
 1

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

 
 
 
 

A les onze hores i vint minuts del dia vuit de març de mil nou-cents 
noranta-nou es reuneix, en sessió ordinària del Ple del Consell Insular de Mallorca, amb 
els assistents que a continuació es relacionen: 
 

Hble. Sra. Presidenta: Maria Antònia Munar Riutort. 
 

Hbles. Srs. Consellers:   Margarita Ferrando i Barceló, ,  Maria de los 
Reyes Carbonell Alberti, Andres Riera i Bennàsar, Mauricio Rovira de Alós, Juan 
Flaquer Riutort, Carlos Felipe Cañellas Fons, , , José Maria Gonzàlez i Ortea, María 
Salom i Coll, Bartomeu Blanquer i Sureda, Francisco Antich Oliver, José Ramón Orta 
Rotger, , Francesc Triay Llopis, Antoni Alorda i Vilarrubias, Juan Mesquida Ferrando, 
Damià Pons i Pons, Antonio José Diéguez i Seguí, Catalina Mercedes Amer i Riera, 
Andres Crespí i Plaza, Francesc Quetglas i Rosanes, Catalina Maria Bover i Nicolau, 
Damià Pons i Pons, Pere Sampol i Mas, Antoni Sansó Servera, Antonio Pascual i Ribot, 
Eberhard Grosske i Fiol, Maria Margarita Thomas i Andreu, Joana Ana Vidal Burguera. 
  
  

Consellers que excusen la seva assistència: Hble. Sr. Alejandro Pablo 
Espinós Bonmatí, Juan Verger Pocoví, Guillermo Vidal i Bibiloni, Maria del Pilar 
Ferrer i Bascuñana, Maria Rosa Estaras Ferragut. 

 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 

 
Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 
 
El Sr. Blanquer entre en el punt 22, surt el punt 31, es reincorpora al punt 

37,  el Sr. Alorda s'absenta el punt 11 i es reincorpora al punt 19, la Sra. Ferrando 
s'absenta al punt 22 i es reincorpora al punt 32, la Sra. Salom s'absenta al punt 22 i es 
reincorpora al punt 6 del despatx extraordinari. 

 
Abans de començar a debatre els punts de l'ordre del dia, la presidenta 

proposa incloure una moció d'urgència presentada per l'equip de govern amb l'objectiu 
d'iniciar la suspensió de la urbanització del Pujol de Santanyí. 
 

El Sr. Rovira (PP) vol que consti en acta que el seu grup ni tan sols no té 
còpia de la proposta. 
 

La presidenta fa notar que és el mateix sistema que el de lectura única. 
No li agrada gens tampoc. Anuncia que ara mateix es repartirà el text de la proposta. 
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Se sotmet a votació i s'acorda incloure aquest punt dins l'apartat del 
despatx extraordinari per desset vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU) i nou en contra 
(PP, Mixt). 
 

Per altra banda, la presidenta proposa incloure-hi també les propostes de 
constitució dels consells sectorials de la Joventut, de l'Esport Escolar, de Cultura, de 
Formació i Ocupació i Agrari. 
 

S'acorda per unanimitat incloure aquests punts en l'ordre del dia. 
 

Així es confecciona el següent ordre del dia del despatx extraordinari: 
 

1.- Proposta de creació del Consell Sectorial Agrari de Mallorca. 
 

2.- Proposta de creació del Consell Sectorial de Formació i Ocupació de 
Mallorca. 
 

3.- Proposta de creació del Consell Sectorial de Cultura de Mallorca. 
 

4.- Proposta de creació del Consell Sectorial de l'Esport Escolar de 
Mallorca. 
 

5.- Proposta de creació del Consell Sectorial de la Joventut de Mallorca. 
 

6.- Moció de l'equip de govern referida a l'inici de l'expedient de 
suspensió de la urbanització del Pujol. 

 
 
PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (23-12-98). 

 
 

S'aprova l'acta per assentiment. 
 
  PRESIDÈNCIA. 
 
  2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
   
 

El Sr. Rovira (PP) es refereix a una sèrie de decrets del dia 30-12-98 en 
què la presidenta recupera competències de la Comissió de Govern. Demana que 
expliqui per quin motiu la contractació de material informàtic, i les adjudicacions de 
segons quines obres les ha recuperades Presidència es refereix també al decret de dia 
25-01-99 sobre subvencions en matèria de Benestar Social. 
 

La presidenta respon que es tracta de necessitats d'agilitat que es 
produeixen a final d'any en què s'avoca la competència i després es dóna compte a la 
Comissió de Govern. Normalment l'acord prové de la Comissió i Presidència l'accepta. 
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El Sr. Rovira (PP) demana una còpia de tots els decrets que Presidència 
ha signat per aquest concepte durant els darrers sis mesos. 
 

La presidenta respon que se li farà arribar. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). Es refereix al decret de dia 4-1-99 sobre uns 
pagaments en concepte d'estudis sobre Mallorca com a illa turística i al decret de dia 4-
1-99 sobre el departament de Menors . En demana una còpia. 
 

La presidenta respon que se'ls hi faran arribar. 
 
  3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 
  Es dóna compte de la següent decrets: 
 

"ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Cotenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el 
recurs contenciós-administratiu interposat pel Procurador Sr. Pascual Fiol, en 
representació de la Societat MELLRAY S.A., contra "acord del Ple del C.I.M. de 2 de 
novembre de 1998, relatiu a la suspensió de planejament de sòl urbanitzable de l'Illa de 
Mallorca, publicat en el BOCAIB núm. 149 de 21-11-98". Actuacions 25/99. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoraria Jurídica del C.I.M. de 27 de gener de 1999, 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 Cotenciosa-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 17 vots a favor(PSOE, PSM,EN, UM, EU) i 9 
abstencions (PP, MIXT). 
 
 

" ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el 
recurs contenciós-administratiu interposat per la Procuradora Sra. Truyols Alvarez-
Novoa, en representació dels Srs. Jaime Domenech Torrens, Francisco Torres Mir, 
Antonio Ferrer Bisquerra, Agustin Sola Cuevas, Miguel Ramis Puigros i Antonia 
Comas Caimari, contra “acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 2-11-98 pel 
qual s’acorda, entre d’altres, la suspensió del planejament del Polígon AS-6 Port 
d’Alcúdia-Extensió, classificat com a sòl urbanitzable en el municipi d’Alcúdia”. 
Actuacions 68/99. 
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 Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l’informe de 
l’Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 1 de febrer de 1999, 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 17 vots a favor(PSOE, PSM,EN, UM, EU) i 9 
abstencions (PP, MIXT). 
 

" ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el 
recurs contenciós-administratiu interposat per la Procuradora Sra. Truyols Alvarez-
Novoa, en representació de CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA 
S.A., contra “acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 2 de novembre de 1998 
pel qual s’acorda la suspensió del planejament del Polígon AS-6 Port d’Alcúdia-
Extensió, classificat com a sòl urbanitzable en el municipi d’Alcúdia”. Actuacions 
69/99. 
 

 Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l’informe de 
l’Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 1 de febrer de 1999, 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 17 vots a favor(PSOE, PSM,EN, UM, EU) i 9 
abstencions (PP, MIXT). 
 
 

" ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el 
recurs contenciós-administratiu interposat per la Procuradora Sra. Truyols Alvarez-
Novoa, en representació de VIBELBA S.L., contra “acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de 2 de novembre de 1998 pel qual s’acorda la suspensió del planejament del 
Polígon SA TALAIOLA, classificat com a sòl urbanitzable en el municipi de Santanyí”. 
Actuacions 70/99. 
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 Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l’informe de 

l’Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 1 de febrer de 1999, 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 17 vots a favor(PSOE, PSM,EN, UM, EU) i 9 
abstencions (PP, MIXT). 
 
 

" ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el 
recurs contenciós-administratiu interposat pel Procurador Sr. Juan María Cerdó Frías, 
en representació de GARRIGA BAIXA S.L, contra “acord del Ple del C.I.M. de 2-11-
98 de suspensió del planejament a sòl urbanitzable de l’illa de Mallorca, en virtut del 
qual i referit al mateix se suspèn en base a l’art. 51 del T.R. de la Llei del Sòl de 1976 el 
sector urbanitzable del municipi de Campos anomenat THM-XX-1, Sa Marina”. 
Actuacions 99/99. 
 

 Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l’informe de 
l’Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 5 de febrer de 1999, 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 17 vots a favor(PSOE, PSM,EN, UM, EU) i 9 
abstencions (PP, MIXT). 
 
 

" ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el 
recurs contenciós-administratiu interposat pel Procurador Sr. José Luis Nicolau Rullán, 
en representació de RIUSA II S.A., contra “l’acord del Consell Insular de Mallorca de 2 
de novembre de 1998 relatiu a la suspensió de planejament respecte del Sector 6.22 
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extensiva Cala Anguila-Cala Murada del  terme municipal de Manacor”. Actuacions 
76/99. 
 

 Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l’informe de 
l’Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 5 de febrer de 1999, 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 17 vots a favor(PSOE, PSM,EN, UM, EU) i 9 
abstencions (PP, MIXT). 
 
 

" ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el 
recurs contenciós-administratiu interposat pel Procurador Sr. José Antonio Cabot 
Llambías, en representació del Sr. Baltasar Pujol Covas, contra “l’acord del Ple del 
Consell Insular de Mallorca de 5 d’octubre de 1998, pel qual es considera  en qualitat de 
propietari, responsable d’una infracció urbanística greu”. Actuacions 36/99. 
 

 Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l’informe de 
l’Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 5 de febrer de 1999, aquesta Presidència, per 
raons d’urgència i amb fonament a l’article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d’abril, resolc 
que el Consell Insular de Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en dit recurs. 
Assumirà la representació del Consell Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. 
María Luisa Vidal Ferrer i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i 
la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l’Assessoria 
Jurídica del C.I.M., en base a l’article 447.2 de la llei orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, a la primera sessió que 
farà per a la seva ratificació." 
 
  Es ratifica el decret per unanimitat.   
 

"ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el 
recurs contenciós-administratiu interposat pel Procurador Sr. José Antonio Cabot 
Llambías, en representació de BEAUTIFUL DREAMER S.L., contra “l’acord del Ple 
del Consell Insular de Mallorca de 2 de novembre de 1998 BOCAIB nº 149 de 21 de 
novembre de 1998, pel qual s’acorda suspendre la vigència del planejament per a la 



 7

seva revisió del sector urbanitzable anomenat Polígon Chopin del terme de 
Valldemossa”. Actuacions 56/99. 
 

 Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l’informe de 
l’Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 5 de febrer de 1999, 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 17 vots a favor(PSOE, PSM,EN, UM, EU) i 9 
abstencions (PP, MIXT). 
 
  " ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el 
recurs contenciós-administratiu interposat per la Procuradora Sra. Francisca Vidal 
Ripoll, en representació de URBANIZACIONES Y PROYECTOS S.A., contra “acord 
del Ple del Consell Insular de Mallorca de 2 de novembre de 1998 pel qual s’acorda 
suspendre la vigència del planejament”. Actuacions 73/99. 
 

 Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l’informe de 
l’Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 8 de febrer de 1999, 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 17 vots a favor(PSOE, PSM,EN, UM, EU) i 9 
abstencions (PP, MIXT). 
 
 

" ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant el Jutjat de 
Primera Instància Número 15 de Palma en el judici verbal número 90/99 interposat pel 
Procurador Sr. Miguel Ferragut Rosselló, en representació del Sr. Francisco Martinez 
Serrano, contra reclamació de danys per accident de trànsit. 
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  Vista la meritada citació i examinat l'informe de l'Assessoria Jurídica del 
C.I.M. de 10 de febrer de 1999, 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 el Jutjat de Primera Instància número 15 de Palma en dit 
judici. Assumirà la representació del Consell Insular de Mallorca el Sr. Gabriel de Oleza 
Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la Llei Orgànica 6/85. 
 
  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 
Cotenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el 
recurs contenciós-administratiu interposat pel Procurador Sr. Reinoso Ramis, en 
representació de SUD RÀPITA S.L., contra "acord del Ple del C.I.M. de 2-11-98 pel 
qual es va acordar suspendre el planejament municipal de Campos, i en particular al 
sector apte per urbanitzar THM II de Son Durí (La Ràpita)". Actuacions 118/99. 

 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoraria Jurídica del C.I.M. de 11 de febrer de 1999, 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 Cotenciosa-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 17 vots a favor(PSOE, PSM,EN, UM, EU) i 9 
abstencions (PP, MIXT). 
 
 

" ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Cotenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el 
recurs contenciós-administratiu interposat pel Procurador Sr. Nicolau Rullan, en 
representació de MONTAÑAMAR S.A., contra "acord del Ple del C.I.M. de 2-11-98 
pel qual es va acordar suspendre la vigència del planejament, per a la seva revisió , a 
l'àmbit dels següents sectors urbanitzables dels municipis que a continuació es 
relacionen: Alcúdia: 1.AS-16, Toscamar, Pol. 6, Sector VII". Actuacions 125/99. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoraria Jurídica del C.I.M. de 11 de febrer de 1999, 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 Cotenciosa-Administrativa 
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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 17 vots a favor(PSOE, PSM,EN, UM, EU) i 9 
abstencions (PP, MIXT). 
 
 
  " ASSUMPTE: Compareixença a la Jurisdicció Voluntària núm. 58/99 
davant el Jutjat de Primera Instància Núm. 3 de Palma, promogudes per la Sra. Damiana 
Francisca Alemany Hernández, per recurs contra resolució administrativa.. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 1 de febrer de 
1999 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 dita citació Jurisdicció Voluntària número 58/99 seguides davant el Jutjat 
de Primera Instància Número 3 de Palma, mitjançant els lletrats adscrits a l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M. Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen de España Fortuny, 
indistintament que, en base a l'article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, 
assumiran la representació i direcció d'aquest. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, en la primera sessió 
que farà, per a la seva ratificació." 
 
  Es ratifica el decret per unanimitat. 
 

" ASSUMPTE: Compareixença a les Actuacions nº 118/99 davant el 
Jutjat de Primera Instància nº 12 Negociat M de Palma, sobre desemparament del menor 
José Luís Castillo Jiménez promogudes per la Sra. Maria Jiménez Moreno. 
 
  Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 22 de febrer de 
1999 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 118/99 seguides davant el Jutjat de Primera 
Instància nº 12 Negociat M de Palma, mitjançant els lletrats adscrits a l’Assessoria 
Jurídica del C.I.M. 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, en la primera sessió 
que farà, per a la seva ratificació." 
 
  Es ratifica el decret per unanimitat. 
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" ASSUMPTE: Compareixença en el Procediment Menor Quantia núm. 

77/99 seguit davant el Jutjat de Primera Instància Num. 6, Negociat D de Palma, en 
representació i defensa de la menor tutelada Sr. Carmen Silvia Oliver Weiss, sobre 
embargament preventiu de bens. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 2 de març de 1999 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 en el 
Procediment Menor Quantia 77/99 seguit davant el Jutjat de Primera Instància núm. 6, 
Negociat D 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. 
   

