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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I AMB   
CARÀCTER   D’URGÈNCIA   DEL   PLE  DEL CONSELL  
INSULAR   DE   MALLORCA   DE  VINT-I-TRES DE 
DESEMBRE DE   MIL   NOU-CENTS  NORANTA-VUIT. 

 
 
 

A les onze hores i vint minuts del dia vint-i-
tres de desembre de mil nou-cents noranta-vuit es reuneix, 
en sessió extraordinària i amb caràcter d’urgència del Ple 
del Consell Insular de Mallorca, amb els assistents que a 
continuació es relacionen: 

Hble. Sra. Presidenta: Maria Antònia Munar 
Riutort. 

 
Hbles. Srs. Consellers:   Margarita Ferrando i 

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

 
Consellers que excusen la seva assistència 

l’Hble. Sr. José Ramón Orta i Rotger. 
 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 
Interventora General: Sra. Pilar Garcia Docio. 

 
  Hble. Sr. Blanquer entra en el punt 5, la Sra. 
Joana Vidal surt al punt 7 i entra al punt 8. 
 

Abans de començar la sessió la presidenta 
recomana als portaveus, atesa la llargària de la sessió 
d'avui, pels temes que s'hi han de tractar i les 
intervencions dels representants d'entitats ciutadanes que 
han demanat per intervenir-hi, que siguin tan breus i 
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concisos com sigui possible, sense entrar en debats 
personals. 
 
  
  PUNT 1.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DECLARACIÓ 
D’URGÈNCIA DEL PLE CONVOCAT. 
 

La presidenta proposa declarar la urgència del 
Ple per la necessitat de poder comptar amb el pressupost 
aprovat a partir del primer dia de l'any entrant i, a més, 
complir els terminis que té el Consell per pronunciar-se 
sobre el Pla general de Palma.  
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 2.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS ( 10-12-98 (2) 
I 14-12-98). 
 

S'aproven per unanimitat les tres actes 
anteriors, corresponents als dos plens de dia 10 al ple de 
dia 14 de desembre. 
   
 

PRESIDÈNCIA 
 
  PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 
  Es dóna compte dels següents decrets: 
 

“ 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 Gayà Font, en representació de la Sra. Francisca 
Payeras Mir, contra “l’acord de la Comissió Insular 
d’Urbanisme, dictada pel Ple del Consell Insular de 
Mallorca en sessió celebrada el 5-10-98 per la qual es 
desestimen les al.legacions presentades a la proposta de 
demolició formulada per l’Instructor de l’Expedient en base 
a l’informe elaborat per la Secretaria de l’Expedient en 
data 15-09-98 ordenant desmuntar la cuina, aparells 
sanitaris, portes interiors i derruir l’envans interior”. 
Actuacions 1844/98. 
 

 Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l’informe de l’Assessoria Jurídica del C.I.M. de 
dia 10 de desembre de 1998, aquesta Presidència, per raons 



 3 

d’urgència i amb fonament a l’article 34.1.h) de la llei 
7/85, de 2 d’abril, resolc que el Consell Insular de 
Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. 
María Luisa Vidal Ferrer i la direcció tècnica el Sr. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l’Assessoria 
Jurídica del C.I.M., en base a l’article 447.2 de la llei 
orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al 
Ple, a la primera sessió que farà per a la seva 
ratificació.” 
 
  Es ratifica el decret per unanimitat. 
 

“ ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant 
la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears en el recurs contenciós-
administratiu interposat pel Procurador Sr. Antonio Colom 
Ferra, en representació del Sr. Jaime Amengual Roig, contra 
“Acord de la Comissió Insular d’Urbanisme de Mallorca, de 3 
d’octubre de 1997 per la qual es denegà l’autorització 
prèvia per a la construcció d’una vivenda unifamiliar 
aïllada al Polígon 31, Parcel.les 84 i 85, Sòl Rústic, del 
municipi de Felanitx; així com contra acord adoptat pel Ple 
del Consell Insular de Mallorca, de 5 d’octubre de 1998, 
desestimant el r. Ordinari contra aquella denegació”. 
Actuacions 1845/98. 
 

 Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l’informe de l’Assessoria Jurídica del C.I.M. de 
dia 10 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 les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. 
María Luisa Vidal Ferrer i la direcció tècnica el Sr. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l’Assessoria 
Jurídica del C.I.M., en base a l’article 447.2 de la llei 
orgànica 6/85. 
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  Que es doni compte de la present resolució al 
Ple, a la primera sessió que farà per a la seva 
ratificació.” 
 
  Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 

“ 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. Miguel Borrás 
Ripoll, en representació de la Sra. Margarita Prohens 
Manresa, contra “resolució de la Comissió Insular 
d’Urbanisme denegant l’interès social a una red soterraria 
a BT al polígon 5, parcel.la 307 del terme municipal de 
Manacor”. Actuacions 1515/98. 
 

 Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l’informe de l’Assessoria Jurídica del C.I.M. de 
dia 14 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 les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. 
María Luisa Vidal Ferrer i la direcció tècnica el Sr. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l’Assessoria 
Jurídica del C.I.M., en base a l’article 447.2 de la llei 
orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al 
Ple, a la primera sessió que farà per a la seva 
ratificació.” 
 
 
  Es ratifica el decret per unanimitat. 
 

“ ASSUMPTE: Compareixença a les Diligències 
Prèvies núm. 5558/98 davant el Jutjat d'Instrucció Núm. 8 
de Palma, contra el Sr. Antonio Quetglas Carpintero, per 
maltractament físic a una menor. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del 
C.I.M. de dia 16 de desembre 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 
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Consell Insular de Mallorca comparegui a les meritades 
Diligències Prèvies número 5558/98 seguides davant el 
Jutjat d'Instrucció Número 8 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 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. Antonio Colom 
Ferrà, en representació dels Srs. Rafael García Rosselló i 
José Francisco Villalonga Garau, contra "la resolució del 
Consell Insular de Mallorca de 4 de setembre de 1998, per 
la qual es va acordar abonar a aquests en qualitat de 
propietaris de la finca núm. 47, Polígon 5, la quantitat de 
2.425.000 pessetes, en concepte d'indemnització definitiva 
per expropiació dels terrenys". Actuacions 1896/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i 
examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 
18 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 les 
Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació del 
Consell Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. 
Maria Luisa Vidal Ferrer, i la direcció tècnica el Sr. 
Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la Llei 
Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al 
Ple, a la primera sessió que farà per a la seva 
ratificació.” 
 
  Es ratifica el decret per unanimitat. 
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“ ASSUMPTE: Compareixença com a demandat al 
Judici Verbal, Expedient 311/98, al Jutjat de Primera 
Instància num. 2 de Manacor. 
 
  Vist l'informe d'Assessoria Jurídica del C.I.M. 
de 17 de desembre 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  num. 
311/98, seguides davant el Jutjat de Primera Instància num. 
2 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, 
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 Actuacions nº 
1034/98 davant el Jutjat de Primera Instància nº 3 de 
Palma, sobre Jurisdicció Voluntària promogudes pel Sr. 
Antonio Luque Douton. 
 
  Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica del 
C.I.M. de dia 4 de desembre 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 1034/98 seguides davant el Jutjat de Primera 
Instància nº 3 de Palma, mitjançant els lletrats adscrits a 
l’Assessoria Jurídica del C.I.M. Sr. 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, a la primera sessió que farà per a la seva 
ratificació.” 
 
  Es ratifica el decret per unanimitat. 
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  PUNT 4.- MOCIÓ E.U EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ. 
 
  Es dóna compte de la següent moció del Grup 
d’E.U: 
 
  “ EL GRUP DE CONSELLERS D’ESQUERRA UNIDA al 
Consell de Mallorca proposa l’adopció del següent acord, 
amb caràcter previ a l’aprovació dels Pressupostos de la 
Corporació per a l’any 1999: 
 
  ACORD 
 
  El Ple del Consell de Mallorca mandata la 
Comissió de Govern a dur al Plenari ordinari del proper mes 
de febrer l’acord de la Constitució dels Consells 
Sectorials corresponents als àmbits contemplats al 
Reglament Orgànic de la Corporació. 
 
  Per a l’acompliment de l’acord plenari de juny de 
1997 i dels compromisos inherents a l’aprovació dels 
Pressupostos de 1998, el Plenari del CIM mandata la 
Comissió de Govern a prendre les mesures oportunes per, amb 
caràcter immediat fer complir estrictament els termes del 
Conveni quant a hores extraordinàries. 
 
  Així mateix, i en el marc de la valoració de 
llocs de feina s’estudiarà les mesures necessàries per 
procedir a la supressió d’aquelles hores extres que no 
siguin extraordinàries i urgents, i no es puguin considerar 
estructurals. 
 
  Així mateix la valoració de llocs de feina 
reestudiarà l’actual règim de gratificacions i 
productivitat i permetrà la participació dels Sindicats 
durant el procés de valoració. 
 
  Durant la negociació iniciada del conveni 
col·lectiu s’incloura l’avaluació dels camins per 
aconseguir la unificació de la jornada laboral de 35 hores. 
 
  El Ple del CIM acorda que la Comissió de control 
de la publicitat institucional es reuneixi com a mínim una 
vegada al mes. Els seus membres rebran informació d’ofici 
de desenvolupament de les partides destinades a publicitat 
i dels acords del CIM que signifiquin obligacions 
econòmiques amb els mitjans de comunicació.”   



 8 

 
Intervé el Sr. Grosske (EU). Informa que, pel que 

fa al pressupost de 1999, el seu grup s'ha estimat més que 
els compromisos extrapressupostaris que associa al vot 
favorable  s'incloguin directament en un acord plenari i, 
per això, han presentat aquesta moció. 
 

El motiu, indica, el determina el fet que alguns 
dels compromisos que el seu grup ha signat altres vegades 
en document a part amb l'equip de govern, no s'han complit 
o bé, no s'han complit dins els terminis establerts. Tot i 
que considera que l'acord del Ple no és tampoc cap garantia 
de compliment, pensa que constitueix un compromís més ferm 
per a l'equip de govern. 
 

La moció, en primer lloc, fa referència a la 
participació ciutadana, una qüestió que ja no té solució a 
aquestes altures del mandat. Recorda que és un compromís 
del 95 i que varen passar tres anys fins que no es va 
aprovar el Reglament orgànic, que era el marc que regulava 
aquesta participació. Recorda que fa tres mesos s'havien 
d'haver constituït els consells sectorials que són 
l'instrument fonamental de participació ciutadana, i que 
encara ara no estan en vies de constitució. La moció 
estableix un nou compromís per al mes de febrer per 
constituir finalment aquests consells. Uns consells que no 
podran iniciar la seva tasca dins aquest mandat, cosa que 
EU pensa que constitueix un dels grans fracassos del 
Consell durant aquests quatre anys.  
 

Lamenta que la participació ciutadana no s'hagi 
donat en l'elaboració del pressupost de l'any 99. No s'han 
presentat públicament en temps ni en forma, ni s'han fet 
arribar a les entitats per poder rebre suggeriments. 
Lamenta que amb el Fòrum Ciutadà, que es va convocar en 
motiu de l'elaboració del Pla Territorial de Mallorca i que 
va crear unes expectatives que es varen frustrar, tampoc no 
es tingués en compte la participació ciutadanba a l'hora de 
formular la proposta. 
 

La moció fa referència, continua, a les hores 
extraordinàries. Recorda que l'any 97, per iniciativa d'EU 
es va prendre l'acord de fer un estudi per tal de poder 
suprimir totes les que no fossin les habituals de qualsevol 
institució i es va acordar que es transformarien en llocs 
de feina aquelles que es feien d'una manera regular per 
part de diverses unitats administratives. Retreu que aquell 
estudi no s'hagi arribat a fer i que tampoc no s'hagi duit 
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a terme un acord del 98 que reiterava el del 97. Per això 
insisteix sobre aquesta qüestió per tal que el Ple ho 
acordi i que cada grup assumeixi les seves 
responsabilitats. 
 

Reclama que en la valoració dels llocs de feina, 
s'hi tenguin en compte, a més de les hores extres, la 
productivitat i les gratificacions.  
 

Constata que el Sr. Pascual des de la seva gestió 
de personal mig rescata el vaixell del naufragi que ha 
estat permanentment la política de personal del Consell 
durant aquests darrers quatre anys, tot i que fa avinent 
que la situació és dolentíssima. Recorda que la valoració 
dels llocs de feina era un element del Pla global de 
modernització del Consell amb el compromís de tenir-lo 
llest el mes d'octubre d'enguany. Sembla que la tramitació 
de l'estudi s'ha accelerat i que és possible que estigui 
fet dins el 99, encara que serà impossible tenir-lo dins 
aquest mandat.  
 

La moció vol que deixi clar el compromís del 
Consell quant al marc de la negociació del Conveni, amb 
l'estudi de la unificació de la jornada laboral de 35 
hores.  
 

Per altra banda reclama l'acord del Ple sobre les 
reunions de la Comissió de Seguiment de Publicitat 
Institucional perquè es facin, com a mínim, una vegada al 
mes i que d'ofici s'enviï als grups de consellers tota la 
informació relativa als compromisos contrets per la 
corporació en aquesta matèria. 
 

Es tracta, per tant, d'uns compromisos polítics 
sobre la solució dels problemes de personal, de fer més 
transparent i més participativa la gestió del Consell, 
plantejats des de la constatació del fracàs que ha 
significat la no implementació d'aquestes mesures en temps 
i forma perquè poguessin esser una realitat efectiva durant 
aquest mandat. 
 

El Sr. Pascual (UM) manifesta que l'equip de 
govern donarà suport a la moció amb la clara voluntat de 
complir l'acord i perquè això sigui efectivament possible 
demana la substitució del mes de febrer pel mes de març com 
a límit del primer punt.  
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El Sr. Grosske (EU) recorda la dita mallorquina 
que diu que a un penjat no li ve d'una estirada. Pensa que 
passar del mes de febrer al mes de març no és una qüestió 
substancial i accepta el canvi. Lamenta que no s'hagi fet 
ni brot de feina per constituir els consells sectorials i 
no hi hagi temps de constituir-los el mes de febrer. 
 

El Sr. Rovira (PP) considera que és trist haver 
de fer oposició a l'oposició. Fa avinent que el Sr. Grosske 
demana unes coses just abans de l'aprovació del pressupost 
que ja fa anys que haurien d'estar aprovades. Li demana si 
creu que es compliran els acords d'aquesta moció quan 
s'hagin aprovat els pressuposts amb l'antecedent dels 
acords del juny del 97, i altres de fa tres anys que són 
impossibles de complir. 
 

Proposa a EU que votin en contra dels 
pressuposts, exigeixin el compliment dels punts de la 
moció, i veuran que en quinze dies es compleixen i, 
llavors, votin a favor dels pressuposts. Pensa que aquest 
procediment és més segur. 
 

La presidenta convida el Sr. Rovira a centrar-se 
en la proposta en comptes d'assessorar els altres grups. 
 

El Sr. Rovira (PP) continua la intervenció. Es 
compromet a votar a favor de la moció si el Sr. Grosske 
demostra que l'exigència d'aprovar-la abans del pressupost 
no es una ficció. 
 

La Sra. Vidal (Mixt) considera que aquesta moció 
constitueix un xec en blanc que EU dóna a l'equip de 
govern. Pensa que no és un compromís equitatiu allò que EU 
dóna en relació a allò que rep a canvi.  
 

Pel que fa al primer punt anuncia que el seu grup 
ha presentat una moció, que suposa que es veurà al proper 
Ple, en què es demanen tres mesos per a la constitució dels 
consells sectorials. 
 

Opina que la moció no servirà per res ja que 
molts d'acords presos per majoria no es compleixen. Recorda 
que el Consell d'Acció Social és un dels pocs que hi ha 
constituïts i que es reunirà per estudiar els pressuposts 
quan aquests ja estaran aprovats. Per això no pot entendre 
com el Sr. Grosske es pot conformar amb tan poca cosa i més 
encara, sabent que la majoria dels punts no es podran 
complir. 



 11 

 
Pensa que la moció és un paper banyat i, per 

tant, no tindrà el suport del Grup Mixt. 
 

El Sr. Grosske (EU) assegura que la llavor de 
l'escepticisme que s'ha volgut sembrar en el cor d'EU, ja 
hi era abans. En presentar aquesta moció, pensa que EU fa 
allò que ha de fer i convida els altres grups a fer allò 
que pensen que han de fer. Com també convida el govern a 
fer allò que vulguin i, després, a donar compte als 
ciutadans. EU pensa que podran presentar uns comptes molt 
nets de la seva feina. 
 

Malgrat això, assegura que no és cert que 
aquestes mocions no serveixin per res. Recorda que després 
d'un procés agònic hi ha un Reglament orgànic, hi ha el 
marc suficient per fer participació ciutadana, hi ha un 
Reglament de subvencions, encara que sigui després de tres 
anys i, fins i tot, la qüestió del personal va essent 
rescatada d'un naufragi permanent. Aquesta és l'aportació 
que EU intenta fer al Consell amb dos consellers i un 6'5% 
dels vots. Quan la gent els voti en un 20/25%, assegura que 
les coses aniran bastant més ràpides que no ara. 
 

Se sotmet la proposta a votació, amb la 
modificació del termini previst en el primer punt ( 
Consells Sectorials) que es fixa per al mes de març, i 
s'aprova per desset vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU) i 
catorze en contra (PP, Mixt). 
 
 
  HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES 
 
 
  PUNT 5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE 
PRESSUPOST DE 1999, BASES D’EXECUCIO I PLANTILLA DE 
PERSONAL DEL CIM. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de 
Presidència: 
 

“ La Presidenta de la corporació, conformement amb 
el que disposen els art.112 i 90 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i també 
l'art.143 i següents de la Llei 39/1988, i la resta de 
disposicions que regulen la matèria, ha procedit a elaborar 
el Projecte de Pressupost d'aquesta corporació per a 
l'exercici de 1999. 
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  En la confecció de l'esmentat Projecte de 
Pressuposts s'han tingut en compte tots el antecedents 
indispensables, tant pel que fa a despeses que 
obligatòriament té a càrrec seu la corporació, com a 
ingressos, els quals han estat calculats conformement amb 
els rendiments dels exercicis anteriors; s'hi inclouen 
aiximateix, a l'Estat d'Ingressos, les aportacions de 
l'Estat i de la CAIB en matèria de convenis, i el producte 
d'operacions de crèdit a concertar amb les entitats 
financeres. 
 
  El Projecte de Pressupost es sotmet a informe de 
la Comissió d'Hisenda i Especial de comptes i es formula la 
següent: 
 
  PROPOSTA D'ACORD 
 
  1r. Aprovar el Pressupost General del Consell 
Insular de Mallorca per a l'exercici de 1999, el resum dels 
quals per capítols és el següent: 
 
  I N G R E S S O S  
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
1.- Imposts directes................ 800.000.000  
3.- Taxes i altres ingressos .......  653.389.211 
4.- Transferències corrents ........ 10.317.325.229 
5.- Ingressos patrimonials .........    420.837.334 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6.- Alienació d'inversions reals....               0 
7.- Transferències de capital ......   1.003.678.087 
 
8.- Variació d'actius financers ....      25.000.300 
9.- Variació de passius financers .. 2.055.000.000 
                                      ----------------- 
                           TOTAL..... 15.275.230.161 
D E S P E S E S  
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
1.- Remuneracions del personal            4.870.665.528 
2.- Compra de béns corrents i  serveis... 2.363.249.399 
3.- Interessos ....................       435.940.860 
4.- Transferències corrents .......       3.484.800.422 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6.- Inversions reals ...............       1.388.564.906 



 13 

7.- Transferències de capital.......       1.779.169.248 
8.- Variació d'actius financers ....       25.000.000 
9.- Variació de passius financers          927.839.798 
                                           ---------------- 
                                TOTAL...15.275.230.161 

 
2n.- Aprovar, la Plantilla del Personal que es preveu 
en l'esmentat Pressupost. 
 
3r.- Aprovar el Projecte de les Bases Generals d'Execució 
del Pressupost. 
  
4rt.- Sol.licitar condicions a les entitats finançeres per 
a formalitzar operacions de crèdit per un import màxim de 
2.055.000.000 pta. per finançar part de les despeses del 
capítol VI i VII del Pressupost General. 
 
5è.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu 
si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini 
d'exposició pública, i entrarà en vigor dins l'exercici a 
què es refereix, una vegada que s'hagi complit el que 
disposa l'article 112,3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de Règim Local, i també l'art. 150 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals.” 
 
 
  Es dóna compte de les següents esmenes del Grup 
Mixt: 
 

      “ ESMENES DEL GRUP MIXT DE MODIFICACIÓ DEL 
PROJECTE DE PRESSUPOST DEL CIM PER 1999 

 
  Esmena per realitzar el Pla d’infrastructures 
culturals de la part forana: 
 
Baixa: 
40.46300.22606  Reunions Conf. Prom.  4.000.000 
pts. 
    Soc-cult i assoc. 
40.46300.22706  Estudis i Treballs   3.000.000 
pts. 
    prom. Soc-cult 
     
Alta : 
20.45500.76200  Transf. a ajunt.    7.000.000 
pts. 
    Infraestruc. Cult.”        
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  “ ESMENES DEL GRUP MIXT DE MODIFICACIÓ DEL 
PROJECTE DE PRESSUPOST DEL CIM PER 1999 

 
  Esmena per disminuir l’endeutament: 
 
  Aplicar un 50% del romanent de tresoreria a fer 
disminuir l’endeutament de 2.055.000.000 previst a la base 
d’execució 37.”  
 
 

  “ ESMENES DEL GRUP MIXT DE MODIFICACIÓ DEL 
PROJECTE DE PRESSUPOST DEL CIM PER 1999 

 
  Esmena per reflectir en els Pressuposts el Pla 
Estratègic de Benestar Social: 
 
 Esmena a la totalitat del Pressupost a l’Àrea de 
Benestar Social.” 
 
 
  Es dóna compte de les següents esmenes del Grup 
PP: 
 
“ AL.LEGACIO A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DEL 
PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1999 
 
 

El Grup de Consellers Populars presenta per la seva 
consideració la següent al�legació a les bases d'execució 
del Pressupost ordinari de 1999, del Consell Insular de 
Mallorca 
 
 
Creació de la base 15.Bis.Distribució Superàvit exercici 
1998 
 
Base 15.bis: Distribució Superàvit exercici 1998 
 

Del romanent positiu de tresoreria de l'exercici 1998,en 
cas de que es produeixi, el Consell de Mallorca dedicarà 
 
Primer.- El 80% al Capítol VII, concretament a les partides 
amb codi económic 76200 Aportacions a Ajuntaments.( Pla 
d'Obres i Serveis, Foment i Ocupació, Restauració Patrimoni 
i Façanes, Arxius i Biblioteques, Cultura i Patrimoni 
Històric, etc...). 
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Segon.- El 20% a l'execució del Pla Estratégic d'Acció 
Social. 

 
Sense cap altre particular, li sign a la Seu d'aquest 

Consell a 22 de desembre de 1998.” 
 
 

“ AL.LEGACIÓ AL PROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE 1999 
 
 
Reducció del percentatge de recàrrec sobre l'Impost 
d'Activitats Econòmiques. 
 
 
 

A la vista de que s'ha incrementat en més de 12 % i un 
6'78% les previsions d'ingressos en concepte d'IAE per 
aquest Consell de Mallorca,  els anys 1998 i 1999 
respectivament, i tenint en compte que actualment el 
recàrrec que te aprovat aquest Consell Insular és d'un 30 
%, el Grup de Consellers Populars proposa el següent acord 
 
 
Acord 
 

Reducció del tant per cent en concepte de recàrrec sobre 
l'Impost d'Activitats Econòmiques que aplicarà el CIM per 
l'any 1999, per tal de que quedi fitxat en un 20%” 
 
 
“ ESMENA DE SUBSTITUCIÓ A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE MALLORCA DE 1999. 
 
 
Esmena de substitució de la base 10.3 i Esmena de supressió 
de la base 10.4  
 
Substituir 
 
" L'expedient serà aprovat per resolució de la Presidència 
o pel Conseller en qui delegui, amb informe...". 
 
Per 
 
" L'expedient serà aprovat per resolució del Ple, amb 
informe...". 
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Suprimir 
 
 De l´aprovació dels expedients d´ampliació de crèdit, se´n 
donarà  comte al Ple a la primera sessió que celebri.” 
 
 
“ESMENA DE SUBSTITUCIÓ A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE MALLORCA DE 1999. 
 
 
Esmena de substitució de la base 22.1.d. i 22.1.e.  
 
Substituir la seva ubicació a la base 22.1 i ubicar-les a 
la base 22.2” 
 
 
“ESMENA DE SUBSTITUCIÓ A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE MALLORCA DE 1999. 
 
 
Esmena de substitució de la base 9.1.  
 
Substituir 
 
"...insuficient i no ampliable, la Presidència ordenarà la 
incoació...". 
 
Per 
 
"...insuficient i no ampliable, el Ple ordenarà la 
incoació...". 
 
 
“ESMENA DE SUBSTITUCIÓ A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE MALLORCA DE 1999. 
 
 
Esmena de substitució de la base 22.1.b.  
 
Texte proposat 
 
"L'autorització i disposició de despeses del capítols 2 i 6 
i la corresponent contractació quan el seu import sigui 
inferior a les 100.000 pts i 500.000 pts respectivament." 
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“ESMENA DE SUBSTITUCIÓ A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE MALLORCA DE 1999. 
 
 
Esmena de substitució a les bases 22.1.f, a la 22.1.h.  
 
Substituir 
 
"... no excedeixi de deu milions de pessetes."  
 
Per 
 
"... no excedeixi de cent mil pessetes."  
 
 
 
“ ESMENA DE SUBSTITUCIÓ A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE MALLORCA DE 1999. 
 
 
Esmena de substitució de la base 22.2.d).  
 
Substituir 
 
" Les autoritzacions i disposicions del Capítol 8 quan el 
seu import excedeix de deu milions de pessetes però no de 
500 milions de pessetes."  
 
