
 

Explica que la moció d'EU es presenta des d'un 
punt de vista diferent del de la del PP. Pensa que les 
declaracions són reprovables i incoherents amb una 
institució que avui mateix ha aprovat un acord amb altres 
comunitats per afavorir instruments d'integració. Pensa que 
és preocupant que tot quant tenia de positiu aquest conveni 
no s'hagi reflectit als mitjans de comunicació eclipsat per 
aquelles declaracions inoportunes. 
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EU presenta una moció en positiu perquè pensen 
que en temes delicats com aquest, el Consell ha de tenir 
una actitud enèrgica i coherent amb tot allò que es va dir 
en el Ple de commemoració de la Declaració Universal dels 
Drets Humans. 
 

La moció demana que el Ple manifesti el seu 
enèrgic rebuig al racisme com a pensament i com a actitud 
antidemocràtica. En segon lloc fa una afirmació en el 
sentit de considerar important la presència dels 
col⋅lectius d'immigrants amb independència del seu origen, 
ja que això significa una millora de les condicions de vida 
d'aquestes persones. Finalment, la moció demana que el 
Consell manifesti clarament que treballarà per la 
integració de totes aquestes persones en col⋅laboració amb 
les altres institucions per tal que puguin gaudir de 
condicions de vida dignes a què tenen dret com a persones 
humanes. 
 

Insisteix que per part d'EU aquesta qüestió ha de 
quedar tancada amb una actitud enèrgica, positiva i amb 
voluntat de transmetre a l'opinió pública una valoració 
positiva de tot quant significa la immigració, defugint una 
controvèrsia entre institucions o grups sobre qui és més o 
és manco en aquesta qüestió. 
 

Pel que fa a la moció que presenta el PP, EU 
pensa que les declaracions són reprovables i, per això, 
varen fer el comunicat de premsa, ja que pensen que és la 
manera adequada de fer-ho. Vol recordar que la reprovació 
en una institució constitueix un aspecte polític de pes.  
 

Recorda que EU en va presentar una sobre la 
política de menors. Recorda també la reprovació presentada 
al Parlament sobre el Sr. Cañellas per unes declaracions en 
què valorava l'assassinat de la Sra. Margalida Fiol. En 
aquell moment es va arribar a un consens, es va acordar que 
no hi podia haver reprovacions personals i s'hi va lamentar 
les declaracions en negatiu des d'una posició en positiu. 
 

Ara EU pensa que aquell precedent, pensa que 
també s'ha d'aplicar en aquest Consell, i s'ha d'aprovar 
per unanimitat la moció que presenta EU en positiu i s'ha 
de deixar ben clar quina és la posició del Consell en 
relació a la immigració. En aquest sentit pensa que si 
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s'accepta la moció d'EU, no s'ha d'aprovar la que presenta 
el PP. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) manifesta que donarà suport 
a les dues mocions perquè entén pel que fa a la del PP que 
es justifica perquè no hi ha hagut cap rectificació ni 
matisació de les declaracions que l'han provocada. Pensa 
que les declaracions varen esser inoportunes i 
desafortunades perquè el Consell ha tingut un paper molt 
important en el sector dels immigrants. Recorda que vàrem 
esser la primera comunitat que a través d'un conveni amb el 
Ministeri va establir un observatori per estudiar aquest 
problema. El Consell mateix va esser pioner en publicacions 
que tracten aquest problema i, per això entén que no s'hi 
pot donar el doble llenguatge. 
 

Pensa que és important recordar el passat i 
pensar que pocs mallorquins no tenen parents emigrants. Per 
tant aquestes situacions no s'haurien de veure com un 
problema. Pensa que s'ha de veure en positiu, pensar que 
tots som ciutadans del món i que no es pot tenir una visió 
estreta d'aquesta situació. 
 

Intervé la Sra. Ferrando (PP). Anuncia que el seu 
grup no té cap inconvenient a retirar la seva proposta. Vol 
puntualitzar que no hi ha cap brega institucional pel fet 
d'haver-la presentada, així que demana que no se cerquin 
coses allà on no n'hi ha. Allò que ha dit és, com també ha 
dit la Sra. Vidal, que aquestes declaracions no es varen 
desmentir ni rectificar. 
 