PUNT 4.- PROPOSTA DE NOMENAMENT REPRESENTANT DEL 
CIM AL COMITÈ AUTONÓMIC DE CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES 
BALEARS. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

  " Vist l'escrit remès pel President de Creu Roja de les Illes Balears de 
data 11 de gener de 1999 en el qual sol.licita en nomenament del representant del CIM 
al Comitè Autonómic de Creu Roja Espanyola a les Illes Balears, aquesta Presidència 
proposa nomenar el Sr. Antoni Alemany Cladera en substitució del  Sr. Damià Pons 
Pons." 
 

La presidenta aclareix que es tracta d'un canvi entre el Sr. Damià Pons i 
el Sr. Alemany. 
 

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

PUNT 5.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CIM A 
LA COMISSIÓ MIXTA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA D'USOS 
CULTURALS DEL PARC DE LES ESTACIONS DE PALMA, PREVISTA AL 
CONVENI DE 28 DE DESEMBRE DE 1998 SIGNAT PER AQUEST CONSELL, 
LA CONSELLERIA DE FOMENT I L'AJUNTAMENT DE PALMA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
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" El conveni a la capçalera crea una Comissió mixta per dur a terme els 
manaments de la resolució de 5 de maig de 1997 de cloenda de l'expedient per la petició 
de declaració com a Bé d'Interès Cultural de les Estacions de Palma. 

 
Del treball d'aquesta Comissió s'espera la redacció d'unes bases per a la 

conservació i preservació de divers material ferroviari i dels conjunts documentals 
existents; també l'establiment de les directrius de redacció d'un projecte d'usos culturals 
dels immobles catalogats, així com el tractament museístic i arxivístic dels elements de 
valor histórioindustrial que queden fora d'us per raó de les obres. 

 
A fií de fer possible l'acompliment del objectius exposats, es proposa 

elevar al Ple del Consell Insular la següent 
 
PROPOSTA D'ACORD 

 
  Nomenar al Sr. Guillem Daviu Pons, Cap del Servei de Patrimoni 
Históric i al Sr. Jaume Cardell Perelló, Tècnic arqueóleg del referit Servei com a 
membres tècnic representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió Mixta 
establerta per la clàusula segona del conveni marc de col.laboració entre el Consell 
Insular de Mallorca, la Comunitat Autónoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de 
Palma per a la realització del programa d'usos culturals del Parc de les Estacions de 
Palma." 
 
 

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

La presidenta recorda que es tracta d'un conveni amb l'Ajuntament de 
Palma i el Govern Balear. Tot i així el grup del PP pot votar allò que vulgui. 
 

El Sr. Rovira (PP) explica que allò que es vota ara és el nomenament de 
les persones i que sobre aquest nomenament el seu grup no hi ha participat. 
 

 
PUNT 6.- PROPOSTA  EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DE LA 

SALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA SECCIÓ TERCERA DEL 
TRIBUNAL SUPREM, DEL RECURS D’APEL.LACIÓ CONTRA LA 
SENTÈNCIA NÚM. 170 DE 2 D’ABRIL DE 1990 DE LA SALA 
CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LES ILLES BALEARS, ACTUACIONS 43/87, PROMOGUDES 
PER L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

 " Vista la sentència de la Sala Contenciosa-Administrativa Secció 
Tercera del Tribunal Suprem, del recurs d’apel.lació contra la sentència núm. 170 de dia 
2 d’abril de 1990 de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears, Actuacions 43/87, promogudes per l’Ajuntament d’Alcúdia 
i examinat l’informe de l’Assessoria Jurídica del Consell Insular de Mallorca de dia 25 
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de febrer de 1999, aquesta Presidència, en ús de les atribucions que li confereix la 
legislació vigent, fa la següent proposta d’ 
 

ACORD 
 

Executar la sentència de la Sala Contenciosa-Administrativa Secció 
Tercera del Tribunal Suprem, del recurs d’apel.lació contra la sentència núm. 170 de dia 
2 d’abril de 1990 de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears, Actuacions 43/87, promogudes per l’Ajuntament d’Alcúdia, 
la qual diu textualment: 

 
“Que desestimando el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto 

por la representación del Ayuntamiento de Alcúdia (Mallorca) en Autos nº 43 de 1987, 
debemos declarar y declaramos que los actos administrativos impugnados se adecuan a 
derecho, y, en su consecuencia, se confirman, sin que se haga una expresa imposición 
de costas procesales.” 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 

 
PUNT 7.- FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL PLA D’OBRES I 

SERVEIS DE 1997.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió de 

Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
" El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 7 d’abril de 1997, 

aprovà definitivament el Pla d’Obres i Serveis per a 1997. En aquest acord es  disposa 
que les obres incloses en el Pla  hauran d’estar finalitzades abans de dia 31 de desembre 
de 1998. Aiximateix es disposa que l’incompliment de les condicions d’aquest acord 
podrà ésser causa de pèrdua de les subvencions atorgades.  

 
Atès que mitjançant escrit de data 13 de gener de 1999 es va comunicar 

als Ajuntaments que no havien finalitzat les obres del Pla d’Obres i Serveis de 1997, 
que disposaven fins el dia 15 de febrer de 1999 per acabar-les i remetre al Consell de 
Mallorca la darrera certificació i l’acta de recepció. 

 
I atès que s’ha sol·licitat una pròrroga per part dels Ajuntaments 

d’Escorca , Esporles i  Sa Pobla per finalitzar les obres incloses en el Pla d’Obres i 
Serveis, el President de la Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació fa la 
següent proposta d’ 
 

A C O R D 
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1r.- Concedir una pròrroga de dos mesos als següents Ajuntaments que 
finalitzarà el proper 15 d’abril  de 1999  per acabar les obres incloses en el Pla d’Obres 
i Serveis de 1997, que a continuació es relacionen:  

 
AJUNTAMENT D’ESCORCA: “Cotxeres municipals”  
AJUNTAMENT D’ESPORLES: “Magatzem municipal” 
AJUNTAMENT DE SA POBLA: “Adecentament Centre  Joventut” 
 
 
2n.- La resta d’Ajuntaments que a dia 8 de març de 1999 no hagin 

finalitzats les obres del Pla d’Obres i Serveis de 1997 i no hagin presentat al Consell 
Insular la darrera certificació i l’acta de recepció de les mateixes, perdran  la subvenció 
de la part  d’obra pendent d’executar." 

 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Proposa modificar el primer punt per tal de 
concedir una pròrroga fins al 15 d'abril del 99 a l'Ajuntament de Búger per obres de 
pavimentació al camí dels pous de Llubí i senyalització. D'aquesta manera amb els 
ajuntaments d'Escorca, Esporles i sa Pobla, serien quatre els ajuntaments que tendrien 
aquesta pròrroga per al Pla d'Obres i Serveis del 97. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
PUNT 8.- APROVACIÓ  DEFINITIVA DEL PLA D'OBRES I 

SERVEIS DE 1999 I DEL PLA PLURIANUAL 1999-2000  
 
  Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 

" ANTECEDENTS 
 
            El Consell Insular de Mallorca, en sessió plenària de dia 14 de desembre 
de 1998, aprovà inicialment el Pla d'Obres i Serveis de 1999 i el Pla Plurianual 1999-
2000.  
 

Sotmesos a informació pública els esmentats plans durant un termini de 
deu dies hàbils mitjançant anunci en el BOCAIB de dia 2 de febrer de 1999, no s'ha 
presentat cap al·legació ni reclamació en el termini indicat, i els informes sol·licitats a la 
Delegada del Govern a les Balears i a la Comissió Provincial de col·laboració de l'Estat 
amb les Corporacions Locals s'han d'entendre que són favorables ja que no han estat 
emesos en el termini de deu dies hàbils. 
 

Mitjançant escrit de data 19 de gener de 1999 la Direcció General 
d'Administració Local del Ministeri d'Administracions Públiques comunicà al Consell 
Insular l'aportació definitiva de l'Estat al Pla Insular de Cooperació a les obres i serveis 
de competència municipal per a 1999, que es idèntica a la notificada  provisionalment, 
d'acord amb la qual s'havia aprovat inicialment el Pla." 
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MODIFICACIONS DE L'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DEL POS/1999 I 
DEL PLA PLURIANUAL 1999-2000. 

 
 

 Mitjançant escrit de data  19 de gener de 1999 la Direcció General 
d’Administració Local del Ministeri d’Administracions Públiques comunicà la 
financiació definitiva del Progama Operatiu Local Objectiu 5b amb una aportació del 
MAP de 2.300.000 ptes, fons FEOGA-MAP de 2.300.000 pessetes i una aportació 
mínima de les  Corporacions Locals de 9.200.000.- ptes, la qual cosa permet que 
determinades obres incloses inicialment en el Pla d'Obres i Serveis per a 1999 puguin 
financiar-se exclusivament d'aquest programa. Les obres que es finançaran mitjançant el 
Programa Operatiu Local Objectiu 5b seran les següents:  
 

 
 
 
 

 
MUNICIPI 

 
OBRA 

 
PRESS. 

 
FEOGA 
MAP 

 
MAP 

 
FEOGA-
CCLL 

 
CIM 

 
AJUNT. 

 
ALGAIDA 

 
Ronda 
Mitjorn 

 
21.396.20
0 
 

 
1.000 
000 

 
1.000.00
0 

 
4.100.000 

 
11.016.96
0 

 
4.279.24
0 

 
FORNALU
TX 

 
Dot.servei
s c/Alba 

 
2.131.503 

 
300.000 

 
300.000 

 
1.000.000 

 
  318.353 

 
213.150 

 
LLORET 
VISTALEG
RE 

 
Aigua i 
clav.polies
portiu 

 
15.197.78
6 

 
   
1.000.00
0 

 
  
1.000.00
0 

 
4.100.000 

 
     
7.578.007 

 
 
1.519.77
9 

 
 

 
TOTALS 

 
38.725.48
9 

 
2.300.00
0 

 
2.300.00
0 

 
9.200.000 

 
18.913.32
0 

 
6.012.16
9 

 
 
  L’aportació del MAP a les obres dels Ajuntaments d’Algaida i Lloret de 
Vistalegre que estaven incloses a l’aprovació inicial del Pla, s’ha aplicat a les següents 
obres: 
 
- “Aglomerat camí de Sa Garriga” de l’Ajuntament d’Ariany 
- “Aglomerat camí de Sa Canova” de l’Ajuntament d’Ariany 
- “Aglomerat carrer Molins” de l’Ajuntament d’Ariany 
- “Camí de Llubí” de l’Ajuntament de Buger 
- “Ampliació i millora cementiri” de l’Ajuntament de Puigpunyent 
- “Enllumenat públic” de l’Ajuntament de Sant Joan 
- “Pavimentació camí de Son Manxo” de l’Ajuntament de Sant Llorenç   
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A més s’han modificat les següents obres:   
 

AJUNTAMENT DE DEIA: “Pavimentació casc urbà, 1ª fase”. Afegir una anualitat a 
l’any 2000 amb el següent finançament:  
Pressupost : 16.000.000 pessetes 
Aportació CIM: 12.166.400 pessetes 
Aportació Ajuntament: 3.833.600 pessetes 
 
MANCOMUNITAT RAIGUER: “Adquisició camió”. Es modifica el percentatge de 
subvenció, ja que es va aplicar com obra B, i la Mancomunitat ha tramès un certificació 
que el camió es destinarà a la reparació de la pavimentació de vies urbanes dels 
municipis de la Mancomunitat, que es considera una obra A. El finançament de 
l’esmentada obra serà el següent: 
Pressupost: 12.951.400 pessetes 
Aportació CIM: 11.008.690 pessetes 
Aportació Ajuntament: 1.942.710 pessetes 
 
AJUNTAMENT DE FELANITX: “Paviments i serveis Bellpuig” i  “Pavimentació i 
millora Rector Planes”. Es modifiquen els finançaments de les dues obres, ja que estan 
incloses en el Pla Mirall del Govern Balear. El finançament de les obres serà el següent:  
 
“Paviments i serveis Bellpuig” 
Pressupost:             36.684.979 pessetes 
Pla Mirall:                   10.489.565 pessetes 
Pressupost de l’obra sense Mirall:     26.195.414 pessetes 
Aportació MAP:                          13.097.707 pessetes 
Aportació Ajuntament:                   13.097.707 pessetes 
 
“Pavimentació i millora Rector Planes” 
Pressupost 1999:                        12.641.384 pessetes   
Pla Mirall:                              8.725.199 pessetes 
Pressupost de l’obra sense Mirall:       3.916.185  pessetes 
Aportació CIM:                           1.370.665 pessetes 
Aportació Ajuntament:                    2.545.520 pessetes    
 
Pressupost 2000:                        11.274.801 pessetes  
Aportació CIM:                           3.946.180 pessetes 
Aportació Ajuntament:                    7.328.621 pessetes  
 
AJUNTAMENT DE PORRERES: “Zona verda Jaume I” i “Zona verda Molí de 
N’Amengual”. Es modifica el finançament de les dues obres, ja que estan incloses en el 
Pla Mirall del Govern Balear. El finançament de les dues obres serà el següent:  
 
“Zona verda Jaume I” 
Pressupost:                             16.886.051 pessetes 
Pla Mirall:                              8.869.299 pessetes 
Pressupost de l’obra sense Mirall:       8.016.752 pessetes 
Aportació CIM:                           5.210.889 pessetes 
Aportació Ajuntament:                    2.805.863 pessetes 
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“Zona verda Molí de N’Amengual” 
Pressupost:                             19.904.307 pessetes 
Pla Mirall:                             10.850.031 pessetes 
Pressupost de l’obra sense Mirall:       9.054.276 pessetes 
Aportació CIM:                           5.885.279 pessetes 
Aportació Ajuntament:                    3.168.997 pessetes 
 
AJUNTAMENT DE MONTUIRI: Incloure en el Pla d’Obres i Serveis de 1999-2000, 
l’obra “ Abastament i clavegueram zona Coronas” 
Pressupost 1999:         24.060.114 pessetes 
Aportació CIM:      19.248.091 pessetes 
Aportació Ajuntament:      4.812.023 pessetes 
Pressupost 2000:              5.884.206 pessetes 
Aportació CIM:                4.707.365 pessetes 
Aportació Ajuntament:       1.176.841 pessetes 
 
 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY: S’anul·la l’obra “Pavimentació 
camí Sa Punta”, i s’afegeix l’import de l’obra anul·lada a l’obra “Equipament Saló 
parroquial”.El finançament de l’esmentada obra serà el següent:  
 
“Equipament Saló parroquial” 
Pressupost:   8.650.000 pessetes 
Aportació CIM: 5.622.500 pessetes 
Aportació Ajuntament: 3.027.500 pessetes 
 

Per la qual cosa el President de la Comissió de Cooperació, Foment i Ocupació 
fa la següent proposta d’ 

 
A C O R D 
 

1r.- Aprovar definitivament el Pla d'Obres i Serveis de 1999 de l'illa de 
Mallorca, que compren les obres explicitades als fulls annexes, amb el següent 
finançament: 

 
- Aportació Consell Insular de Mallorca:     407.562.316 pessetes - Aportació Comunitat 
Autonòma  
(Conv.Junta Aigües)         200.000.000 pessetes 
- Aportació altres Institucions Públiques:    38.934.094 pessetes  
- Aportació MAP:                 275.000.000 pessetes 
- Aportació Entitats Locals:                 633.933.941 pessetes 
- Import total del pressupost             1.546.705.152 pessetes                 

2n. Aprovar definitivament el Pla Plurianual 1999-2000 amb les 
quantitats anuals següents: 

  
- Any 1999 :                      1.546.705.152 pessetes          
- Any 2000:                        862.482. 874 pessetes 
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3r.- D'acord amb l'article 6 del Real Decret 1328/1997, d'1 d'agost, el Pla 
Complementari per aplicar els romanents que es puguin originar de la contractació de 
les obres del Pla correspondrà a les obres previstes a l'anualitat de l’any 2000 del Pla 
Plurianual. 