Per 
 
" Les autoritzacions i disposicions del Capítol 8 quan el 
seu import no excedeix de deu milions de pessetes."  
 
 
“ ESMENA DE SUBSTITUCIÓ A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE MALLORCA DE 1999. 
 
 
Esmena de substitució de la base 22.1.g).  
 
Substituir 
 
" g) La concessió de subvencions per un import que no 
excedeixi de cinc-centes mil pessetes."  
 
Per 
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" g) La concessió de subvencions per un import que no 
excedeixi de cent mil pessetes."  
 
 
“ ESMENA DE MODIFICACIÓ A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE MALLORCA DE 1999. 
 
 
Esmena de modificació de la base 37.4.  
 
Modificar 
 
" ..., el President quedarà autoritzat per aprovar ..." 
 
Per 
 
" ..., el Ple quedarà autoritzat per aprovar ..." 
 
 
“ ESMENA DE SUPRESSIÓ A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE MALLORCA DE 1999. 
 
 
Esmena de supressió de la base 22.1.a.  
 
Suprimir 
 
 Les autoritzacions i disposicions de despeses de personal 
que no estiguin expresament atribuïdes al Ple o a la 
Comissió de Govern.” 
 
 
“ ESMENA DE SUPRESSIÓ A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE MALLORCA DE 1999. 
 
 
Esmena de supressió de la base 37.2. 
 
Suprimir 
 
" la Comissió de Govern o  "  
 
“ESMENA DE SUBSTITUCIÓ A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE MALLORCA DE 1999. 
 
 
Esmena de substitució de la base 13.3.  
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Substituir 
 
"L'expedient serà aprovat per la Comissió de Govern amb 
l'informe previ de la intervenció i,..."  
 
Per 
 
 
"L'expedient serà aprovat pel Ple amb l'informe previ de la 
intervenció i,..."  
 
 
“ ESMENA DE SUPRESSIÓ A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE MALLORCA DE 1999. 
 
 
Esmena de supressió de l'apartat 1 de la base 45. “ 
 
 
“ESMENA DE SUPRESSIÓ A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE MALLORCA DE 1999. 
 
 
Esmena de supressió de la base 22.2.  
 
Suprimir els punts b, c, e, f, g, i.” 
 
 
“ ESMENA DE SUBSTITUCIÓ A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE MALLORCA DE 1999. 
 
 
Esmena de substitució de la base 8.3.a). 
 

Amb caràcter general la vinculació serà funcional a 
nivell de programa amb excepció dels programes 32300 i 
32330 i econòmica a nivell de capítol, amb l'excepció del 
capítol 2 " Despeses en bens corrents i serveis " en el 
qual la vinculació ho serà a nivell d'article. 
 
Per 
 

Amb caràcter general la vinculació serà funcional a 
nivell de programa amb excepció dels programes 32300 i 
32330 i econòmica a nivell d'article, amb l'excepció del 
capítol 2 " despeses en bens corrents i serveis " en el 
qual la vinculació ho serà a nivell de concepte.” 
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“ ESMENA DE MODIFICACIÓ AL PROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1999 
 
 

El Grup de Consellers Populars presenta per la seva 
consideració la següent esmena de modificació al Pressupost 
ordinari de 1999, del Consell Insular de Mallorca. 
 
 
Baixa de les següents partides. Total 8.000.000 pts. 
 
Del Programa 45310 Servei de Patrimoni. 
   20.45310.22706 Estudis i Treballs tècnics servei de  

  Patrimoni Històric 
8.000.000 pts. 

 
Alta a les partides següents . Total 80.000.000 pts. 
 
Del programa 45310  Servei de Patrimoni 
   20.45310.78000   Subvencions a Famílies i Institucions 
sense  

ànim de lucre per a la restauració de  
   Patrimoni. 

8.000.000 pts” 
 
 
“ ESMENA DE MODIFICACIÓ AL PROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1999 
 
 

El Grup de Consellers Populars presenta per la seva 
consideració la següent esmena de modificació al Pressupost 
ordinari de 1999, del Consell Insular de Mallorca. 
 
 
Baixa de les següents partides. Total 10.000.000 pts. 
 
Del Programa 45400 Biblioteques, Arxius i Museus. 

20.45400.22706 Estudis i treballs tècnics biblioteques 
i     Arxius. 

10.000.000 pts. 
 
 
Alta a les següents partides. Total 10.000.000 pts. 

 
Del Programa 45500 Biblioteques, Arxius i Museus. 
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20.45500.76200 Transferències a Ajuntaments 
Infraestructures     Arxius i Biblioteques 

10.000.000 pts”  
 
 
 
“ ESMENA DE MODIFICACIÓ AL PROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1999 
 
 

El Grup de Consellers Populars presenta per la seva 
consideració la següent esmena de modificació al Pressupost 
ordinari de 1999, del Consell Insular de Mallorca. 
 
 
Baixa de les següents partides. Total 6.000.000 pts. 
 
Del Programa 45700 Teatre Principal. 

20.45700.20200 Lloguer Inmobles Teatre Principal 
6.000.000 pts. 

 
 

 
Alta a les següents partides. Total 6.000.000 pts. 

 
Del Programa 45700  Teatre Principal 
     20.45700.62200  Obres millora Teatre Principal 

6.000.000 pts” 
 
 
“ ESMENA DE MODIFICACIÓ AL PROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1999 
 
 

El Grup de Consellers Populars presenta per la seva 
consideració la següent esmena de modificació al Pressupost 
ordinari de 1999, del Consell Insular de Mallorca. 
 
 
Baixa de les següents partides. Total 5.000.000 pts. 
 
Del Programa 45900  Normalització Lingüística. 

20.45900.22706 Estudis i Treballs tècnics 
Normalització     Lingüística. 

5.000.000 pts. 
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Alta a les següents partides. Total 5.000.000 pts. 
 

Del Programa 45900 Normalització Lingüítica. 
20.45900.46200 Aportacions a Ajuntaments Normalització 

    Lingüística. 
5.000.000 pts.” 

 
“ ESMENA DE MODIFICACIÓ AL PROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1999 
 
 

El Grup de Consellers Populars presenta per la seva 
consideració la següent esmena de modificació al Pressupost 
ordinari de 1999, del Consell Insular de Mallorca 
 
 
Baixa de les següents partides. Total 20.000.000 pts. 
 
Del Programa 45130 Comissió Cultura i Patrimoni Històric 

20.45130.48900 Altres transferències Cultura i 
Patrimoni     Històric. 

20.000.000 pts. 
 

 
Alta a les següents partides. Total 20.000.000 pts. 

 
Del Programa 45400 Biblioteques, Arxius i Museus. 

20.45400.46200 Aportacions a Ajuntaments cultura i  
   patrimoni. 

20.000.000 pts.” 
 

 
“ ESMENA DE MODIFICACIÓ AL PROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1999 
 
 

El Grup de Consellers Populars presenta per la seva 
consideració la següent esmena de modificació al Pressupost 
ordinari de 1999, del Consell Insular de Mallorca. 
 
 
Baixa de les següents partides. Total 100.000.000 pts. 
 
De les partides amb codi económic 

22601 Protocol i Representació......5.000.000 pts. 
22602 Publicitat i propaganda. ......20.000.000 pts.   
22606 Reunions i conferències....... 10.000.000 pts. 
22706 Estudis i Treballs tècnics.... 50.000.000 pts. 
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Alta a les següents partides. Total 85.000.000 pts. 

 
Del Programa 51800 Pla d´Obres i Serveis. 

70.51800.76200 Aportacions a Ajuntaments. Pla d´Obres 
i     Serveis. 

85.000.000 pts.” 
 
 
“ ESMENA DE MODIFICACIÓ AL PROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1999 
 
 

El Grup de Consellers Populars presenta per la seva 
consideració la següent esmena de modificació al Pressupost 
ordinari de 1999 del Consell Insular de Mallorca 
 
 
Baixa de les següents partides. Total 14.000.000 pts. 
 
Del Programa 12105 Pla de Modernització 
 

00.12105.22604  Publicacions Pla de Modernització. 
4.000.000 pts.  

 
00.12105.22706 Estudis i treballs tècnics Pla de 

Modernització. 
10.000.000 pts. 

 
 
Alta a la següent partida. Total 14.000.000 pts. 

 
Del Programa 12105 Pla de Modernització 
 

00.12105.62500  Mobiliari i Estris Pla de Modernització. 
7.000.000 pts. 

 
00.12105.62600  Equips Informàtics Pla de Modernització. 

7.000.000 pts.” 
 
 

“ESMENA DE MODIFICACIÓ AL PROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1999 
 
 

El Grup de Consellers Populars presenta per la seva 
consideració la següent esmena de modificació al Pressupost 
ordinari de 1999, del Consell Insular de Mallorca 
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Baixa de les següents partides. Total 6.000.000 pts. 
 
Del Programa 45240 Comissió d'esports. 
 

30.45240.22602  Publicitat i propaganda 5.000.000  
 
30.45240.22706   Estudis i Treballs 1.000.000 

 
 
Alta a la següent partida. Total 6.000.000 pts. 

 
Del Programa 45230 Hipòdrom Son Pardo. 
 

30.45230.62200 Obres Millora Inmoble.      
 

  Total 6.000.000 pts.” 
    

 
“ESMENA DE MODIFICACIÓ AL PROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1999 
 
 

El Grup de Consellers Populars presenta per la seva 
consideració la següent esmena de modificació al Pressupost 
ordinari de 1999, del Consell Insular de Mallorca 
 
 
Baixa de les següents partides. Total 5.000.000 pts. 
 
Del Programa 46300 Promoció socio-cultural i 
Associacionisme. 
 

40.46300.22601  Atencions protocolàries Promoció Socio- 
    cultural i asociacionisme. 

1.000.000 pts.  
 
40.46300.22602 Publicitat i Propaganda Promoció Socio- 

    cultural i asociacionisme. 
1.000.000 pts. 

 
40.46300.22606 Reunions i Conferències Promoció Socio- 

    cultural i asociacionisme. 
3.000.000 pts. 

 
Alta a les següents partides. Total 5.000.000 pts. 
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Del Programa 32300 Serveis d'Acció Social. 
 

40.32300.22709 Serveis Assistència sanitària-social 
Serveis Acció Social.” 
 
 

“ ESMENA DE MODIFICACIÓ AL PROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1999 
 
 

El Grup de Consellers Populars presenta per la seva 
consideració la següent esmena de modificació al Pressupost 
ordinari de 1999, del Consell Insular de Mallorca 
 
 
Baixa de les següents partides. Total 1.000.000 pts. 
 
Del Programa 45130 Comissió Cultura i Patrimoni Històric 

20.45130.22604 Publicacions/activitats socio-culturals 
    Cultura i Patrimoni Històric 

1.000.000 pts. 
 
 
Alta a les següents partides. Total 1.000.000 pts. 

 
Del Programa 45120  Festa Carro de la Beata 

20.45120.22607 Festes Populars Festes Carro de la 
Beata. 

1.000.000 pts.” 
 
 

“ ESMENA DE MODIFICACIÓ AL PROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1999 
 
 

El Grup de Consellers Populars presenta per la seva 
consideració la següent esmena de modificació al Pressupost 
ordinari de 1999, del Consell Insular de Mallorca 
 
 
Baixa de les següents partides. Total 10.000.000 pts. 
 
Del Programa 45310 Serveis de Patrimoini 

20.45310.22706 Estudis i treballs tècnics servei de  
   Patrimoni Històric 

10.000.000 pts. 
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Alta a les següents partides. Total 10.000.000 pts. 
 

Del Programa 45310  Servei de Patrimoni. 
20.45310.76200 A. Ajuntaments Restauració de Patrimoni  

10.000.000 pts.” 
 
 

“ Esmena al projecte del Pressupost ordinari del C.I.M. per 
a 1999 
 
Esmena  a la totalitat. 
 
 
De  Devolució de l'avantprojecte del Pressupost 
Ordinari del C.I.M. per a 1999.” 
 

 
“ ESMENA A LA TOTALITAT ALS PRESSUPOST DE L'AREA DE 
BENESTAR SOCIAL DEl PROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE 1999. 
 
 
Atés que el pressupost de l'àrea de Benestar Social previst 
per l'any 1999, no s'ajusta a la realitat en la previssió 
d'Ingressos i Despeses i vista la manca d'adequació dels 
Pressupost al Pla Estratègic de Benestar Social (1997-
1999). Aquest Grup de Consellers Populars sol�licita 
 
La devolució del Pressupost de l'àrea de Benestar Social 
previst per l'any 1999.” 
 
 

 
“ ESMENA DE MODIFICACIÓ AL PROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1999 
 
 

El Grup de Consellers Populars presenta per la seva 
consideració la següent esmena de modificació al Pressupost 
ordinari de 1999, del Consell Insular de Mallorca. 

 
Baixa de les següents partides. Total 120.000.000 pts. 
 
De les partides amb codi económic 
 
22601 Protocol i Representació..... 5.000.000 pts. 
22602 Publicitat i propaganda..... 80.000.000 pts. 
22606 Reunions i conferències..... 30.000.000 pts. 
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22706 Estudis i Treballs Tècnics.. 50.000.000 pts. 
 
Alta a les següents partides. Total 120.000.000 pts. 
 
Del Programa 44400 Activitats protecció i millora 

mediambient. 
 
20.44000.46900 Altres transferències protecció i 

millora Medi Ambient. 
 
  50.000.000 pts. 
 
Del programa 51100 Carreteres i Camins. 
 
50.51110.61200 Obres conser/repos carreteres i camins. 
 
  ( Eliminació punts negres) 
 
   70.000.000 pts.” 
 

 
“ ESMENA DE MODIFICACIÓ AL PROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1999 
 
 

El Grup de Consellers Populars presenta per la seva 
consideració la següent esmena de modificació al Pressupost 
ordinari de 1999, del Consell Insular de Mallorca. 

 
Baixa de les següents partides. Total 10.000.000 pts. 
 
Del Programa 40.46300.22604 Atencions Protocolàries de 
Promoció sociocultural. 
1.000.000 pts. 
Del Programa 40.46300.22602 Publicitat promoció 
sociocultural. 
1.000.000 pts.         
Del programa 00.46100.22602 Publicitat i propaganda gabinet 
mitjans 
5.500.000 pts. 
Del Programa 40.46300.22606 Reunions i conferències 
promoció sociocultural. 
1.000.000 pts.    
Del programa 40.46300.22706 Estudis i treballs técnics 
Promoció sociocultural. 
Alta a la partida següent: 10.000.000 
Programa 32300 Serveis d’Acció Social.” 
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“ ESMENA DE MODIFICACIÓ AL PROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1999 
 
 

El Grup de Consellers Populars presenta per la seva 
consideració la següent esmena de modificació al Pressupost 
ordinari de 1999, del Consell Insular de Mallorca. 
 
Baixa de les següent partides: Total 40.000.000 pts. 
 
Del programa 45240 Comissió d’Esports. 
 
30.45240-48900 Altres tranferències comissió d’esports. 
40.000.000 ptes. 
 
Alta a la següent partida: Total 40.000.000 pts. 
 
Del programa 45220  Pla d’Instal.lacions Esportives. 
 
30.45220.76200 a Ajuntaments Pla d’Instal.lacions 
Esportives. 
Total 40.000.000 pts.” 
 
 
“ ESMENA DE MODIFICACIÓ AL PROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 1999 
 
 

El Grup de Consellers Populars presenta per la seva 
consideració la següent esmena de modificació al Pressupost 
ordinari de 1999, del Consell Insular de Mallorca. 

 
Baixa de les següent partides:  Total 9.000.000 pts. 
Del programa 45290 Joventut 
30.45290.22602 Publicitat i Propaganda Servei de 

Joventut 
4.000.000 pts. 
 
Del programa 4590 Joventut 
30.45.290.22606 Reunions Conferències i cursets servei 

Joventut. 
5.000.000 pts. 
 
Alta a les següents partides: Total 9.000.000 pts. 
 
Del programa 45290 Joventut 
30.45290.48100 Premis, beques, joventut. 



 29 

9.000.000 pts.” 
 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Destaca el fet de 
presentar el pressupost dins el mes de desembre, com era la 
voluntat dels partits que formen l'equip de govern de la 
institució. 
 

Afirma que amb aquest pressupost culminen els 
objectius del pacte de govern. No hi ha hagut cap exercici 
sense pressupost, cosa que demostra la cohesió del govern 
de la institució. Pensa que això demostra que el pacte de 
govern ha estat un vertader pacte de legislatura, amb un 
acord sòlid en què l'Àrea d'Hisenda ha fet una tasca 
callada i discreta duent a terme l'elaboració de tots els 
pressuposts del mandat, que han pogut esser assumits per un 
ventall d'opcions polítiques que van de l'esquerra fins al 
centre nacionalista. Els pressuposts del 99, continua, 
consoliden les polítiques duites a terme pel Consell de 
Mallorca, són uns pressuposts centrats, modernitzadors, 
equilibrats i tenen com a principal objectiu potenciar i 
aprofundir en les polítiques actives de benestar social i 
en polítiques de protecció mediambiental que són les 
principals preocupacions de l'equip de govern i també de la 
ciutadania mallorquina. 
 

Destaca els notables augments en les partides de 
Medi Ambient i de Benestar Social que el 99 es consolida 
com l'àrea més inversionista del Consell, ja que de cada 
100 PTA del pressupost, 33 són per a aquesta àrea. 
 

Informa que un dels objectius del pressupost és 
desplegar al màxim la capacitat de gestió de les 
competències pròpies i atribuïdes. Tot i així, recorda que 
el sistema de finançament dels consells pateix les 
conseqüències d'una mala política del Govern que es 
concreta en la manca de voluntat per aprovar un sistema de 
finançament definitiu, tal com obliga la Llei de consells i 
en segon lloc pateix la pràctica de calcular sempre a la 
baixa el cost efectiu de les competències atribuïdes al 
Consell de Mallorca, de manera que per a cada pressupost, 
l'àrea d'Hisenda ha d'aportar fons propis a les 
competències deficitàries transferides que són totes. 
 

Recorda, per tant, que el finançament del Consell 
constitueix una qüestió pendent i que ho ha estat durant 
tot el mandat, cosa que haurà d'entrar en vies de solució 
durant la propera legislatura quan hi haurà un canvi de 
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majoria que serà més sensible a la realitat pluriinsular de 
la Comunitat i més respectuosa amb la lletra i l'esperit de 
l'Estatut. 
 

Assegura que el pressupost confirma la bona 
política que s'ha duit a terme durant tot el mandat i ho 
prova el fet que any rere any s'han produït augments en el 
pressupost de manera que s'han passat de 10.000 milions 
liquidats el 96 a 15.276 milions l'any 99, és a dir que 
s'ha produït un creixement real del 50%. 
 

Informa que globalment aquest equip de govern ha 
gestionat i executat uns pressuposts globals de 51.650 
milions de pessetes. 
 

Es refereix concretament al pressupost del 99 i 
en destaca, pel que fa ingressos, un augment del 13% en 
relació al 98, cosa que es produeix per l'adequació de les 
previsions dels ingressos a la liquidació realitzada de 
l'exercici del 97 amb què s'augmenta en 700 milions de 
pessetes la previsió d'ingressos corresponent a la 
participació de l'Estat. Pel que fa a noves fonts, es 
refereix al conveni amb Ecoenves i Ecovidrio que es 
destinaran a polítiques de reciclatge, reutilització i 
eliminació de fems i, per altra banda, fa esment a la 
transferència del Servei de Menors per un import de 470 
milions, a la qual per a aquest exercici se n'hi han 
d'afegir 100, més. Pel que fa a altres ingressos, informa 
que s'ha passat d'un nivell d'endeutament del 15% al 14%, 
una davallada que s'ha de considerar com un indici del bon 
estat de salut financera del Consell, que realment és una 
de les corporacions poc endeutades, ja que està per davall 
la mitjana. Pel que fa als ingressos tributaris, indica que 
es manté la mateixa proporció que l'exercici del 98, de 
manera que els ingressos en mantenen en un 10%, cosa que 
significa que el Consell no ha augmentat la pressió fiscal. 
Els ingressos patrimonials baixen un 3%, com a resultat 
d'ajustar els ingressos liquidats. Les transferències 
corrents passen del 71% del total al 76%. Això que en 
principi pot semblar positiu, té un rerefons que indica la 
pèrdua sistemàtica d'autonomia financera, ja que vol dir 
que el Consell depèn més d'altres institucions per al propi 
finançament. Ja ha indicat que la pròxima legislatura es 
podrà solucionar això, ja que no hi haurà majories 
absolutes que impedeixin aprovar un sistema de finançament 
definitiu per als consells. 
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Es refereix als capítols de despeses i en destaca 
que la diferència entre ingressos corrents i despeses 
corrents, l'estalvi brut, és de 1.036 milions. Per tant, la 
formació bruta de capital és de 1.388 milions. 
L'endeutament màxim possible del 99 serà de 1.127 milions, 
sempre que es formalitzi completament. Recorda que la bona 
gestió pressupostària ha fet possible que mai no s'hagi 
endeutat la institució per la quantitat total prevista i, 
en canvi, sí que s'ha amortitzat tot quant s'havia 
pressupostat.  
 

Qualifica d'equilibrat el creixement de la 
despesa per àrees, entre les quals destaquen les de Medi 
Ambient i Benestar Social com més beneficiades. Presidència 
i Hisenda baixen totes dues, un 2% i un 9% respectivament 
com a resultat de la baixada d'interessos i de la bona 
gestió feta renegociant préstecs de l'etapa anterior. 
 

Pel que fa a les inversions, tant indirectes com 
directes, informa que suposen un total de 3.150 milions amb 
un 20'8% del total de pressupost. 
 

Es refereix a les variacions que presenta el 
pressupost en la distribució per capítols. Fa esment a 
l'increment de l'11% del capítol 1 de personal, que inclou 
la previsió de l'1'8% d'increment salarial, els crèdits per 
cobrir les places creades durant el 98, a més de les 
despeses derivades de l'oferta pública d'ocupació. El 
capítol 2 augmenta un 19% per la incorporació de la 
transferència de Menors. 
 

Qualifica aquests pressuposts d'històrics, ja que 
mai no s'havia arribat als 15.000 milions, ni en tres anys 
hi havia hagut augments del 50% amb el mateix sistema de 
finançament. Són, continua, els pressuposts del consens, 
del diàleg i de la cultura que aquest govern i el pacte que 
hi dóna suport han fet possible durant els quatre anys 
d'existència. Reivindica aquesta circumstància amb orgull, 
avui, ja que si hi ha els vots suficients, s'aprovarà de 
fet l'experiència de govern conjunta que es va iniciar el 
95. 
 

Demana el suport de tots els consellers per poder 
oferir avui a tots els mallorquins i mallorquines el 
compliment de les obligacions a què es varen comprometre 
els grups del pacte l'any 95.   
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Intervé la Sra. Thomàs (EU). Manifesta la posició 
favorable del seu grup envers aquests pressuposts. 
Comparteix la continuïtat dels pressuposts com a l'objectiu 
de continuar en una política determinada.  
 

Informa que el seu grup ha plantejat a l'equip de 
govern una sèrie de millores que han estat acceptades i que 
pensen que tenen prou contingut per donar-hi el vot 
favorable. Una millora la constitueix el fet que l'any 98 
es donàs el 0'7% del pressupost global al Fons Mallorquí de 
Solidaritat i el 0'3% es dedicàs a programes d'agermanament 
amb Cuba i Burundi per a l'any 99 i, amb l'esmena d'EU, 
s'arribi a un 1% per al Fons Mallorquí, un terç del qual 
anirà als països afectats per l'huracà Mitch. 
 

Per altra banda, el seu grup ha plantejat 
l'assumpció de l'esmena del 95% del cost de la Xarxa de 
Serveis i Prestacions de la lluita contra la 
drogodependència i exclusió social que correspon a un acord 
pres per unanimitat del Ple del mes de maig. S'ha augmentat 
també l'aportació als centres de la Creu Roja, La Sapiència 
i la Fundació Home Lliure. 
 

Una tercera esmena acceptada ha estat augmentar 

l'aportació del Consell als centres col⋅laboradors de 
Menors, de manera que el cost per plaça i dia serà de 4.000 
PTA, cosa que implica un augment de 85 milions més en el 
pressupost. Pensa que aquesta és una bona forma de 
col⋅laboració del Consell, sobretot, igualant les 
aportacions per a tots els centres. 
 

Una altra esmena assegura la millora de la 
prestació de la renda mínima o salari social de manera que 
amb un augment de 15 milions es pot augmentar l'aportació 
fins a 50.000 PTA per família. 
 

Una altra esmena recull l'acord del 14 de 
desembre de creació del Fòrum de la Immigració i la Casa 
d'Acolliment d'Immigrants a Mallorca amb cinc milions. 
 

Uns altres cinc milions es destinen a la creació 
dels Consells Sectorials que s'han de constituir el mes de 
març vinent tal com acaba d'aprovar-se avui. 
 

Finalment es refereix a l'esmena per a l'estudi 
de la viabilitat d'un fons de cooperació municipal per fer 
més efectives les relacions entre el Consell i el conjunt 
dels ajuntaments. 
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Amb l'assumpció d'aquestes esmenes presentades 

per EU i des de la consciència que totes consoliden 
partides i objectius inclosos majoritàriament dins l'àrea 
social, anuncia el suport del seu grup al conjunt dels 
pressuposts. 
 

Intervé la Sra. Vidal (Mixt). Es refereix a les 
esmenes i al conjunt del projecte de pressupost. 
 

Lamenta en primer lloc el poc temps que s'ha 
donat per estudiar la proposta com també la manca de 
compareixença dels consellers responsables de les àrees per 
explicar-los detalladament.  
 

Anuncia el vot en contra, no perquè hi estigui en 
desacord, sinó pel desconeixement que té sobre el contingut 
de la proposta. 
 