En relació al precedent a què ha fet referència 
la Sra. Thomàs recorda que hi va haver un escrit de 
disculpa per les declaracions i que això no ha passat avui 
aquí. Manifesta que el seu grup no té gens d'interès a 
reprovar ningú sempre, però, que vegin que hi ha una 
actitud en positiu -que no dubta que el Consell té a través 
de les actuacions de la Comissió de Benestar Social-.   
 

 
Pensa que en el moment de fer una crítica a una altra 

institució va fallar un poc l'expressió de les persones que 
parlaven.  
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Accepta que es tracti només la moció d'EU si hi 
ha una rectificació del sentit d'aquelles manifestacions.  
 

La presidenta demana si es pot entendre que només 
es debat la moció d'EU i que el PP ha retirat la seva. 
 

 
Intervé la Sra. Thomàs (EU). Demana que es pugui escoltar 
què diuen les persones que varen fer aquelles 
manifestacions. Si efectivament hi ha una rectificació i 
una aprovació per unanimitat de la moció d'EU, entén, per 
allò que ha dit el PP que retiren la seva moció. 
 

El Sr. Pons (PSOE) opina que avui es fa un debat 
sobre un fantasma. S'ha dit que tant la presidenta com ell 
havien fet declaracions racistes i havien culpabilitzat els 
immigrants de determinades situacions. Assegura que 
aquestes afirmacions no s'aguanten dretes. 
 

Aconsella que abans de voler fer una reprovació 
s'informin. Recorda que el motiu de la roda de premsa era 
presentar les actuacions del Consell per a l'atenció de la 
població immigrant estrangera resident als pobles de 
Mallorca, i que el Consell és l'única institució 
supramunicipal que fa actuacions en aquest àmbit a les 
Illes Balears.  
 

Recorda que essent el conseller que parla 
president de la Comissió de Benestar Social es va crear 
l'equip d'inserció social d'estrangers amb tres centres 
actualment oberts i un més de pròxima obertura prevista. El 
cost d'aquesta atenció iniciada per impuls del conseller 
que parla passa de 23 milions de pessetes  que se situaran 
en 30 milions per al 99. Considera que això és una política 
real i que no se li pot dir que comenci a treballar en la 
integració dels immigrants perquè ja s'hi treballa. 
 

Es refereix a les polèmiques manifestacions fetes 
parlant d'un Pla Mirall constituït per un conjunt d'obres 
públiques importants que a un país normal amb un govern 
normal es farien coincidint amb una caiguda de l'activitat 
de la construcció per evitar que moltes de persones anassin 
a l'atur. Les obres públiques no es fan en un moment 
d'efervescència de la construcció quan és difícil trobar un 
treballador. Resulta, però, que el Pla Mirall no té la 
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finalitat de cobrir aturs, sinó que té una finalitat 
electoral escenogràfica i es vol tenir llest per a les 
eleccions del 99, de manera que, com que falten operaris de 
la construcció, amb el Pla Mirall han entrat treballadors 
del nord d'Àfrica. 
 

Davant aquesta situació, considera que no ha de 
rectificar res, ja que tan sols va fer una advertència. Sap 
què diu i què pensa i pot matisar més o manco, però manté 
el concepte que va expressar, ja que no voldria veure un 
escenari de crisi amb disputes per llocs de feina entre una 
societat que no ha estat educada per a la tolerància i un 
sector immigrant. Aporta l'exemple de Marsella, on el Sr. 
Le Pen augmenta les expectatives de vot a partir d'una 
experiència d'immigració. Mostra la preocupació perquè a 
Mallorca pogués passar una cosa similar. Assegura que la 
societat mallorquina no treballa de veres per acostar-se a 
aquest col⋅lectiu que viu en situació d'absoluta marginació 
i que es juga la vida per arribar.  
 

Lamenta que no hi hagi programes d'acostament i 
recorda que el Consell és l'única institució que dins els 
seus poquíssims mitjans treballa amb un equip d'inserció 
social. Tots els municipis que es troben amb un grup 
d'immigrants i no saben com s'hi han d'adreçar, se 
serveixen de l'equip d'inserció del Consell. 
 