 
4r.- D'acord amb la clàusula 19  de la convocatòria del Pla d'Obres i 

Serveis de 1999, els Ajuntaments  hauran de remetre en el termini d'un mes des de la 
recepció de la notificació del Consell Insular de Mallorca, el corresponent certificat 
d'existència de crèdit suficient que garanteixi l'aportació municipal a l'obra inclosa en el 
Pla (MOD. 10). 

 
5è.- La contractació de les obres incloses en el Pla d'Obres i Serveis de 

1999 la realitzaran els propis Ajuntaments, però s'hauran de respectar les següents 
normes de procediment: 

 
-  Les obres incloses en el Pla es contractaran ordinàriament mitjançant subhasta amb 
procediment obert, per tal d'aconseguir la màxima objectivitat, lliure concurrència i 
publicitat en el procés de selecció del contractista. No obstant això, la Corporació, 
prèvia petició motivada al Consell Insular de Mallorca i la corresponent autorització 
d'aquest, podrà utilitzar les altres formes i procediments prevists a la vigent LLei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

  
- S'han de remetre, abans de dia 30 d’abril 1999 al departament de Cooperació 
Municipal els Plecs de Condicions administratives particulars per a la contractació de 
les esmentades obres, aprovats pel Ple municipal.  En el cas de contractar-se una obra 
amb despesa plurianual, es faran constar explícitament en el Plec les condicions el 
finançament de les anualitats. També s'especificarà que el termini d'execució es 
fraccionarà en fases o terminis parcials que es realitzaran anualment depenent de les 
disponibilitats financeres asignades a l'obra durant cada exercici pressupostari. 

  
- Un representant del Consell de Mallorca serà membre de la Mesa de Contractació i 
l'ajuntament haurà de comunicar al CIM la data de la constitució de la Mesa de 
Contractació amb l'antelació suficient. En el cas que el representant del CIM no 
assisteixi a la sessió de la Mesa, s'haurà de remetre al Consell l'Acta que contengui la 
proposta de resolució. 

 
- Les entitats locals beneficiàries tindran l’obligació d’adoptar les mesures pertinents 
perquè el contractista adjudicatari d’una obra inclosa en el Pla col·loqui un cartell, a peu 
d’obra, en un lloc visible des de la via pública, on s’indicarà l’organisme o organismes 
que subvencionin el projecte. L’esmentat cartell ha de tenir com a mínim 2 x 1,50 m i 
ha de contenir el logotip del Consell Insular de Mallorca, que s’identificarà amb la 
marca en blanc pintada sobre una banda blava(Panteone 295). El cartell anirà pintat a 
una cara i galvanitzat a la part posterior, amb els corresponents IPN, ancoratges i 
caracols(MOD 11). 

 
- En el supòsit que l’obra estigui cofinançada amb altres aportacions que les ordinàries 
del Pla, es podrà aprovar un tipus de cartell diferent per acord entre les parts que 
subvencionin l’obra 
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- Tots els anuncis que col.loqui el contractista a peu d’obra informant al públic en 
general dels perills o de les incidències han d’estar redactats, com a mínim, en la 
llengua catalana.  

 
- L'obra ha d'estar adjudicada i comunicada l'esmentada adjudicació al CIM abans de 
dia 30 de juliol 1999, i iniciada abans de l'1 de setembre de 1999. 

 
6è.- Una vegada adjudicada l'obra per la corporació, dins del termini de 

quinze dies hàbils següents a la data d’adjudicació, la corporació local haurà de remetre 
al Consell Insular de Mallorca la següent documentació: 

 
a) Certificació de l'adjudicació de l'obra(MOD 12) i (MOD 12 bis) si és plurianual. 
b) Declaració jurada de la compatibilitat dels directors de l'obra amb 
l'Administració(MOD 13) 
c) Acta de comprovació del replanteig(MOD 14) 

 
- L'incompliment de les anteriors condicions poden ésser causa de pèrdua de les 
subvencions atorgades. 

 
 7è.-  El Consell Insular de Mallorca abonarà el finançament de 

l’obra contra la presentació de la corresponent certificació d’obra(MOD 15), factura 
original o còpia validada pel secretari de la corporació i el certificat d’aprovació de la 
factura per l’Ajuntament. 

 
 8è.- Per tal de fer efectiva la primera certificació d’obra, a més de la 

documentació exigida al punta anterior, serà necessària l’acreditació pel director de 
l’obra de la col·locació del cartell de l’obra(MOD. 16) 

 
 9è.- Per l’abonament de la darrera certificació d’obra, la corporació 

local, a més de la documentació exigida anteriorment, haurà d’adjuntar la següent 
documentació: 

 
a) Certificat final d'obra signat pel director de la mateixa (MOD 17). 
b) Acta de recepció de l'obra(MOD 18) signada conjuntament pel director, el 
contractista, un facultatiu tècnic en representació de l'Ajuntament i un nomenat, si 
s'escau, pel Consell Insular. A aquest efecte, l'Ajuntament, amb una antelació mínima 
de tres dies hàbils, comunicarà al Consell Insular el dia i l'hora prevista per a la recepció 
de les obres i, si n'és el cas, també la de la seva inauguració oficial. 
c) Liquidació definitiva de l'obra on es farà constar, si s'escau, les subvencions 
concedides d'altres institucions per a la seva execució.(MOD 19 i MOD 19 bis si l’obra 
té finançament del MAP). 
d) Fitxa de l’obra amb fotografia en color(MOD 20). 

  
     En tot cas, les obres corresponents a l'anualitat de 1999 hauran d'estar 

finalitzades abans del dia 1 de desembre de 2000. 
 
10é.- El romanents de la subvenció del MAP que es produeixin com a 

conseqüència de la contractació del Pla d'Obres i Serveis s'aplicaran d'acord amb el que 
preveu l'article 11 del R. Decret 1328/1997, d'1 d'agost. 
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11è.- Els romanents de les quantitats que figuren a càrrec de la CAIB 

resultants de baixes per adjudicacions, no realització de l'obra o per qualsevol altra 
causa es podran destinar per finançar obres o serveis inclosos en el Pla, sempre que 
afectin a matèries d'abastament d'aigües o sanejament de població, segons determina el 
Conveni Marc de data 20 de desembre de 1989." 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Informa que el Pla inicial va tenir algunes 
modificacions, ja que algunes obres varen aconseguir finançament a través de canvis de 
destinació d'obres de plans antics o a través d'un programa operatiu local amb fons del 
5-B, però que bàsicament el Pla és l'inicial.   
 

Apunta que s'hi preveu una aportació de la CAIB de 200 milions de 
pessetes que no ha estat confirmada, tot i que tradicionalment forma part d'un conveni 
marc signat l'any 89. Confia que hi haurà aquesta aportació no desmentida. Si 
l'aportació no arribava, el Consell se'n faria càrrec. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
  

 PUNT 9.-  APROVACIÓ DEL PROGRAMA OPERATIU LOCAL 
OBJECTIU 5B. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Cooperació 

Municipal, Foment i Ocupació: 
 

" ANTECEDENTS 
 
En data 19 de gener de 1999, el Consell Insular va rebre un escrit del Ministeri 

d'Administracions Públiques (MAP) en el que ens comuica la financiació definitiva del 
Programa Operatiu Local Objectiu 5b amb una aportació màxima del MAP de 
4.600.000.- ptes, i del FEOGA - Corporacions Locals de 9.200.000.- ptes. 
 

Una vegada seleccionades determinades obres corresponents a municipis 
d'objectiu 5b, d'acord amb la financiació esmentada, el President de la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació fa la següent proposta d' 
 

ACORD 
 

     1.- Aprovar inicialment el Pla Operatiu Local Objectiu 5b següent: 
 

 
MUNICIPI 

 
OBRA 

 
PRESS. 

 
FEOGA 
MAP 

 
MAP 

 
FEOG
A-
CCLL 

 
CIM 

 
AJUNT. 

 
ALGAIDA 

 
Ronda 
Mitjorn 

 
21.396.20
0 

 
1.000 
000 

 
1.000.0
00 

 
4.100.0
00 

 
11.016.96
0 

 
4.279.240 

 
FORNALUT

 
Dot.serveis 

 
2.131.503 

 
1.000.00

 
1.000.0

 
4.100.0

 
  

 
1.519.779 
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X c/Alba 0 00 00 7.578.007 
 
LLORET 
VISTALEG
RE 

 
Aigua i 
clav.polies
portiu 

 
15.197.78
6 

 
   
300.000 

 
   
300.000 

 
1.000.0
00 

 
     
318.353 

 
  213.150 

 
 

 
TOTALS 

 
38.725.48
9 

 
2.300.00
0 

 
2.300.0
00 

 
9.200.0
00 

 
18.913.32
0 

 
6.012.169 

 
 

     2.- Aquest Pla s'exposarà al públic durant un termini de deu dies hàbils 
mitjanant anunci en el BOCAIB perquè es puguin formular reclamacions i al.legacions. 
També es trametrà a informe de la Delegada del Govern a les Balears i de la Comissió 
Provincial de Col.laboració de l'Estat amb les Corporacions Locals. Aquests informes, 
si no són emesos en el termini de deu dies, s'entendrà que ho són en sentit favorable. 
 

     3.- Si durant el termini d'exposició en el públic del Pla no es presenten 
reclamacions ni al.legacions i els informes de la Delegada del Govern a Balears i de la 
Comissió Provincial de Col.laboració de l'Estat amb les Corporacions Locals són 
favorables, el Pla s'entendrà definitivament aprovat." 

 
El Sr. Alorda (PSM) informa que hi ha una petita aportació en concepte 

d'ajuda a les diputacions, en aquest cas als consells insulars, per a obres d'infraestructura 
municipal. S'hi inclouen tres obres inicialment previstes en el POS. L'aprovació és 
inicial i la definitiva espera que es pugui fer al pròxim Ple. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
PUNT 10.- PROPOSTA DE REDUCCIÓ D´UNA SUBVENCIÓ 

CONCEDIDA A L´AJUNTAMENT D´ARIANY AMB CÀRREC ALS 
ROMANENTS DEL PLA D´ACCIÓ ESPECIAL DE LA MANCOMUNITAT 
DEL PLA DE MALLORCA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió de 

Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
" En els Romanents del Pla d Ácció Especial de la Mancomunitat del Pla 

de 1997 s ínclogué l óbra de l Ájuntament d Áriany " Tancament cementiri " que 
comptà amb el següent finançament: 

 
PRESSUPOST 
APROVAT 

PRESSUPOST 
ADJUDICAT 

APORTACIÓ 
MAP 

APORTACIÓ 
CIM 

APORTACIÓ 
AJUNTAMEN 

3.100.000 3.098.000 1.549.000 1.239.200 309.800 
     
     Atès que aquesta obra havia d éstar finalitzada abans del passat dia 31 de 

desembre de 1998, i no s h́i  trobava, es sol.licità una pròrraga al MAP per a la seva 
total execució, que ens ha concedit fins el dia 31 de març de 1999, mitjançant escrit de 
dia 19 de gener de 1999, emperò que el 25% de la subvenció del MAP que resta per 
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abonar d áquesta obra anirà amb càrrec als crèdits assignats al CIM per a 1999, ja que el 
MAP ens ha fet a sabre en un altra escrit de la mateixa data, que els crèdits d éxercicis 
anteriors que no arribaren a utilitzar-se quan finalitzaren aquests quedaren anul·lats de 
ple dret. 

       
Per tot això, el President de la Comissió informativa de Cooperació 

Municipal, Foment i Ocupació fa la següent proposta d  ́
 
ACORD 

       
1.-Reduir en 387.250 ptes la subvenció concedida pel Consell de 

Mallorca a l Ájuntament d Áriany per a l óbra " Tancament Cementiri ", amb càrrec als 
romanents del Pla d Ácció Especial de la  Mancomunitat del Pla de 1997, ja que 
l Ájuntament esmentat incomplí el termini reglamentari per a la finalització de l óbra. 

       
2.- Aquesta quantitat representa una disminució de l áportació del MAP 

per a aquesta obra del 25%, quedant aquesta aportació del Ministeri en la quantitat d  ́
1.161.750 ptes. 

 
3.- Concedir a l Ájuntament d Áriany una prórraga fins el dia 31 de març 

de 1999 per a la finalització de l óbra esmentada." 
 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

 PUNT 11.- PETICIÓ D'AGRUPACIÓ DELS MUNICIPIS DE 
PETRA I DE VILAFRANCA DE BONANY PER AL SOSTENIMENT EN COMÚ 
DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ. 
 
 Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
 " ANTECEDENTS 
 
 1) El 4 de gener de 1996 tengué entrada en el Consell Insular de Mallorca 
l'expedient instruït pels Ajuntaments de Petra i Vilafranca de Bonany per a constituir 
una agrupació per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaries. 
Mitjançant escrit de la Presidència del Consell d'11 de gener de 1996 es comunicà als 
Ajuntaments esmentats que l'expedient de referència no es començaria a tramitar fins 
que el Consell no aprovàs definitivament la dissolució de l'agrupació dels Ajuntaments 
de Petra i Ariany, la qual es produí per acord de Ple de 5 de febrer de 1996. 
Elevada la proposta de la Presidència per a la constitució de l'agrupació de referència, el 
Ple el 3 de juny de 1996 acordà deixar l'assumpte damunt la taula. 
 
 2) El SAT, el dia 25 de juny de 1996, emeté informe desfavorable a 
l'aprovació de l'esmentada agrupació, al considerar que els Ajuntaments de Petra i de 
Vilafranca de Bonany no justificaven a l'expedient (sinó que de les dades aportades es 
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pot entendre tot el contrari), que no puguin mantenir, per separat, un lloc de treball de 
secretaria. 
 
 3)El Consell Insular no ha resolt expressament l'expedient i els 
Ajuntaments afectats, no consta, que hagin demanat el certificat d'acte presumpte i, per 
tant, segons l'informe del SAT, de dia 23 de febrer de 1999, no s'ha produït l'acte 
presumpte estimatori de la petició formulada pels Ajuntaments de Vilafranca de Bonany 
i de Petra. 
 