Fa esment a l'esmena que ha presentat referida a 
l'àrea de cultura basada en un acord de Ple per realitzar 
un estudi sobre infraestructures culturals a la Part Forana 
de Mallorca. Se sap que el Pla està elaborat i demana que 
s'habiliti una partida de 100 milions de pessetes per 
destinar a l'aplicació d'aquest estudi. 
 

Considera un fet positiu que l'Area de Medi 
Ambient sigui la que més creix, ja que la nostra societat 
demana precisament això. Espera que les campanyes 
publicitàries i els acords de Ple que hi fan referència 
siguin possibles enguany. 
 

Es refereix a l'esmena del Grup Mixt sobre les 
bases d'execució del Pressupost. Pensa que si el Consell ha 
tingut un superàvit de més de 3.000 milions seria bo no 
haver de demanar préstecs de 2.000 milions. Si es té en 
compte el final del mandat, creu que seria bo que els grups 
que puguin entrar, tant si són els mateixos com si són uns 
altres, topin amb l'elegància política trobar la casa neta 
de deutes. 
 

Pel que fa a l'Àrea de Benestar Social indica que 
volia presentar esmenes per separat, però finalment ha 
optat per presentar-ne una a la totalitat, ja que juntament 
amb la de Medi Ambient són les dues del Consell amb més 
pressupost i, per tant, les que l'oposició ha de controlar 
més. Ha presentat la moció perquè les partides destinades a 
aquesta àrea no reflecteixen el compliment de l'eina bàsica 
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de funcionament que és el Pla estratègic i tampoc no s'ha 
convocat adequadament el Consell d'Acció Social. Recorda 
que el creixement espectacular ha estat fruit en gran part 
de les transferències del Menor. Considera positives les 
esmenes que ha introduït EU, tot i que li hauria agradat 
que hi hagués hagut uns criteris tècnics sobre la prioritat 
d'aquestes partides que ella pensa que han anat més a 
resoldre l'atenció secundària en detriment de la primària 
que hauria d'esser la preferent. Fa veure que 
l'incompliment del Pla es demostra amb exemples 
emblemàtics. En l'àrea del Menor es preveia una llar de 
vuit places que no apareix en el pressupost, una altra de 
sis per a menors amb deficiències de conducta social que 
tampoc no apareix, un centre d'unitats de primera acoll,da 
que no hi surt com tampoc els recursos humans necessaris 
per dur-lo a terme. Lamenta que no hi hagi recursos per dur 
a terme una oferta de serveis d'ajuda a domicili en l'àmbit 
dels minusvàlids, ni tampoc unes partides per dur a terme 
la reconversió de la política sectorial de disminuïts. 
Tampoc no hi ha el programa d'ajuda a les famílies, ni el 
Pla d'accessibilitat, ni tan sols els canvis dels polsadors 
dels ascensors del Consell. 
 

Pensa que és bo l'augment del Salari Social però 
lamenta la falta d'una política innovadora referida a 
integració com es fa a altres comunitats. No veu incentiu a 
empresaris per integrar els marginats. En el camp referit a 
la dona, tot i que hi ha partides de deu milions, aprovades 
des del 97, en concepte d'ajuda a domicili, aquesta ajuda 
no s'ha duit a terme alhora que es potenciaven més les 
accions socioculturals que les assistencials. No s'han 
actualitzat les guies de recursos, ni se n'han fetes de 
noves, com tampoc no s'han presentat les memòries, cosa que 
ha fet que no hi hagués elements disponibles per decidir 
amb coneixement. 
 

Lamenta que no s'hagi creat el servei informàtic 
per gestionar les dades confidencials que es manegen en la 
tramitació d'adopcions. 
 

Es refereix a la participació ciutadana, una 
qüestió que està en boca de tots els grups, al mateix temps 
que es produeix el contrasentit de reunir el Consell 
d'Acció Social avui horabaixa. després d'haver aprovat el 
pressupost. 
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Reitera el vot en contra del pressupost per les 
mancances que ha exposat i que ha intentat resoldre amb la 
presentació de l'esmena a la totalitat. 
 

Conclou la intervenció anunciant el suport a les 
esmenes que ha presentat el PP. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Anuncia la correcció 
de dues errades mecanogràfiques que hi ha en les esmenes 
presentades pel seu grup. La baixa que demana una 
d'aquestes esmenes fixada en 100 milions ha d'esser de 85, 
com es pot deduir de l'alta corresponent. Una altra esmena 
té un error del mateix sentit, ja que demana una baixa de 
vuit milions al Servei de Patrimoni i l'alta corresponent 
també ha d'esser de vuit. 
 

Demana que l'acta del Ple reculli totes les 
esmenes per no haver-s'hi de referir ara expressament, ja 
que el seu grup, no com fan altres, les ha presentades en 
temps i forma al registre. Es queixa pel tracte diferent 
que es dóna als diferents partits de l'oposició, ja que 
n'hi ha tenen la possibilitat d'estudiar i esmenar els 
pressuposts i altres no ho poden fer. El Grup Popular, com 
sempre no ha tingut el pressupost amb temps per poder-hi 
treballar. 
 

Tot i així hi han fet feina i les esmenes que hi 
han presentat són positives i, si no resolen tot allò que 
el PP voldria, demanen unes modificacions de les bases 
d'execució, en allò que el seu grup considera substancial, 
com també modifiquen partides concretes entre 300 i 400 
milions, cosa que també pensa que és positiu per les 
reduccions en despesa corrent que s'apliquen a uns 
increments en partides d'inversió. 
 

Destaca tres aspectes que descriuen aquests 
pressuposts. En primer lloc un continuisme negatiu que fa 
que no arribi al Ple un pressupost, sinó que n'arribin tres 
i busques. Diu això perquè hi ha tres partits que governen 
i cadascun modifica un poc el pressupost, com va passar els 
anys anteriors. En aquest sentit dóna l'enhorabona al Sr. 
Pascual perquè ha estalviat tres mesos  de teatre en què EU 
aconseguia titulars de premsa per, al final, aconseguir un 
pressupost pràcticament idèntic al presentat inicialment. 
 

En segon i tercer lloc hi figuren les àrees de 
Medi Ambient i la de Benestar Social a les quals l'equip de 
govern ha fet més referències.  
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Pel que fa als elogis que es fan en relació a 

Medi Ambient, fa avinent que els avanços que s'hi fan 
resulten de decisions d'altres administracions, una Llei 
del Govern central o convenis imposats pel Govern, és a dir 
no es retiren recursos d'una altra àrea, sinó que són 
recursos que entren de fora. És un fet positiu que s'hi 
dediquin molts de doblers, però en qualsevol cas, recorda 
que la Gestió en Medi Ambient ha estat molt criticada, no 
tan sols per part del PP, sinó també per part de l'opinió 
pública.   
 

Pel que fa a l'àrea d'Acció Social indica que no 
mereix més que una esmena a la totalitat i amb això han 
coincidit amb un altre grup.  
 

Es refereix globalment a les esmenes que el seu 
grup ha presentat a les bases d'execució del pressupost i 
que parteixen de la mateixa consideració que les de l'any 
passat, és a dir de la creença que no hi ha prou control de 
la despesa. La queixa prové de la constatació que tot allò 
que s'aprova dins el Ple, més endavant, al llarg de l'any, 
es va canviant perquè hi ha unes bases d'execució que 
permeten que sense passar pel Ple es canviïn acords, 
quantitats i destinacions. El seu grup pensa que si és el 
Ple que els aprova, també hauria d'esser el Ple que els 
canviàs. La sèrie d'esmenes presentades pretenen bàsicament 
evitar aquesta possibilitat i que en faci ús precisament un 
equip de govern que no compta amb el suport de la majoria 
de consellers. Una esmena que qualifica de molt important 
és la que fa referència a les vinculacions de crèdit que 
haurien d'esser més restrictives en el sentit que no hauria 
d'esser possible canviar les destinacions i les quantitats 
mitjançant una decisió que no és del Ple. 
 

Pel que fa a les esmenes parcials, s'hi refereix 
en general, perquè no creu que se n'aprovi cap, ja que 
bàsicament coincideixen amb les que el seu grup va 
presentar l'any passat. Comenta que les esmenes d'EU no 
poden tenir aquest nom, ja que no s'han presentat al 
registre ni s'han negociat en forma. Qualifica 
d'impresentable la manera com es negocia el pressupost dins 
el Consell, sense opcions de participar per part de 
l'oposició real. 
 

Les esmenes afecten entre 300 i 400 milions de 
les partides directes. Bàsicament fan referència al Pla 
d'obres i serveis, amb una esmena d'increment de 85 
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milions. En matèria de Joventut hi ha modificacions de 
partides dedicades a publicitat, propaganda i reunions, ja 
que el seu grup considera que és millor que es dediquin 
aquests doblers a beques i a subvencions directes. També es 
proposa augmentar les partides dedicades a àrees de 
protecció del medi ambient. També hi ha increment de les 
partides destinades a conservació de carreteres i camins. 
Es proposen augments de les partides destinades als 
ajuntaments en matèria de cultura i patrimoni. També 
aportacions en matèria de normalització lingüística als 
ajuntaments, millores per al Teatre Principal, més 
transferències als ajuntaments en matèria 
d'infraestructures culturals, partides per a la restauració 
de patrimoni destinades tant a particulars com a 
institucions. Una altra sèrie d'esmenes proposen augmentar 
la inversió real del Consell, amb el Pla de modernització 
que és més necessari que no les publicacions i els estudis, 
ja que el Consell si necessita realment 180 milions en 
estudis externs és que té molt mala imatge dels funcionaris 
o dilapida el pressupost en coses impresentables. 
 

Altres esmenes fan referència a l'hipòdrom de Son 
Pardo, a l'àrea d'Esports, a la sociocultural, etc. 
 

Allò que realment és important, ja que permet 
donar als pressuposts la imatge que el PP voldria, és 
l'esmena a la totalitat de l'àrea de Benestar Social. En 
primer lloc, s'hi fa el retret que els pressuposts no han 
estat mai explicats en comissió i el Consell d'Acció social 
es va convocar malament. El seu grup considera que EU té 
informació privilegiada sobre l'àrea d'Acció Social. El seu 
grup també opina que aquesta àrea és la més mal gestionada 
del Consell amb un conseller reprovat dues vegades i, en 
aquest sentit, opina que el Pla estratègic, encara que es 
començàs a aplicar l'any 99, no està ben dotat, ja que els 
tècnics calculen unes necessitats de 5.000 milions i s'hi 
aporten uns 4.800 milions, sense que se sàpiga com es podrà 
cobrir el dèficit. En poques paraules, el seu grup opina 
que aquesta àrea està mal gestionada i això justifica la 
seva esmena a la totalitat. 
 

Considera que l'esmena a la totalitat dels 
pressuposts ha quedat prou ben explicada, ja que els 
pressuposts són continuistes en el sentit negatiu de la 
paraula, no són uns pressuposts de la institució, sinó uns 
pressuposts dels partits que la governen, pensats per a les 
eleccions del 99 i no per a una altra cosa, com il⋅lustra 
el fet que es dediquen 500 milions de pessetes a coses 



 38 

innecessàries i a campanyes de publicitat que podrien esser 
necessàries, però que duen un contingut equivocat i dirigit 
a confondre els ciutadans i a donar la sensació que l'equip 
autodenominat de progrés és l'única cosa que existeix en 
aquestes illes. 
 

Anuncia el vot del seu grup a favor de les 
esmenes presentades per la Sra. Vidal, el vot en contra del 
pressupost i el vot a favor de les esmenes del PP. 
 

El Sr. Pascual (UM), en resposta a la Sra. 
Thomàs, manifesta que les peticions d'EU eren totalment 
raonables i en la línia de l'equip de govern i, per tant, 
es varen incloure en el pressupost. 
 

Reconeix a la Sra. Vidal que quatre dies per 
estudiar el pressupost és poc temps i li agraeix que l'hagi 
estudiat i hi hagi fet les aportacions de les esmenes. Unes 
esmenes que no es podran acceptar perquè retiren recursos 
de reunions i estudis que també són necessaris per 
aconseguir els objectius del pressupost. Les aplicacions 
dels romanents de tresoreria no són possibles perquè no es 
té encara la liquidació definitiva del pressupost. Una 
altra esmena consisteix en una espècie de reprovació de la 
política d'acció social i no és pròpiament una esmena, per 
tant, tampoc no es pot aprovar ja que l'equip de govern 
coincideix plenament amb la política que es fa en aquesta 
àrea. 
 

Es refereix a la intervenció del Sr. Rovira. No 
se sorprèn que una persona intel⋅ligent i preparada els 
elogiï, sobretot tenint en compte que són els millors 
pressuposts que s'han presentat mai en aquesta institució. 
Pel que fa a les esmenes del PP, fa notar que la majoria 
tenen una finalitat concreta que consisteix a rebaixar les 
competències de Presidència i de la Comissió de Govern i 
transferir-les al Ple. Això no es pot acceptar perquè 
implicaria paralitzar la institució. El PP ho sap, es 
forçaria la gestió amb plenaris setmanals, cosa que faria 
difícil resoldre les qüestions. Per tant, tampoc no es 
poden acceptar. 
 

La Sra. Thomàs (EU) intervé per fixar la posició 
del seu grup en relació a les esmenes presentades pel 
altres grups. Manifesta que no poden donar suport a les 
presentades pel PP perquè pensen que no aporten millores 
als pressuposts en tot allò que el seu grup considera 
important. Pel que fa a les presentades per la Sra. Vidal i 
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en relació a la que fa referència a l'àrea d'Acció Social 
manifesta que no hi poden donar suport, ja que EU hi ha 
presentat millores amb què els pressuposts d'aquest àrea 
compten amb el suport d'EU. Informa que EU va conèixer els 
pressuposts de l'àrea de Benestar Social dia 15 de desembre 
perquè va assistir al Consell d'Acció Social. Les millores 
en aquesta àrea han permès un augment del 33% del 96 ençà, 
cosa que fa que la política feta fins ara es pugui 
considerar vàlida. 
 

El Sr. Rovira (PP) matisa que allò que ha elogiat 
ha estat la feina del Sr. Pascual, però no els pressuposts 
i si en cap moment s'ha pogut interpretar que els elogiava, 
des d'ara mateix rectifica, perquè és segur que s'ha 
equivocat. Entre altres coses perquè pensa que aquesta 
interpretació no se li pot atribuir després d'haver 
presentat dues esmenes parcials i més de trenta a la 
totalitat, a més de donar suport a les de la Sra. Vidal, 
cosa que indica clarament que el PP faria un altre tipus de 
política que no aniria tant en el sentit de potenciar les 
despeses corrents i innecessàries i preferiria les 
inversions, tant de capítol IV com de capítol VII. 
 

Se sotmet a votació l'esmena a la totalitat 
presentada pel Grup Mixt i es rebutja per quinze vots a 
favor (PP, Mixt) i desset en contra (PSOE, PSM-EN, UM, EU). 
 

Se sotmeten a votació les esmenes parcials 
presentades pel Grup Mixt i es rebutgen per quinze vots a 
favor (PP, Mixt) i desset en contra (PSOE, PSM-EN, UM, EU). 
 

Se sotmeten a votació les esmenes a la totalitat 
presentades pel Grup Popular i es rebutgen per quinze vots 
a favor (PP, Mixt) i desset en contra (PSOE, PSM-EN, UM, 
EU). 
 

Se sotmet a votació l'esmena presentada pel Grup 
Popular referida a l'àrea de Benestar Social i es rebutja 
per quinze vots a favor (PP, Mixt) i desset en contra 
(PSOE, PSM-EN, UM, EU). 
 

Se sotmet a votació el conjunt de les esmenes 
presentades pel Grup Popular i es rebutgen per quinze vots 
a favor (PP, Mixt) i desset en contra (PSOE, PSM-EN, UM, 
EU). 
 

El Sr. Rovira (PP) demana que es voti 
separadament la plantilla. 
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Se sotmet a votació la proposta de pressuposts i 

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

Se sotmet a votació la plantilla i s'aprova per 
unanimitat. 
 

La Presidència entén que hi ha unanimitat pel que 
fa a la plantilla. No obstant això, interpreta que els 
pressuposts i la plantilla formen un tot que necessita 
majoria absoluta i, per tant, proposa votar el conjunt de 
la proposta. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 
desset vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU) i quinze en 
contra (PP, Mixt). 
 
 
  PUNT 6.- PROPOSTA D'APROVACIó DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIó DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER A 
TRACTAMENT I TRANSFERèNCIA I TRANSPORT DELS RESIDUS SòLIDS 
URBANS DE L'ILLA DE MALLORCA PER A L'EXERCICI DE 1999. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de 
Presidència: 
 
  El Ple del C.I.M., en sessió celebrada el dia 2 de 
novembre de 1998, va aprovar inicialment la modificació de 
l'Ordenança reguladora de la Taxa per a tractament i 
transferència i transport dels residus sòlids urbans de 
l'illa de Mallorca, modificació que afecta únicament a 
l'article quart i disposició final de la referida Ordenança 
Fiscal. Sotmesa a informació pública l'esmentada 
modificació, es van formular diverses reclamacions a la 
mateixa, que van esser informades en data 18 de desembre de 
1998 per l'Assesoria Juridica del CIM, pels serveis tècnics 
del C.I.M.i per la Secretaria i Intervenció del CIM. 
  Aquesta Presidència, vists els antecedents 
ressenyats, eleva al Ple de la Corporació la següent 
proposta 
 
     D'ACORD 
 
  1r.- Resoldre les 4 reclamacions presentades per 
Confederación de Asociaciones empresariales de Baleares 
(CAEB), Asociación de vecinos de Sa Indiotería, Asociación 
de vecinos de Son Sardina i Sa Garriga i Federación 
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Empresarial Hotelera de Mallorca,  contra l'Acord 
provisional de modificació de l'Ordenança reguladora de la 
Taxa per a tractament i transferència i transport dels 
residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca, adoptat pel Ple 
de d'aquesta Corporació en data 2 de novembre de 1998, en el 
sentit següent: 
 
  -  Desestimar les reclamacions presentades per: 
Confederación de Asociaciones empresariales de Baleares 
(CAEB), Asociación de vecinos de Sa Indiotería, Asociación 
de vecinos de Son Sardina i Sa Garriga i Federación 
Empresarial Hotelera de Mallorca, en base a l'informe de 
Secretaria i Intervenció, de data 18 de desembre, que forma 
part del present acord. 
   

 2n.- Resoltes així les reclamacions presentades, 
s'acorda amb caràcter definitiu, modificar la "Taxa per a 
tractament i transferència i transport dels residus sòlids 
urbans de l'illa de Mallorca" i aprovar la redacció 
definitiva de l'esmentada modificació, en els termes que es 
contenen en el text annex; tot això de conformitat amb el 
que preveu l'article 17.3 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre reguladora de les Hisendes Locals. 
 
  3r.- Aquest Acord definitiu, juntament amb el text 
integrat de l'Ordenança es publicarà en el Butlletí Oficial 
de la Comunitat Autònoma, i s'aplicarà a partir de la data 
que assenyala la Disposició Final de la repetida Ordenança. 
 
  4rt.- Contra el present acord definitiu, de 
modificació de la "Taxa per a tractament i transferència i 
transport dels residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca, 
els interessats podran interposar recurs contenciós-
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir  del 
dia següent al de la publicació del referit acord i del text 
de la modificació de l'Ordenança, en el B.O.C.A.I.B. 
 
TEXT ANNEX 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER TRACTAMENT I 
TRANSFERèNCIA I TRANSPORT DELS RESIDUS SòLIDS URBANS DE 
L'ILLA DE MALLORCA. 
 
 FONAMENT, NATURALESA I AMBIT D'APLICACIó 
  
 ARTICLE PRIMER.- 
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  1.- En ús de les facultats concedides pels articles 
133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 
7/1985 de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local, 
i conformement amb el que disposen els articles 15 i 19 de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, el Consell  
 
 
Insular de Mallorca estableix la "Taxa per tractament i 
transferència i transport dels residus sòlids urbans de 
l'illa de Mallorca", que es regeix per la present ordenança 
fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu 
l'article 122 de l'esmentada Llei 39/1988. 
 
 2.- L'ambit d'aplicació d'aquesta Taxa comprén tots els 
municipis de l'illa de Mallorca, tret dels municipis de 
Calvià, Andratx, Estellencs, Banyalbufar i Puigpunyent. No 
obstant això aquests municipis quedaràn inclosos quan ho 
sol.licitin ( o bé venguin obligats) i rebin la prestació 
del servei a que es refereix aquesta Taxa.  
  
 FET IMPOSABLE. 
 
 ARTICLE SEGON.-  
 
  Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació 
dels serveis de recepció dels residus sòlids urbans en les 
estacions de transferència, el de transport desde dites 
estacions a la planta de tractament i el seu tractament. 
 
 SUBJECTE PASIU. 
 
 ARTICLE TERCER.- 
 
 Son subjectes pasius contribuents els municipis de 
l'illa de Mallorca que es beneficiin de la prestació del 
servei. 
 
 QUOTA TRIBUTàRIA 
   
 ARTICLE QUART.- 
 
 La tarifa a aplicar és de 7.839 pta./tonelada de 
residus. A aquesta tarifa li serà d'aplicació l'Impost sobre 
el valor afegit (I.V.A.), quan legalment procedesqui. 
 
 RESPONSABLES 
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 ARTICLER QUINT.- 
 
 Respondrà de les obligacions tributàries del subjecte 
passiu l'Ajuntament respesctiu. 
  
 EXENCIONS I BONIFICACIONS 
 
 ARTICLE SISÉ 
 
 No es concediràn exencions ni bonificacions en el 
pagament d'aquesta taxa. 
  
 MERITACIó 
 
 ARTICLE SETé.- 
 
 Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan 
s'inicii la prestació del servei entenent-se iniciada , 
donada la naturalesa de la seva recepció obligatòria, quan 
estigui establert i en funcionament el servei de gestió de 
residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca. 
 
 ADMINISTRACIó i COBRAMENT 
 
 ARTICLE VUITÉ 
 
 La tarifa establerta a aquesta ordenança es liquidarà 
bimestralment, pel concessionari de la gestió del servei de 
residus sòlids als subjectes pasius. A les liquidacions hi 
constaran els elements essencials de les mateixes, i seran 
notificades individualment en la forma i terminis establerts 
en el Reglament General de Recaptament.  
 
 INFRACCIONS I SANCIONS 
  
 ARTICLE NOVÉ 
 
 Tot quan fà relació a la qualificació de les 
infraccions tributàries i també les sancions que hi 
corresponguin en cada cas, es resoldrà segons les 
disposicions dels articles 77 i següents de la Llei General 
Tributària. 
 
 DISPOSICIó FINAL 
 
 La present Ordenança Fiscal, la redacció definitiva de 
la qual va aprovar el Ple de la Corporació en sessió de dia      
entrarà en vigor el mateix dia en que es publicarà en el 
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Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears i serà d'aplicació a partir de l'1 de gener de 1999 
i romandrà en vigor fins que es modifiqui o derogui 
expressament.” 
 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Es refereix a 
l'aprovació inicial d'aquesta ordenança, que es va produir 
en la sessió plenària del mes de novembre. Informa que 
durant la informació pública s'hi han presentat quatre 
al⋅legacions.  
 

Una primera, presentada per la CAEB, considera 
excessiu l'increment, comparat amb l'IPC. L'informe tècnic 
desestima aquesta reclamació, ja que, a més de l'IPC, s'han 
de tenir en compte altres paràmetres inclosos en la fórmula 
polinòmica de revisió, com ara les tones entrades, les 
transportades, les incinerades, el preu de venda de 
l'energia i també el poder calorífic. 
 

Una altra reclamació, presentada per la Federació 
Hotelera, al⋅lega en el mateix sentit que la CAEB, però, a 
més, considera insuficient l'estudi econòmic i financer. 
L'informe tècnic desestima aquesta al⋅legació, ja que si bé 
la fórmula de revisió és complicada, és la que s'aplica, 
precisament perquè és la que figura al contracte. 
 

Les altres dues reclamacions són idèntiques i les 
presenta l'Associació de Veïnats de Son Sardina la Garriga 
i la de la Indioteria. Pel que fa a la reclamació sobre 
l'import, se'ls informa que s'aplica la fórmula a partir de 
les dades certificades per l'organisme corresponent. Totes 
dues reclamacions també es refereixen a la procedència o no 
de la taxa. L'informe tècnic assegura en aquest sentit que 
els únics legitimats per formular reclamacions són els 
ajuntaments com a subjectes passius. 
 

La proposta d'acord, amb caràcter definitiu, es 
basa, per tant, en la proposta de desestimació feta pels 
informes tècnics. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Anuncia el vot en 
contra del seu grup, per les raons que ja varen exposar en 
ocasió de l'aprovació inicial i que obeeixen a la posició 
política global del seu grup en relació a la gestió dels 
residus i no a qüestions concretes. 
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Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 
vint-i-vuit vots a favor (PP, PSOE, PSM-EN, UM, Mixt) i dos 
en contra (EU). 
 
 
  URBANISME I HABITABILITAT. 
 
 
  PUNT 7.- CRITERIS PER ELABORACIÓ DEL PLA 
TERRITORIAL DE MALLORCA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió Insular d'Urbanisme: 
 

“1er.- Aprovar per a la seva tramitació, els 
criteris per a l’elaboració del Pla Territorial de 
Mallorca.  

 
2on.- Sol·licitar al Govern de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears, la tramitació davant el 
Parlament per a la seva aprovació, dels presents criteris 
generals a que el Pla s’haurà d’acomodar i indicant que 
l’el·laboració anirà a càrrec del Consell Insular de 
Mallorca. 

 
3er.- Facultar a la Presidència del C.I.M. a dur 

a terme els actes necessaris per a fer efectius els 
anteriors acords.” 

 
Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que el 

propòsit del Consell és presentar al Govern perquè els 
tramiti els criteris per a l'elaboració del Pla territorial 
de Mallorca. 
 