Convida a no comparar la immigració del tercer 
món amb la procedent del sud d'Espanya, ja que aquesta 
darrera la formaven ciutadans de l'Estat espanyol. La 
llengua de l'immigrant, per pobre que fos, era una llengua 
dominant sobre la societat mallorquina. Avui les persones 
que arriben no tenen drets polítics, viuen en situació 
irregular, primer arriba l'home, després un grups d'amics, 
a continuació es produeix un reagrupament familiar. Molts 
són de religió musulmana, cosa que té una incidència 
importantíssima sobre el paper de la dona, amb poligàmia,  
quan el reagrupament només els permet una dona i deixa de 
banda les altres i els seus infants. Convida a imaginar la 
societat mallorquina enfrontada amb aquesta situació, sense 
tenir la mentalització. 
 

Assegura que hi ha molta de gent que personalment 
ha reconegut que amb les declaracions va assenyalar un 
possible problema que podria derivar en problemes 
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importants si apareixia un escenari de crisi en presència 
d'immigració i amb una societat no preparada.  
 

Allò que recrimina al Sr. Matas a través del Pla 
Mirall, no és que venguin immigrants. Pensa que si manquen 
treballadors poden venir tots els que facin falta. Allò que 
el preocupa és que l'arribada de treballadors en situació 
irregular, induïda de manera un poc irresponsable, no vagi 
acompanyada de mesures d'integració, unes mesures que el 
Govern balear no pren ja que no té el Pla d'atenció que el 
Parlament li va encarregar d'enllestir. Per tant, si un 
governant du uns immigrants sense preparar els mecanismes 
d'integració social, no vol dir que el conflicte es 
produeixi, però si realment es produïa podria tenir 
conseqüències, ja que pensa que la societat no està 
preparada. Recorda que Mallorca té la vergonya d'haver fet 
l'aportació peculiar a l'antisemitisme mundial.  
 

Afirma que el sentit profund de les 
manifestacions que va fer era la necessitat de preparar la 
nostra societat per poder admetre unes persones de cultura 
i religió diferent i creu que també era el sentit de les 
manifestacions que va fer la senyora Munar. 
 

Considera que és molt bo de fer parlar de drets 
humans i omplir-se'n la boca, però és més difícil passar de 
les paraules als fets i el Sr. Matas no hi passa, 
senzillament perquè els immigrants no voten.  En aquest 
sentit, afirma que el Govern balear és molt diligent en 
matèria de grans interessos, però en matèria d'immigració 
no fa res i no tan sols no ha fet res, sinó que ha 
torpedinat el Consell i ha aconseguit que no li arribassin 
els fons europeus destinats a la immigració. Per això, no 
admet que el grup que dóna suport al Govern balear puguin 
donar cap lliçó al conseller que parla. Recorda que el Sr. 
Cañellas va dir que volia canviar la Constitució espanyola 
per evitar que arribassin a Mallorca immigrants procedents 
del sud d'Espanya i que el grup del PP li donava suport. 
 

Pensa, per tant, que no ha de rectificar res, el 
sentit de les manifestacions era el que ha exposat. Recorda 
que ha treballat específicament per la integració, va 
proposar una acció específica perquè els immigrants se 
sentissin partícips de la Diada de Mallorca i també recorda 
que si el Consell ha estat convidat per signar un acord amb 
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altres comunitats i no ho ha estat el Govern balear, ha 
estat per una cosa molt senzilla: perquè el Consell 
treballa i el conviden a continuar treballant i el Govern 
balear, com no que ha fet res ni hi és ni l'hi esperen. 
 