 4) Per resolució de 9 de febrer de 1999 la Direcció General de Funció 
Pública resol el concurs unitari de trasllats de funcionaris d'Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional, adjudicant el lloc de Secretari-Interventor de 
l'Ajuntament de Petra al Sr. Francisco González Benito. 
 
 

 Es proposa al Ple del Consell Insular de Mallorca l'adopció dels següents 
 
  A C O R D S 
 

 1r. Desestimar la petició d'agrupació dels municipis de Petra i Vilafranca 
de Bonany per al sosteniment en comú del lloc de treball de Secretaria-Intervenció, 
d'acord amb els informes emesos pel SAT. 

 
 2n. Comunicar el present acord als Ajuntaments de Vilafranca de Bonany 

i de Petra." 
 

El Sr. Alorda (PSM) surt de la sala perquè està implicat directament en la 
proposta. 
 

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

PUNT 12.- CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL CONVENI 
SUBVENCIÓ MITJANÇANT DESPESA PLURIANUAL INFRAESTRUCTURES 
SEU SOCIETAT ARQUEOLÒGICA LUL.LIANA 
 
  Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió de 
Cultura i Patrimoni Històric: 
 

" Introducció i informe 
 
  El Ple del CIM, en sessió extraordinària de dia 23 de desembre de 1998, 
adoptà, entre d'altres, l'acord següent: 
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  "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". 
 
  Detectat error material en la suma de totes les quantitats a abonar a l'entitat 
esmentada, que han d'esser de 25.000.000.- PTA i no de 24.000.000.-PTA, es fa necessari 
corregir-lo. 
 
  Per això, es proposa que es prengui el següent 
 
Acord 
 
  Corregir l'error material detectat en l'acord pres pel Ple del CIM , en sessió 
extraordinària de 23 de desembre de 1998,  de subscriure un conveni, amb la Societat 
Arqueològica Lul.liana, amb CIF G-07083769, per a la modernització de les 
infraestructures de la seva seu, en el sentit que la quantitat total que s'hi destina és de 
25.000.000.-PTA, suma total de les quantitats següents, especificades en el mateix acord: 

 
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 
 
i no de 24.000.000.- PTA, com erròniament, figura a l'acord. 
 
  Tot això, conformement a l'article 105, apartat 2 de la Llei 30/1992 de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
  

PUNT 13.- PROPOSTA DE CONVENI ENTRE EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA, DE CESSIÓ DE 
DIVERSOS ELEMENTS DE CAIRE LITÚRGIC. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 

Patrimoni Històric: 
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" Introducció i informe 
 

El Consell Insular de Mallorca és titular de determinats elements de caire 
litúrgic que es troben actualment a la Capella del Llar de la Infància i a l'edifici del 
Centre Cultural de la Misericòrdia, sense que s'els doni l'ús religiós que els són 
inherents, i és voluntat d'aquesta institució que aquests elements recuperin la seva 
funció originària. 
 

Pressupost 
 

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

Per tot això es proposa que s'adopti el següent 
 

Acord 
 

I.- Aprovar el text de conveni que s'adjunta, entre el Consell Insular 
de Mallorca i el Bisbat de Mallorca, de cessió de diversos elements de caire litúrgic. 
 

II.- Autoritzar a l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de 
Mallorca perquè firmi l'esmentat text de conveni." 

 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
PUNT 14.- RESOLUCIÓ RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL 

SR. PEDRO A. FERRER PASCUAL, EN NOM I REPRESENTACIÓ DE 
L'ENTITAT HOTEL CALA TUENT, S.A., CONTRA L'ACORD DE LA 
COMISSIÓ INSULAR DEL PATRIMONI HISTÓRIC DE DATA 1 D'OCTUBRE 
DE 1998 EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT 187/98, SOBRE PROJECTE 
D'HOTEL A CALA TUENT MODIFICAT EN COMPLIMENT DE L'ACORD 
DE LA COMISSIÓ INSSULAR DEL PATRIMONI HISTÓRIC DE DIA 
20.03.1998. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Històric: 
 
  " Vist el recurs ordinari interposat pel Sr. Pedro A. Ferrer Pascual, en 
nom i representació de l'entitat Hotel Cala Tuent, S.A., contra l'acord de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històric de data 1 d'octubre de 1998 en relació a l'expedient 
187/98. 
 
  Vist els informes jurídics del Secretari de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històric i del Lletrat Cap del CIM., de dates 14 i 18 de gener de 1999, 
respectivament, que s'adjunten i formen part de la present proposta. 
 
  Aquest Conseller, vists els precitats informes, du a Ple la següent  
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PROPOSTA D'ACORD: 

 
  I.- Declarar la INADMISSIBILITAT, i subsidiàriament, la 
Desestimació en la seva totalitat del recurs interposat pel  Sr. Pedro A. Ferrer Pascual, 
en nom i representació de l'entitat Hotel Cala Tuent, S.A., contra l'acord de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històric de data 1 d'octubre de 1998 en relació a l'expedient 
187/98. 
 
  II.- Notificar el present acord a l'interessat, i comunicar-ho a 
l'Ajuntament d'Escorca." 
 
   

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
PUNT 15.- RESOLUCIÓ RECURS ORDINARI INTERPOSAT 

PELS SRS. JOHANNES WERNER WIENAND I NORBERT MAS AUST 
CONTRA L'ACORD DE LA Comissió INSULAR DEL PATRIMONI Històric DE 
DATA 2 DE JULIOL DE 1998 EN Relació A L'EXPEDIENT 174/98, SOBRE 
PROJECTE DE REFORMA I Rehabilitació D'UN MOLÖ EXISTENT AL 
POLÖGON 56, Parcel·les 135-168 DE FELANITX. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Històric: 
 
  " Vist el recurs ordinari interposat pels Srs. Johannes Werner Wienand i 
Norbert Mas Aust contra l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni Històric de data 2 
de juliol de 1998 en relació a l'expedient 174/98, sobre projecte de reforma i 
rehabilitació d'un mol¡ existent al polígon 56, parcel·les 135-168 de Felanitx. 
 
  Vist els informes jurídics del Secretari de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històric i del Lletrat Cap del CIM., de dates 14 de setembre i 21 de desembre 
de 1998, respectivament,. 
 
  Aquest Conseller, vists els precitats informes, du a Ple la seg�ent 
 

PROPOSTA D'ACORD: 
 
  I.- Declarar la INADMISSIBILITAT, i subsidiàriament, la 
DESESTIMACIà en la seva totalitat del recurs interposat pels Srs. Johannes Werner 
Wienand i Norbert Mas Aust contra l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni 
Històric de data 2 de juliol de 1998 en relació a l'expedient 174/98, sobre projecte de 
reforma i rehabilitació d'un mol¡ existent al polígon 56, parcel·les 135-168 de Felanitx. 
 
  II.- Notificar el present acord als interessats, Srs. Johannes Werner 
Wienand i Norbert Mas Aust, i comunicar-ho a l'Ajuntament de Felanitx." 
 
   

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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  PUNT 16.- PROSPOSTA  D’INCLUSIÓ A L’INVENTARI DEL 
PATRIMONI CULTURAL MOBLE DE LA CAIB DE  CINC LLIBRES 
MANUSCRITS DE L’ANTIGA PROCURACIÓ DEL REIAL PATRIMONI AL 
REGNE DE MALLORCA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Històric: 
 

" Atès que la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca acordà, en la sessió de data 12 de novembre de 1997, la incoació de 
l'expedient d'inclusió a l'Inventari del Patrimoni Cultural Moble de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears a favor de Cinc llibres manuscrits de l’Antiga Procuració 
del Reial Patrimoni al Regne de Mallorca. 
 

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

En virtut del que disposen la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni 
històric espanyol, el Reial Decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial 
de l'esmentada Llei, el decret autonòmic 94/1991, de 31 d'octubre, sobre el procediment; 
i la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució de competències als Consells 
Insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sòciocultural, d'animació 
sòciocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports, i el Reglament Organic del Consell 
Insular de Mallorca aprovat pel Ple de data 6 d’abril de 1.998, sobre l’òrgan competent 
per a la resolució d’aquest expedient d’inclusió a l’Inventari del Patrimoni Cultural 
Moble Moble de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,  la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, en la sessió de data 19 de novembre de 1998. 
va acordar, per unanimitat elevar al Ple la següent proposta d’acord: 
 

“I.- S’inclou a l’Inventari del Patrimoni Cultural Moble de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears “Cinc llibres Manuscrits de l’Antiga Procuració del Reial 
Patrimoni, com a Patrimoni Documental segons les especificacions que figuren a 
l’annex”. 

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

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

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

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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           PUNT 17.- PROPOSTA  DE DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÈS 
CULTURAL, AMB CATEGORIA DE BÉ MOBLE, A FAVOR DEL CONJUNT 
DE COL.LECCIONS DEL MUSEU DE LA NATURALESA, DE LES ILLES 
BALEARS. 
 
                       Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 
Patrimoni Històric: 
 
 

" Atès que la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca acordà, en la sessió de data 12 de novembre de 1997, la incoació de 
l'expedient de declaració de bé d’interès cultural, amb categoria de bé moble, a favor del 
conjunt de col.leccions del museu de la naturalesa, de les illes balears. 
 

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

En virtut del que disposen la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni 
històric espanyol, el Reial Decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial 
de l'esmentada Llei, el decret autonòmic 94/1991, de 31 d'octubre, sobre el procediment; 
i la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució de competències als Consells 
Insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sòciocultural, d'animació 
sòciocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports, i el Reglament Orgànic del Consell 
Insular de Mallorca, aprovat pel Ple de data 6 d’abril de l.998, sobre l'òrgan competent 
per a la resolució d'aquest expedient d'inclusió a l'Inventari del Patrimoni Cultural 
Moble de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,  la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, en la sessió de data 19 de novembre de 1998, 
va acordar, per unanimitat elevar al ple la següent proposta d’acord: 
 
 

“I.- Es declara bé d’interès cultural, el conjunt de col.leccions del museu 
de la naturalesa, de les illes balears,  segons les especificacions que figuren a l’annex. 

 
II.- Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableixen 

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

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

 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 



 28

PUNT 18.- ROPOSTA D’INCLUSIÓ A L’INVENTARI DEL 
PATRIMONI CULTURAL MOBLE DE LA CAIB DE L’ESCULTURA D’E 
CHILLIDA “LUGAR DE ENCUENTRO”. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura i 

Patrimoni Històric: 
 

" Atès que la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca acordà, en la sessió de data 1 d’ocubre  de 1997, la incoació de l'expedient 
d'inclusió a l'Inventari del Patrimoni Cultural Moble de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears a favor de l’Escultura d’E. Chillida, “Lugar de Encuentro”. 
 

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

En virtut del que disposen la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni 
històric espanyol, el Reial Decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial 
de l'esmentada Llei, el decret autonòmic 94/1991, de 31 d'octubre, sobre el procediment; 
i la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució de competències als Consells 
Insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sòciocultural, d'animació 
sòciocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports, i el Reglament Organic del Consell 
Insular de Mallorca , aprovat pel Ple de dia 6 d’abril de 1998, sobre l’Òrgan competent 
per a la resolució d’aquest expedient d’inclusió a l’inventari del patrimoni Cultural 
Moble de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,  la Comissió Insular del 
Patrimoni Històrico-Artístic de Mallorca, en la sessió de data 19 de novembre de 1998, 
va acordar, per unanimitat eleva el Ple la següent proposta d’acord: 
 

I.- S’inclou a l’Inventari del Patrimoni Cultural Moble de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears “L’Escultura d’E. Chillida. “Lugar de encuentro”. Segons 
les especificacions que figuren a l’annex. 

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

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

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

 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
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PUNT 19.- TERCERA ADDENDA AL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ 
DEIXALLES I ELS AJUNTAMENTS I/O MANCOMUNITATS DE LA PART 
FORANA DE L'ILLA DE MALLORCA. 
 
 Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
 

" Atès l'informe del Cap de Servei de Medi Ambient de data 15 de gener de 
1999 i atès que la Intervenció General del CIM ha informat de l'existència de crèdit amb 
càrrec a la partida finalista 50.44400.48911, RC 1999004255, el President de la 
Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori eleva al Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D  
 
Aprovar la tercera addenda que s'adjunta com a annex a aquesta proposta entre 

el CIM, la Fundació Deixalles, els ajunaments i/o mancomunitats de la Part Forana de 
l'illa de Mallorca per a la recollida de vidre, paper-cartó i altres materials susceptibles de 
recollida selectiva." 

 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Recorda el conveni que hi ha amb aquesta 
Fundació i el ajuntaments. Informa que el creixement de la recollida selectiva ha crescut 
de forma notable i hi ha la circumstància de la Llei d'envasos. Això fa necessari 
incrementar l'assignació mensual per a la Fundació Deixalles per atendre les despeses 
tant de personal com d'administració i manteniment. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
PUNT 20.- CREACIÓ CONSELL SECTORIAL DE MEDI AMBIENT 

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

" Atès l'acord del Ple del CIM en sessió de dia 23 de desembre de 1998 relatiu a 
la constitució dels Consells Sectorials corresponents als àmbits contemplats al 
Reglament Orgànic de la Coorporació, i vist l'article 65 de l'esmentat Reglament,  el 
President de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori eleva al Ple, la 
següent proposta d' 
 
 A C O R D  
 

PRIMER.- Crear el consell Sectorial de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca. 
 

SEGON.- L'estructura del Consell Sectorial de Medi Ambient del Consell 
de Mallorca serà la prevista a l'article 3 del Reglament General d'Organització i 
Funcionament dels Consells Sectorials del Consell Insular de Mallorca. 
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TERCER.-  Nomenar com a vocals prevists a l'article 3.a) del Reglament 

General d'Organització i Funcionament dels Consell Sectorials, els representants de les 
següents entitats: 
 

1)Un representant del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa 
(GOB) 

2) Un representant de l'ONG Apotecaris Solidaris. 
3) Un representant de la CAEB  
4) Un representant de la PIMEM 
5) Un representant de la Confederació d'Associació de  Veïns de Mallorca. 
6) Un representant de la Felib 
7) Un representant de l'Unió de Pagesos 
8) Un representant de la UIB 
9) Un representant del Col.legi Oficial de Biòlegs de les Balears. 
10) Un representant de la Fundació Deixalles. 
11) Un representant de l'organització sindical més representativa a nivell de 

Mallorca. 
 

QUART.- Elevar a la Comissió de Govern proposta de designació de 
Vicepresidenta del Consell Sectorial de Medi Ambient a l'Hble. Sra. Catalina Mercè 
Amer Riera."  

 
   

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Informa que la constitució s'ha fet tal com 
preveu el Reglament orgànic, amb la intervenció dels diversos estaments interessats. 
 

El Sr. Rovira (PP) anuncia l'abstenció del seu grup per a totes les 
constitucions de consells sectorials. La raó és que el PP no ha estat consultat ni hi ha 
pogut aportar vocals. 
 