Considera que el debat territorial és el gran 
tema actual de la nostra societat i, dins aquest debat, el 
Consell reivindica el protagonisme de l'illa com a unitat 
territorial i, per tant, la seva institució de govern s'ha 
de constituir com un element titular de l'ordenació 
territorial.  
 

Recorda que l'Estatut, a l'article 5, proclama de 
la Comunitat s'articula territorialment en illes i 
municipis i que les institucions de govern de les illes són 
els consells i dels municipis són els ajuntaments. A partir 
d'aquesta definició, el Consell defensa que no hi pot haver 
una organització territorial sense les illes com a 
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referència d'àmbit d'ordenació ni, per tant, sense els 
consells com a òrgan titular. 
 

El PP ho ha entès així pel que fa a les altres 
illes en què els criteris d'ordenació han estat impulsats 
des del Consell respectiu els quals s'han tramitat després 
a través del Govern i el Parlament. 
 

Aquest camí és el que el Consell de Mallorca 
també vol seguir. Pensa que el fet que el Govern no hagi 
tingut el diàleg institucional necessari amb el Consell de 
Mallorca per actuar igual que a les altres illes 
constitueix un dèficit institucional greu. Vol reivindicar 
dos aspectes formals, el primer és la discrepància profunda 
amb les previsions que fan les Directrius d'Ordenació 
Territorial que parcel⋅len l'illa en sis plans territorials 
parcials que signifiquen una artificiosa compartimentació, 
en contra de la lletra de l'Estatut i en contra de 
l'esperit de la Llei d'ordenació del territori. Una illa 
dividida en sis compartiments implica un dèficit democràtic 
que va en contra de la Carta europea d'ordenació del 
territori, ja que no dóna un interlocutor institucional 
democràtic. Com a conseqüència d'això resulta que el 

Consell queda anul⋅lat com a institució que ha de tenir una 
titularitat dins aquest procés. 
 

Considera, per tant, que és absolutament 
necessari que el Consell de Mallorca es pronunciï sobre la 
necessitat que hi hagi un sol pla territorial i que el 
Consell hi tengui el protagonisme. 
 

Pel que fa als aspectes de contingut, informa que 
avui se sotmeten a aprovació dos documents, un document de 
criteris i un altre que fa referència a estratègies i 
models territorials.   
 

El model d'estratègies i models parteix del 
reconeixement que el Pla territorial de Mallorca s'insereix 
dins l'estructura de l'ordenació territorial de Mallorca i 
depèn i se subordina al document de les Directrius 
d'Ordenació Territorial. Per altra banda, proclama la 
sostenibilitat com a objectiu, a partir del reconeixement 
de la situació actual de la nostra illa, una illa que 
constitueix una de les principals destinacions turístiques 
d'Europa, cosa que implica avantatges i també disfuncions, 
com excés de consum, degradació territorial, esgotament de 
segons quins recursos naturals i també un consum d'energia 
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i una producció de residus insostenibles, si es mantenen al 
ritme actual. 
 

A partir d'aquest diagnòstic, hi ha el 
reconeixement que la clau del control d'aquesta situació és 
el redimensionament de l'oferta que, atesa la tendència a 
la fusió i la confusió entre la tradicional 
oferta turística hotelera i les noves formes d'oferta 
residencial, vol dir redimensionament de la capacitat 
d'allotjament, és a dir d'allò que es coneix com a sostre 
de població. Un sostre que els instruments de planejament 
municipal, sotmesos al Pla territorial de Mallorca, han de 
regular i condicionar. 
 

Els criteris sobre l'estructuració territorial de 
l'illa fan referència a dos grans sistemes, l'urbà turístic 
i el natural agroforestal, en els quals distingeixen alguns 
elements territorials  que estableixen una 
multifuncionalitat del territori i, en això, hi ha elements 
que coincideixen amb les Directrius. Cita com a exemples 
l'eix Palma-Inca-Alcúdia, l'anell urbà i rural que comprèn 
el territori interior i que formen Inca-Llucmajor-Campos-
Felanitx-Manacor-Inca, l'anell urbà turístic litoral, el 
sistema urbà de Palma-Calvià-Marratxí, la Serra de 
Tramuntana concebuda com a parc natural i un sistema 
natural agroforestal a l'interior, que en un sentit ample 
coincideix amb el Pla. 
 

Juntament amb aquesta estructuració hi ha quatre 
estratègies territorials clares: la contenció de 
l'increment de la població, sobre les línies de reduir 
urbanitzables, definir paràmetres i revaloració dels 
centres històrics per a ús residencial; la valoració i la 
protecció del sistema agroforestal natural; la 
requalificació urbana, especialment destinada als nuclis 
interiors i a la contenció dels nuclis turístics litorals; 
i, finalment, una quarta d'adequació de les 
infraestructures al creixement sostenible. 
 

Explica que tot això és concreta en 106 criteris 
que es podrien resumir en tres grans reivindicacions: la de 
la titularitat del Consell de Mallorca en l'ordenació 
territorial de l'illa; la concepció de l'illa com una 
unitat territorial; i una major implicació de l'ordenació 
territorial de Mallorca amb els criteris de sostenibilitat. 

Afirma que els criteris s'han elaborat amb una 
àmplia participació ciutadana i amb la voluntat que aquesta 
participació continuï al llarg de l'elaboració del Pla i no 
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s'esgoti en l'elaboració dels criteris, ja que així 
s'enriqueix i dóna compliment als requeriments 
participatius i democràtics que la Carta europea 
d'ordenació del territori reclama per a aquesta illa.  
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Fa notar que el 
document que avui es presenta al Ple té una relació més 
aviat escassa amb la proposta que va sortir de l'equip de 
govern del Consell i això és positiu que ja s'hi han 
introduït 103 esmenes, de les quals 25 provenien del PSM i 
la resta són traducció d'una sèrie de propostes d'EU que es 
basaven en una anàlisi més acurada de la situació 
territorial i urbanística de l'illa de Mallorca, en la 
retirada de qualsevol referència a la potenciació de les 
residències secundàries i a introduir la màxima protecció 
al sòl rústic i als espais naturals. També es basaven en 
una definició molt més acurada d'allò que és un model de 
desenvolupament sostenible que vol dir limitació del consum 
de territori, protecció de la franja litoral, evitar la 
constitució de nous nuclis d'assentament, evitar la 
urbanització del sòl rústic, possibilitar una renovació 
natural dels recursos, introduir més garanties per a la 
gestió dels espais naturals i considerar de forma clara 
l'oferta turística com una cosa saturada i, per tant, se 
n'han eliminat les referències al desenvolupament en 
determinades zones. També hi queda clar el rebuig a la 
tercera pista de Son Sant Joan, hi ha un rebuig a autovies 
i a autopistes i es propugna una política de millora de la 
seguretat i la funcionalitat de les infraestructures 
existents, s'hi reivindica la Serra de Tramuntana com a 
parc natural, s'exclou la referència als ports esportius i, 
fins i tot, la referència al potenciament de la 
incineració. 
 

Tot això vol dir que són uns criteris acceptables 
des del punt de vista d'EU i que, fins i tot, es poden 
qualificar de bons. 
 

Deixant clar això, vol fer una reflexió. Recorda 
que quan EU va dir que no votaria favorablement, el 
responsable d'urbanisme va reaccionar immediatament acusant 
EU de fer pinça. Que la situació hagi canviat és una bona 
notícia i també ho és que EU en funció dels canvis hagi 
pogut canviar també el sentit del vot. Això vol dir que no 
hi havia pinça, ja que s'ha demostrat que la posició d'EU 
era en funció de criteris objectius i no en funció de raons 
perverses d'oposició per oposició. Assegura que en aquesta 
anàlisi, que es fa sovint, no hi trobaran EU. Avui mateix 
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el Sr. Rovira tenia dificultats per ubicar EU, precisament 
perquè intenta analitzar la situació des del punt de vista 
d'una concepció de la política que EU rebutja profundament 
i que consisteix a agafar les accions polítiques i 
convertir-les, no en una cosa que interessa els ciutadans 
perquè resol o no resol els seus problemes, sinó en un 
instrument de confrontació amb els altres partits. 
 

Assegura que EU no entra en aquest joc, sinó que 
es va posicionant en cada cas segons les condicions de la 
qüestió mateixa, tenint en compte que els problemes dels 
ciutadans no són armes per tirar-se a la cara, sinó 
qüestions que s'han d'intentar resoldre en la mesura de les 
possibilitats i amb l'honradesa més gran possible. 
 

La Sra. Salom (PP) anuncia el vot en contra, del 
seu grup. Recorda que en primer lloc es varen presentar uns 
criteris a la Comissió, elaborats per una empresa, i que 
eren uns criteris estàndard, molt amplis i que no 
concretaven gens, de manera que governàs qui governàs amb 
aquells criteris es podia fer qualsevol cosa. Després va 
arribar EU i va plantejar tot un conjunt de canvis, cosa 
que va fer que canviàs totalment el sentit que tenien 
inicialment.  
 

Manifesta que això preocupa molt el Grup Popular 
perquè indica que al pacte de progrés tant els és que els 
criteris diguin una cosa com que en diguin una altra. Es 
tracta d'aprovar uns criteris sigui com sigui ja que 
tanmateix no s'aplicaran perquè el PP hi votarà en contra 
al Parlament. Sembla que l'únic interès és que hi hagi una 
guerra institucional per poder dir que es presenta una cosa 
i el PP en presenta una altra. 
 

Pensa que seria normal que si hi ha unes 
Directrius d'Ordenació Territorial, aquests criteris les 
tenguessin en compte i no anassin per lliure. Recorda que 
aquests criteris han de passar pel Parlament, sense que els 
representants del Consell s'hagin assegut ni un moment a 
negociar-los. El PP, continua, té la impressió que allò que 
únicament interessa és la confrontació política a què s'ha 
referit abans. 
 

Pensa que l'ordenació del territori és una cosa 
molt més seriosa que reclama que els diversos grups 
s'asseguin a negociar i evitar bregues polítiques. Recorda 
que a Menorca i a Eivissa, els consells respectius elaboren 
uns criteris que passen al Parlament i allà s'hi estudien. 
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Demana per quina raó el Consell de Mallorca no actua igual 
i intenta col⋅laborar per arribar a uns criteris de 
protecció del medi ambient i de creixement sostenible. 
 

El PP, continua, es mostra preocupat pel fet que 
el Consell dediqui 25 milions a aquests criteris i que 
aquests doblers, com va reconèixer el Sr. Grosske a la 
Comissió, siguin paper banyat. 
 

Recorda que el Sr. Pons del PSOE, no fa gaire, va 
dir al Parlament que el qui havia de planificar era el 
Govern i que els que havien de gestionar eren els consells. 
Demana si hi ha un doble llenguatge. 
 

Per tot això, reitera el vot en contra del seu 
grup. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Fa avinent que avui 
no s'aproven els criteris, sinó una proposta que s'ha de 
presentar al Parlament que és la institució que té les 
competències per aprovar els criteris del Pla Territorial 
de l'Illa de Mallorca. 
 

Pensa que l'exemple de Menorca a què s'ha referit 
la Sra. Salom no és adequat perquè els criteris que s'hi 
aprovaren per consens, no només de les forces polítiques, 
sinó també de totes les entitats ciutadanes i els 
ajuntaments, amb els vots del PP varen esser mutilats al 
Parlament, de manera que apel⋅lar a un diàleg institucional 
amb aquest precedent no és adequat. 
 

Insisteix que avui es demana que el Govern 
presenti al Parlament la voluntat majoritària de l'illa de 
Mallorca a l'hora d'aprovar uns criteris que hauran de 
servir de base d'un pla territorial de l'illa de Mallorca 
que ha d'aprovar el Govern Balear. 
 

Fet aquest aclariment previ, no creu que sigui 
adequat parlar de guerres institucionals.  
 

Pensa que els criteris inicials no eren dolents, 
però eren poc concrets en segons quins aspectes i creu que 
és bo que, en aquest moment de confusió sobre el debat 
territorial, en què tothom utilitza les mateixes paraules, 
es concretin els criteris al màxim. 
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Destaca els elements puntuals que s'han introduït 
i que diferencien el model territorial de PP del model de 
les altres forces polítiques. 
 

Es refereix a la preservació dels recursos 
naturals i en primer lloc el sistema hídric, de manera que 
la limitació de noves autoritzacions d'aigua es farà amb 
criteris de disponibilitat d'aigua en el conjunt de l'illa 
i això voldrà dir que no es podran donar autoritzacions per 
a noves urbanitzacions mentre es continuï duent aigua amb 
vaixell. Cita també la voluntat de garantir aigua per a 
usos agrícoles, cosa que també lliga amb la voluntat de 
potenciar els espais rurals amb els criteris de la 
rendibilitat agrària i la preservació dels valors 
paisatgístics. Pel que fa als espais naturals destaca la 
preservació dels 500 m de la zona litoral. En 
infraestructures de transport manifesta la voluntat de 
potenciar el transport públic, inclòs el tren. També s'hi 
parla de la xarxa per a bicicletes i en carreteres es deixa 
ben clara la voluntat de respectar els traçats actuals i 
d'evitar al màxim obrir noves vies, llevat de les rondes de 
circumval⋅lació de les poblacions. En qüestió de residus hi 
ha la prioritat de tots els sistemes alternatius a la 
incineració. 
 

Considera que aquests criteris dibuixen un nou 
model territorial que és fruit del consens polític, però 
que també recull aportacions importants dels dos fòrums 
ciutadans que representaven la majoria de la societat 
civil. 
 

Torna intervenir el Sr. Quetglas (PSOE). Agraeix 
els suports que s'han anunciat. 
 

Respon a la Sra. Salom. Reconeix que hi ha hagut 
uns canvis en els criteris que va elaborar l'empresa 
consultora. Considera que és evident que s'hi hagin fet 
aquests canvis, ja que s'hi han fet unes millores com a 
resultat de la introducció de criteris polítics. La 
diferència entre aquest procés i els altres a què ens té 
acostumats el PP és que aquí les coses s'han fet amb 
absoluta transparència, cosa ben diferent al procés de la 
Llei de sòl rústic en què hi hagué la desaparició de la 
llei i, a pesar d'haver-la aprovada el Govern no hi havia 
consens sobre la redacció. Diferent també, amb els 
problemes interiors que ha tingut el PP, amb el procés de 
les Directrius que s'han fet amb el més absolut dels 
secretismes. Pensa que la transparència juga a favor dels 
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ciutadans, sobretot amb un tema tan sensible en què les 
discrepàncies internes del PP són deu vegades més grans que 
les que hi pugui haver entre els quatre grups que formen el 
pacte de progrés. 
 

Demana a la Sra. Salom que manifesti clarament si 
vol o no vol uns criteris per a la redacció del Pla 
territorial i si vol que hi hagi un sol pla o hi hagi els 
sis que defensa el Govern. Demana això perquè té l'íntima 
convicció que la partició artificiosa que fan les 
Directius, ja no la defensa ningú, ja que aquesta opció 
constitueix una aberració.  
 

Per altra banda, assegura que no hi ha voluntat 
de fer cap guerra institucional. Considera ridícul haver de 
recordar des d'aquí que el Consell de Mallorca vol esser 
igual que els de Menorca i Eivissa en les seves relacions 
amb el Govern i, per això, avui es vol plantejar al Govern 
una proposta de criteris i a partir d'aquesta proposta, es 
pot discutir, negociar  o arribar a un consens. Afirma que 
no es pot deixar passar aquesta avinentesa sense que el 
Consell es pronunciï sobre el seu model territorial. 
 

No s'explica com la Sra. Salom ha gosat treure la 
qüestió dels doblers. Recorda que el cost dels criteris, 
sis milions, representen la meitat d'allò que el Sr. Matas 
gasta cada any en fotos, o si vol una vintena part del cost 
de l'exposició "Les Illes que volem", o una dos-centena 
part del cost de la campanya publicitària corresponent a 
aquesta exposició. Pensa que no es pot dir que el Consell 
tiri els doblers. Respecta que la Sra. Salom ho pugui dir, 
però pensa que és faltar a la lleialtat institucional fer-
se eco de les paraules del Sr. Ramis, el qual aprofita per 
fer oposició al Consell en una qüestió com aquesta 
utilitzant la seva plataforma de conseller. El conseller 
d'Ordenació està obligat a entendre's amb aquest Consell en 
aquesta matèria. Demana que una quantitat de sis milions, 
ridícula en comparació amb qualsevol acció propagandística 
del Sr. Matas com a doblers tirats... 
 

La presidenta l'interromp. Fa avinent que el Sr. 
Matas no és aquí. Demana que se centri el debat en la 
proposta. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) insisteix a demanar el 
pronunciament del PP sobre el model territorial i sobre 
quin és el model territorial que el Grup del PP defensa per 
a Mallorca. 
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Intervé al Sra. Salom (PP). Insisteix que els 

criteris encarregats a una empresa es varen fer en pla 
estàndard i que no deien res, que es podien haver aprovat 
per qualsevol grup i quan varen arribar al Ple es varen 
retirar de l'ordre del dia. Després de retirar-se s'hi 
introduiren, per part dels tècnics, dels grups i, sobretot, 
d'EU, tota una sèrie d'esmenes que fan que canviïn 
totalment els criteris inicials. Pensa que si s'havia de 
fer així no era necessari donar aquests doblers a una 
empresa de fora. 
 

Considera més greu encara que al pacte els sigui 
igual aprovar uns criteris que diguin blanc com uns que 
diguin negre. Per això pensa que els qui no tenen un model 
territorial són els grups del pacte. 
 

Fa veure que la voluntat és aprovar uns criteris 
aquí, amb la idea que no s'aprovin al Parlament per poder 
fer una guerra institucional i, a més tudant, els doblers 
públics. 
 

Afirma que el criteri del PP és no voler aquests 
criteris, sinó els que el govern presentarà al Parlament, 
on hi haurà les directrius a més dels criteris aprovats pel 
Consell.  
 

Retreu que mai no hi hagi hagut cap intent de 
negociar sobre el contingut dels criteris. Es refereix al 
segon punt de la proposta que demana sol⋅licitar al Govern 
de la Comunitat la tramitació d'aquest document. Fa veure 
la incongruència de demanar una tramitació sense ni tan 
sols haver parlat prèviament sobre el contingut de la 
proposta. 
 

Reitera el vot en contra del seu grup. 
 

El Sr. Grosske (EU) conta que realment que el 
document elaborat per l'empresa no ha estat objecte d'un 
debat polític entre les forces polítiques i socials que 
hagi permès fer aportacions, sinó que el document presentat 
per l'empresa va anar a Comissió i, després, va anar al Ple 
com ha dit la Sra. Salom. Es va jugar amb l'estratègia que 
si EU hi posava entrebancs, era que posava entrebancs al 
progrés. EU va aguantar la tensió, la proposta es va 
retirar i es va entrar en un procés un poc més raonable. 
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El govern del Consell es va equivocar i és bo 
reconèixer-ho per evitar nous errors. És cert que es varen 
reunir els fòrums i que se'n varen recollir propostes, però 
també és cert que han quedat amb ganes de debatre aquest 
document. Per tant, convida formalment el Sr. Quetglas 
perquè reuneixi el fòrum ciutadà per donar-li a conèixer 
aquests document, ja que en definitiva no són més que uns 
criteris i el Pla encara està per fer. 
 

Pel que fa a la qualificació de paper banyat, que 
ha recordat la Sra. Salom, explica que quan el representant 
d'EU ho va dir no volia dir que fos inútil, sinó que volia 
dir que en la mesura que el document agafava cos polític hi 
havia una confrontació amb els criteris del Govern balear 
i, per tant, com que aquest té, per llei, les competències, 
aquestes propostes tenien poc futur. Això no vol dir però 
que no s'haguessin de fer. EU, quan fa una proposició no de 
llei al Parlament, sap que hi ha molt poques probabilitats 
que surti aprovada, però en qualsevol cas l'obligació d'EU 
és fer-la i promoure el debat. Igualment l'obligació del 
Consell és fer uns criteris per a l'ordenació territorial 
de Mallorca que, com a mínim, serveixin de referència dins 
un pla territorial global. Per tant, estan molt ben emprats 
aquests duros i està molt bé que el Consell intervengui com 
a institució en un debat de la política territorial de les 
illes Balears. 
 

Des d'aquest punt de vista, tots els 
plantejaments sobre guerres institucionals són allò que es 
diu en castellà debate basura. Allò que interessa són els 
elements a què s'ha referit el Sr. Sampol, per exemple la 
gestió de l'aigua, la xarxa viària, les infraestructures, 
les segones residències, etc. Això és enfocar la qüestió 
sobre els aspectes que realment afecten els ciutadans. La 
resta són picabaralles que no duen absolutament enlloc. 
 

El Sr. Sampol (PSM) respon a la Sra. Salom per 
l'afirmació que ha fet sobre si es tudaven els doblers. 
Considera que un grup que amb la campanya "Ho tenim tot" ha 
gastat 120 milions, hauria de mesurar les paraules. Com 
també les haurien de mesurar quan el Govern n'ha gastat 40 
en la redacció del Pla territorial parcial del Pla de 
Mallorca, que n'ha suspès dos anys les llicències i, 
després, s'ha retirat. Demana què es farà amb el plans del 
Raiguer, de Menorca i el d'Eivissa i Formentera, quan 
s'hauran aprovat les Directrius. Convida, per tant, a no 
parlar de tudar doblers.  
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A assenyala que hi ha una diferència fonamental 
entre els dos models: 77 urbanitzacions a vorera de mar. 
Aquesta és la diferència, conclou. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE). Recull el suggeriment del 
Sr. Grosske sobre la conveniència de donar a conèixer 
aquest document al fòrum ciutadà. Recorda que el fòrum no 
està dissolt i que acompanyarà el Consell al llarg de la 
redacció del Pla territorial. Complirà aquest compromís, 
alhora que lamenta que el PP continuï sense expressar quin 
és el model que defensa per a l'illa de Mallorca. 
 

Al marge d'aquest debat, pensa que el Consell 
s'ha de felicitar per haver aconseguit que el Consell 
aprovi avui uns criteris. Si més no, pensa que la 
participació del Consell en el debat territorial és 
important i aquests 106 criteris donen una alternativa 
coherent amb els requeriments ciutadans en relació al futur 
urbanístic i territorial de l'illa. Per això en nom del seu 
grup i en nom l'equip de govern del Consell es felicita per 
l'aprovació que es produirà. 
 

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

 
 

 * PUNT 8.- DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE LA COMISSIÓ 
INSULAR D’URBANISME DE MALLORCA, D’APROVACIÓ AMB 
PRESCRIPCIONS DE LA REVISSIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 
URBANA DE PALMA.   * VEURE ACTA 1-2-99. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió Insular d'Urbanisme: 
 

“ 1.- Aprovar definitivament la Revisió del Pla 
General d'Ordenació Urbana del terme municipal de Palma, tot 
subjectant-la a les següents prescripcions: 
 
1. S´ha de rectificar l´amplària de la servitud de protecció 
de Son Parera, que haurà d´esser de 100 m. 
 
2. S´han d´afegir al quadre de la taula-18 explicacions 
detallades de la ubicació del sòl que provoca les diferèn-
cies a cada classe de sòl.  
 
3. S'ha de substituir el quadre de la pàgina 129 de la 
Memòria pel següent: 
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SUPERFÍCIE TOTAL      NOMBRE D'HABITANTS       ESTÀNDARD 
    2.597.248               515.212              5,04    
 
4. En el cas dels sistemes proposats en què està previst que 
el domini del sòl sigui públic, s'han d'establir, per a 
possibilitar l'execució de l'equipament en els següents 
casos en què manca el número d'inventari: 52-01 (Son 
Fuster), SGEL/PJ-P; 84-06, SGCI/IS-P; 05-02, EQ1R/AD-P; 17-
01, EQ4b/DO-P; 19-06, EQ0a/SC-P; 27-02, EQ0c/SC-P; 39-02, 
EQ0a/AS-P; 41-04, EQ00/AS-P; 58-06; EQ4b/DO-P; 71-06, 
EQ2b/DP-P; 79-09, EQ2b/DP-P; 04-01, EL1a; 04-08, EL1a; 15-
02, EL1a; 32-03; EL1b; 32-04, EL1a; 32-05, EL1a; 32-06, 
EL1d; 37-04, EL1a; 37-07, EL1a; 41-02, EL1a; 58-04, EL1c; 
60-02, EL1b, les següents dades de gestió: Assignació: 
Ajuntament; Àmbit: AA; Sistema: Expropiació; Etapes: 2n 
Quadrienni.- S'ha d'introduir el número d'inventari en els 
casos en què hi manca, com pareix esser el cas de: 01-02, 
SGEC/SC; 01-04, SGEL/PJ-P; 09-02, SGEL/PJ-P; 01-03, EL1b; 
01-04, EL1b; i 09-03, EL1b. 
  
5. S'ha d'incloure a l'article 453 de les Normes 
Urbanístiques, d'acord amb el que disposa l'article 18 de la 
Llei estatal 6/1998, les definicions següents: <<En Sòl 
Urbanitzable existiran dos tipus de sistemes generals de 
cessió obligatòria i gratuïta amb càrrec a l'aprofitament 
d´aquesta classe de sòl: l'inclòs dintre de l'àmbit de 
determinats sector i el situat a l'exterior dels mateixos, 
que tendrà la consideraciò d'adscrit a un o diversos 
sectors>>. 
 
6. S'ha de suprimir la classificació com a Sòl Urbanitzable 
Programat del Sector SUP/32-03, Son Ximelis, quedant els 
esmentats terrenys classificats com a Sòl Rústic amb la 
qualificació d'agrícola-ramader. (A.R.) 
 
7. S'ha de suprimir la classificació com a Sòl Urbanitzable 
Programat del Sector SUP/87-01, Puntiró I (1ª Fase), quedant 
els esmentats terrenys classificats com a Sòl Rústic amb la 
qualificació de forestal. (F.) 
 