Intervé la presidenta. Manifesta que hi era 
present quan el Sr. Pons va presentar el conveni sobre la 
immigració. Opina que és bo de fer treure de context unes 
frases. Considera que el Sr. Pons no va fer declaracions 
desafortunades, es va limitar a constatar una realitat com 
era l'arribada d'unes 17.000 persones a la nostra illa, 
sense permís de residència ni de treball. Està bé dir que 
hi ha d'haver lliure circulació per tot el món, però també 
és cert que hi ha unes lleis que determinen que aquella 
circulació requereix uns permisos concrets. El Sr. Pons va 
indicar que si aquestes persones no s'integraven hi podria 
haver problemes. Argumenta que treure les frases de context 
és molt bo de fer i això es pot prestar, fins i tot, a fer 
acudits. Es refereix a l'afirmació que ha fet avui la 
portaveu d'EU que ha dit: "Benvinguts 17.000 immigrants" i 
fa veure que es pot oposar amb l'afirmació, també d'EU, en 
el sentit que Mallorca no pot créixer més en població. 
 

Demana, per tant, que no es treguin les coses de 
context perquè per aquest camí és bo de fer arribar a 
conclusions equivocades. 
 

Explicar que han vingut uns immigrants com a 
conseqüència d'una injecció de 37.000 milions del Pla 
Mirall i concloure que si no es fa res hi pot haver 
problemes i que això ho digui l'única persona que ha 
treballat per evitar-los, no és fer declaracions 
desafortunades. Per això, opina que allò que correspondria 
fer seria donar l'enhorabona al Consell per la seva tasca 
per evitar que aquests conflictes puguin succeir. 
 

Pensa que les declaracions varen esser correctes, 
basta veure què passa a sa Pobla o a Muro, per deduir que 
el Sr. Pons parlava amb fonament, a part que no va tenir en 
cap moment una actitud racista, sinó ben al contrari una 
descripció de la realitat i una crida per evitar possibles 
conflictes. 
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Torna intervenir el Sr. Pons (PSOE). Considera que la moció 
d'EU és absolutament contructiva, hi està d'acord, però 
pensa que hi falta un punt i proposa incloure-hi el següent 
punt: "4. El Consell de Mallorca, abans del dia 1 de febrer 
del 99, acordarà la creació del Fòrum de la Immigració a 
Mallorca. D'altra banda, amb caràcter immediat, iniciarà 
les gestions per a la creació, en col⋅laboració amb altres 
institucions i entitats, de la Casa d'Acolliment dels 
Immigrants a Mallorca." 
 

Informa que la proposta de creació del Fòrum està 
pràcticament enllestida. 
 

La Sra. Thomàs (EU) accepta la proposta 
d'inclusió que acaba de fer el Sr. Pons. 
 

La Sra. Ferrando (PP) manté la proposta de 
reprovació. No considera que els mitjans de comunicació 
traguessin les frases de context. Pensa que els mitjans de 
comunicació varen dir les coses com eren ja que 
pràcticament tots coincidien en les informacions. Opina que 
el Sr. Pons no ha rectificat i, dubta després de sentir-lo, 
si el deu haver de considerar racista. No té dubtes que el 
Sr. Pons treballa i el convida a anar a classes per 
aprendre a explicar-se més bé. Considera que el Pons encara 
ha embrutat més la situació i no ha matisat res, sinó que 
ha ratificat allò que va dir. 
 

Considera que es veuen bubotes allà on no n'hi 
ha, ja que a sa Pobla hi ha una total integració i 
participació i no hi ha hagut cap problema. Es demana 
perquè no creen problemes els 24.230 habitats residents que 
no procedeixen d'aquests països, amb altres religions i 
altres llengües. 
 

No vol entrar a parlar del Pla Mirall, ja que 
aquest el fan tots els ajuntaments, que són els qui 
contracten les obres, i hi ha ajuntaments de tots els 
colors. Per tant, convida el Sr. Pons a no treure segons 
quines conclusions. A part que el tema no era aquest, sinó 
l'oportunitat de matisar unes declaracions que, no tan sols 
no ha matisat, sinó que ha confirmat. 
 

La Sra. Thomàs (EU) recorda que ha demanat al PP 
que retiràs la reprovació si s'aprovava per unanimitat la 
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moció d'EU. Pensa, però, després d'haver escoltat, tant la 
presidenta com el Sr. Pons, que no queda més remei que 
votar a favor de la reprovació que presenta el PP. 
 