El Sr. Grosske (EU) manifesta que feia molt de temps que enyorava la 
constitució d'aquests consells. Anuncia el vot a favor d'aquesta asignatura pendent del 
mandat que a títol simbòlic es resol en el darrer moment, encara que hi tindran una 
transcendència molt migrada. 
 

Tot i així considera que aquests acords constitueixen una passa endavant 
molt important en el camí de la participació ciutadana en el Consell que serà 
irreversible. Cap govern ja no s'atrevirà a tornar enrere uns òrgans estables de 
participació. 
 

Des del convenciment que amb aquest acord i els del despatx 
extraordinari s'estableix un abans i uns després en la trajectòria política del Consell, el 
seu grup se sent molt satisfet d'haver contribuït perquè això sigui possible. 
 

Proposa una esmena in voce de caràcter puntual, de manera que a tots els 
acords de constitució de consells sectorials en què hi ha representació sindical hi hagi 
representants de les dues centrals més representatives a Mallorca.  
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Aquesta proposta és l ú́nica que inclou només un central i això podria 
presentar problemes a l'hora d'establir el criteri de representació. 
 

La Sra. Amer (PSOE) considera que no hi ha cap problema per incloure 
la representació de les dues centrals. 
 

S'aprova la proposta amb la modificació proposada pel sr. Grosske per 
desset vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU) i nou abstencions (PP, Mixt). 
 
 

PUNT 21.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA 
SECTORIAL ANUAL DE LA XARXA VIÀRIA LOCAL PER A L'ANY 1999 I 
DEL PLA COMPLEMENTARI. 
 
 Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient 
i Ordenació del Territori: 
 

" El Consell Insular de Mallorca, en sessió plenària ordinària de data 1 de 
febrer de 1999 aprovà inicialment el Programa Sectorial Anual de la Xarxa Viària Local 
per a l'any 1999 i el Pla Complementari, amb la següent financiació: 
 
 
TOTAL IMPORT                    FINANÇAMENT 
 PROJECTES 
                       MAP                       CIM 
              Ajuda que es sol.licita         Fons propis 
______________________________________________________________ 
 
237.395.310  117.300.000   120.095.310 
 
 

La Direcció General d'Acció Econòmica Territorial del Ministeri per les 
Administracions Públiques mitjançant escrit de data 19 de gener de 1999 va comunicar 
que en relació al Pla de Conservació i Millora de la Xarxa Viària Local per l'any 1999 la 
subvenció assignada és de CENT DESSET MILIONS, TRES-CENTES MIL 
(117.300.000) de pessetes,  
 

Conforme el que disposa l'article 6.5 del Reial Decret 1328/1997 d'1 
d'agost, pel que es regula la Cooperació Econòmica de l'Estat a les inversions de les 
Entitats Locals, procedeix que el Ple del CIM aprovi definitivament el Programa 
Sectorial de la Xarxa Viària Local per a 1999, així com el Pla complementari que no 
han sofert modificacions i el remeti, acompanyat del corresponent expedient 
administratiu, al MAP, a fi que, confirmada la seva procedència, es tramiti la subvenció 
corresponent. 
 

Així mateix es fa constar que s'ha procedit a la publicació dels esmentats 
plans en el BOCAIB núm 22 de data 18 de febrer de 1999 i que no s'han presentat 
al·legacions ni reclamacions i que, sol·licitats informes a la Delegada de Govern de la 
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Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a la Comissió Provincial de Col·laboració de 
l'Estat amb les Corporacions Locals, aquests s'entenen favorables. 
 

Conseqüentment la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori 
en sessió de data 3 de març de 1999 eleva al Ple del CIM la següent proposta d' 
 
 A C O R D 

 
1r.- Aprovar definitivament el Programa Sectorial Anual de la Xarxa 

Viària Local per l'any 1999 així com el Pla Complementari,  que inclouen la priorització 
dels projectes d'obres inclosos en aquests Programes  de referència. 
 

. L'esmentat Pla comprén les obres explicitades en el full que s'uneix 
com annex, amb el següent finançament: 
 
 
TOTAL IMPORT                     FINANÇAMENT 
 PROJECTES 
                       MAP                       CIM 
              Ajuda que es sol.licita         Fons propis 
______________________________________________________________ 
 
237.395.310  117.300.000   120.095.310 
 
 

2n.- Aprovar definitivament la resta de la documentació que integrava 
l'expedient administraitu que es va aprovar inicialment en sessió plenària de data 1 de 
febrer de 1999. 
 

3r. Trametre l'expedient administraitu corresponent al Ministeri Per a Les 
Administracions Púúbliques als efectes prevists a l'article 6.5 del Reial Decret 1328/97 
d'1 d'agost."  
 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Informa que la proposta la va aprovar la 
Comissió per unanimitat i que preveu una inversió de 237 milions entre el Consell i el 
Ministeri. Recorda que es tracta tan sols d'una part del total del 600 milions que es 
preveuen invertir durant aquest exercici en la xarxa viària pròpia. 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 

 
PUNT 22.- AL.LEGACIONS A LA PROPOSTA DE REVISIÓ DEL 

VIGENT PLA DIRECTOR PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS A 
MALLORCA. 
 
 Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
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" Atès l'informe de l'Assessoria Jurídica del CIM, de data 17 de febrer de 1999 i 
atès l'informe del Cap del Servei de Medi Ambient del CIM d'igual data, així com 
l'escrit de data 16 de febrer de 1999 del representant de TIRME S.A. en relació a 
l'assumpte epigrafiat, i atès la sol.licitud de pròrroga del termini concedit per efectuar 
les al.legacions (RE Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral de 
data 15 e febrer de 1999), el President de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 
 
 A C O R D  
 

PRIMER.- Ordenar la presentació davant la Conselleria de Medi Ambient, 
Ordenació del Territori i Litoral, en acompliment del tràmit previst a l'article 24.1.b de 
la llei 8/1997 d'Ordenació Territorial de les Illes Balears, les següents al.legacions al 
document REVISIÓ DEL VIGENT PLA DIRECTOR PER A LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS URBANS A MALLORCA, traslladat al Consell Insular de Mallorca 
mitjançant ofici del Director General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, de data 15 
de desembre de 1998, data d'entrada al Registre General del CIM 28 de desembre de 
1998, amb el número 20871: 
 

1.1.- El Consell de Mallorca acepta, en línies generals tot allò que es refereix a la 
modificació del vigent Pla director: la modificació de l'emplaçament de l'Estació de 
Transferència de Campos, la supresió de la de Sóller, la incorporació de les tècniques de 
recollida selectiva de residus, triatge i compostatge, el tractament de les escòries i la 
disposició final dels residus de les plantes de valorització energètica, amb els matissos 
que, a continuació, s'aniran exposant. 
 

1.2.- El Consell de Mallorca no acepta que es derogui l'actual Pla director perque 
la qual cosa representaria perdre garanties sobre la situació vigent. 
 

1.3.- El Consell de Mallorca no acepta ampliar el contingut de l'àmbit d'aplicació 
de la seva gestió amb el tractament dels fangs de les depuradores d'aigües residuals i les 
deixalles d'animals d'alt risc, pels següents motius: 
 

- Manca una definició exacte de les característiques del tractament que es 
proposa, de la quantificació de les inversions necessàries, de les tarifes resultants i de la 
forma d'aplicació d'aquestes. 

 
- S'haurien d'aprovar uns plans directors especifics més acurats i, si escau, donar 

les competències al Consell de Mallorca mitjançant la corresponent llei de transferència. 
 

1.4.- En concret, allò que sol.licita el Consell de Mallorca que es modifiqui del 
text remès és el següent: 
 
 
DEL DOCUMENT RESUM 

 
Línies bàsiques de la Revisió del PDS (pàg 1) 

 
1) Objectius 
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-Eliminar el punt 5 que diu:" La definició pels fangs o llots de les estacions 
depuradores d'aigües residuals". 
 

- Eliminar el punt 6 que diu:"La definició de tractament per les deixalles 
d'origen animal classificades com a d'alt risc per la normativa europea". 
 

De la pag. 3 de l'esmentat document: 
 

- Eliminar el pàragraf 6) que diu " Tractament dels llots o fangs procedents de 
les EDAR". 
 

-Eliminar el punt que diu: " Deixalles d'origen animal classificades com a d'alt 
risc". 
 

De la pag. 4 del mateix document. 
 
- Eliminar l'article e)que diu: "Es reserva una zona en el territori pel tractament 

de residus voluminosos". 
 
 

DEL DOCUMENT CAPITOL 1:MEMÒRA JUSTIFICATIVA 
 
De l'article 3- Objecte de la Revisió del vigent PDS per a la gestió dels residus 

urbans de Mallorca, pàgina 14: 
 

- Eliminar  el pàragraf que, textualment, diu: 
 

"A més, la present revisió inclourà la solució per a l'adequada gestió d'una sèrie 
de residus (els voluminosos i els subproductes de la valorització energètica dels residus 
municipals) que necessiten d'una solució immediata per un o altre motiu i que foren 
exclosos del vigent PDS". 
 

De la pàgina 15 del mateix article: 
 

- Eliminar els punts: 
 

7.- Que diu: "Reservar una ubicació en el territori pel destí provisional dels 
Residus voluminosos a l'espera de la solució definitiva que vindrà determinada pel futur 
PDS". 
 

8.- Que diu: "Planificar una gestió dels fangs o llots de les estacions depuradores 
d'aigües residuals". 
 
 

9.- Que diu :"Definir una solució transitòria per a les deixalles d'origen animal a 
l'esfera de la solució definitiva que vindrà determinada pel futur PDS". 
 

De la pàg. 27 mateix document, a l'article titulat PERÍODE TRANSITORI. 
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- Modificar la redacció d'allò que fa referència als 18 mesos, que s'han de 
comptar no des de l'aprovació del PDS sinò des de la concessió de les llicències de 
construcció. 
 

Afegir un nou article que es tituli ABOCADOR D'EMERGÈNCIA, el contingut 
del qual hauria de ser el següent: 
 

"Durant tota la vigència del PDS es mantindrà obert la part de l'abocador de Son 
Reus, terme municipal de Palma, per poder utilizar-lo en casos d'emergència o de puntes 
d'estacionalitat". 
 

Del mateix document, article 4.4. RESIDUS VOLUMINOSOS 
 

- Eliminar tot l'article. 
 

Idem article 4.7.- FANGS O LLOTS DE LES ESTACIONS DEPURADORES 
D'AIGÜES RESIDUS. 
 

- Eliminar tot l'article 
 

Idem article 4.8.- DEIXALLES D'ORIGEN ANIMAL 
 

- Eliminar tot l'article 
 

De l'article 4.9.- PRIORITATS D'EXECUCIÓ 
 

De la pàgina 51: 
 

- Eliminar el punt 5- Planta de tractament dels fangs de les EDAR. 
 

- Eliminar el punt 6 - Planta de tractament de les deixalles d'origen animal. 
 

De l'article 4.10 - UBICACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS EN EL 
TERRITORI. 
 

Al paragraf 4.10.2- Ubicació de les plantes de tractament (pag 52) 
 

- Eliminar les línies 
 
 

"*Una zona pel tractament de residus voluminosos amb un abocador annex". 
 

"*Una planta per al tractament de fangs o llots de les EDAR" 
 

"*Una planta de tractament de les deixalles d'origen animal classificades d'alt ris 
per la normativa europea." 
 

Del document Annex XI.- REQUISITS TÈCNICS MÍNIMS PER A LA 
INSTAL.LACIÓ D'UNA PLANTA DE TRACTAMENT DE LLOTS D'EDAR 
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- Suprimir-ho totalment 

 
Del document Capítol 2: ESTUDI ECONÒMIC FINANCER 

 
Article 1.- Finançament de la gestió dels residus urbans d'origen domicliaris. 

 
A la pag.1, el paragraf que textualment diu: 
 
"De la mateixa manera que en el vigent PDS per a la gestió dels residus 

municipals de l'illa de Mallorca, el Govern de la CAIB aportarà un 30% de la inversió a 
realitzar" 
 

Hauria de dir: 
 

"El Govern de les Illes Balears aportarà un 30% de la inversió realment 
realitzada per a la implantació del PDS per a la gestió dels residus urbans de Mallorca". 
 

Article 2.- Finançament del tractament del fangs de les EDAR  i dels deixalles 
animals: 
 

-Suprimir-ho tot (pàg 2) 
 

Del Capítol 3.- PROPOSTA DE TEXT NORMATIU 
 

Article 1.- Objecte (pàg. 1 de 13) 
 

- Eliminar el punt 6 que diu: "La definició de tractaments per als llots  de les 
estacions depuradores d'aigües residuals". 
 

- Eliminar el punt 7 que diu :"La definició de tractaments per les deixalles 
d'origen animal classificades com a d'alt risc per la normativa europea". 
 

- Eliminar el punt 8 que diu:" La reserva d'una ubicació en el territori destinada 
als residus voluminosos". 
 

Article 2.- Ambit d'aplicació (pàg.1 de 13) 
 

-Eliminar l'epigraf b)" Residus voluminosos" 
-Eliminar l'epigraf d) "Fangs o llots de les estacions  

depuradores d'aigües residuals".  
 

-Eliminar l'epigraf e) "Deixalles d'origen animal" 
 

Article 4.- Manteniment de l'equilibri econòmic - financer (pag 3 de 13) 
 

- Eliminar el punt 2, referent a les tarifes del tractament de llots i deixalles 
animals. 
 



 37

Capítol IV: Tractament dels llots de les estacions depuradores d'aigûes residuals 
(EDAR) (pàg. 6 i 7 de 13) 
 

-Eliminar-ho tot : Articles 11, 12 i 13 
 

Article 7.1.- Substituir l'expressió " Consells Insulars" per " Consell de 
Mallorca". 
 

Article 15.- Instal.lacions pel tractament de residus (pàg 8 de 13) 
 

De la relació de les instal.lacions: 
 

-Eliminar l'epigraf "IV - Una planta de tractament dels llots de les EDAR" 
 

-Eliminar l'epigraf "V- Una planta de tractament de les deixalles d'origen 
animal". 
 

-Eliminar l'epigraf "VI- Una zona per al tractament de residus voluminosos" 
 

-Afegir nou epígraf "Planta de valorització energètica de residus municipals. 
 

- Afegir nou epígrag " Planta de tractament dels rebutjos". 
 

Article 16.-  Hauria de restar redactat de la següent manera: "Els terrenys 
corresponents a les instal.lacions definides en els articles 14 i 15 de les presents normes,  
tindran la consideració de zones vinculades a les infraestructures públiques les quals es 
declaren l'interès general". 
 
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
- Substituir el plurar pel singular 

 
Disposició transitòria primera- Període transitori: 

 
- Eliminar l'encapçalament 

 
- Modificar la redacció aceptant que el període transitori de 18 mesos serà a 

partir de la concessió de llicències de construcció. 
 