8.- S'ha de suprimir la classificació com a Sòl Urbanitzable 
Programat del Sector SUP/33-02, Son Dameto d'Alt, com també 
la classificació com a Sòl Urbà de la UE/38-02, quedant els 
esmentats terrenys classificats com a Sòl Urbanitzable No 
Programat subjectes de manera transitòria a la qualificació 
del Sòl Rústic confrontant, és a dir, agrícola-ramader. 
(A.R.) 
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9. S'ha de suprimir la classificació com a Sòl Urbanitzable 
Programat del Sector SUP/58-01, Cas Capellà, quedant els 
esmentats terrenys classificats com a Sòl Urbanitzable No 
Programat subjectes de manera transitòria a la qualificació 
del Sòl Rústic confrontant, és a dir, agrícola-ramader. 
(A.R.) 
 
10. S'ha de suprimir la classificació com a Sòl Urbanitzable 
Programat del Sector SUP/77-02, Ses Calafates, quedant els 
esmentats terrenys classificats com a Sòl Urbanitzable No 
Programat subjectes de manera transitòria a la qualificació 
del Sòl Rústic confrontant, és a dir, agrícola-ramader. 
(A.R.) 
 
11. S'ha de suprimir la classificació com a Sòl Urbà de la 
UE/36-01, quedant els terrenys afectats inclosos en l'àmbit 
del SUP/33-03, Son Quint. Aquest Sector definitivament 
configurat en l'àmbit anterior haurà de tenir una densitat i 
coeficient d'edificabilitat igual a la recollida per 
l'Ajuntament en l'acord d'aprovació provisional per al 
SUP/33-03, reduïda en un 20%. A la fitxa de l'esmentat 
Sector s'hauran d'establir igualment les següents 
determinacions: a) La zona boscosa inclosa dins l'àmbit del 
Sector haurà d'esser qualificada com a Espai Lliure Públic; 
i b) L'altària màxima permesa serà de 3 plantes (planta 
baixa + dues). 
 
12. S'ha de suprimir la classificació com a Sòl Urbanitzable 
No Programat del Sector SUNP/82-03, Ses Canteres, quedant 
els esmentats terrenys classificats com a Sòl Rústic 
subjectes a la qualificació que amb caràcter subsidiari 
s'establia per a aquest Sector a la fitxa de Sòl 
Urbanitzable No Programat, relació de Sectors i Superfícies 
(Règim del Sòl). 
 
13. S'ha de suprimir la classificació com a Sòl Urbanitzable 
No Programat del Sector SUNP/35-01, Sa Cabaneta, quedant els 
esmentats terrenys classificats com a Sòl Rústic subjectes a 
la qualificació que amb caràcter subsidiari s'establia per a 
aquest Sector a la fitxa de Sòl Urbanitzable No Programat, 
relació de Sectors i Superfícies (Règim del Sòl). 
 
14. S'ha de suprimir la classificació com a Sòl Urbanitzable 
No Programat del Sector SUNP/44-02, Son Bassó, quedant els 
esmentats terrenys classificats com a Sòl Rústic subjectes a 
la qualificació que amb caràcter subsidiari s'establia per a 
aquest Sector a la fitxa de Sòl Urbanitzable No Programat, 
relació de Sectors i Superfícies (Règim del Sòl). 
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15. S'ha de suprimir la classificació com a Sòl Urbanitzable 
No Programat del Sector SUNP/33-01, Son Puigdorfila Nord, 
quedant els esmentats terrenys classificats com a Sòl Rústic 
subjectes a la qualificació que amb caràcter subsidiari 
s'establia per a aquest Sector a la fitxa de Sòl 
Urbanitzable No Programat, relació de Sectors i Superfícies 
(Règim del Sòl). 
 
16. S'ha de suprimir la classificació com a Sòl Urbanitzable 
No Programat del Sector SUNP/24-01, Son Puigdorfila Sud, 
quedant els esmentats terrenys classificats com a Sòl Rústic 
subjectes a la qualificació que amb caràcter subsidiari 
s'establia per a aquest Sector a la fitxa de Sòl 
Urbanitzable No Programat, relació de Sectors i Superfícies 
(Règim del Sòl). 
 
17. S'ha de suprimir la classificació com a Sòl Urbanitzable 
No Programat del Sector SUNP/52-02, Son Nicolau, quedant els 
esmentats terrenys classificats com a Sòl Rústic subjectes a 
la qualificació que amb caràcter subsidiari s'establia per a 
aquest Sector a la fitxa de Sòl Urbanitzable No Programat, 
relació de Sectors i Superfícies (Règim del Sòl). 
 
18. S'ha de suprimir la classificació com a Sòl Urbanitzable 
No Programat del Sector SUNP/69-03, Son Brotat, quedant els 
esmentats terrenys classificats com a Sòl Rústic subjectes a 
la qualificació que amb caràcter subsidiari s'establia per a 
aquest Sector a la fitxa de Sòl Urbanitzable No Programat, 
relació de Sectors i Superfícies (Règim del Sòl). 
 
19. S'ha de suprimir la classificació com a Sòl Urbanitzable 
No Programat del Sector SUNP/41-02, Parc Lineal I, quedant 
els esmentats terrenys classificats com a Sòl Rústic 
subjectes a la qualificació que amb caràcter subsidiari 
s'establia per a aquest Sector a la fitxa de Sòl 
Urbanitzable No Programat, relació de Sectors i Superfícies 
(Règim del Sòl). 
 
20. S'ha de suprimir la classificació com a Sòl Urbanitzable 
No Programat del Sector SUNP/41-03, Parc Lineal II, quedant 
els esmentats terrenys classificats com a Sòl Rústic 
subjectes a la qualificació que amb caràcter subsidiari 
s'establia per a aquest Sector a la fitxa de Sòl 
Urbanitzable No Programat, relació de Sectors i Superfícies 
(Règim del Sòl). 
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21. S'ha de suprimir la classificació com a Sòl Urbanitzable 
No Programat del Sector SUNP/41-04, Parc Lineal III, quedant 
els esmentats terrenys classificats com a Sòl Rústic 
subjectes a la qualificació que amb caràcter subsidiari 
s'establia per a aquest Sector a la fitxa de Sòl 
Urbanitzable No Programat, relació de Sectors i Superfícies 
(Règim del Sòl). 
 
22. S'ha de corregir el càlcul d'habitatges i habitants a 
les zones NR3, NR4 i NR5 a la taula 2, SÒL URBÀ. RELACIÓ DE 
ZONES DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI. El nombre d'habitatges 
serà respectivament d'1, 13 i 3. El d'habitants serà de 3, 
39 i 9. S'han de traslladar les dades corregides a les 
taules resum.  
 
23. En relació a la justificació de l'exclusió de 12 
edificis o construccions del Catàleg d'edificis a protegir, 
s'haurà de mantenir dins el mateix l'element següent: 5) 
9/01. SON NICOLAU. Camí de Son Nicolau, atès el contingut de 
la fitxa del PGOU de 1985, en la qual es posa de manifest la 
important volumetria a mantenir de l'edifici i els nombrosos 
vestigis datats vers l'any 1700.  
 
24. S´haurà de canviar el contingut de l´article 372 en el 

sentit següent: <<Es podrà sol⋅licitar informe urbanístic 
sobre el règim aplicable a una finca o unitat d´execució, 
previ a la petició de la llicència. El peticionari haurà 
d´aportar plànol d´emplaçament de la finca amb referència 
als plànols a escala 1:1000, com a mínim, del Pla General, o 
bé a escala 1:500 si la finca està situada en l´àrea del 
Centre Històric, com també fotografies i plànols de tot 
l´estat actual de l´edifici o unitat, i els seus encontorns, 
sobre la qual se sol⋅licita l'informe, podent-se a més 

requerir al sol⋅licitant totes les altres dades de 
localització o antecedents que fossin necessàries per a la 
informació. El  termini d´emissió de l´informe pel Servei 
municipal adient serà d´un mes des de l´entrada en registre 
de la documentació completa>>. 
 
25. S'hauran de preveure unes mesures que, en el seu 
conjunt, possibilitin el compliment de l'excepcionalitat 
prevista a l'art. 21 de la LPHE, i, a tal efecte, per als 
casos en què es vulgui fer efectiva la substitució d'un 
edifici (demolició + reconstrucció), s'haurà de: 1. Afegir a 
l'art. 369. Documents per a la sol⋅licitud de llicències, un 
punt g) Plànol de façanes i documentació gràfica exhaustiva 
del tram de carrer, o del conjunt en el qual es pugui 
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emmarcar l'actuació, havent-se de substituir la dita 
documentació fotogràfica per un aixecament planimètric de 
l'estat actual de les façanes del tram del carrer o del 
conjunt en què s'emmarqui, en els casos en què l'amplària 
del mateix impossibiliti una visió completa i verídica de 
les edificacions; 2. Afegir a l'art. 370. Règim de concessió 
de llicències amb l'informe preceptiu de la Comissió del 
Centre Històric i Catàleg un apartat en el qual figurin les 
intervencions en les parcel⋅les i edificis de protecció 
ambiental N de nova construcció, per tal que la dita 
Comissió vetli perquè la substitució contribueixi a la 
conservació general del caràcter del conjunt i així ho 
manifesti expressament en el seu informe. 
 
26. En relació a la classificació com a Sòl Urbà del Sector 
"Vorada Nord-Oest de Gènova", s'hauran de suprimir d'aquesta 
classificació els àmbits corresponents a les UE/18-01, 
UE/18-04, UE/18-05 i UE/18-06, quedant els esmentats 
terrenys classificats d'acord amb el PGOU de 1985 com a Sòl 
Urbanitzable Programat. 
 
27. A la fitxa del Sòl Urbà del Sector UE/82-04, situat al 
Sud del SUNP Vista Alegre, s'haurà d'establir que els 
esmentats terrenys només es podran destinar a operacions 
d'intercanvi tal com indica l'art. 20 del POOT. 
 
28. S'haurà de suprimir la classificació com Sòl Urbà de la 
UE/86-04 i UE/86-05, Sant Jordi, quedant els esmentats 
terrenys classificats com a Sòl Rústic amb la qualificació 
d'agrícola protegit. (A.P.) 
 
29. S'hauran de mantenir els equipaments 32/12.2.2/3 i 
32/12.1.2/1 per la seva configuració d'illetes senceres. En 
el cas de la primera, on es troba la Conselleria de Sanitat, 
i atès l'acord plenari d'inclusió de l'edifici existent en 
el Catàleg de Béns del patrimoni, s'ha d'anul⋅lar la Unitat 
d'execució 13-01 i elaborar la corresponent fitxa de 
catalogació.  
 
30. S'ha de substituir a l'apartat 2 de l'article 227. 
Compatibilitat d'usos, la paraula "edificable" per 
"edificada". 
 
31. S'haurà de qualificar com a espai lliure la zona dels 
envol-tants del Pujol on està situada la finca de Son Toells 
i la creació d´una barrera de vegetació a fi d´evitar les 
vistes des de l´autopista de Ponent.  
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32. S'haurà d'incloure l'altura màxima de l'edificació a la 
fitxa 81-01, "La Ribera", la qual es deixa en desenvolupar 
el planejament, essent l'altura màxima la fixada pel Pla 
Parcial aprovat.  
 
33. Amb l´excepció d´aquelles zones les quals provenguin de 
disposicions legals o d´actuacions administratives fermes, 
és a dir, les parcel⋅lacions de Puntiró, S'Aranjassa, Son 
Oliver i Son Gual, les zones delimitades com a PL quedaran 
excloses de la figura de Nucli Rural, i en conseqüència es 
regularan com a zones de sòl rústic comú, subjectes al règim 
de l´art. 25 de la Llei 6/1998 (vinculació de la parcel.la 
mínima de 14.000 m2, amb les excepcions en el mateix 
incloses, és a dir, que el planejament vigent permeti 
l´edificació d´habitages en parce⋅les d´entre 7.000 i 14.000 
metres quadrats, en parcel⋅les que compleixin els requisits 
següents: a) que estiguin constituïdes com a entitat 
independent abans del dia 7 de juliol de 1958, o b) que 
resultin de l´agrupació d´altres parcel⋅les  més petites, 
sempre que aquestes s´haguessin constituït com a entitat 
independent abans del dia 7 de juliol de 1958).  
 
34. La delimitació d´alzinar protegit dins l´àrea de Son 
Vida, que és la que s'ha de grafiar en la revisió, és la del 
plànol 16-E del Decret 143/1997, de 14 de novembre, pel qual 
es modifica la delimitació de les àrees d´alzinar 
protegides, aprovades pel Decret 86/1992. S'haurà d'afegir a 
l´art. 314. Zones IP una normativa transitòria que indiqui 
el següent: <<Les zones IP incloses dins ANEI estaran 
subjectes al règim de l´art. 11.2 de la Llei 1/1991, mentre 
no sigui aprovada la delimitació de les zones afectades pel 
dit article de la LEN (zones humides, barrancs, penyasegats, 
penyals més significatius, alzinars, savinars, ullastrars i 
EPS del PPOB)>>. 
 
35. Pel que fa a la regulació dels nuclis rurals: a) Dins la 
regulació dels Plans Especials s'haurà d'eliminar el 
coeficient global d´edificabilitat, i els Plans Especials 
hauran de fixar coeficients adequats a les característiques 
edificatòries pròpies del sòl rústic, no podent donar lloc a 
situacions discriminatò-ries respecte als sòls rústics 
confrontants, com tampoc donar sostres edificables propis de 
sòls urbans. La regulació dels dits Plans Especials haurà de 
determinar també les infraestructures i resta d´equipaments 
necessaris. b) S´han de limitar els usos, de manera tal que 
no es pugui donar lloc a la possibilitat d'haver d'acceptar 
els usos següents: rural extractiu, activitats industrials 
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de primera transformació de productes agrícola-ramaders, 
estacions de servei, turisme rural, establiments públics de 
restauració. c) Aquests Plans Especials no podran esser 
considerats com de desenvolupament del PGOU, i hauran 
d'esser aprovats pel Consell Insular de Mallorca (article 9 
de la LSR i art. 148.b) del RPU).  
 
36. Amb l´entrada en vigor de la Llei 6/1997 s´haurà de 
completar l´articulat amb el que expressa l´art. 21 de la 
dita Llei, és a dir que tendran la consideració d´activitats 
relacionades amb la destinació o amb la natulalesa de les 
finques les vinculades als usos següents: a) els afectes a 
l´explotació agrícola, forestal, pecuària i cinegètica, així 
com a la conservació i a la defensa del medi rural; b) els 
recreatius, educatius, culturals i científics efectuats en 
el marc d´allò que disposa la Llei 4/1989, de 27 de març, de 
conservació dels espais naturals i de la flora i fauna 
silvestres o a l´empara d´allò que disposa la Llei 8/1987, 
d´1 d´abril, d´ordenació territorial de les Illes Balears i 
c) els usos complementaris de l´activitat tradicional.  
 
37. Per a les edificacions existents que siguin un clar 
exponent de l´arquitectura tradicional resulta més clar 
aplicar un sol criteri d´intervenció possible tal que no 
perjudiqui a les ubicades en zones de menor protecció (IP, 
AP, AR i R), enfront de les situades en zones F o IN, per la 
qual cosa s´ha d´emprar l´utilitzat per a aquestes darreres. 
Per a la resta d´edifica-cions existents en sòl rústic no 
s´ha de fixar una data a partir de la qual es considerarà 
l´incompliment de la parcel⋅la mínima de cada zona com 
l´incompliment d´un paràmetre edificatori més, a l´efecte 
d´establir en quina situació es troba l´edifici.  
 
38. A les fitxes dels SGCI 53-02-P, 53-03-E i 53-04-E 
s'haurà d'afegir la mateixa referència al Pla Director per a 
la gestió dels residus sòlids urbans de l´illa de Mallorca.  
 
39. S'ha d'eliminar de l'apartat 2 de l'article 453, on es 
defineix la superfície edificable d'un terreny, el concepte 
d'aprofitament real per esser contrari a la claredat 
cercada. S'ha de mantenir a l'esmentat article la definició 
d'aprofitament de manera tal que s'aclareixin els paràmetres 
que intervenen en el seu càlcul. S'han d'eliminar les 
referèncias al concepte d'aprofitament quan aquest faci 
referència al concepte de edificabilitat en general i en 
particular a l'apartat 2. Característiques de la fitxa de la 
introducció al tom Annex Normes I, i a l'apartat 4 de la 
Secció segona del Capítol III, Títol VI de la Memòria. 
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40. S'haurà de suprimir del punt 4 de l'article 2 la 
referència a la publicació de les Normes Urbanístiques per 
part de l'Ajuntament, quedant amb aquesta redacció: 
<<L'Ajuntament tindrà a cura seva instrumentalitzar el règim 
de publicitat del Pla General d'Ordenació Urbana a través 
dels mitjans d'informació que consideri oportuns>>. 
 
41. L'article 56, pel que al concepte de parcel⋅lació 
urbanística, s'haurà de refondre amb l'article 294, en el 
sentit que es considerarà que existeix aquest tipus de 
parcel⋅lació quan es donin els requisits recollits en aquest 
darrer precepte de les Normes Urbanístiques. 
 
42. S'haurà d'introduir dins l'apartat 3 de l'article 89 
que, en qualsevol cas, això no impedirà el compliment dels 
terminis marcats per a l'emissió del certificat d'’acabament 
d'obres i posterior obtenció de la cèdula d'habitabilitat 
d'acord amb la normativa autonòmica. 
 
43. En relació a l'article 132 de les Normes Urbanístiques, 
pel que fa als establiments públics s'estarà al que es diu 
en el punt 41 respecte a l'adaptació de la revisió al nou 
marc i règim del sòl rústic.  
 
 
44. S'haurà d'adequar la quantificació inclosa en l'Estudi 
Econòmic-Financer i el Programa d'Actuació a les 
modificacions i prescripcions que es deriven del present 
acord. 
 
45. En relació a la ZONA ESTADÍSTICA 54, s'han d'incloure 
dins el catàleg les vuit fitxes recollides a la modificació 
del PGOU de Palma de 1985, referent a l'ARS PERI "Ses 
Estacions", aprovada pel Ple del CIM el 6 de juliol de 1995. 
 
46. S'haurà de substituir la referència a la Llei 7/1988 que 
es fa dins l'article 172 per la referència al Decret 
54/1995, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació 
de l'Oferta Turística. 
 
47. S'hauran de rectificar els índexs d'intensitat d'ús 
residencial per a les edificacions unifamiliars aïllades i 
contínues que apareixen dins la taula 3 de la memòria, i 
calcular de nou la població en funció d'aquests.  
 
48. S'haurà d'eliminar el còmput del quadre per a la 
qualificació 12E.  
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49. S'hauran de corregir els següents punts de la normativa 
urbanística: 
⋅ Art. 220. Ordenances particulars zones I: S'haurà de 
rectificar l'apartat del quadre de paràmetres urbanístics a 
complir destinat a definir l'índex d'intensitat d'ús 
residencial, tot indicant que serà el d'un habitatge per 
parcel⋅la mínima. 
⋅ Art. 221. Ordenances particulars zones J: S'haurà de 
definir l'índex d'intensitat d'ús residencial, tot indicant 
que serà el d'un habitatge per parcel⋅la mínima. 
⋅ Art. 226. Ordenances particulars zones T: S'haurà de 
definir l'índex d'intensitat d'ús turístic, que serà el 
regulat per la legislació sectorial. 
⋅ Arts. 254, 255, 256, 257, 258 i 259 de l'Àrea de Règim 
Singular del Passeig Marítim: S'haurà d'aclarir si els 
índexs especificats fan referència a la parcel⋅la neta o bé 
a la fondària edificable (Ir o Irp). 
⋅ Arts. 260, 261 i 262 de l'Àrea de Règim Singular del 
Passeig Marítim: S'hauran de definir els índexs d'intensitat 
d'us residencial.  
 
50. S´ha de modificar la superfície del Sector Can Fontet 
dins  la fitxa dels Sectors Urbanitzables No Programats.  
 
 
51. S´ha de fer una referència més amplia a la Llei del Sòl 
Rústic quant a requisits i procediments per a l´autoritza-
ació dels usos condicionats: 1. S´ha de complir l´art. 26.3 
de la Llei del Sòl Rústic pel que fa que l´ús d´establiments 
públics només es podrà autoritzar en edificis o 
instal⋅lacions de valor etnològic o arquitectònic que es 
vulguin preservar. 2. Quant a l´ús de turisme rural, s´haurà 
de estar al que diu la Llei respecte que l´agroturisme fixat 
en el Decret 62/1995, de 2 de juny, resulta ser un ús admès 
per la Llei del Sòl Rústic, i l´Hotel Rural fixat en el 
mateix Decret, un ús condicionat a la seva declaració 
d´Interès General. 3. Respecte a l´oferta complementària en 
camps de golf, cal dir que s´ha d´estar al que diu la Llei 
12/1988, de 17 de novembre, de camps de golf, i la seva 
modificació per la Llei 9/1990, de 31 de maig, en la seva 
totalitat i no només pel que fa a l´oferta complementària. 
4. Respecte a l´ús de estacions de servei, cal dir que la 
revisió del Pla s'ha d'adaptar a l´art 17.c) del Decret 
217/1996 per al cas b). En la resta de casos prevists en la 
legislació urbanística general, és a dir, i per al cas que 
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ens afecta, la Llei del Sòl Rústic, dins les Activitats 
declarades d´Interès General amb les restriccions que la 
dita declaració implica. 
 
52. Art. 314. Zones d´Interès Paisatgístic: cal estar al que 
s'ha dit respecte a la prescripció nº 34 del present acord.  
 
53. Art. 315. Zones agrícoles protegides (AP): Es proposa un 
coeficient d´edificabiliat per als habitatges familiars de 
0,001 m2/m2. Creient que es tracta d´un error material, 
caldria corregir-lo. 
 
54. Art. 317. Zones de recuperació (R): es diu que es 
permetran les activitats extractives de marès amb certes 
condicions. Ha d'afegir-se que també hauran d'estar a allò 
que disposa el PDS de Pedreres.  
 
55. Art. 318. Zones de Sistemes Generals: ES CARNATGE (79-
02-P, 79-03-P). A desenvolupar mitjançant un Pla Especial. 
Es detecta que tant a la documentació gráfica com a les 
fitxes de SSGG apareixen els següents: (79-03-P), (79-04-P) 
i (79-05-P). S'ha d'adaptar l´articulat a les actuacions 
proposades. GOLF SON MUNTANER (36-01-P). Es diu que es 
permetran els usos i activitats regulats a la Llei 12/1988, 
de 17 de novembre, de la CAIB, de camps de golf. A la fitxa 
corresponent es fixa una edificabilitat de 0,02 m2/m2 i a la 
normativa aplicable, la d´un Pla Especial, sense que aquest 
figuri en l´articulat. Cal dir que tant a la fitxa com a 
l´articulat no s´ha de fer referència a la possibilitat de 
permetre els usos i activitats que permet la Llei de camps 
de golf, sinò a que serà aplicable la dita Llei en la seva 
tota-litat, havent d'obviar, per tant, a marcar una edifica-
bilitat, la qual, en tot cas , vendrà del que resulti de 
l´aplicació de la Llei de Camps de Golf. Els sistemes 
generals en sòl rústic CENTRE PENITENCIARI (41-01-P) i CAN 
GRANADA (41-o2-P) hauran de figurar en l'article 
corresponent. Els sistemes generals d'espais lliures PARC DE 
CA L'ARDIACA (41-04-P) i SON FUSTER (52-02-P) hauran de 
fixar el sistema d'adquisició, l'assignació i les etapes. 
 
56. S'ha de suprimir o corregir la determinació, respecte a 
les piscines, que la superfície de la seva làmina d´aigua no 
entrarà en el còmput d´ocupació de l´habitatge, ja que la 
seva redacció resulta contrària a l´establert en l´art. 28.2 
de la Llei 6/1997, on es diu: <<El percentatge màxim de la 
parcel⋅la que es podrà ocupar per l´edificació i la resta 
d´elements constructius haurà de ser inferior al 4% en 
l´illa de Mallorca>>.  
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57.- 1. Arts. 355, 356, 357 i 358: es fà referència al 
compliment del Decret 111/1986 de la CAIB, sobre condicions 
d´habitabilitat. S'ha de substituir pel Decret 145/1997, de 
21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de 
dimensionament, d´higiene i d´instal⋅lacions per al disseny 
i l´habitabilitat d´habitatges, com també l´expedició de 
cèdules d´habitabilitat, o la normativa que el substitueixi. 
2. El mateix succedeix, en general, en el Títol X. 
Condicions d´higiene, composició interior i estètica a 
l´edificació, on s'hauran de substituir totes les al⋅lusions 
al Decret 111/1986 i el seu Annex, pel Decret 145/1997 i els 
seus annexos. 
 
58. S´ha d´incloure la densitat màxima de 60 hab/ha. als 
Sectors Urbanitzables Programats i No Programats de la 
Platja de Palma en virtut del que disposa l´article 7 del 
POOT. 
 
59. S´ha d´incloure als quadres d´usos residencials que 
afectin les zones turístiques incloses dins el POOT, la 
inadmissibilitat de l´ús turístic, segons el que indica 
l´article 8 del POOT.    
 
60. S´ha d´eliminar dels usos turístics art. 118.4.3 els 
allot-jaments en tendes de campanya i càmpings.   
                  
61. Els Sectors de SUNP de la Platja de Palma només es 
podran desenvolupar com a Zones de Reserva i Dotacional 
destinades a intercanvi o substitució de places obsoletes, 
segons el que indica l'art. 20 del POOT. 
 
62. S'haurà de suprimir de l'àmbit del Sector Industrial Son 
Oms (SUP/80-01) aquells terrenys afectats per la Zona de 
Protecció Posterior de 500 metres recollida a l'art. 16.3 
del POOT, quedant els esmentats terrenys classificats com a 
Sòl Rústic amb la qualificació agrícola-ramadera. (A.R.) 
 