Afirma que l'actitud d'EU no ha estat mai de 
prendre posició respecte de la política que du a terme el 
Consell en matèria d'immigració, sinó que hi han donat 
suport en tot allò que es fa, però no poden coincidir en 
aquesta actitud d'advertència en el sentit que apareixeran 
problemes amb la immigració. Pensa que aquesta actitud 
poruga d'avisar la societat indica un subconscient 
determinat. Les persones que realment creuen que els 
immigrants han d'esser benvinguts situen el problema en 
l'atur, en la situació de precarietat laboral, en la 
intolerància que es transmet a través del missatge de 
pensament únic, del missatge d'Unió Europea, en definitiva, 
de posar fronteres on no n'hi pot haver. EU mai no 
advertirà que el problema resulta de l'arribada 
d'immigrants, sinó d'actituds antidemocràtiques, de bosses 
de probresa, de marginació etc.   
 

Reconeix que el Sr. Pons pot tenir raó en una 
part de la seva argumentació, però no pot acceptar que 
després d'una intervenció, ben interpretada pels mitjans de 
comunicació, resultàs que allò que varen destacar aquests 
mitjans fossin les desafortunades declaracions, una part 
només d'aquella roda premsa, amb què va quedar tapat 
l'objectiu de la roda. 
 

Per tant, independentment del contingut de la 
política d'immigració del Consell sigui en positiu, pensa 
que s'han de reprovar aquelles declaracions i transmetre un 
missatge en positiu a la societat en relació a la vinguda 
d'aquests immigrants, perquè no hi pugui haver mai 
ciutadans que interpretin aquestes paraules com una 
advertència o que se'ls fa por i se'ls convida a estar 
preparats. 
 

No vol dir que les paraules del Sr. Pons siguin 
xenòfobes, però sí confuses a bastament perquè altres 
mentalitats antidemocràtiques i xenòfobes s'hi puguin 
afegir. Per això, el seu grup manté la seva moció en 
positiu i anuncia el vot a favor de la del PP. 
 



 
 

119 

 

Torna intervenir el Sr. Pons (PSOE). Assegura que 
ha escrit milers de pàgines i està convençut que domina 
prou bé el català. Reconeix, però, que davant una barrera 
ideològica d'EU i del PP es considera absolutament incapaç 
de fer-se entendre. Així i tot, vol deixar clar en acta que 
la nostra societat ha tingut i té elements històrics de 
racisme, que una cosa tan anacrònica com la qüestió xueta 
encara cova i hi ha prejudicis. No ha dit que els 
immigrants siguin cap problema, allò que ha dit és que el 
problema és la persona que pertany a una societat que no ha 
desplegat els esquemes de respecte a la diferència i una 
cultura de la tolerància i, en aquestes condicions, no es 
pot assegurar que no  passarà res si arriben immigrants amb 
llengües i cultures diferents. Si aquesta afirmació és un 
motiu de reprovació es mostra encantat, perquè si el dia de 
demà hi ha un sol incident, el conseller que parla haurà 
lluitat perquè no n'hi hagués cap, al contrari d'altres 
que, amb alegres reprovacions, van per un altre camí. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE). Intervé per una qüestió 
d'ordre. Informa que l'únic precedent jurisprudencial sobre 
el mecanisme de la reprovació és una sentència del Tribunal 
Constitucions referida a una situació semblant ocorreguda a 
un ajuntament basc i que aquesta sentència exclou la 
possibilitat de la reprovació dins un ajuntament. Per això 
pensa que tècnicament no és possible aprovar avui aquí una 
reprovació. 
 

El Sr. Grosske (EU) indica que avui aquí no es 
reprova un govern en el sentit que podria tenir una moció 
de censura. Avui s'hi reproven unes declaracions 
ratificades fil per randa. Entén que reprovar les 
declaracions és una figura perfectament admissible, tant 
dins l'Administració local, com dins el debat polític 
general, com dins el sentit comú de les coses. 
 

El Sr. Sampol (PSM). Anuncia el vot a favor de la 
moció d'EU i del punt que s'hi ha incorporat posteriorment 
i el vot en contra de la moció presentada pel PP. El seu 
grup ha entès les explicacions del Sr. Pons. Sembla que 
allò que no ha convençut és la interpretació del 
subconscient. Assegura que el seu grup no vota 
interpretacions del subconscient, sinó que vota una 
política respecte a la immigració no comunitària que es fa 
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des del Consell i des de la credibilitat que dóna esser 
l'única institució que fa política en aquest àmbit.  
 