Disposició transitòria segona- Tractament dels residus  
voluminosos  
 

- Eliminar-la 
 

Disposició transitòria tercera- Tractament de les deixalles animals d'alt risc 
 

-Eliminar-la 
 



 38

 
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 

 
- Substituir el plurar pel singular restant redactada de la següent manera: "A partir de 

l'entrada en vigor de la present revisió del PDS per a la gestió de residus sòlids 
urbans de l'illa de Mallorca quedaran derogats, en allò que estigui en contradicció 
amb la present norma: 

  
a) Decret 87/1990, de 20 de setembre, d'aprovació del Pla Director per a la  
gestió de residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca. 
 
b) Decret 119/93, de 14 d'octubre pel qual es modifiquen determinats aspectes 

del Decret 87/1990, de 20 de setembre, d'aprovació del Pla Director per a la gestió de 
residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca. 
 

1.5.- S'hauria de modificar l'estructura del document aprovat inicialment per la 
Comissió de Coordinació de Política Territorial, de data 10 de desembre de 1998: 
 

- En primer lloc, i bàsicament, una memòria justificativa. 
 

- En segon lloc, un text articulat. 
 

- Finalment, els annexos, a més d'un estudi econòmic-financer, que hauria 
d'avaluar el import de la tarifa final resultant, única per a tot el territori. 
 

1.6.- L'estructura del PDS hauria de facilitar per a un futur que les 
determinacions tècniques poguessin ésser modificades pel gestor sense necessitat de 
modificar el PDS. 
 

1.7.- A l'estudi econòmic-financer s'haurien de valorar, amb precissió, totes les 
obres i instal.laicions que, en execució del PDS, s'han d'executar i s'han d'establir els 
recursos directes i indirectes amb els que s'ha de finançar. 

 
El programa de pagaments de la subvenció per part del Govern de les Illes Balears ha de 
tenir la seva oportuna ratificació a la llei anual de Pressupostos de les Illes Balears. 
 

1.8.- S'hauria d'especificar, amb major precisió, el "modus  
operandi" derivat de la implantació dels nous sistemes de recollida selectiva, reciclatge i 
compostatge, fonamentalment en  ordre a que existeixi una cobertura reglamentària 
clara i adequada, que permeti posteriorment la modificació, amb  
facilitat, de la concessió actual sense problemes de definició normativa prèvia. 
 

SEGON.- Donar trasllat al Govern de les Illes Balears de les al.legacions 
formulades per TIRME S.A. en el tràmit d'audiència. 
 

TERCER.- Trametre al Govern Balear les presents al.legacions." 
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La Sra. Amer (PSOE). Es refereix a dos aspectes importants de la 
proposta. Per una banda la modificació del Pla director vigent i, per altra banda les 
noves encomandes de gestió referides al tractament de fang de depuradores i restes 
d'animals. 
 

Pel que fa a la modificació, la proposta és d'acceptació, ja que recull les 
propostes que el Ple mateix del Consell va fer en aquest sentit, o sigui de reforçament de 
la recollida selectiva i de les plantes de triatge i de compostatge i la modificació de 
l'estació de transferència de Campos i la supressió de la de Sóller. 
 

En canvi la proposta és de no acceptar les noves encomandes de gestió 
tal com es plantegen en la revisió. 
 

El rebuig, explica, es fonamenta en els informes jurídic i tècnic. De 
l'informe tècnic en llegeix un paràgraf que detecta la poca definició de la proposta, cosa 
que podria obligar el Consell a haver d'introduir modificacions per a les quals tendria 
les mans fermades com ha passat fins ara amb els residus sòlids urbans, i el fet que els 
plans específics a què fa referència el Parlament no s'han desenvolupat encara. També 
cita l'informe jurídic i en destaca els dubtes que es plantegen sobre el quan i el com de 
la gestió dels fangs i els animals. 
 

Considera, per tant, que es tracta d'un exercici de responsabilitat no 
acceptar les noves encomandes, precisament per una manca de definició, per no 
quantificar exactament les inversions, per la forma d'aplicació de les tarifes i per la 
necessitat d'aprovar els plans específics. 
 

Conclou resumint la proposta en l'acceptació de la revisió i el rebuig de 
l'ampliació de la gestió. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Considera que el document és molt complex i 
sobre els tres grans apartats en què es pot dividir anuncia els vots a favor del segon i el 
tercer. 
 

El primer apartat, continua, és el més important i sobre el qual ha centrat 
la intervenció la Sra. Amer. Es mostra d'acord a acceptar la modificació del Pla, però no 
considera adequat que el Consell no accepti una responsabilitat que hauria d'acceptar 
perquè els problemes dels residus els hauria d'afrontar aquesta institució. 
 
Està d'acord amb l'apartat 1.1 i l'1.2. Pensa que el punt 1.3 que marca la no acceptació 
indica que l'equip de govern no vol aprofundir en les ajudes als ajuntaments que tenen 
problemes amb aquests fangs i restes d'animals. Recorda que les directives comunitàries 
marquen que aquestes restes s'han de tractar amb incineració i que és precisament el 
Consell la institució que disposa d'unes infraestructures que amb una petita modificació 
és podrien adequar per fer aquest tractament. Recorda també l'acció supramunicipal del 
Consell, recollida a la Llei. 
 

Pensa que és raonable opinar que alguns aspectes s'haurien de concretar 
més, però també fa veure que un pla director no és el lloc més adequat per concretar. 
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Fa veure també que els dos informes a què ha fet referència la Sra. Amer 
es contradiuen, ja que el jurídic vol evitar que hi pugui haver problemes amb els plets i 
el tècnic pretén que el Pla sigui prou àgil perquè el Consell s'hi pugui adaptar. Per tant, 
no es pot dir simultàniament que és massa tancat i que és massa obert. Opina que el Pla 
està prou ben fet perquè no hi hagi problemes jurídics i també obert a bastament, des del 
punt de vista tècnic, perquè el Consell pugui adaptar-lo a les necessitats de la gestió. 
 

No està d'acord tampoc amb la referència al finançament. Opina que el 
Govern ha de finançar el 30%. En aquest moment, en què es té un pla integral de residus 
i se sap per on aniran aproximadament les inversions, allò que no es pot fer és reclamar 
que el Govern pagui el 30% de qualsevol quantitat que s'inverteixi. Per tot això, pensa 
que si s'inverteix més d'allò que s'havia pressupostat, hi ha d'haver una negociació, ja 
que no és possible que el Govern no sàpiga quin pressupost ha de preveure. 
 

Es refereix al punt 1.4. Considera que és molt complex i assegura que el 
PP en podria votar favorablement molts d'aspectes, però com que seria molt complicat 
votar per paràgrafs, l'opció serà votar-hi en contra, tot i que vol que consti en acta que el 
seu grup està d'acord en la modificació del termini, també amb el nou article referit a 
l'abocador d'emergència, tot quant fa referència a la planta de valoració energètica, 
l'epígraf referit a la planta de tractament de rebuigs, els 18 mesos del termini i la 
modificació de les disposicions derogatòries perquè hi hagi seguretat jurídica. 
 

Anuncia que els apartats 1.5, 1.6, 1.7 i 1.8 no els votaran a  favor. El punt 
1.5 i el punt 1.6 es contradiuen, com ja ha indicat abans. Pel que fa al punt 1.7 considera 
que no es pot pretendre que el Pla incorpori tots i cadascun dels projectes i la seva 
quantificació econòmica. El punt 1.8 pensa que no s'ha d'incorporar perquè tracta sobre 
convenis entre les institucions que com que ja estan en marxa no haurien de formar part 
de l'articulat del Pla, ja que és suficient que apareguin als annexos. 
 

Concreta l'anunci del vot del seu grup. Favorable per a l'apartat segon i 
tercer. Pel que fa al primer, a favor dels punts 1.1 i 1.2 i en contra dels altres. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Considera positiu que el Pla de residus surti 
avui de la caverna en què estava la política de residus d'aquesta Comunitat i incorpori la 
legislació que a Europa i a Espanya fa molts d'anys que està en vigor i que és el 
compostatge i el reciclatge que aquí estaven prohibits a causa de la preclara política de 
residus del Govern balear. 
 

A part d'aquesta passa audaç, pensa que el Pla de gestió constitueix una 
petita catàstrofe. Recorda que a Mallorca es produeix prop del doble de residus per 
habitant i dia que a la resta d'Espanya i a pesar d'això la modificació no arbitra recursos 
per corregir aquesta situació i per reduir la producció de residus. Tampoc no hi ha 
recursos per a les campanyes de sensibilització. La recollida selectiva tan sols es 
planteja de manera parcial i en funció de la legislació estatal que hi fa referència, sense 
un pla integral de recollida. El plantejament del compostatge no és adequat, ja que es fa 
una gran planta de recollida en massa i de triatge i s'introdueix un tercer forn que 
absorbeix un 50% de les aportacions financeres per a l'execució del Pla. 
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Considera que la modificació es fa per evitar sortir al Guinness i perquè a 
Europa no hi hagi una illa que té prohibit el reciclatge i el compostatge i per avalar un 
Pla de gestió integral que preveu l'ampliació de la incineradora, la recollida en massa 
d'una bona part dels residus, amb el qual EU no està d'acord. 
 

Considera que el plantejament del Consell està molt lluny de les 
posicions d'EU. Denuncia una reivindicació del Pla que avui es modifica per assegurar 
que la incineració no quedi sense regulació.  
 

El tractament dels fangs i els animals morts, pensa que per racionalitat 
correspon al Consell. És possible que els inconvenients de caràcter jurídic i tècnic 
siguin reals i el plantejament de l'assumpció de competències no sigui el més adequat, 
però políticament, per a EU, és bastant irrellevant aquesta qüestió davant els altres 
aspectes que ha exposat. 
 

Anuncia que el seu grup no pot donar suport a la proposta, llevat 
d'algunes qüestions puntuals i que proposa votar separadament. En concret, dins el punt 
1.4, el paràgraf que diu que l'aportació d'inversions del Govern, ha d'esser sobre la 
inversió efectivament realitzada i no sobre el projecte. Els aspectes tècnics dels punts 
1.5, 1.6, 1.7 i 1.8, EU els considera raonables.  
 

Manifesta la decepció del seu grup per les posicions del Consell que 
donen el suport a un pla de gestió que té tots els despropòsits que ha indicat i que fins i 
tot deixa encara a l'aire la ubicació de l'abocador de cendres. 
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Recorda al Sr. Rovira que per 
responsabilitat la consellera que parla ha tingut successives reunions amb tots els 
ajuntaments i que els problemes greus que s'han plantejat han estat en relació a aquests 
altres residus. La responsabilitat implica precisament voler fer les coses bé. Pensa que si 
el Consell hagués pogut participar en la decisió, el problema s'hauria pogut resoldre. El 
problema és que des del 89 no se n'ha fet els plans específics. Insisteix que amb la 
proposta es perd el criteri d'unicitat pel que fa als fangs de i que no pot esser que els 
ajuntaments que tenen el tractament amb IBASAN paguin menys que els altres. 
 

Pensa que no hi ha contradicció entre l'informe tècnic i el jurídic i que el 
30% de l'aportació s'ha de calcular sobre el finançament real. Tampoc no creu que els 
punts 1.5 i 1.6 estiguin en contradicció, es tracta d'uns aspectes purament tècnics.  
 

Comparteix la menció que ha fet el Sr. Grosske al fet que a la nostra illa 
no es recollís allò que ja constitueix norma a tot Espanya i Europa, per això recorda que 
l'article 26 de la Llei d'acompanyament ja feia referència a la revisió del Pla director. 
 

Recorda que el fet que siguem uns societat desenvolupada implica 
precisament que es produeixin molts de fems per habitant, tot i que s'ha de tenir en 
compte que els visitants també en produeixen. Comparteix la preocupació del Sr. 
Grosske per la recollida selectiva i la minimització, però també indica que el Sr. 
Grosske sap quines són les possibilitats d'actuació que té el Consell i recorda les 
campanyes de sensibilització que s'han iniciat. 
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Explica que la recollida en massa no és un objectiu del Pla, sinó que ara 
es fa així perquè en aquest moment no és possible que els usuaris facin una aportació 
seleccionada dels residus. La planta permet fer una primera passa i anar incorporant 
cada vegada més la matèria orgànica recollida selectivament que proporcionaria un 
compost de primera qualitat. 
 

Conclou recordant que ja ha dit moltes vegades que no pot compartir 
amb el Sr. Grosske els qualificatius que dedica a la política de residus del Consell. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Opina que l'objectiu de la modificació és 
adaptar el Pla a la voluntat d'actuació del Consell en aquesta matèria. En aquest sentit 
coincideix amb la Sra. Amer i pensa que es pot millorar especialment pel que fa al Pla 
integral que va plantejar el Consell l'estiu passat. Insisteix que pot acceptar que el 
Consell pugui exigir rebre el 30% d'allò que realment hagi invertit. Convida a comparar 
la situació amb la d'un teòric POS en què el Consell hagués de fer aportacions sobre les 
inversions reals dels municipis. Convida, per tant, a pactar els pressuposts. Insisteix en 
la contradicció entre els punts 1.5 i 1.6, ja que el primer demana que l'estructura del 
document sigui taxada per donar seguretat jurídica i el punt 1.6 que l'estructura no ho 
sigui per donar flexibilitat. Reitera l'anunci del vot en contra dels punts 1.5, 1.6, 1.7 i 
1.8. 
 

El Sr. Grosske (EU) considera que a pesar de la voluntat manifestada per 
la Sra. Amer de potenciar la recollida selectiva i el reciclatge, la modificació del Pla 
director queda molt lluny d'aquestes intencions, ja que si realment fos conseqüent, es 
plantejarien, en matèria de reducció, modificacions de normativa, aportació de recursos 
i objectius clars i, pel que fa a la recollida selectiva, i acceptant, fins i tot, que hi ha una 
situació de partida difícil, es plantejarien també objectius temporalitzats, i recursos per 
canviar aquesta situació amb un horitzó de recollida selectiva integral. Tot això no es fa 
i la Sra. Amer sap que no es fa.  
 

Afirma que el Pla és fruit d'un pacte polític entre el Govern i el Consell, 
de manera que el Consell no s'atreveix a plantejar una crítica més enllà de qüestions 
tècniques i d'aquests dos temes puntuals, sense que hi hagi una crítica política perquè es 
tracta d'una modificació pactada. Se sacrifica la crítica sobre l'altar del tercer forn que es 
planteja sota l'eufemisme de la valoració energètica i que suposa quasi el 50% dels 
recursos financers que requereix el Pla i que constitueix una barrabassada autèntica des 
de qualsevol punt de vista, fins i tot des del punt de vista d'un incinerador, que no pot 
estar d'acord que li costi 3.500 milions un forn incinerador de rebuigs procedents d'una 
planta de triatge. Es tracta d'un peatge polític que el Govern ha fet pagar al Consell per 
fer veure que el compromís del Consell de no incrementar la incineració era un 
compromís irrealitzable.  
 

Creu que és cert que la Sra. Amer voldria fer allò que diu, el fet és que, 
de moment, i espera que això canviï d'aquí a uns mesos, és presonera d'una política 
pactada. 
 