63. S´han d´incloure dins les ordenances les condicions 
generals establertes als articles 17 i 18 del POOT  per a 
establiments d´allotjament turístic.   
  
64. S´ha d´incloure dins la Norma transitòria de l´ARE 79-01 
la prohibició de donar llicències d'ampliació o d´obra nova 
als edificis hotelers existents, mentre no s´hagi realitzat 
el Pla Especial de la zona preveient operacions d´intercanvi 
d´aprofitament i de reconversió segons el que indica 
l´article 22 del Pla d´Ordenació de l´Oferta Turística. 
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65. S´ha d´incloure dins la Norma transitòria de l´ARE 14-01 
la prohibició de donar llicències d'ampliació o d´obra nova 
als edificis hotelers existents, mentre no s´hagi realitzat 
el Pla Especial de la zona preveient operacions d´intercanvi 
d´aprofitament i de reconversió segons el que indica 
l´article 22 del Pla d´Ordenació de l´Oferta Turística.  
 
66. En la regulació de construccions que guardin relació amb 
la naturalesa i destinació de la finca, s'estableix a l'art. 
301.1.2 els requisits necessaris per a justificar la 
condició de regadiu. Entre aquests, s'expressa una 
certificació cadastral de la con-dició de regadiu. Atès que 
es preveu la intervenció en aquest tipus de construccions 
d'un informe de la Conselleria d'Agricultura, s'haurà 
d'establir que la condició de regadiu sigui acredi-tada 
expressament dins l'informe d'aquest organisme, en ser el 
seu àmbit d'intervenció més relacionat amb l'actuació que es 
pretén. Tot això sens perjudici de l'aportació de les dades 
del cadastre de rústica que puguin fer referència a aquest 
particular.  
 
67. En la regulació dels Plans Especials que fa l'article 
22, preveu el seu apartat 3 que els Plans Especials 
contindran les determinacions i documentació adequades als 
objectius que pretenguin, com també tota quanta documentació 
addicional fos necessària per al compliment de les 
condicions específiques que el planejament estableix. 
S'haurà d'introduir l'incís <<i la resta de documentació que 
es prevegi a la legislació urbanística>>. 
 
68. S'haurà d'eliminar del punt 2.b) de l'article 37 la 
menció <<en sòl urbanitzable>>.  
 
69. S'haurà d'incloure dins l'article 44 el deure dels 
propietaris de cedir el percentatge de sòl que a cada cas 
s'estableixi, corresponent a l'aprofitament lucratiu 
patrimonialitzable per l'Ajuntament.  
 
70. S'haurà d'eliminar de l'article 81 la referència a 
l'obertura d'activitats excloses del RAMINP. 
 
71. S'haurà de suprimir íntegrament l'article 4 de les 
Normes Urbanístiques del PGOU de Palma.  
 
72. Respecte a la inclusió de l´ARS POBLE ESPANYOL, en la 
revisió del PGOU s´hauran de fer les correccions següents a 
l´art. 267, i també crear un nou quadre d´usos amb les 
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numeracions i denominacions de la mateixa revisió, és a dir: 
a) En l´art. 267. Ordenances particulars de l´ÀREA DE RÈGIM 
SINGULAR DEL POBLE ESPANYOL, s'hauran de substituir els 
paràgrafs següents: 1.4. Condicions d´edificabilitat: Així 
mateix, per a aquesta Àrea regirà, amb les limitacions 
anteriors de l´apartat 3, el previst en l´artícle 357.2 com 
a zona assimilada a protecció ambiental "r". 2. Condicions 
d´ús: Usos permesos: Segons el quadre annex i amb les 
limitacions de grup i grau, i amb les condicions següents: 
a) Dels usos a què es refereixen els articles 117, 118 i 
119. Usos de Serveis i d´Equipaments, en l´ARS POBLE 
ESPANYOL queden prohibits els següents usos detallats: Del 
3.3.- Tallers: Només es permeten els tallers artesanals, 
limitats a la producció artesanal i a la reparació de tals 
productes. Del 4.4.- Establiments públics: Els de bar, cafè-
cantant, cafè-concert, Tablaos flamencos, com també els 
piano-bar, pubs i similars a qualsevol del abans indicats en 
aquest ús. En qualsevol cas queden prohibides activitats 
musicals complementàries definides en l´ordenança per a la 
protecció del medi ambient contra renous i vibracions. Del 
5.1.- Socio-Cultural, o relacionades amab aquest, s´admeten 
com a complementaris de l´ús principal i, ocasionalment, 
espectacles i/o festes, prèvia autorizació puntual de 
l´autoritat competent. Igualment, s´admeten ocasionalment i 
com activitats complementàries les tómboles i/o encants de 
caràcter benèfic, quedant expressament prohibits tots els 
altres usos inclosos dins l´art 119.5.11, com a sales de 
reunió (Casinos, Bingos, etc), llevat d´autorització 
expressa de l´Autoritat competent. Del 5.5.- Esportiu: Les 
pistes esportives a l´aire lliure. Del 5.6. Seguretat: 
Limitat a Protecció Civil. Del 5.11.- Recreatiu: Els circs i 
els espectacles taurins, les atraccions i casetes de fira, 
parcs d´atraccions, zoològics, safari park, discoteques, 
sales de festa de joventut, sales de ball i sales de festa 
amb espectacles. Queda prohibit en l´espai que constitueix 
el Teatre Romà i altres zones exteriors de l´ARS, tota 
activitat musical, verbenes o festes, llevat d'expressa 
autorització puntual per part de l´Autoritat competent. Com 
a excepció a les prohibicions d´usos concrets abans 
indicats, en l´àmbit de l´àrea ocupada pel Palau de Con-
gressos, es permet l´ús de bar, únicament com a activitat 
complemetària als usos permesos en la dita zona. En les 
zones exteriors annexes a establiments d´usos permesos, es 
podran montar vetlladors i cadires amb horari limitat, que 
fixi l´autoritat competent, quedant prohibida qualsevol 
utilització en l´exterior d´aparells de so. En el vial 
central que separa la parcel⋅la del Poble Espanyol de la del 
Palau de Congressos s'ha de mantenir com a vial d´ús públic. 
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Llevat de permís puntual, es prohibeix qualsevol ús en 
l´explanada contigua que no sigui el d´aparcament. 
 
QUADRE D´USOS NÚM 20 
Correspon a l´ARS POBLE ESPANYOL 
USOS DETALLATS  G T S 
1.1. Hab. Unif.   
2.1. Hab. Plur.    
2.2. Res. Com.    
3.1. Industrial    
3.2. Magatzems    
3.3. Tall. Ind 1,2,3 1,2 2 
4.1. Comercial 1,2,3 1,2,3
 1,2,3,4 
4.2. Admtiu. 1,2,3 1,2,3,4,5
 1,2,3,4 
4.3. Turístic    
4.4. Estb. Públics 1,2,3 1,2,3 1,2 
   1,2,3,4,5 4 
5.1. Eq. Soc-Cult  1,2,3 1,2,3,4,5
 1,2,3,4 
5.2. Eq. Docent 1,2,3 1,2,3
 1,2,3,4 
5.3. Eq. Assist    1,2,3 1,2
 1,2,3,4 
5.4. Eq. Adm-Ins   1,2,3 1,2,3,4,5
 1,2,3,4 
5.5. Eq. Esportiu 1,2,3 1,2,3
 1,2,3,4 
5.6. Eq. Seguretat 1 1,2 1,2,34 
5.7. Eq. Sanitari 1,2,3 1,2
 1,2,3,4 
5.8. Eq. Religiós 1,2,3 1,2,3,4,5
 1,2,3,4 
5.9. Eq. Cementeri    
5.10.Eq. Comercial 1,2,3 1,2,3
 1,2,3,4 
5.11.Eq. Recreatiu 1,2,3 1,2,3 1,2 
   1,2,3,4,5 4 
6.1. Xarxa Viària 1 1,2
 1,2,3,4 
6.2. Inst/Serveis 1 1,2
 1,2,3,4 
6.3. Transports 1 1,2
 1,2,3,4 
6.4. Telecomunic. 1 1,2
 1,2,3,4 
6.5. Aparc. Vehicles    
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7.1. E. Lliu. Púb. 1,2,3 TOTS 
7.2. E. Lliu. Priv 1,2,3   TOTS 
 
 * Amb les especificitats de l´artícle 267. 
 
        
73. L'eliminació de l'ARE del Baluard de Sant Pere i el seu 
desenvolupament mitjançant un Pla Especial deixa sense 
vinculació a cap tipus d'intervenció la restauració i 
rehabilitació de les murades i de les voltes i murs 
originals corresponents a les edificacions anteriors a la 
reforma de Pere d'Alcàntara Penya. S'ha de mantenir 
l'obligatorietat de la dita restauració i rehabilitació, tot 
vinculant-la a la fitxa del SGEC/SC-P (01-02-P) com a 
condició per a la seva realització. Per altra banda, a la 
fitxa del SGEL/PJ-P (01-02-P) es continua mantenint el Pla 
Especial com a figura de planejament: s'ha de corregir.  
 
74. S'haurà de grafiar el que diu l'art. 183, és a dir, les 
servituds dels aeròdroms, instal⋅lacions radioelèctriques 
aeronàutiques i les d'operació d'aeronaus, segons està 
definit en el Decret 584/1972, de 24 de febrer, de navegació 
aèria. Servituds aeronàutiques (BOE nº 69, de 21 de març de 
1972).  
 
75. En relació a la fitxa dels sistemes EQ4A/RE Codi 81-09-
P, EQ4A/RE Codi 82-22-P i EQ4A/RE Codi 79-03-P s'haurà de 
qualificar la zona com a ús de serveis. Aquestes zones 
s'hauran de regular d'acord amb el que s'estableix en les 
zones S2a. Respecte a la zona EQ4A/RE Codi 79-03-P, els 
paràmetres d'edificabilitat seran els de la zona EQ4A.  
 
76. Ateses les justificacions aportades pels al⋅legants 
quant als serveis urbanístics de la zona i el seu 
confrontament amb el sòl urbà, s'hauran de classificar com a 
sòl urbà els terrenys recollits anteriorment a l'anomenada 
UE 86-02, "Sòl Urbà Sant Jordi". 
 
 2. Concedir a l'Ajuntament de Palma un termini de 3 mesos 
a l'efecte que doni compliment a les prescripcions 
anteriorment exposades i presenti un text refós del Pla 
definitivament aprovat. 
 
 3. Demanar a l'Ajuntament de Palma, com a tràmit previ i 
necessari per a l'elevació d'aquest dictamen al Ple del CIM, 
que sigui ratificada per l'Ajuntament en Ple la presentació 
davant aquesta CIUM de la documentació aportada pel Tinent 
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de Batle d'Urbanisme mitjançant escrit de data 16 de 
desembre de 1998.” 
  
 Es dóna compte de la següent esmena del Grup PP: 
 
 El Grup de Consellers del Partit Popular a Consell de 
Mallorca, presenta les següents ESMENES a la proposta 
d’aprovació definitiva de PGOU del terme de Palma: 
 
1.- Que es SUPRIMEIXIN les prescripcions següent: de número 
6 a la 21 ambós incloses, la número 28 i la número 76; i de 
la número 55, SUPRIMIR la següent redacció: “ GOLF SON 
MUNTANER ( 36-01-P). Es diu que es permetran els usos i 
activitats regulats a la Llei 12/1998, de 17 de novembre, de 
la CAIB, de camps de golf. A la fitxa corresponent es fixa 
un edificabilitat de 0,2 m2/m2 i a la normativa aplicable, 
la d’un Pla Especial, sense que aquest figuri en 
l’articulat. Cal dir que tant a la fitxa con a l’acticulat 
no s’ha de fer referència a la possibilitat de permetre els 
usos i activitats que permet la Llei de camps de golf, 
havent d’obviar, per tant, a marcar un edificabilitat, la 
qual, en tot cas, vendrà del que resulti de l’aplicació de 
la Llei de <  Camps de Golf >.” 
 
2.- SUSTITUIR la prescripció número 62 per la següent 
redacció: 
 
“ En relació al Sector Industrial SON OMS, la zona verda 
obligatòria haurà de situar-se com a barrera de la zona 
turística dins el límits de 500 metres que marca la zona de 
protecció posterior, recollida a l’article 16.3 del POOT.” 
 

La presidenta demana concisió, ja que el debat és 
important, hi ha intervencions d'entitats ciutadanes i hi 
ha esmenes. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Situa la proposta 
en el punt de la tramitació de l'expedient que és el de la 
reparació de deficiències que el Consell va imposar amb la 
corresponent suspensió l'any 95 al Pla General d'Ordenació 
Urbana de Palma. 
 

Ara la proposta és d'aprovació amb prescripcions. 
La majoria de deficiències han estat corregides i pensa que 
no ho paga entrar a fer-ne una descripció detallada. 

L'Ajuntament de Palma va aprofitar el nou període 
d'informació pública per introduir alguns elements nous que 
no existien en l'anterior versió del Pla, entre altre coses 
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perquè hi ha nova legislació que obliga a algunes 
adaptacions. Per això s'han de distingir dos aspectes, el 
que fa referència a la correcció de les deficiències i el 
que fa referència als aspectes nous introduïts. 
 

Les prescripcions mantenen l'equilibri que 
correspon mantenir al Consell. En primer lloc respecten la 
voluntat de disseny del propi territori per part de 
l'Ajuntament, tot i que des de l'òptica del Consell s'hi 
han d'introduir elements com ara la submissió del Pla a la 
legalitat, als plans de caràcter superior, i als interessos 
de l'illa. A partir d'aquesta premissa, s'introdueixen 
elements que fan referència a la disminució de la capacitat 
de creixement del potencial d'allotjament. Això s'ha fet 
tant en el sòl rústic, com en l'urbanitzable, i també en 
l'urbà. Pel que fa al sòl rústic, la proposta és de retirar 
segons quines parcel⋅lacions limitades que no es poden 
associar bé a allò que la Llei del sòl rústic defineix com 
a nuclis rurals. Al sòl urbanitzable es proposa la 
supressió de cinc urbanitzables programats, també la 
supressió de deu urbanitzables no programats. També es 
proposen alguns redimensionaments en el sòl urbà, ja que 
s'ha considerat que era convenient introduir precisions en 
alguns punts, entre els quals cita la zona de Gènova, la 
zona turística de la Platja de Palma que se sotmet al POOT. 
Es limiten els nous sòls urbans de Sant Jordi, es 
redimensiona també Son Quint, que passar tot a sòl 
urbanitzable, en comptes de passar-hi només una part, amb 
la prescripció de la zona boscosa que queda com a zona 
verda d'ús públic i amb una reducció del 20% de 
l'urbanitzable restant. També es proposa la supressió de la 
implantació d'un hotel al camp de golf de Son Muntaner. 
 

Informa que aquestes modificacions poden 
representar uns 43.000 habitants pel que fa al sòl 
urbanitzable i urbà i, de l'ordre dels 4.500, pel que fa al 
sòl rústic. 
 

L'empremta del Consell, per tant, és la 
conseqüència d'aplicar a aquest Pla els nous criteris de 
sostenibilitat i la nova sensibilitat a què obliguen ls 
criteris que s'acaben d'aprovar i les Directius que estan 
en tramitació. 
 

Planteja una sèrie d'esmenes de caràcter molt 
tècnic per millorar el text. Al punt 28, Sant Jordi, 
proposa afegir també la supressió de la U.E.86-02 (jaciment 
arquiològic) que en va desaparèixer per error. Al punt 11 
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proposa suprimir els paraules: "i coeficient 
d'edificabilitat" i afegir al final del paràgraf: 
"resultant el nou urbanitzable amb les següents dades: Nou 
Son Quint, antic S.U.P 33-03 més U.A/36-01, superfície 
228.730 m2, edificabilitat màxima 84.214 m2, nombre màxim 
d'habitatges 752, nombre màxim de plantes 3". La tercera 
esmena és afegir a la prescripció núm. 8: "Els usos 
incompatibles en el sector de Son Dameto de Dalt seran 
secundari i terciari". A la prescripció núm. 9, afegir-hi: 
"Els usos incompatibles en el sector de Cas Capellà seran 
secundari i terciari". I a la prescripció núm 10: "Els usos 
incompatibles en el sector de ses Calafates seran 
residencials unifamiliars". Són unes precisions necessàries 
detectades posteriorment a la sessió de la Comissió i que 
no n'alteren gens cap decisió. 
 

La presidenta dóna la paraula al representant de 
la Federació d'Associacions de Veïns de Palma. 
 

Intervé el Sr. Rafael Pons. Es dirigeix al Ple en 
primer lloc com a ciutadà i en segon lloc com a portaveu de 
la Federació, com a president de l'Associació de Son 
Rapinya i com a portaveu de la Plataforma en Defensa de Son 
Quint i Son Muntaner.  
 

Considera que no té explicació el PGOU que ha 
elaborat el PP. Recorda que la qualitat de vida està en 
relació directa amb l'espai vital en què es desplega i s'ha 
de tenir en compte que a una illa el sòl és un bé escàs per 
definició. 
 

Com a ciutadà vol fer reflexionar el PP sobre una 
mobilització que va expressar clarament la voluntat de 
posar fi a l'excessiva ocupació de territori. 
 

Com a portaveu de les associacions vol reiterar 
tots els punts que varen exposar al seu moment, ja que les 
raons en què es basaven continuen vigents.  
 

Pensa que s'ha de plantejar una modificació del 
conveni amb l'estament militar, ja que per la 
requalificació dels quarters obtindrà un benefici sense 
problemes, mentre que l'Ajuntament haurà de negociar les 
condicions amb cadascuna de les famílies perquè abandonin 
el baluard, amb el cost corresponent. 
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Es refereix als equipaments, assegura que la 
fitxa que preveu bars i restaurants sembla que es basa en 
la feina feta per la Federació, cosa que no és certa. 
 

Recorda que la Plataforma es va oposar a la 
urbanització de Son Quint l'any 1984, i també el 1995, 
perquè consideren que afecta una zona d'indiscutible valor 
paisatgístic, perquè dins el terme de Palma ja no hi queden 
espais naturals lliures i, a més, es perd la possibilitat 
de dotar la ciutat del Parc Natural que requereix. 
 

Comparteixen la necessitat de desestacionalitzar 
el turisme a partir d'ofertes complementàries, però sempre 
que això no impliqui un augment de places hoteleres, que 
l'impacte sobre el medi ambient sigui el mínim i que no 
s'hipotequi el futur. Considera que els camps de golf, a 
part de no constituir una alternativa mediterrània, han 
demostrat que són una via per urbanitzar les grans 
superfícies naturals. 
 

Com a president de l'Associació de Veïns de Son 
Rapinya trasllada al Consell la seva oposició al PGOU ja 
que consideren que preveu un creixement i una densitat de 
població exagerats en relació a les necessitats de la 
població. Cita com a exemple que a la zona de Son Rapinya 
la Vileta, amb una estructura vial totalment insuficient, 
denunciada durant molts d'anys pels veïns i usuaris dels 

col⋅legis, s'hi ha construït la urbanització Son Xigala II, 
es construeix la de Son Xigala I, s'urbanitza Son Dameto de 
Dalt, Son Peretó, Monti-sion, Son Vida, Son Quint, Son 
Puig, sense comptar els espais de xalets adossats que sumen 
més d'un milió de m2 en aquella zona i que tot això va 
acompanyat de la construcció d'una carretera amb el traçat 
de la qual no està d'acord i que les noves parcel⋅lacions, 
en un 60%, van dirigides a habitatges de preu superior als 
35 milions de pessetes inaccesibles per als ciutadans de 
Palma amb un sou mitjà. 
 

Resumint afirma que la filosofia del PGOU de 
Palma és clarament especulativa i que no correspon al 
creixement real d'una ciutat, en què els criteris de 
densitat s'apliquen en funció d'objectius de lucre per a 
uns pocs i no en funció de qualitat de vida i necessitats 
dels ciutadans. 
 

Considera que es repeteixen el mateixos errors i 
que d'aquí a uns anys hi haurà els mateixos problemes o més 
greus.  
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Proposa rehabilitar el centre i els barris de 

Palma, fer espais verds a la ciutat i així, els ciutadans 
no tindran la necessitat de desplaçar-se per trobar més 
qualitat de vida. 
 

Pensa que tot això, unit a l'oposició de tots els 
grups a la política urbanística del PP, constitueix un 
motiu suficient per no aprovar el PGOU i, en nom de les 
entitats que representa així ho demana. 
 

Conclou la intervenció desitjant els molts d'anys 
a tots els presents. 
 

En nom de la FEPAE intervé la Sra. Soledad 
Sarabia Oliver. Pensa que els antecedents històrics i els 
condicionaments geogràfics no es poden deixar de tenir en 
compte a l'hora d'escometre la tasca de redissenyar la 
ciutat. 
 

Recorda que el desenvolupament de Palma ha estat 
paral⋅lel al d'altres ciutats històriques peninsulars, amb 
una murada que tancava un nucli històric i amb una trama 
urbana que s'ha mantingut fins ara. Els plans de l'eixample 
escampen la ciutat pel pla. 
 

Actualment es detecta la pèrdua d'habitabilitat a 
l'interior de les ciutats. En el cas de Palma aquesta 
situació s'accentua perquè s'ha produït un fort creixement 
econòmic en un curt espai de temps que ha implicat desordre 
en el traçat i la presència d'edificacions amb una estètica 
i una volumetria que desdiu de les històricament 
tradicionals amb una regeneració difícil. El cas de les 
zones de costa és encara més greu i es fa quasi 
irrecuperable.  
 

Les actuals demandes d'una societat que vol 
recuperar la qualitat de vida a la ciutat i al barri es 
complementen amb la voluntat de trobar-la en el medi rural 
proper a la ciutat. Una altra part de la població s'ha 
decidit per la urbanització de baixa densitat amb què 
l'emigració cap a altres termes municipals s'ha nodrit amb 
la població de la capital. 
 

Un altre factor important ha estat la capacitat 
de la ciutat per crear ocupació, ja que és evident que si 
una ciutat no disposa d'una oferta residencial adequada a 
les necessitats de la població, almanco ha de disposar 
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d'una oferta de sòl industrial i de ser capaç d'absorbir 
les demandes futures. Amb creació d'ocupació en els sectors 
terciari i secundari és possible invertir el procés de 
despoblació. 
 

El nou marc legal possibilita que l'Administració 
pugui dur a terme grans actuacions a costos assequibles a 
través de la implantació d'un nou règim jurídic de la 
propietat, que a grans trets assigna drets i deures als 
propietaris en funció dels drets urbanístics consolidats. 
Això implica també un canvi de l'Administració en relació 
als propietaris del sòl, com també un control sobre el grau 
de compliment d'aquests drets i mesures coercitives basades 
en la possibilitat de rebaixar els aprofitaments 
susceptibles d'apropiació per part dels propietaris, és a 
dir el dret a edificar allò que el pla estableixi. Els 
instruments que la Llei del sòl estableix impliquen una 
major intervenció de l'Administració en l'ús del sòl per la 
qual cosa deixa més encara en mans dels propietaris el 
desenvolupament de la ciutat i la intervenció de 
l'Administració per l'incompliment dels deures urbanístics 
impedeix que el model territorial proposat es pugui dur a 
terme. 
 

Basant-se en tot això, opina que el nou Pla 
General pretén, i per això l'entitat que representa hi dóna 
el suport, els grans fins i aspiracions que durant tant de 
temps els habitants d'aquesta ciutat o més ben dit, la 
majoria d'aquests representada per la FEPAE, han propugnat 
i que són el reconeixement de les preexistències de 
caràcter històric o tradicional, és a dir la recuperació 
del centre històric. La protecció del patrimoni 
arquitectònic tradicional, les restes arqueològiques i els 
espais d'interès cultural, els espais naturals d'interès 
ecològic. També la recuperació de la vida de la ciutat i, 
per tant de la qualitat de vida dels ciutadans, a través de 
la implantació de dotacions públiques a les barriades, 
establiment de zones verdes, esportives i d'equipaments 
socioculturals, implantacions de dotacions públiques 
d'àmbit de tota la ciutat, a través dels grans equipaments 
i espais lliures de grans dimensions, millores en la 
distribució de la xarxa viària, tant de la ciutat 
consolidada com de l'extraradi, acostant el centre a la 
perifèria mitjançant la determinació dels grans eixos 
estructurants com el carrer Aragó, Caracas, etc., 
possibilitant uns accessos des de la via de cintura, vies 
de relació entre nuclis de població dispersos i la seva 
unió amb els grans sistemes generals, les millores en la 
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imatge dels grans accessos a la ciutat, millora dels 
accessos des de l'autovia de llevant, recuperació del 
Passeig Marítim. Igualment el tractament adequat de la unió 
de la ciutat amb el camp a partir d'evitar l'aparició de 
mitjanceres amb zones de sòl no urbanitzable. Donar façada 
al camp i més flexibilitat en l'ordenació del territori, 
flexibilitzar també els usos, especialment pel que fa als 
equipaments.  
 

També propugnen la reforma i l'adaptació de la 
planta hotelera, que posi els criteris de qualitat per 
davant els criteris de quantitat. Recuperar l'ús 
residencial on el turístic ha quedat obsolet, millorant les 
infraestructures que donen suport al sector turístic.  
 

El Pla crea nous nuclis residencials amb l'oferta 
de residències plurifamiliars als límits amb el camp i per 
altra banda proposa una oferta d'habitatges unifamiliars en 
nous polígons de baixa densitat. Amb això es pretén cobrir 
una demanda per a la qual avui no hi ha oferta i que 
provoca moviments migratoris de la població cap a altres 
nuclis. També es creen nous nuclis industrials i de 
serveis, responent a aquesta necessitat real.  
 

Les infraestructures bàsiques preveuen el 
tractament de la xarxa d'abastament d'aigua. El Pla també 
potencia la interrelació amb els municipis confrontants 
impulsant el desenvolupament econòmic de la comarca i 
erigeix la ciutat com a centre de negocis. 
 