La presidenta entén que avui es qualifica de 
racisme constatar la realitat i posar les mesures per 
evitar problemes en el futur. Si és així es mostra 
encantada amb el qualificatiu de racisme. Fa observar a la 
Sra. Ferrando que hi ha una diferència entre la gent que ve 
d'Europa i la que ve d'Àfrica i la prova és que la Sra. 
Ferrando mateixa a uns els demonina immigrants i als altres 
els qualifica de residents. Les diferències són clares i 
n'hi ha uns que tenen uns problemes molt importants que les 
institucions han d'intentar resoldre. 
 

La Sra. Thomàs (EU) respon a l'al⋅lusió del Sr. 
Sampol i recorda que el seu grup ha explicat prou bé la 
posició en relació a les explicacions. Assegura que no ha 
dit que sigui un problema de subconscient, sinó que és un 
problema de si s'explica o no realment quin és el problema. 
I això és un problema d'atur, de misèria, de fam i de 
necessitat d'emigrar i és un problema d'intolerància de la 
societat que no els accepta. 
 

Indica a la presidenta que quan els seu grup ha 
anunciat el suport a la moció del PP no han acusat ningú de 
racista, sinó que han dit que amb aquestes actituds es 
culpabilitza i es confon el missatge cap a la societat. 
Allò que es reproven són "les declaracions de la presidenta 
del Consell i el president de la Comissió de Benestar 
Social" perquè varen esser confuses i desafortunades. 
 

Vol que consti en acta que reprovar unes 
declaracions no significa acusar ningú, es reproven perquè 
poden significar confusió que és allò que més poc necessita 
la nostra societat. 
 

La Sra. Ferrando (PP) vol intervenir en la 
mateixa línia de la Sra. Thomàs per aclarir que no han 
acusat ningú, només han demanat una explicació, per poder 
superar la confusió que introdueixen aquelles declaracions. 
 

Se sotmet a votació la moció presentada pel PP i 
s'aprova per setze vots a favor (PP, EU, Mixt) i quinze en 
contra (PSOE, PSM-NM, UM). 
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Se sotmet a votació la moció presentada per EU 
amb la modificació proposada pel Sr. Pons i s'aprova per 
unanimitat. 
 
 
  PUNT 50.- MOCIÓ DEL GRUP D’EU REFERIDA AL REBUIG 
AL RACISME I A LA INTEGRACIÓ D’IMMIGRANTS. 
 
 

Aquest punt s’ha debatut conjuntament amb el punt 
49. 
 
 
 
  DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 

La presidenta proposa introduir dos punts en 
aquest apartat: 
 

1.- Comunicació del PSM referida al canvi de 
denominació d'aquest grup. 
 

2.- Moció presentada pel grup Mixt referida a la 
recomanació als ajuntaments d'incloure 6% del pressupost en 
les partides destinades a Acció Social. 
 

S'aprova per unanimitat tractar aquests dos 
punts. 
 
 
  PRIMER PUNT.- COMUNICACIÓ DEL PSM REFERIDA AL 
CANVI DE DENOMINACIÓ D’AQUEST GRUP. 
 
  
  Es dóna compte del següent escrit presentat pel 
PSM-NM: 
 
  “PERE SAMPOL MAS, Portaveu del Grup de Consellers 
del PSM-ENTESA NACIONALISTA, comunica a aquesta Presidència 
que el Grup de Consellers del PSM-NACIONALISTES DE MALLORCA 
passa a denominar-se a partir d’ara PSM-ENTESA 
NACIONALISTA.” 
 
 



 
 

122 

 

El Ple en resta assabentat. 
 
 

 
  SEGON PUNT.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MIXT 
REFERIDA A LA RECOMANACIÓ ALS AJUNTAMENTS D’INCLURE 6% DEL 
PRESSUPOST EN LES PARTIDES DESTINADES A ACCIÓ SOCIAL. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta : 
 
   “Atès que l’article 33 de la Llei d’Acció Social 
recomana que els Ajuntaments destinin, com a mínim, un 6% 
dels seus pressuposts a Acció Social. 
 