La Sra. Amer (PSOE) espera que els canvis de les eleccions donin més 
marge d'actuació. Recorda que ara no hi ha més que una encomanda de gestió i no la 
competència. Demana al Sr. Grosske si sap que hi hagi cap altra comunitat en què els 
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ajuntaments no paguin res per la recollida selectiva i que el cost l'assumeixi tot una 
institució com el Consell. No admet que l'acusi de limitar-se a una simple declaració 
d'intencions, ja que la recollida augmenta de cada dia. 
 

Se sotmeten a votació els apartats 1.1 i 1.2 i s'aproven per vint-i-dos vots 
a favor (PP, PSOE, PSM-EN, UM, Mixt) i dos en contra (EU). 
 

Se sotmet a votació l'apartat 1.3 i s'aprova per quinze vots a favor 
(PSOE, PSM-EN, UM) i nou en contra (PP, EU, Mixt).  
 

Se sotmet a votació l'apartat 1.4 i s'aprova per quinze vots a favor 
(PSOE, PSM-EN, UM) i nou en contra (PP, EU, Mixt).  
 

Se sotmeten a votació els apartats 1.5, 1.6, 1.7 i 1.8  i s'aproven per 
desset vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU) i set en contra (PP, Mixt). 
 

Se sotmet a votació l'apartat segon i s'aprova per unanimitat. 
 

Se sotmet a votació l'apartat tercer i s'aprova per unanimitat. 
 
 
  SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS.  
 
 

PUNT 23.- ACCEPTACIÓ A BENEFICI D’INVENTARI DEL 
LLEGAT DE LA  SRA. CELIA GIL LEÓN CONSISTENT EN TRES QUADRES 
I TRES PINTURES DEL PINTOR  JOSEP VENTOSA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Serveis 
Generals i Recursos Humans: 
 

 " ANTECEDENTS.- El dia 29.10.98 morí a Palma la Sra. Celia Gil 
León. En data 14 d’agost de 1997, la Sra. Gil León atorgà el seu darrer testament en el 
qual  llegà al Consell Insular de Mallorca tres quadres del pintor Josep Ventosa que 
representen el Gorg Blau, la ciutat de Montornes i unes oliveres de Banyalbufar i altres 
tres dibuixos amb temàtica de Badalona, Barcelona i Mallorca. El llegat no conté cap 
condició o modalitat onerosa. 
 
  No obstant, sol·licitada una valoració pericial de les obres pictòriques, el Sr. 
Joan Oliver les ha valorades de la manera que es detalla tot seguit: 
 
 “Gorg Blau”  1955  oli/l  50x61  1.000.000 
 “Montornes”  1935  oli/l  60x81  1.500.000 
 “Oliveres  Banyalbufar 1980  oli/l  81x100 1.800.000 
 “ Oliveres”  1951            Tinta, aq./ p        30x40     250.000 
 “Carrer de Barcelona” 1933  Aq/p  30x20     150.000 
 “ Carrer de Badalona” 1913          Aiguada/p 47x40     300.000 
 
 Atès l’article 746 del Codi Civil; 
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 Atès l’article 10 b)   RD 1372/ 86 de 13 de juny pel que s’aprova el Reglament 
de béns de les Entitats Locals que estableix que les Corporacions locals poden adquirir 
béns i drets  per herència, llegat o donació; 
 
 Atès l’article 12.1 del mateix text legal que diu que la adquisició de béns a títol 
gratuït no està subjecte  a cap tipus de restricció, tret del cas en què hi hagi una condició 
o modalitat onerosa, supòsit en què serà necessari un expedient en el qual s’acrediti que 
el gravamen no excedeix del valor dels béns; cosa que en el present cas no succeeix.  
 
  Atès l’article 23,a) del RDL 781/ 86 Text Refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local,  que estableix la competència del Ple en l’adquisició 
de béns i drets, tret que sigui expressament atribuïda per Llei a altres òrgans, 
 
  Es proposa, doncs,  l’adopció del següent  
 
     A C O R D 
 
 
 1. Acceptar, a benefici d’inventari, el llegat ordenat en el testament de la Sra. 
Celia Gil León de data  14 d’agost de 1997 davant el Notari Álvaro Delgado Truyols 
consistent en els següents quadres i pintures del pintor Josep Ventosa: 
 
 “Gorg Blau”   1955  oli/l  50x61   
 “Montornes”   1935  oli/l  60x81   
 “Oliveres de Banyalbufar 1980  oli/l  81x100  
 “Oliveres”   1951            Tinta, aq./ p        30x40   
 “Carrer de Barcelona” 1933  Aq/p  30x20   
 “ Carrer de Badalona” 1913          Aiguada/p 47x40      
 
 Aquesta acceptació es du a terme en virtut dels articles 746 del Codi Civil  i dels 
articles 10 i 12 de RD 1372/1986 de 13 de juny de Béns de les Entitats Locals. 
 
 2. Facultar,  l’Honorable Presidenta o Conseller en el qual delegui, per a la 
signatura dels documents necessaris per fer efectiu aquest acord. 
 
 3. Donar d’alta, una vegada escripturada l’acceptació  i el lliurament del llegat, 
en el corresponent Epígraf de l’Inventari  d’aquesta Corporació amb la valoració inicial 
efectuada pel Sr. Joan Oliver “Maneu” que consta a l’expedient." 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

PUNT 24.- ADJUDICACIÓ DELS IMMOBLES SITUATS AL 
CARRER J. VILLALONGA, 105 I 107 I DEL CARRER SALUT 108  DE EL 
TERRENO SUBHASTATS  EL PROPPASSAT DIA 22.2.99. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Serveis 
Generals i Recursos Humans: 
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  " ANTECEDENTS: El dia 14 del passat més de desembre el Ple 
d’aquesta Corporació acordà obrir el procediment, aprovar el Plec de Clàusules 
Administratives i ordenar l’anunci  en el BOCAIB de la subhasta de  tres immobles 
situats al carrer Josep Villalonga 105 i 107 i al carrer Salut 108 de El Terreno que foren 
adquirits pel Consell Insular de Mallorca en virtut del testament de la Sra. Elena Calvet 
Sala que feu hereva la Casa de la Misericòrdia ( avui  el Consell de Mallorca ) per a les 
atencions als ancians. 
 
 En compliment d’aquesta finalitat, doncs, s’ha dut a terme la subhasta dels 
immobles amb procediment obert mitjançant subhasta en la modalitat de sobre tancat. 
 
 L’anunci de la subhasta es publicà en el BOCAIB de dia 14 de gener, i el dia 10 
de febrer es constituí la Mesa de Contractació per a l’examen de la documentació 
administrativa dels licitadors. 
 
 En data 22 de febrer la Mesa, en sessió pública, obrí els sobres amb les 
proposicions econòmiques per a cada un dels immobles i acordà proposar a l’òrgan de 
contractació l’adjudicació a les persones que havien ofert la proposició econòmica més 
elevada per cada un dels immobles segons consta a l’acta aixecada pel secretari; 
 
 Respecte a l’immoble del carrer J.Villalonga número 105: es proposà 
l’adjudicació per 50.527.001 PTA al Sr. Manuel Jesús Lorenzo Villamarín. 
 
 Pel que fa a  l’immoble situat al carrer Salut 108, es proposà l’adjudicació a 
Joana Maria Valls Salort pel preu de 10.210.000 PTA. 
 
  Finalment, respecte a l’immoble del  carrer J. Villalonga de número 107, als Sr. 
José Pablo Estrany Bauzá i Ana Sagrera Roses pel preu de 13.041.000 PTA, sense 
perjudici del dret de tempteig que pugui ostentar l’arrendatari d’aquest immoble segons 
figura als Plecs de Clàusules Administratives. 
 
 En conseqüència, atesos: 
 
 - L’article 109 del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per RD 
1372/82 de 13 de juny. 
 
 - L’article 33.2, h ) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
règim local pel que fa  a les competències del Ple quant a les alienacions de patrimoni. 
 - L’article 9 de la Llei 13/95 de 18 de maig de Contractes de les Administracions 
Públiques  de 18 de maig, pel que fa a la normativa aplicable als actes separables i el 
règim jurídic dels contractes privats, en relaci9ó a l’article 5.3 del mateix texte legal. 
 
 - L’article 47.2 de la Llei d’arrendaments Urbans aprovada per D.4014/64 de 24 
de desembre; 
 
 Es proposa l’adopció del següent 
 
     A C O R D 
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 1. Adjudicar al Sr. Manuel Jesús Lorenzo Villamarín amb NIF 09.387.577-N, 
domiciliat al carrer Silvarrey núm. 2 de Lugo, l’immoble situat al carrer Josep 
Villalonga número 105 i inscrit al Registre de la Propietat núm. 6, Palma VII, al tom 
2413, llibre 366, foli 95 i 96, finca 20599. 
 
 El preu d’adjudicació es de  CINQUANTA MILIONS CINC-CENTES VINT-I-
SET MIL UNA (50.527.001.-) PTA. per ser el preu més elevat ofert per l’esmentat 
immoble . 
 
 El pagament del preu es farà abans de la signatura de la corresponent escriptura 
pública en el termini d’un mes comptador des de la notificació d’aquest acord en 
qualsevol de les formes establertes en el Plec de Clàusules Administratives. 
 
 Aniran a  càrrec del licitador les despeses notarials,  l’Impost sobre 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i els que legalment li 
corresponguin. 
 
 2. Adjudicar l’immoble situat al carrer Salut 108, inscrit al Registre de la 
Propietat núm. 6  Palma VII, tom 3896, llibre 547, foli 168, finca 29503 a la Sra. Joana 
Maria Valls Salort, amb NIF 43050403-S, domiciliada al carrer Isla de Samos, 16 C 2, 
07007 Palma. L’adjudicació es fa per ser la oferta més elevada.  
 
 El preu d’adjudicació és de  DEU MILIONS DOS-CENTES DEU MIL 
(10.210.000) PTA. 
 
 El pagament del preu es farà abans de la signatura de la corresponent escriptura 
pública en el termini d’un mes comptador des de la notificació d’aquest acord, en 
qualsevol de les formes establertes en el Plec de Clàusules Administratives. 
 
 Aniran a  càrrec de la Sra. Valls Salort  les despeses notarials,  l’Impost sobre 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i els que legalment li 
corresponguin. 
 
 3. Adjudicar al Sr. José Pablo Estrany Bauzá amb NIF 42991270-S, domiciliat al 
Carrer Cala de Santanyí, 52 de  Santanyí i a la Sra. Ana Sagrera Roses, amb NIF 
43.054.979-Z, domiciliada al carrer Virgen de la Bonanova de Palma, solidàriament, 
l’immoble situat al carrer J. Villalonga, 107, inscrit al Registre de la Propietat núm 6 
Palma VII, llibre 487, tom 3.797, foli 100, finca núm. 26.758; tot i que sense perjudici 
del dret de tempteig que correspon a l’arrendatari que actualment ocupa la finca.   
 
 El preu d’aquesta alienació és de  TRETZE MILIONS QUARANTA-UNA MIL 
PESSETES,  per ser l’única oferta rebuda referida a aquest immoble. 
   
 El pagament del preu es farà d’acord amb el que es preveu al Plec de Clàusules 
administratives, Clàusula 5.1 i 13. 
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 Seran de càrrec a  càrrec del Sr  Estrany i de la Sra. Sagrera  les despeses 
notarials,  l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i els 
que legalment li corresponguin. 
 
 Notificar de forma legal i fefaent a l’arrendatari les condicions essencials de la 
transmissió, el nom, domicilis  i circumstàncies dels compradors, segons estableix  
l’article 47 de  la Llei d’arrendaments urbans de 24 de desembre de 1964 perquè pugui 
exercitar el dret de tempteig en els terminis legals establerts.. 
 
 4. Els ingressos derivats d’aquestes transmissions hauran de ser destinats a 
l’atenció dels ancians conforme  a la voluntat de la Sra. Elena Calvet Sala quan feu 
hereva la Casa de La Misericòrdia en testament de data 24.9.77 i a l’acord d’ aquesta 
Corporació de data 14 de desembre de 1998.   
 
 5. Facultar l’Honorable Presidenta o persona en la qual  delegui, la signatura dels 
documents necessaris per a fer efectiu aquest acord." 
 
   

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES. 
 
 
  PUNT 25.- EXPEDIENT NÚM. 1 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE 1999. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió 
d'Hisenda i Especial de Comptes: 
 

" Aquesta Presidència, per Decret de dia 15 de febrer de 1999, atenent les 
necessitats que s'especifiquen a la memòria corresponent i de les quals n'hi ha 
constància en els antecedents de l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient de 
modificació de crèdits en el Pressupost de 1999, a l'objecte de poder atendre algunes 
despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses en el pressupost 
de 1999. 
  
  Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular emeté el dictamen 
preceptiu, amb data 15 de febrer de 1999, on es fan constar les operacions de 
modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d'acord 
amb allò que es preveu a l'art. 158 ,160 i 161 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, concordant amb l'art.35 a 38 del R.D. 500/1990, de 
20 d'abril, i amb la base 9 de les d'execució del pressupost per a 1999, he resolt de 
proposar al Ple de la Corporació la següent  
 
P R O P O S T A  D ' A C O R D 
 
  “1r.- Aprovar l'expedient núm. 1 de modificació de crèdits en el 
Pressupost de 1999, d'acord amb el següent detall: 
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EXPEDIENT NUM. 1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 
DE 
                     DESPESES DE 1999 
 
• Crèdits extraordinaris (CEX-1/99): 
 
A) Relació d’Augments de crèdits P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
 
-------------------------------------------------------------- 
Codi    Concepte         Import 
------------------------------------------------------------- 
00.11100.68900 Inversió en béns patrimon.Presidèn. 3.000.000 
20.45830.48900 Aport.Fundació Llorenç Villalonga  10.291.000 
20.45830.78900 Aport.Fundació Llorenç Villalonga 5.602.000 
 
 TOTAL AUGMENTS P/ CRÈDITS EXTRAORDINARIS  18.893.000 
 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:   
 
1) BAIXES P/ANULACIÓ: 
--------------------------------------------------------------Codi   Concepte 
         Import 
-------------------------------------------------------------- 
00.11100.62300 Maquinària i instal.lacions Presid. 1.000.000 
00.11100.62500 Mobiliari i estris Presidència 1.000.000 
00.11100.62600 Equips informàtics Presidència 1.000.000  
20.45820.20300 Lloguer maquinà.i altres Can Sabater 50.000 
20.45820.20900 Lloguer altre immobilitz.Can Sabater 1.000 
20.45820.21000 Mant.infraest.i béns nat.Can Sabater 50.000 
20.45820.21200 Mant.rep.i cons.edifici Can Sabater 1.000.000 
20.45820.21300 Conserv.instal.lacions Can Sabater 50.000 
20.45820.21500 Conserv.mobiliari Can Sabater 25.000 
20.45820.21600 Mant.equips informàtics Can Sabater 1.000 
20.45820.22000 Mat.d’oficina no invent.Can Sabater 25.000 
20.45820.22001 Premsa, revistes etc.Can Sabater 1.000 
20.45820.22002 Mat.informàtic no inv.Can Sabater 25.000 
20.45820.22003 Material tècnic Can Sabater 50.000 
20.45820.22100 Energia elècrica Can Sabater 300.000 
20.45820.22101 Aigua Can Sabater 50.000 
20.45820.22102 Gas Can Sabater 1.000 
20.45820.22108 Material de neteja Can Sabater 25.000 
20.45820.22199 Altres subministraments Can Sabater 25.000 
20.45820.22200 Telèfon Can Sabater 100.000 
20.45820.22201 Comunicacions Postals Can Sabater 50.000 
20.45820.22400 Assegurances vehicles Can Sabater 1.000 
20.45820.22410 Assegurances edifici Can Sabater 100.000 
20.45820.22500 Tributs Can Sabater 1.000 
20.45820.22601 Atencions protocolàries Can Sabater 200.000 
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20.45820.22602 Publicitat i propaganda Can Sabater 300.000 
20.45820.22604 Activitats culturals Can Sabater 2.000.000 
20.45820.22606 Reunions i conferències Can Sabater 500.000 
20.45820.22699 Altres despeses Can Sabater 500.000 
20.45820.22700 Serveis de neteja Can Sabater 300.000 
20.45820.22701 Serveis de Seguretat Can Sabater 60.000 
20.45820.22706 Estudis i treb. tècnics Can Sabater 6.000.000 
20.45820.62200 Obres millora Can Sabater 1.000 
20.45820.62300 Maquinà.instal.i altres Can Sabater 1.500.000 
20.45820.62500 Mobiliari i estris Can Sabater 2.000.000 
20.45820.62600 Equips procés d’inform.Can Sabater 600.000 
20.45820.63200 Obres de reposició Can Sabater 1.000 
 
                                                                        TOTAL baixes p/anulació  18.893.000 
 
  2n.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en 
vigor, una vegada s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril reguladora de les bases del Règim local, i també l'article 150 de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals." 
 