El Parc Nacional de Cabrera en la seva 
qualificació de sòl rústic... 
 

La presidenta la interromp i li recorda que s'ha 
excedit en més de tres minuts en el temps reglamentari. Li 
demana que vagi acabant. 
 

La Sra. Sarabia respon que la seva associació 
considera el Pla molt important i, per això, voldria acabar 
de fer al seva exposició. 
 

La presidenta li concedeix mig minut més. 
 

La Sra. Sababia conclou enumerant més elements 
positius del Pla: El polígon de GESA, la falca verda de la 
Riera, millores en els accessos en general, desenvolupament 
del Parc de les Estacions, el parc lineal d'Establiments, 
la protecció del paisatge natural. 
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La presidenta li agraeix la seva contribució i li 

desitja molts d'anys. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Qualifica la revisió 
d'urbanísticament nefasta, tant per als interessos de Palma 
com de l'illa de Mallorca. Pensa que correspon a una visió 
desenvolupista incompatible amb el clima de replantejament 
de criteris d'ordenació territorial que es viu, és poc 
respectuós amb el sòl rústic, incompleix el Pla 
d'equipaments comercials, el de Pedreres i introdueix 
autèntiques monstruositats com ara el conveni de defensa 
amb les determinacions de la zona de Son Busquets, amb un 
poble de 5.000 habitants on abans hi havia un quarter, amb 
l'impacte brutal que pot tenir per a la qualitat de vida de 
la zona. 
 

Tot això, recorda, ha estat objecte d'atenció per 
part dels tècnics del Consell i és un discurs que 
coincideix amb les afirmacions que fan el PSM i el PSOE 
quan van a l'Ajuntament i que també coincideix amb una part 
de les entitats socials de la ciutat. Per tant la soledat 
d'avui d'EU dins aquest Consell és enganosa en el pla 
polític, en el pla social, i també des del punt de vista 
tècnic. 

Considera que avui s'assisteix a una de les grans 
errades de la història del pacte de progrés. Recorda que fa 
vint minuts que s'han aprovat uns criteris que inclouen la 
contenció del creixement poblacional a l'àrea de Calvià-
Palma-Andratx. Ara es pretén aprovar una revisió del Pla de 
Palma que va en el sentit absolutament contrari. 
 

Insisteix que aquesta proposta constitueix una 
gran errada política, ja que en altres qüestions, com ara 
la incineradora hi ha la gran coartada, ja que el Govern té 
una capacitat normativa i de decisió important. No com en 
aquesta qüestió en què el Consell actua com una institució 
absolutament lliure que, per interessos polítics 
inconfessats, ha posat en marxa una locomotora que té com a 
destinació final aprovar abans de festes aquesta revisió 
del Pla general. I això es fa per damunt consideracions 
polítiques i urbanístiques i, fins i tot, de caràcter 
tècnic i jurídic. 
 

Com a coartada, continua, s'introdueixen retalls 
insusbstancials pel que fa a una de les preocupacions 
fonamentals de la Ponència Tècnica, és a dir el creixement 
previst en sòl urbà i en sòl urbà programat. Efectivament 
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dels 207.911 habitants de població acollida en sòl urbà i 
en sòl urbà programat, es passa a 201.468, és a dir se'n 
minven 6.443. Això no altera gens la preocupació 
manifestada pels tècnics, ja que no varia pràcticament la 
prognosi de creixement que és de 12'03 vegades, amb la 
proposta de l'ajuntament, i d'11'7 vegades amb la proposta 
del Consell. També s'ha fet una modificació a la baixa del 
sòl urbanitzable no programat, cosa que ha servit per 
introduir xifres totalment enganoses de minva de població i 
parlen d'haver llevat 30.000 persones més. Recorda que el 
sòl urbà no programat, per definició, no té programació i, 
per tant, no se'n pot fer la projecció d'habitants. Parlar 
de 36.000 persones vol dir que s'ha fet la barbaritat de 
calcular el màxim legal a tot allò que ha llevat el Consell 
Insular. Per si qualcú té ganes de fer projeccions, convida 
a aplicar els mateixos criteris a la densitat del sòl 
urbanitzable no programat i es veurà que l'operació del 
Consell significa 5.000 persones menys i mai les 35.000 que 
s'han dit. 
 

La presidenta fa notar que el Sr. Grosske ha 
parlat més del doble del temps reglamentari. Li demana que 
vagi acabant.   
 

El Sr. Grosske (EU) intentarà acabar ràpidament. 
Insisteix que els canvis són insusbtancials, hi ha feblesa 
jurídica, hi ha 23 sectors que es consideren urbanitzables, 
tot i que no es poden considerar com a urbans segons la 
Ponència Tècnica. Hi ha un informe d'un tècnic que a 
darrera hora en salva 16, però que també diu que n'hi ha 
set que no es poden salvar i resulta que els polítics del 
Consell salven aquests set, a la vegada que en condemnen 
dos que el tècnic havia aprovat i això que, com ha dit el 
Sr. Quetglas, es tracta d'un tema que dóna molt poc joc a 
la interpretació política. Pensa que això és la gran 
feblesa jurídica, juntament amb el fet que els 
urbanitzables que s'han llevat, s'han llevat per rentar la 
cara al pacte de progrés quan allò que s'hauria hagut de 
fer hauria estat informar l'Ajuntament que té un excés de 
sòl programat i, per tant, l'ha de retallar d'acord amb els 
criteris de l'Ajuntament mateix. 

Per altra banda, hi ha també una altra feblesa 
jurídica que és la informació pública de Son Busquets i una 
altra d'inclosa a l'esmena que ha presentat EU i que és el 
fet que s'ignora completament que el jurista de la Ponència 
Tècnica va plantejar una prescripció jurídica, 
importantíssima, en el sentit de fer constar que aquesta 
revisió estava afectada per la Llei de mesures 
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transitòries, cosa que significava que tots els 
urbanitzables incorporats havien d'estar paralitzats fins a 
les DOT i altres determinacions. Resulta que tot això 
desapareix entre la Ponència i el Ple. 
 

Qualifica una altra vegada la proposta de 
locomotora insensata en l'aspecte urbanístic i també en el 
polític. Anuncia l'oposició polític d'EU presentant esmenes 
que volen recuperar la majoria de les deficiències que va 
plantejar la Ponència. I anuncia l'oposició jurídica d'EU 
que probablement es traduirà en un recurs contenciós contra 
la decisió. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Aporta unes xifres 
per fer veure el volum que representa la ciutat de Palma. 
En primer lloc, els 325.000 habitants que té, representen 
la meitat de la població de l'illa de Mallorca i el sostre 
poblacional que el primer pla general preveia era d'uns 
515.000.   
 

Si es compara el Pla general que el PP ha 
presentat amb el pla del 85, aprovat per un pacte de 
progrés format per PSOE, PSM i Partit Comunista, resulta 
que el d'enguany ja redueix en 30.000 habitants el Pla del 
85. Conclou que el Pla de la proposta no és un pla 
expansionista, ja que redueix el Pla del 85. 
 

Per altra banda, afirma que l'Ajuntament té una 
sensibilitat especial a l'hora de catalogar edificis amb 
què es passa de 75 a 244, cosa que vol dir que el Pla es 
proteccionista amb el patrimoni arquitectònic. 
 

Informa que el Pla incrementa en un 25% de 
mitjana els equipaments de les barriades de Palma, cosa que 
redunda en la qualitat de vida dels habitants. 
 

Es refereix als urbanitzables programats els 
quals suposen un increment aproximat d'uns 28.000 
habitants. La proposta que fa el pacte a través d'una sèrie 
de prescripcions suposa reduir això en uns 6.000 habitants. 
 

Afirma que el sòl que proposa l'Ajuntament per 
poder construir no és un sòl turístic, no és un sòl de 
segona residència, sinó que és un sòl per a poder construir 
residències per a gent treballadora i per a gent de classe 
mitjana. Amb la proposta que fa el Consell d'escapçar una 
sèrie d'urbanitzables, s'elimina una part important 
d'aquest sòl que tindrà unes repercussions per als 
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ciutadans de Palma molt bones de preveure. Si es redueix el 
sòl s'incrementarà el preu de la vivenda i això vol dir 
restringir-ne l'accés a la gent més senzilla.  
 

Anuncia que el seu grup no pot donar el suport a 
la proposta per una raó molt senzilla. L'Ajuntament és 
major d'edat i el governa un equip amb àmplia majoria que 
té prou capacitat per poder decidir com vol que sigui el 
Pla General de Palma. La Comissió d'Urbanisme no ha de fer 
res més que dir si la proposta compleix o no compleix la 
llei actualment vigent, allò que no pot fer és tutelar 
l'Ajuntament. 
 

Anuncia que el seu grup ha presentat tota una 
sèrie d'esmenes per suprimir un conjunt de prescripcions. 
El seu grup hi votarà a favor perquè el Pla recuperi el 
text que va presentar l'Ajuntament. 
 

Recorda que el Pla segueix l'esperit que marquen 
les DOT, assegura que augmenta la qualitat de vida dels 
ciutadans, tant en equipaments culturals com esportius i 
que també incrementa les zones verdes. 
 

Fa la reflexió que tots els consellers i 
conselleres estan d'acord que el Pla que va presentar 
l'Ajuntament és el millor que es podia presentar, però que 
per raons polítiques l'han hagut d'intentar escapçar. 
 

Anuncia que si no s'accepten les esmenes 
presentades pel seu grup s'abtindran en la votació perquè 
pensen que és millor tenir un pla que no tenir-ne cap. En 
la votació de les esmenes presentades per EU el vot serà en 
contra i en la votació de les del president de la Comissió, 
Sr. Quetglas, el vot serà a favor. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Exposa la dificultat 
de mantenir un equilibri entre el respecte a l'autonomia 
municipal i la defensa del model territorial que s'ha 
dibuixat en l'acord anterior. Això vol dir que el Pla que 
s'aprovarà no serà el Pla del PSM, ni tampoc dels altres 
grups de la majoria. 
 

Explica que la idea ha estat aplicar uns criteris 
generals que tenen per objectiu evitar la creació de nous 
nuclis de població, preservar els nuclis tradicionals i 
respectar el paisatge. Considera que com a fruit d'aquests 
criteris es recullen algunes qüestions emblemàtiques del 
moviment ecologista i del moviment veïnal. 
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No es recullen totes les reivindicacions que 

acaben de fer els veïnats en relació a Son Quint i Son 
Vida. Tot i així, vol fer notar que dels tres 
urbanitzables, se suprimeix el de Son Ximelis, se suprimeix 
l'urbà de Son Quint i se'n redimensiona l'urbanitzable, se 
suprimeix Son Dameto de Dalt i no es podrà fer l'hotel de 
Son Muntaner. No sap si es podrà fer una parc natural, però 
s'aconsegueix que tota la zona boscosa sigui equipament 
públic i que els equipaments esportius d'aquella zona 
s'incorporin també als públics. Finalment es crea un 
sistema general que contribueix a disminuir-hi el trànsit.  
 

Al mateix temps se suprimeixen altres 
urbanitzables, tant programats com no programats, en total 
setze i es recullen dues reivindicacions ciutadanes que són 
suprimir l'urbà de Sant Jordi i la major part de l'urbà de 
Gènova.  
 

També es fa una aplicació literal del POOT a la 
Platja de Palma. Això és molt important perquè afecta tots 
els urbanitzables no programats de la zona, l'urbà de 
Vistalegre i el polígon industrial de Son Oms.  
 

Se suprimeixen tots els nuclis rurals i, per 
tant, hi ha una disminució "incalculable" de la possible 
població. 
 

Accepta que la proposta conté un punt negre, que 
és el conveni amb Defensa, ja que afecta negativament el 
Camp Redó. Recorda però que el Consell de Mallorca no pot 
qüestionar un conveni signat per l'Ajuntament. L'única cosa 
que es pot fer és comprometre's que la zona sigui tractada 
amb molt d'esment per par de les administracions. El 
Consell pot tenir l'instrument dels terrenys que s'hi 
qualifiquen com a equipaments que s'hauria de veure com es 
poden aprofitar per esponjar i donar serveis a la barriada. 
 

Respon a l'acusació que aquestes limitacions 
urbanístiques poden implicar un encariment de la vivenda. 
Pensa que Palma té unes possibilitats de creixement cap a 
l'interior a partir del centre històric amb una política 
adequada de rehabilitació i, a més, queda sòl urbà 
suficient per poder continuar creixent.  
 

Demana al Sr. Grosske què significaria aprovar 
l'esmena núm 1 presentada per EU. Fa notar que això 
implicaria que el Pla del 85 tornaria quedar vigent, que no 
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és obra d'un pacte de progrés ja que el PSM no hi era el 85 
i EU tampoc. És un pla que respon a uns plantejaments de fa 
quasi catorze anys. Demana si el Sr. Grosske vol que no 
s'apliqui el POOT a la Platja de Palma, que es puguin fer 
els urbans i els urbanitzables que ara es retallen, que es 
continuï edificant dins el sòl rústic. Demana quins 
interessos inconfessats pot tenir el Sr. Grosske si amb la 
seva esmena propicia que es puguin fer aquestes 
urbanitzacions. Pensa que EU no hi té cap interès, però 
també demana al Sr. Grosske que es referir-se a un vot del 
PSM, mesuri les paraules. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Vol posicionar-se 
respecte a les esmenes del PSOE i del PP i utilitzar el 
torn de rèplica. 
 

Anuncia el vot en contra de les esmenes del PP. 
Afirma que no és cert que hi hagi cap perill d'encariment 
de vivendes com a resultat de les ridícules retallades que 
el Consell fa, ja que, com ha dit abans, s'hi supera en 
dotze vegades la previsió de creixement. El PP remuga amb 
la boca petita, ja que és el seu paper, i perquè el 
mercadeig que es fa amb el govern del Consell i 
l'Ajuntament no quedi tan evident. Però també és evident 
que s'abstenen perquè no volen que el seu Pla, el Sr. 
Ripoll diu que es compleix en un 90%, pugui quedar 
bloquejat. 
 

Les esmenes del PSOE tindran el vot favorable 
d'EU perquè milloren una sèrie de qüestions. 
 

Des del punt de vista polític vol fer una sèrie 
de reflexions. No és cert que la posició del Consell 
respongui a un respecte per l'autonomia municipal. Recorda 
que per fer una suspensió amb deficiències basta basar-se 
un una de les moltes que assenyala la Ponència Tècnica que 
enfoca la qüestió únicament des de les competències del 
Consell. Recorda també que l'informe d'aquesta Ponència diu 
clarament que hi ha prou deficiències per no aprovar el Pla 
general. Per altra banda considera ridícul parlar 
d'autonomia municipal per part d'un Consell que en comptes 
de dir que s'ha de retallar l'urbanitzable programat diu 
concretament quins urbanitzables s'han de llevar, i això, 
no té ni cap ni peus. Per tant, l'autonomia municipal no la 
respecten gens, sinó que tenien la necessitat de rentar la 
cara de l'acord. 
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Reconeix que tots el punts que ha citat el Sr. 
Sampol són importants, però aquestes realitats no han de 
distreure sobre quines són les qüestions essencials que 
són, precisament, les que indiquen els tècnics, és a dir el 
sobredimensionament del Pla i la contradicció flagrant que 
implica en relació als criteris del Pla territorial acabats 
d'aprovar.  
 

Es refereix als nuclis rurals i afirma que no es 
lleven tots, precisament una de les deficiències que 
desapareixen era considerar nuclis rurals un seguit 
d'urbanitzacions il⋅legals i això queda com a nucli rural. 
Per altra banda, queda el conveni amb Defensa. Pensa que en 
aquest aspecte no es pot enganar els ciutadans. La Ponència 
diu que no s'han d'acceptar les determinacions del Pla per 
a Son Busquets, per l'enorme densitat de població que 
implica i pel fet que no ha estat sotmès a informació 
pública, per tant el Consell té raons per denegar aquestes 
determinacions, per allò que no en té és per autoritzar-
les. Pensa que aquestes afirmacions de la Ponència haurien 
de cridar l'atenció del Sr. Sampol com també que les 
modificacions de planejament estan afectades per la Llei de 
mesures... 
 

La presidenta demana que acabi la intervenció, ja 
que s'ha excedit en el temps. 
 

El Sr. Grosske (EU) considera molt fort que es 
pugui deixar de tenir en compte una prescripció jurídica 
sense reunió de la Ponència, ni debat. No vol reivindicar 
cap Pla del 85. La idea és que s'ha de revisar aquest, però 
que no es pot revisar d'aquesta manera perquè resulta 
contradictori amb la política d'EU i amb la de molta altra 
gent... 
 

La presidenta recorda que el Reglament s'ha 
d'aplicar per a tothom. 
 

El Sr. Grosske (EU) demana poder afegir només una 
consideració. Resulta evident, continua, que els interessos 
inconfessats a què s'ha referit el Sr. Sampol no són 
econòmics, sinó polítics. Als PSM i al PSOE se'ls ha dit 
aquest Pla s'ha d'aprovar perquè si no s'aprova es trenca 
la disciplina de vot dins la institució i amb aquesta 
pressió han cedit i s'han hagut d'enviar tot els discurs 
que havien fet a Cort durant aquests darrers mesos. 
 



 85 

El Sr. Quetglas (PSOE) es refereix a quatre 
arguments de caràcter jurídic que el Sr. Grosske ha 
exposat. Vol que constin en acta perquè no voldria que hi 
hagués alguna debilitat jurídica per no contestar. 
 

Pel que fa als sòls urbans que es donen per 
justificats quan la Ponència considera que no hi estan, 
informa que s'hi donen una vegada que l'Ajuntament ha 
aportat la documentació que en certifica l'existència per 
consolidació o per serveis i que hi ha un informe d'un 
tècnic que corrobora aquesta situació de fet. 
 

Pel que fa a la manca d'informació pública de Son 
Busquets, diu que l'assessor jurídic va deixar constància a 
l'acta que en la mesura que el conveni era conseqüència 
d'una al.legació presentada pel Ministeri de Defensa, 
retirava l'objecció jurídica. 
 

Quant al retall arbitrari dels urbanitzables 
programats i no programats, informa que es fa perquè 
l'assessor jurídic considera que, com que es tracta de la 
segona revisió, la proposta de la Comissió d'Urbanisme és 
absolutament legal. 
 

En referència a l'aplicació de la Llei de 
moratòria, diu que aquesta es d’aplicació o no és 
d’aplicació, però no serà més d’aplicació perque ho digui 
el Pla. En alló que sigui d’aplicació s’aplicarà i en alló 
que no sigui d’aplicació no s’aplicarà però no fa falta que 
ho digui. 

 
 Per altra banda, afirma que ni el Sr. Grosske ni 

la Sra. Salom tenen raó, ja que la proposta no és un 
informe jurídic, ni constitueix el model de Palma dels 
grups que formen el Consell. No es fa cap d'aquestes dues 
coses, però s'ha d'aprovar en exercici de les competències 
del Consell. 
 

Finalment, comenta al Sr. Grosske que les 
mateixes xifres que serveixen per dir que hi ha un sòtil de 
població sobredimensionat li han de servir també per 
restar. No es pot dir que el sostre són 500.000 habitants, 
calculats a partir de tota classe de sòl i a l'hora de 
calcular la població dels retalls dir que no es pot tenir 
en compte el sòl urbanitzable no programat. Calculant amb 
els mateixos criteris resulten 43.000 habitants en sòl urbà 
o urbanitzable, més 4.000 a sòl rústic, quasi 50.000 
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habitants que és una disminució considerable del sòtil 
poblacional. 
 

La Sra. Salom (PP) demana que consti en acta 
l'esmena que ha presentat el PP sobre la supressió de tota 
una sèrie de prescripcions de terrenys que eren 
urbanitzables i que han passat a la qualificació de sòl 
rústic. 
 

Se sotmeten a votació les esmenes presentades per 
EU i es rebutgen per dos vots a favor (EU) i trenta en 
contra (PP, PSOE, PSM-EN, UM, Mixt). 
 

Se sotmet a votació el primer paràgraf de 
l’esmena presentada  pel PP i es rebutja per quinze vots a 
favor (PP, Mixt) i desset en contra (PSOE, PSM-EM, UM, EU). 
 

Se sotmet a votació el segon paràgraf de l’esmena 
presentada pel PP i s'aprova per trenta vots a favor (PP, 
PSOE, PSM-EN, UM, Mixt) i dues abstencions (EU). 
 

Se sotmeten a votació les esmenes presentades pel 
president de la Comissió i s'aproven per unanimitat. 
 

Se sotmet a votació el Pla General en la seva 
globalitat i s'aprova per quinze vots a favor (PSOE, PSM-
NM, UM), dos en contra (EU) i quinze abstencions (PP, 
Mixt). 
 

En aquest moment la presidenta, Sra. Munar, surt 
de la Sala i no es torna reincorporar. La substitueix en la 
Presidència el vicepresident primer, Sr. Triay. 
 
 
  PUNT 9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ 
NÚM. 5 DE LES NNSS DE SES SALINES. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió Insular d'Urbanisme: 
 

“ Aprovar definitivament la modificació número 5 
de les Normes Subsidiàries de Planejament del Terme 
Municipal de ses Salines,  vist el dictamen favorable del 
Consell Consultiu de les Illes Balears de data 3 de 
desembre de 1998, relativa al canvi d’alineacions de la 
Plaça de ses Creus.” 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 10.- DESISTIMENT DEL RECURS CONTRA LA 

SENTÈNCIA DE TSJIB 450/93, PER LA QUAL ES REVOCA LA 
DECLARACIÓ D’INTERES SOCIAL CAMP DE GOLF DE PUNTIRÓ. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió Insular d'Urbanisme: 
 
“ 1.- Desistir del recurs interposat davant el 

Tribunal Suprem contra la Sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears, derivada de les 
actuacions 450/93, per la qual es va revocar la declaració 
d´interès social per un projecte de camp de golf situat al 
terme municipal de Palma, denominat “S´Estanyol de Puntiró” 
promogut pel Sr. Manuel Fuster Rosselló i altres. 

 
2.- Donar trasllat del precedent acord a la 

representació i defensa lletrada del Consell Insular, als 
efectes oportuns.” 

 
El Sr. Rovira (PP) demana que aquest punt es 

retiri de l'ordre del dia perquè considera impresentable 
que el Consell desisteixi en un recurs que ha posat el 
mateix Consell quan ha passat tots els tràmits i ja està 
vist per a sentència. 
 

El president fa avinent que la proposta compta 
amb l'informe de la Comissió d'Urbanisme. La corporació no 
és ara la mateixa que va posar el recurs, l'acord no 
paralitza cap actuació, ja que simultàniament hi ha el 
recurs de la propietat i, per tant, constitueix el 
posicionament de la corporació. 
 

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

 
 
PUNT 11.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. 

GUILLERMO DEZCALLAR ENSEÑAT, CONTRA L’ACORD DE LA CIUM DE 
24-10-97 DE DENEGAR AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE CONSTRUCCIÓ 
D’HABITATGE. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió Insular d'Urbanisme: 
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     “ Estimar el recurs ordinari interposat pel Sr. 

Guillermo Dezcallar Enseñat, actuant en representació del 
Sr. Jürgen Hermann Walter Paul Stegner contra l’acord 
adoptat per la CIUM, en sesssió celebrada dia 24 d’octubre 
de 1997, d’inadmetre o interrompre la tramitació del 
projecte d’habitatge unifamiliar aïllat en el polígon 4, 
parcel·la 234, sòl no urbanitzable del terme municipal de 
Petra; amb la consegüent anul·lació de l’acord recorregut i 
el posterior atorgament de l’autorització prèvia 
sol·licitada, amb les condicions habituals i amb efectes a 
dia 17 de maig de 1997 (que s’assenyala perquè l’ajuntament 
pugui determinar l’aplicació de la mesura cautelar 
suspensora acordada amb motiu de l’aprovació inicial del 
PTP del Pla de Mallorca, al procediment d’atorgament de la 
llicència urbanística municipal),  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 31 de juliol de 1998.” 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

  
 

 PUNT 12.- IMPOSICIÓ A LA SRA. ANTJE WELLER, EN 
QUALITAT DE PROMOTORA, COM A RESPONSABLE D’UNA INFRACCIÓ 
URBANÍSTICA TIPIFICADA A L’ARTICLE 27.1.B) DE LA LLEI 
10/1990, DE 23 D’OCTUBRE, DE DISCIPLINA URBANÍSTICA, 
QUALIFICADA DE GREU PER L’ARTICLE 28.2 DEL MATEIX TEXT 
LEGAL, CONSISTENT EN L’EXECUCIÓ SENSE LLICÈNCIA D’OBRES DE 
REFORMA I AMPLIACIÓ. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió Insular d'Urbanisme: 

 
“1er.- Desestimar, d'acord amb els informes del 

Cap de Secció de Disciplina Urbanística de data 2 de 
novembre i 16 de desembre de 1998, les al·legacions 
formulades per la Sra. Antje Weller, en entendre's que res 
no objecten a la tramitació del procediment seguit ni a la 
graduació de la sanció proposada. 

 
2on.- Consegüentment, imposar a la Sra. Antje 

Weller, en qualitat de promotora, com a responsable d'una 
infracció urbanística tipificada a l'article 27.1.b) de la 
Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, 
qualificada de greu per l'article 28.2 del mateix text 
legal, consistent en l'execució sense llicència d'obres de 
reforma i ampliació, amb l'alçament d'uns 60 cm. de la 
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façana anterior i l'aixecament d'una tercera planta d'uns 
27'06 m2 a l'aiguavés posterior, d'un habitatge existent al 
carrer Creus, núm. 57, del terme municipal de Pollença,  
valorades en 2.805.127 pessetes, castigable d'acord amb el 
que recull l'article 50 de l'esmentada Llei 10/1990 amb una 
multa del 50 al 100% del seu valor, la sanció de 2.103.845 
pessetes, corresponent al 75% de la valoració de les obres. 