 Atès que en aquest moment els Ajuntaments estan 
elaborant els seus pressuposts. 
 
 Atès que són molts pocs els Ajuntaments que segueixen 
la recomanació de l’article 33 de la Llei d’Acció Social. 
 
  Joana A. Vidal Burguera, com a membre i portaveu del 
Grup Mixt, presenta al Ple del CIM la següent proposta d’ 
 
ACORD 
 
 El Ple del CIM insta als Ajuntaments a que en el 
pressupost de 1999 destinin, com a mínim, el 6% a Acció 
Social tal com recomana l’article 33 de la Llei d’Acció 
Social.” 
 
 

Presenta la moció la Sra. Vidal (Mixt). Exposa la 
necessitat, en el moment d'elaborar-se els pressuposts 
municipals, de tenir en compte la recomanació de la Llei 
d'acció social en el sentit que els ajuntaments destinin 
com a mínim el 56% del seu pressupost a aquesta matèria. En 
aquest sentit, el Consell com a ajuntament d'ajuntaments, 
és l'entitat més apropiada per recomanar que els pressupost 
recullin aquesta previsió. 
 

Pensa que això permetria dur a terme les accions 
que la Llei d'acció social atribueix als ajuntaments, cosa 
que redundaria en benefici dels ciutadans. 
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Recorda que no són molts els ajuntament que 
destinen partides importants a acció social, d'altres en 
canvi sí que han fet un esforç, cosa que pensa que s'hauria 
de tenir en compte a l'hora de rebre ajudes del Consell. 
 

Ja se sap, continua, que cada corporació és 
lliure per disposar del seu pressupost, però pensa que el 
Consell, que ha estat una institució capdavantera amb el 
0'7% per al tercer món, ha d'intentar que els ajuntaments 
facin aquest esforç i aquest és el moment oportú de fer 
aquesta recomanació. 
 

Durant la intervenció de la Sra. Vidal ha sortit 
de la Sala la presidenta, Sra. Munar i el vicepresident 
primer, Sr. Triay i ja no es tornen reincorporar.  Assumeix 
la Presidència de la sessió el vicepresident segon Sr. 
Sampol. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Anuncia el suport del 
seu grup perquè no es tracta de cap recomanació, sinó que 
es tracta d'un manament de la Llei d'acció social. De tota 
manera vol matisar que en demanar als ajuntaments quins 
percentatges destinen a Acció Social, s'ha de calcular amb 
els mateixos paràmetres perquè hi podria haver 
discrepàncies i, per això, pensa que s'ha d'esser rigorós 
en el control. 
 

La Sra. Ferrando (PP) anuncia el vot favorable 
del seu grup. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) agraeix els suports que 
s'han anunciat. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PRECS I PREGUNTES. 
 
 

La Sra. Vidal (Mixt). Es refereix a una sèrie de 
preguntes corresponents a acords presos per unanimitat. 
L'única comissió que respon és la Comissió de Cultura, les 
altres no responen ni duen a terme els acords. 
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El Sr. Pons (PSOE) respon a les preguntes que 
afecten l'Àrea de Benestar Social. Respon a la pregunta amb 
registre d'entrada 19786 que demana iniciar el procés de 
reconversió de la política sectorial de disminucions 
indicant que li hauria agradat donar-ne una explicació 
abans d'acabar l'any. Això no serà possible i anuncia que 
farà l'explicació davant Comissió el Sr. Alemany en la 
sessió del mes de gener. 
 

La mateixa resposta dóna a la pregunta, de 
registre d'entrada 19788, sobre cobertura de places del 
CIPRES, que també es veurà en la Comissió del mes de gener. 
 

També s'hi veurà la que du el registre d'entrada 
núm. 19787 sobre el sector de marginats. Informa que el 
Consell ha fet l'oferta a l'Ajuntament de Palma que si 
durant l'època de fred es troba cap persona abandonada pels 
carrers de Palma, el Consell se'n farà càrrec a través de 
les places reservades a l'Hospital de Nit. 
 

Pel que fa a la senyalització dels polsadors dels 
ascensors del CIM informa que, d'acord amb l'ONCE, es 
treballa amb una pla de senyalització de tota l'àrea en què 
s'inclouen aquests polsadors i, a més, molts d'elements de 
guiatge. 
 

Pel que fa a la pregunta referida al treball 
domèstic demana que li aclareixi el contingut exacte d'allò 
que vol i dins la Comissió del mes de gener podrà tenir la 
resposta. 
 

La Sra. Vidal demana la paraula. 
 

La Presidència la hi dóna tot indicant que dins 
aquest apartat de l'ordre del dia no s'hi preveuen els 
debats, tan sols precs, preguntes i respostes. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) agrairia que les coses 
fossin així com ha dit el Sr. Pons, ja que hi ha mocions 
aprovades el mes d'abril del 97. No es tracta només 
d'aprovar les coses, sinó també d'executar-les. 
 

La Sra. Amer (PSOE) respon les preguntes 
referides a Medi Ambient. 
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Pel que fa a la campanya de sensibilització 
ciutadana sobre la conducta a les nostres llars indica que 
la campanya de reducció de residus inclou també un apartat 
de consum responsable. A més, s'ha convocat una campanya 
específica amb el lema de "Millorem el centre" dirigida als 
centres de secundària i orientada a l'estalvi del consum 
d'aigua i energia. Informa també que dins aquesta campanya 
també es fa una experiència pilot a un hotel de Muro. 
 

L'oficina del gabinet de Mallorca Recicla Ara és 
un lloc on passa molta de gent i constitueix un exemple que 
es pot visitar per conscienciar de cara a un consum 
responsable. 
 

Pel que fa a la proposta "Un dia sense cotxe" 
entén que tot i la manca de competències en matèria de 
transports, el Consell ha de participar en la 
sensibilització dels ciutadans per reduir l'ús del cotxe. 
Anuncia que la campanya no estat possible per qüestions 
pressupostàries, però que es farà l'any que ve. 
 

La Sra. Vidal agraeix les respostes. Recorda que 
la campanya "Un dia sense cotxe", aprovada el juliol del 
97, planteja problemes al medi ambient, una àrea en la qual 
sí que té competències el Consell. Pel que fa a la campanya 
emmarcada en la de "Mallorca recicla ara", agrairia que li 
enviàs més informació per veure si realment correspon a 
allò que es va aprovar dins el Ple. 
 

El Sr. Riera (PP) recorda que dia 8 de juliol 
passat es va constituir l'Institut de l'Esport Hípic de 
Mallorca. Es va acordar fer dues reunions anuals i no se 
n'ha feta cap i es va dir que es contractaria un 
administrador de Son Pardo, que seria un funcionari del 
Consell. Ara li han arribat notícies que ja hi ha un 
administrador i que és un senyor que prové de l'atur on va 
estar 24 hores. Demana per quin motiu no es va agafar un 
funcionari que és allò que s'havia acordat, per després 
convocar la plaça amb el pressupost de l'any que ve. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) informa que la setmana que 
ve hi haurà la reunió de la Junta Rectora de l'Institut 
Hípic i allà es donarà aquesta informació.  Creu que això 
que ha dit el Sr. Riera no és del tot exacte, ja que 
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l'acord es va traslladar al cap de personal el qual ha 
seguit els tràmits segons l'acord. 
 

El Sr. Riera (PP) assegura que l'acord era que 
ocupàs la plaça un funcionari durant sis mesos i que 
llavors es trauria la plaça a oposició. 
 

El Sr. Diéguez (PSOE) suposa que la confusió deu 
provenir del fet que no es va dir que seria un funcionari, 
sinó que es va dir que seria un interí durant sis mesos, 
que és el termini necessari per convocar una oposició. De 
tota manera es pot consultar l'acta i veure exactament què 
s'hi va dir. 
 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. 
Presidenta, aixeca la sessió a les catorze hores i 
quaranta-cinc minuts, de tot el qual se n’estén 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, 

 
 