 
3er.- Imposar al Sr.Joan Martorell Vidal, en 

qualitat de constructor, com a responsable d'una infracció 
urbanística tipificada a l'article 27.1.b) de la Llei 
10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, 
qualificada de greu per l'article 28.2 del mateix text 
legal, consistent en l'execució sense llicència d'obres de 
reforma i ampliació, amb l'alçament d'uns 60 cm. de la 
façana anterior i l'aixecament d'una tercera planta d'uns 
27'06 m2 a l'aiguavés posterior, d'un habitatge existent al 
carrer Creus, núm. 57, del terme municipal de Pollença,  
valorades en 2.805.127 pessetes, castigable d'acord amb el 
que recull l'article 50 de l'esmentada Llei 10/1990 amb una 
multa del 50 al 100% del seu valor, la sanció de 2.103.845 
pessetes, corresponent al 75% de la valoració de les obres. 

 
4rt.- El  pagament de les esmentades multes 

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

d'aquest Consell Insular, en efectiu, en valors 
públics o mitjançant un aval o fiança per l'import de la 
sanció. 

 
5è.- Sobreseure i arxivar les actuacions 

iniciades contra el Sr. Santiago Bonnín Sánchez en estimar-
se les al·legacions presentades, d'acord amb el primer dels 
esmentats informes, per no tenir-se com a suficientment 
acreditada la seva intervenció efectiva en l'execució de 
les obres.” 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 13.- IMPOSICIÓ AL SR. MIQUEL SASTRE 

AMENGUAL, EN QUALITAT DE CONSTRUCTOR, COM A RESPONSABLE 
D’UNA INFRACCIÓ URBANÍSTICA TIPIFICADA A L’ARTICLE 27.1.B) 
DE LA LLEI 10/1990, DE 23 D’OCTUBRE, DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA, QUALIFICADA DE GREU PER L’ARTICLE 28.2 DEL 
MATEIX TEXT LEGAL, CONSISTENT EN L’EXECUCIÓ SENSE LLICÈNCIA 
D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió Insular d'Urbanisme: 
 

 “1er.- Sobreseure i arxivar les actuacions 
iniciades contra el promotor Sr. Miguel Colom Matas en 
estimar, d'acord amb l'informe del Cap de Secció de 
Disciplina Urbanística de 24 de març de 1998, les 
al·legacions presentades pel Sr. Miguel Colom Font, en nom 
del presumpte responsable, a causa de l'òbit d'aquest. 

 
 2on.- Estimar parcialment, conformement a 

l'informe del Cap de Secció de Disciplina Urbanística de 
data 14 de desembre de 1998, les al·legacions formulades 
pel Sr. Miguel Sastre Amengual, en entendre que la 
valoració de les obres a efectes de calcular la sanció s'ha 
de limitar a la part efectivament realitzada per ell. 
   
  3er.- Consegüentment, imposar al Sr. Miquel 
Sastre Amengual, en qualitat de constructor, com a 
responsable d'una infracció urbanística tipificada a 
l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de 
Disciplina Urbanística, qualificada de greu per l'article 
28.2 del mateix text legal, consistent en l'execució sense 
llicència d'obres de construcció d'un habitatge d'uns 181'6 
m2 situat dins sòl rústic, a la parcel·la 79 del polígon 1 
del terme municipal de Santa Maria del Camí, i valorades, 
per la part que li correspon, en 600.000 pessetes, 
castigable d'acord amb el que recull l'article 44 de 
l'esmentada Llei 10/1990 amb una multa del 100% del seu 
valor, la sanció de 600.000 pessetes, corresponent al 100% 
de la valoració de les obres. 
 

4rt.- El  pagament de l'esmentada multa s'haurà 
de fer en metàl·lic en la Tresoreria d'aquest Consell 
Insular de Mallorca en el termini de 30 DIES, comptadors 
des del següent a la notificació del present acord. 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi efectuat el 
pagament voluntari de la sanció, aquest Consell Insular 
procedirà al cobrament per la via de constrenyiment. El 
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pagament de la multa se  suspendrà si durant el termini 
legal per a la interposició del recurs es garanteix 
l'import de la totalitat de la multa. La garantia a 
constituir per part del reclamant per a obtenir la 
suspensió serà dipositada en la Tresoreria d'aquest Consell 
Insular, en efectiu, en valors públics o mitjançant un aval 
o fiança per l'import de la sanció.” 

 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
PUNT 14.- SOBRESEÏMENT I ARXIU DE LES ACTUACIONS 

INICIADES CONTRA EL SR. JESÚS GIL GREGORIO EN ESTIMAR-SE 
LES AL.LEGACIONS PRESENTADES, D’ACORD AMB L’INFORME DEL CAP 
DE SECCIÓ DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE DATA 19 DE NOVEMBRE 
DE 1998, PER CONSIDERAR-SE ADMESA LA PRESCRIPCIÓ DE LES 
OBRES. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió Insular d'Urbanisme: 
 

“ Sobreseure i arxivar les actuacions iniciades 
contra el Sr. Jesús Gil Gregorio en estimar-se les 
al·legacions presentades, d'acord amb l'informe del Cap de 
Secció de Disciplina Urbanística de data 19 de novembre de 
1998,  per  considerar-se admesa la prescripció de les 
obres.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 
 
  PUNT 15.- PROPOSTA DE MILLORA DEL SERVEI 
D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 

 
“ ANTECEDENTS: Vist l’escrit de l’empresa FOMENTO 

DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., concessionària del 
servei d’inspecció tècnica de vehicles, de data 10 de 
novembre de 1998, en el que ens remeten propostes d’acords 
per a la millora del servei d’inspecció tècnica de vehicles. 
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Atès que la Intervenció General del Consell informà 
en data 19 de novembre desfavorablement l’apartat g) del 
punt 9 dels esmentats acords, referit a exempcions i 
bonificacions. 

 
Vist l’escrit del President de la Comissió de 

Cooperació Municipal, Foment i Ocupació de data 23 de 
novembre en el que demanava a la Intervenció General que 
complementàs l’informe anterior, i atès que la Intervenció 
General en data 10 de desembre va emetre nou informe com a 
complement del de data 19 de novembre, en el qual ratificava 
que dites exempcions i bonificacions no es podien dur a 
terme ja que la normativa vigent no permet descomptes de la 
tarifa. 

 
Per altre banda, vist l’escrit del President de la 

Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació, de data 
15 de desembre, dirigit a l’empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas, SA, i la contestació del mateix 
dia, d’aquesta empresa, s’ha procedit a eliminar dels acords 
l’apartat g) del punt 9 i a modificar amb el nou acord 
adoptat el punt 10. (S’adjunta la nova redacció de la 
proposta acords per a la millora del servei d’inspecció 
tècnica de vehicles). 

 
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.- Aprovar el document que s’adjunta, d’acords 

entre el Consell de Mallorca i l’empresa concessionària 
“FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA” de millora del 
Servei d’Inspecció Tècnica de vehicles. 

 
2.- Autoritzar al President de la Comissió de 

Cooperació Municipal Foment i Ocupació Sr. Antoni Alorda 
Villarrubias, per a la signatura dels acords esmentats, 
així com els documents necessaris per l’execució del 
mateixos.” 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
  

PUNT 16.- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ DE LA FINCA “ SON 
AMER”. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 

 
“ El Ple del Consell de Mallorca, en sessió 

ordinària de dia 2 de novembre de 1998, adoptà el següent 
acord: 

"1.- Iniciar els tràmits per a l´adquisició, 
mitjançant procediment negociat,  de la finca " Son Amer " 
del terme municipal d´Escorca, ja que, d´acord amb 
l´informe tècnic que consta a l´expedient, és " la única 
que es troba en venda i que reuneix les condicions 
necessàries per a situar-hi un refugi amb les 
característiques necessàries per a formar part de la ruta 
de pedra en sec". 

 
2.- Aprovar el Plec de Condicions Administratives 

Particulars que han de regir l´adquisició de la finca 
esmentada. 

 
3.- Aprovar una despesa màxima per a aquesta 

contractació de cent setanta milions dues-centes mil 
pessetes (170.200.000 Ptes) amb càrrec a la partida 
pressupostària 10.12120.62200.  

 
4.- Sol.licitar oferta econòmica a la propietat 

de la finca, que s´haurà d´emplanar d´acord amb el model 
oficial de proposició que figura com annexe 1 del Plec de 
Condicions, acompanyant la documentació que es relaciona a 
la clàusula sisena del Plec esmentat. 

 
5.- Delegar a la Comissió de Govern del Consell 

Insular de Mallorca l´adjudicació d´aquest contracte."    
 
En data 1 de desembre de 1998 ha tingut entrada 

en el Consell de Mallorca escrit de dia 12 de novembre de 
1998 dels propietaris de la finca "Son Amer" presentant la 
proposició sol·licitada. 

 
La Mesa de Contractació d´aquest procediment 

negociat, en sessió de dia 9 de desembre de 1998, ha 
procedit a l´obertura de la proposició presentada i ha 
acordat elevar a l´òrgan de contractació proposta 
d´adquisició de la finca per l´import sol·licitat pels 
propietaris (170.000.000 ptes) i la resta de condicions que 
consten a la plica presentada. 

 
 Per encàrrec del Consell de Mallorca l´Enginyer 

Agrònom, Sr.Joan March Serra, ha emés informe de valoració 
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de la finca i l´Arquitecte de la Corporació, Sr. Pere Bonet 
Nadal, també ha informat sobre l´adequació de la proposició 
presentada per la propietat de la finca a les condicions 
del plec de clàusules. 

 
Per tot això, el President de la Comissió 

informativa de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació fa 
la següent proposta d´ 

ACORD 
 
Adquirir la finca "Son Amer" del terme municipal 

d´Escorca per import de cent setanta milions de pessetes 
(170.000.000 de ptes ) amb càrrec a la partida 
pressupostària 10.12120.62200 (reserva de crèdit nº 
1998052845) i les demés condicions que consten a la 
proposició presentada pels propietaris de la finca Srs  
Miguel Amer Bibiloni, NIF 41.129.347 B, Maria de la 
Concepción Amer Bibiloni, NIF 41.113.827 Q, Maria del 
Carmen Escobar Quijada, NIF 45.027.045 Z i Antonia Planisi 
Vidal, NIF 41.336.263 L. “  
  
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 17.- CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA I LA FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA 
DE MALLORCA – PIMEM. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
  “ ANTECEDENTS: “ El Consell Insular de Mallorca 
dóna suport a aquelles iniciatives dirigides al foment del 
comerç a l’interior de l’illa i, en especial, al 
desenvolupament del sector de la petita i mitjana empresa. 
En aquest sentit, la Federació de la Petita i Mitjana 
Empresa de Mallorca (PIMEM), com a representant d’una gran 
part de les associacions d’aquesta àrea econòmica, ve 
realitzant accions dirigides a la defensa i promoció 
d’aquest sector mitjançant l’assessorament tècnic al seus 
afiliats i la realització de campanyes promocionals 
específiques. Per aquests motius, i atesa l’existència de 
crèdit amb el núm. 19980524433, es sotmet a votació la 
següent proposta d’ 
 

ACORD 
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  1.- Aprovar la proposta de Conveni Marc adjunta 
entre el Consell Insular de Mallorca i la Federació de la 
Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM). 
 
  2.- Autoritzar l’Hble. Sra. Catalina Mª Bover i 
Nicolau, Consellera Delegada de Foment i Ocupació, a signar 
la proposta de Conveni adjunta. 
 
  3.- Aprovar l’aportació econòmica d’1.500.000.-
PTA. a la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de 
Mallorca (PIMEM), NIF G-07060395, amb domicili social a 
l’Avda. Alemanya, núm. 2  3r., de Palma, en concepte 
d’annex per a l’any 1998 del present conveni. 

 
4.- Procedir a bestreure un 50% de la quantitat 

aprovada al punt tercer del present acord, i que es 
justificarà a la finalització de les accions finançades.” 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 18.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT AMB 
L’AJUNTAMENT DE LLOSETA PER A LA REALITZACIÓ  DE LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ D’UN TEATRE MUNICIPAL.  

 
 Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
 “ El dia 18 de juny de 1998 el Consell  Insular 

de Mallorca i l’Ajuntament de Lloseta varen signar un 
Conveni per la construcció d’un Teatre Municipal a 
l’esmentat municipi. Al Conveni signat  s’estipulava que el 
pressupost de contracte de les obres del Teatre pujava a la 
quantitat de 104.071.403 pessetes, i el Consell Insular de 
Mallorca subvencionava a l’Ajuntament de Lloseta amb la 
quantitat màxima de 83.257.122 pessetes dins les anualitats 
1998,1999,2000 i 2001.  

 
 L’Ajuntament de Lloseta no ha pogut dur a terme 

l’adjudicació de l’esmentat Teatre per la quantitat 
inicialment pressupostada de 83.257.122 pessetes, degut a 
que els licitadors no acreditaren el compliment de les 
condicions establertes en el Plec de Clàusules i a que les 
ofertes presentades varen ésser superiors al preu de 
contracte, per la qual cosa l’Ajuntament ha proposat al 
Consell Insular de Mallorca un nou finançament de les obres 
i afegir una nova anualitat, mitjançant  una modificació 
del Conveni subscrit el seu dia. 
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 Per tot això el President de la Comissió de 

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

 
        A C O R D  
 
 Modificar el Conveni subscrit amb l’Ajuntament de 

Lloseta el dia 18 de juny de 1998 per a la realització de 
les obres de “Teatre Municipal”, degut al nou finançament 
proposat per l’Ajuntament. 

 
 El finançament de les esmentades obres que es 

reflexarà al nou Conveni és el següent: 
  
 
ANY PRESSUPOST APOR. CIM APOR. AJUNT % 

1998 32.151.376 26.151.376 6.537.844 80 
1999 28.125.000 22.500.000 5.625.000 80 
2000 34.615.385 22.500.000 12.115.385 65 
2001 34.615.385 22.500.000 12.115.385 65 
2002 23.751.316 15.438.355 8.312.961 65 
TOTAL 153.796.305 109.089.731 44.706.574  

 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
 

PUNT 19.- MODIFICACIÓ CONVENI ASSOCIACIÓ CULTURAL 
SANS AUGMENT DE LA SUBVENCIÓ, MITJANÇANT DESPESA PLURIANUAL, 
INFRAESTRUCTURES TEATRE DE SANS. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió de Cultura i Patrimoni Històric: 
 

“ Introducció i informe 
 
  La Comissió de Govern del CIM, en sessió de 9 de 
juny de 1998, acordà, entre d'altres, establir un conveni 
amb l'Associació Cultural Sans, per a la modernització de 
les infraestructures del Teatre de Sans, i destinar-hi 
3.000.000.- PTA, a càrrec de la partida 20.45130.78902. 
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  Es tracta d'augmentar la quantitat destinada per 
al manteniment infraestructural de la sala i de l'escola, 
mitjançant una despesa plurianual. 
   
Pressupost 
 
  El pressupost de rehabilitació integral de 
l'edifici és de 106.468.019.- PTA. 
 
  Quantitats plurianuals que es proposa concedir: 
   
  8.000.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
1998 
  7.500.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
1999 
  7.000.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
2000 
  6.500.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
2001 
   
   
  Per això es proposa que es prenguin el següent 
 
Acord 
 
  Concedir a l'Associació Cultural Sans, amb CIF G-
07566490, 29.000.000.-PTA per a la modernització de les 
infraestructures del Teatre de Sans, a  abonar de la manera 
següent: 
  8.000.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
1998 (partida 20.45130.78902) 
  7.500.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
1999 
  7.000.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
2000 
  6.500.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
2001 
 
a l'empara dels arts. 155.1 a), 3 i 5  de la Llei 39/88 de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i 80 a) i 
81 del RD 500/1.990, de 20 d'abril, que desenvolupa el títol 
VI de la Llei esmentada i atès l'informe emès pel 
Coordinador de Cultura i Patrimoni Històric.   
 
  Aquest acord modifica el conveni vigent amb 
l'Associació Cultural Sans, acordat per la Comissió de 
Govern de 9-6-98.” 
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S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 20.- CONVENI SUBVENCIÓ MITJANÇANT DESPESA 
PLURIANUAL INFRAESTRUCTURES SEU SOCIETAT ARQUEOLÒGICA 
LUL.LIANA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la 

Comissió de Cultura i Patrimoni Històric: 
 

“ Introducció i informe 
 
  Es tracta d'establir un conveni amb la Societat 
Arqueològica Lul.liana, per al manteniment infraestructural 
de la seva seu, mitjançant una despesa plurianual. 
 
  L'edifici, documentat des del segle XV, conserva 
les característiques d'una casa medieval modificada i 
reformada en diferents etapes de la seva vida i, en 
especial, en el segle XIX, quan passpa a formar part del 
patrimoni de la família Aguiló.  
   
  La planta baixa i els estudis s'han restaurat. 
Manca rehabilitar l'habitacle de ponent, segons el següent 
pla d'actuació: 
 
  1.- Revisió de la teulada 
  2.- Adequació de les algorfes i planta superior 
per a dipòsits 
  3.- Restauració de la planta noble 
  4.- Condicionament dels baixos per a futures 
activitats. 
 
  Aquestes obres tenen com a objectiu fonamental 
posar a l'abast de la societat el tresor bibliogràfic i la 
rica hemeroteca que ha recollit la Societat al llarg de més 
de cent anys de vida. 
   
Pressupost 
 
   
  7.000.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
1998 
  6.500.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
1999 
  6.000.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
2000 
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  5.500.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
2001 
   
 
  Per això es proposa que es prenguin els següents 
 
Acords 
 
  1.- Subscriure el conveni adjunt, amb la Societat 
Arqueològica Lul.liana, amb CIF G-07083769, per a la 
modernització de les infraestructures de la seva seu, i 
destinar-hi 24.000.000.-PTA, a abonar de la manera següent: 
  7.000.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
1998 (partida 20.45130.78905) 
  6.500.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
1999 
  6.000.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
2000 
  5.500.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
2001 
 
a l'empara dels arts. 155.1 a) i 3. de la Llei 39/88 de 28 
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i 80 a) i 81 
del RD 500/1.990, de 20 d'abril, que desenvolupa el títol VI 
de la Llei esmentada i atès l'informe emès pel Coordinador 
de Cultura i Patrimoni Històric.   
 
  2.- Autoritzar el conseller Damià Pons Pons, 
president de la Comissió de Cultura i Patrimoni Històric, 
perquè el firmi.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
          PUNT 21.- CONVENI OBRA CULTURAL BALEAR SUBVENCIÓ 
MITJANÇANT DESPESA PLURIANUAL PROJECTE REHABILITACIÓ I 
REESTRUCTURACIÓ CASAL ALCOVER 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió de Cultura i Patrimoni Històric: 
 

“ Introducció i informe  
   
  Correspon al Consell de Mallorca, tal com dicta 
l'article 31 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, 
el govern, l'administració i la representació de l'illa, i 
com a institució de govern, i d'acord amb la Llei de 
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normalització lingüística a les Illes Balears, ha de 
garantir, i té la voluntat de fer-ho, el foment, el respecte 
i la protecció de la llengua, la cultura i la identitat 
pròpies, tot arribant a acords amb aquelles entitats 
associatives que facin avançar el procés de normalitat 
lingüístico-cultural del nostre poble. 
 
  L'Obra Cultural Balear és una entitat que té per 
finalitat el foment del coneixement, l'ús i la divulgació de 
la llengua catalana i la cultura de les illes Balears, i que 
disposa per a aquesta finalitat dels recursos tècnics i 
organitzatius, que avalen els seus més de trenta anys de 
feina.   
 
   El Consell de Mallorca considera fonamental les 
actuacions en favor de la difusió estatal i supraestatal de 
la llengua i la cultura catalanes; és per això que, en el 

conveni vigent amb l'OCB es compromet a col⋅laborar en la 
rehabilitació i posada en funcionament del Centre 
Internacional de Cultura i Casa-Museu Joan Alcover, i a fer 
possible la seva integració dins la xarxa de biblioteques i 
centres culturals coordinats pel Consell mateix. 
 
   

Pressuposts  
 
  Pressupost total de les obres a realitzar: 
189.472.207.- PTA 
 
  Quantitats plurianuals que es proposa concedir: 
 
  11.000.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
1998 
  10.500.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
1999 
  10.000.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
2000 
  9.500.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
2001 
   
    
  Per això es proposa que es prengui el següent 
 
Acord  
 
  1.- Establir amb l'Obra Cultural Balear, amb CIF G 
07070196,  el conveni adjunt, per al projecte de 
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rehabilitació i de reestructuració del Casal Alcover  i 
destinar-hi 41.000.000.-PTA, a abonar de la manera següent: 
  11.000.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
1998 (partida 20.45130.78901) 
  10.500.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
1999 
  10.000.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
2000 
  9.500.000.-PTA a càrrec dels pressuposts per a 
2001 
 
a l'empara dels arts. 155.1 a), 3 i 5  de la Llei 39/88 de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i 80 a) i 
81 del RD 500/1.990, de 20 d'abril, que desenvolupa el títol 
VI de la Llei esmentada i atès l'informe emès pel 
Coordinador de Cultura i Patrimoni Històric.   
 
  2.- Autoritzar el conseller Damià Pons Pons, 
president de la Comissió de Cultura i Patrimoni Històric, 
perquè el firmi.” 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
   

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS. 
 
 
PUNT 22.- PERMUTA DE L’IMMOBLE DEL CARRER 

TOLEDO,14 DE SA VILETA PER UN SOLAR DEL CARRER MARIBEL 31 
DE SA VILETA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta del 
President de la Comissió de Serveis Generals I Recursos 
Humans: 
 
  “ ANTECEDENTS: 1. El Consell de Mallorca és 
propietari d’un immoble situat al carrer Toledo de Sa 
Vileta que prové de l’herència de D. Bernat Barceló Garí, 
mort el 2 de gener de 1989, el qual en testament de 18 
d’agost de 1980 nomenà hereus universals al seu fill, 
Guillermo-Jesús ( mort el 24 de febrer de 1993) com a 
usufructuari universal i nuda propietària a la Institució 
Clínica Mental de Jesús, Hospital Psiquiàtric de Palma, 
segons consta a l’Escriptura de manifestació, acceptació i 
adjudicació d’herència de data 22.11.1994 en compliment de 
l’acord del Ple de la Corporació de data 4 d’octubre de 
1993.          
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  Segons els Serveis Tècnics, es troba en mal estat 
de manteniment i conservació, incomplint les mínimes normes 
d’habitabilitat i per altra banda l’estructura portant de 
l’edifici feta a base de parets de càrrega de marès no 
seria la idònia per a suportar una nova planta. L’han 
valorat en 9.012.000 PTA. 
 
  L’immoble té caràcter patrimonial. 
 
  Per altra part, el  Sr. Pedro Vives Mas,   està 
disposat a pagar la quantitat de tres milions de pessetes  
per a completar l’equivalència entre la finca situada al 
carrer Maribel nº 31 de la seva propietat, de 275 m2 i la 
finca del Consell del Carrer Toledo, 14 quantitat que 
sumada a la despesa que originaria la demolició i la major 
superfície del solar a permutar fan aconsellable aquesta 
operació. Aquest solar ha estat valorat en  6.015.625 PTA. 
  
  La finalitat d’aquesta permuta és la construcció 
d’una casa per acolliment de menors. 
 
  2.Vista la disposició a la permuta per part del 
Sr. Vives Mas. 
 
  3. Vist l’Informe del TAG de Patrimoni, 
 
  4. Atès el RD 1372/86 de 13 de juny, Reglament de 
Béns de les Entitats Locals articles 112, que estableix: 
“no serà necessària la subhasta en els casos d’alienació 
mitjançant permuta amb altres béns de caràcter immobiliari, 
previ expedient que acrediti la necessitat d’efectuar-la i 
que la diferència de valor entre els béns que es tracti de 
permutar no sigui superior al 40% del que el tengui major.” 
 
  Es proposa l’adopció del següent 
 
   A C O R D 
 
 
  1. Permutar la finca situada al carrer Toledo, 14 
de Sa Vileta de Palma, propietat del Consell de Mallorca, 
inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 al foli 100, 
tom 3820 de l’arxiu llibre 623 de Palma IV, finca 41.440, 
amb el solar situat al carrer Maribel, 31 de Sa Vileta de 
Palma el propietari del qual és D. Pedro Vives Mas, amb NIF 
43.055.208-J i inscrit  al Registre de la Propietat núm. 
Dos, al foli 46, tom 3928, llibre 729 de Palma IV, finca 
49.398  amb l’obligació del  pagament de tres milions de 
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pessetes per part del Sr. Vives Mas a l’acte d’atorgament 
de la  escriptura pública. 
 
  Aquesta permuta té caràcter civil quan als seus 
efectes i extinció, sense perjudici dels actes separables 
que tenen caràcter administratiu d’acord amb el que preveu 
l’article 9.2 de la Llei 13/95 de 18 de maig de Contractes 
de les Administracions Públiques.  
 
  Es justifica per la necessitat i conveniència de 
poder edificar en el solar de major cabuda  una llar de 
acolliment per als menors. 
 
  2. Les despeses  d’atorgament d’escriptura 
pública, de registre i els tributs legalment exigibles com 
a conseqüència d’aquesta permuta, aniran a càrrec de la 
part que legalment correspongui. 
   
  3. Facultar l’Honorable Presidenta del Consell de 
Mallorca per a signar els documents que siguin necessaris 
per dur a terme aquest acord. 
 
  4. Comunicar a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears aquesta permuta.” 
  

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

Acabada la sessió el president, Sr. Triay, 
desitja bones festes i molts d'anys a tots. 
 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. 
Presidenta, aixeca la sessió a les catorze hores i 
cinquanta cinc minuts, de tot el qual se n'esten la present 
acta, que jo com a Secretari certific, amb el vist-i-plau 
de l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de Mallorca. 
 

   V.i P, 
LA PRESIDENTA, 

 
 

 

 

 
 
 
 