   

El Sr. Pascual (UM) recorda que hi ha una petita modificació que s'ha 
repartit a tots els grups. Les quantitats són les mateixes, però passa 1 milió del capítol 4 
al 7. 
 

S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU) i 
set abstencions (PP, Mixt). 
 

Durant la presentació d'aquest punt, la presidenta s'absentat de la Sala. 
L'ha substituïda en la Presidència el vicepresident primer Sr. Triay. 
 
 

PUNT 26.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC 
DEL RESTAURANT ESCOLA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió d'Hisenda i Especial de 
Comptes: 

" Vista la proposta del servei de Fodesma, per a la modificació del preu públic 
del serveis prestats al Restaurant-Escola del Consell Insular de Mallorca, vist l’estudi 
tecnicoeconòmic de 18 de gener de 1999 i l’informe d’intervenció de 10 de febrer de 
1999, aquesta Presidència, en ús de les atribucions que li confereix la vigent llei de 
Règim Local, formula la següent 

  

PROPOSTA D’ACORD: 
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“Primer.- Aprovar inicialment, la modificació dels articles 3r i Disposició Final 
de l’Ordenança reguladora del preu públic  dels serveis prestats al Restaurant-escola del 
Consell, en els termes que es contenen en el text annex. 

Segon.- Sotmetre mitjançant publicació en el BOCAIB a informació pública 
aquest acord i el document annex, per un termini de trenta dies a l’efecte de presentació 
de reclamacions. En el supòsit que no se’n presentin , s’entendrà definitivament 
aprovada la modificació de l’Ordenança esmentada i entrarà en vigor una vegada 
transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril.” 

 
 

S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU) i 
set abstencions (PP, Mixt). 

 
PUNT 27.- PROPOSTA DE MODIFICACIó DE L'ORDENANÇA 

FISCAL DE LA TAXA D’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS . 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió d'Hisenda i Especial 

de Comptes: 
  " Vista la Memòria de la Presidència sobre l’aprovació de la taxa per al 
subministrament en suport informàtic de la base de dades del  planejament urbanístic de 
Mallorca. 
  Vist també l'estudi econòmic justificatiu de l’import de la referida taxa de 
data 9 de febrer de 1998 i els informes de Secretaria i Intervenció, també de data 9 de 
febrer de 1998, aquesta Presidència proposa al Ple del Consell Insular de Mallorca, la 
següent  
 

PROPOSTA D'ACORD 
   
  "1r.- Aprovar inicialment la modificació de l'article setè  i Disposició Final 
de l'Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius en els 
termes que es contenen en el text annex. 
   

2n.- De conformitat amb allò que disposa l'article 17.1 de la Llei 
39/1988, el present Acord provisional, i també el referit text annex, s’esposaran al 
públic en el tauler d'anuncis d'aquest Consell Insular durant el termini de trenta dies 
hàbils, a fi de que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. 
 
  3r.- Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el BOCAIB, i també en un 
diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma i el seu termini serà comptador a 
partir de l'endemà del dia de la publicació del corresponent anunci en el BOCAIB. 
 
  4rt.- Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, segons el que 
disposa l'article 17.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals . La modificació entrarà en vigor el dia de la publicació de l’acord definitiu i el text 
de la modificació de l’Ordenança en el BOCAIB" 
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S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU) i 

set abstencions (PP, Mixt). 
 
 

PUNT 28.- ASSIGNACIONS GRUPS POLITICS AMB 
REPRESENTACIO EN EL CIM 1999. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
  " P R O P O S T A   D ' A C O R D 
 
  1.- Assignar a cadascun dels diferents grups polítics amb representació en el 
Consell Insular de Mallorca, la quantitat de 1.750.000'- pta. anuals, amb excepció del Grup 
Mixt que tendrà una assignació de 875.000'-pta. anuals. També s'assignaran 287.878'- pta. 
anuals, per a cada conseller integrant dels esmentats grups, d'acord amb el següent detall:  
 
  - Al Grup polític PP, integrat per 15 consellers des del 1 de gener al 31 de 
desembre: 6.068.170'-pta. 
 
  - Al Grup polític PSOE, integrat per 8 consellers des del 1  de gener al 31 
de desembre: 4.053.024'- pta. 
 
  - Al Grup polític PSM, integrat per 5 consellers des del 1 de gener al 31 de 
desembre: 3.189.390'- pta. 
 
  -Al Grup polític IU., integrat per 2 consellers des del 1 de gener al 31 de 
desembre: 2.325.756'-pta. 
 
  - Al Grup polític UM, integrat per 2 consellers, des del 1 de gener al 31 de 
desembre: 2.325.756'-pta. 
 
   - Al Grup Mixt, integrat per 1 conseller, des del 1 de gener al 31 de 
desembre: 1.162.878'-pta. 
 
  2.- Les referides quantitats s'abonaràn en dues parts. La primera part, dins el 
primer semestre de l'any 1999 i la segona, dins el segon semestre de l'any 1999, amb càrrec 
a la partida 00.11100.22608 del vigent pressupost ordinari de 1999 i s'ingressaràn a la c/c 
dels respectius grups." 
  
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
URBANISME I HABITABILITAT. 

 
 

PUNT 29.- MODIFICACIÓ DEL PGOU DE PALMA RELATIVA A 
L'ARTICLE 505 (APARCAMENTS PER A SUBESTACIONS ELÈCTRIQUES). 
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Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió d'Urbanisme i 

Habitabilitat: 
 
" Aprovar definitivament la modificació del PGOU de Palma relativa a 

l’addició a l’article 505 de la concreció de la reserva de places d’aparcaments per a 
subestacions elèctriques." 

 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
30.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA DE 

17-2-99, PER LA QUE S'INFORMA DESFAVORABLEMENT LA 
MODIFICACIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ DE RECURSOS NATURALS DEL 
PARC NATURAL DE MONDRAGÓ. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió d'Urbanisme i 

Habitabilitat: 
 

" Primer.- Ratificar la Resolució de Presidència de data 17 de febrer de 1999, per 
la qual s’informa desfavorablement la modificació del plà d’ordenació de recursos 
naturals del Parc Natural de Mondragó, en base a l’informe conjunt elaborat per les 
Àrees d’Urbanisme i Medi Ambient d’aquest Consell Insular, de data 17 de febrer de 
1999, que queda incorporat als presents acords. 

 
Segon.- Remetre els presents acords a la Direcció General de Medi Ambient, de 

la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral. 
 
Tercer.- Facultar a la Presidència del C.I.M. a dur a terme els actes necessaris 

per a l’efectivitat dels anteriors acords."  
 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU) i 

set en contra (PP, Mixt). 
 
31.- CREACIÓ DEL CONSELL SECTORIAL D'URBANISME I 

ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió d'Urbanisme i 

Habitabilitat: 
 

" Primer.- Crear el Consell Sectorial d’Urbanisme i Ordenació del Territori del 
Consell de Mallorca. 

 
Segon.- L’estructura del Consell Sectorial d’Urbanisme i Ordenació del Territori 

del Consell de Mallorca serà la prevista a l’article 3 del Reglament General 
d’Organització i Funcionament dels Consell Sectorials del Consell Insular de Mallorca. 
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Tercer.- Nomenar com a vocals prevists a l’article 3.a) del Reglament General 
d’Organització i Funcionament dels Consell Sectorials, als representants de les següents 
entitats: 

 
 Col·legi Oficial d’Arquitectes. 
 Col·legi Oficial d’Enginyers de Camins, Canals i Ports. 
 Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears. 
 Departament de Dret Públic de la Universitat de les Illes Balears. 
 Confederació d’Associacions Empressarials de Balears. 
 Petita i Mitjana Empresa de Mallorca. 
 Unió General de Treballadors. 
 Comissions Obreres. 
 Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa. 
 Associació per a la Rehabilitació dels Centres Antics. 
 Confederació d’Associacions de Veïns de Balears. 

Quart.- La Comissió de Govern designarà el Vicepresident del Consell Sectorial         
d’Urbanisme i Ordenació del Territori." 
 
   

S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU) i 
set abstencions (PP, Mixt). 
 
 

32.- DESESTIMACIÓ DE RECURS ORDINARI INTERPOSAT 
PEL SR. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RAIGAL CONTRA L'ACORD DE LA CIUM 
DE 24 D'OCTUBRE DE 1997, PEL QUAL ES VA DENEGAR LA SOL.LICITUD 
D'INTERÈS SOCIAL D'UN PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE LA XARXA 
AÈRIA EN BAIXA TENSIÓ. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió d'Urbanisme i 

Habitabilitat: 
 

" Desestimar, tot confirmant l’acord recorregut, el recurs ordinari interposat pel 
Sr. José Antonio López Raigal contra l'acord adoptat per la Comissió Insular 
d'Urbanisme, en sessió celebrada el dia 24 d'octubre de 1997, pel qual es va denegar la 
sol⋅licitud d'autorització prèvia (interès social) promoguda pel mateix recurrent per a 
l'execució d'un projecte d'ampliació de xarxa aèria en baixa tensió per a la dotació de 
subministrament elèctric a l'edificació existent (una caseta d'eines) a la parcel⋅la núm. 1 
del polígon cadastral núm. 23, en Sòl No Urbanitzable d'Algaida, en base als informes 
del Cap del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea d’Urbanisme de 29 de gener de 1999 
i del Lletrat Cap del C.I.M. de data 5 de febrer de 1999." 

 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
33.- IMPOSICIÓ A LA SRA. MARÍA DEL CARMEN PRADO 

MEJÍAS D'UNA SANCIÓ PER L'EXECUCIÓ SENSE LLICÈNCIA D'OBRES 
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DE CONSTRUCCIÓ D'UNA EDIFICACIÓ A LA PARCEL.LA 829 DEL 
POLÍGON 5 DEL TERME MUNICIPAL DE MURO. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió d'Urbanisme i 

Habitabilitat: 
 

" 1er.- Desestimar, d'acord amb l'informe del Cap de Secció de Disciplina 
Urbanística de data 23 de febrer de 1999, les al·legacions formulades per la promotora a la 
Proposta de Resolució, en entendre's que res no objecten a la irregularitat dels fets 
comesos. 

 
2on.- Imposar a la Sra. María del Carmen Prado Mejías, en concepte 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 construcció d'una 
edificació d'uns 117'5 m2 de planta, situades a la parcel·la 829 del polígon 5 del terme 
municipal de Muro , i valorades en 2.899.000 pessetes (17.423'34 euros), castigable 
d'acord amb el que recull l'article 45 de l'esmentada Llei 10/1990 amb una multa del 50% 
al 100% del seu valor, la sanció de 2.174.250 pessetes (13.067'50 euros), corresponent al 
75% de la valoració de les obres. 

 
3er.- El  pagament de l'esmentada multa s'haurà de fer en metàl·lic en la Tresoreria 

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

 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
34.- IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. BARTOMEU BAUZÀ 

SOCIAS, EN EXPEDIENT DE DISCIPLINA URBANÍSTICA, PER EXECUCIÓ 
SENSE LLICÈNCIA D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA EDIFICACIÓ 
DESTINADA A L'ÚS DE BAR-RESTAURANT, AL TERME MUNICIPAL DE 
MONTUÏRI. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió d'Urbanisme i 

Habitabilitat: 
 

" 1er.- Desestimar, d'acord amb l'informe del Cap de Secció de Disciplina 
Urbanística de data 2 de gener de 1999, les al·legacions formulades a la Resolució 
d'iniciació pel Sr. Bartomeu Bauzà Socías, en entendre's que res no objecten a la 
irregularitat dels fets comesos. 
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2on.- Estimar parcialment, en canvi, d'acord amb l'informe del Cap de Secció de 
Disciplina Urbanística de data 23 de febrer de 1999, les al·legacions formulades pel mateix 
promotor a la Proposta de Resolució, únicament en el sentit de rectificar la primera 
valoració de les obres i apreciar la concurrència d'una circumstància atenuant. 

 
3er.- Imposar al Sr. Bartomeu Bauzà Socías, en qualitat de promotor, com a 

responsable d'una infracció urbanística tipificada a l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 
23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, qualificada de greu per l'article 28.2 del mateix 
text legal, consistent en l'execució sense llicència d'obres de construcció d'una edificació de 
317 m2 de planta amb dues altures destinada a l'ús de bar-restaurant, situades a les 
parcel·les 1 i 2 del polígon 11 del terme municipal de Montuïri, i valorades en 14.800.424 
pessetes, castigable d'acord amb el que recull l'article 44 de l'esmentada Llei 10/1990 amb 
una multa de fins el 100% del seu valor, concorrent-hi una circumstància atenuant, la 
sanció de 7.400.212 pessetes (44.480'98 euros), corresponent al 50% 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 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." 

 
El Sr. Sampol surt de la sala abans de la votació, i torna entrar una 

vegada efectuada aquesta. 
 

S'aprova la proposta per quinze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU) 
i vuit abstencions (PP, Mixt). 

 
 
35.- IMPOSICIÓ AL SR. ADAM JOHN TARLETTON D'UNA 

SANCIÓ EN EXPEDIENT DE DISCIPLINA URBANÍSTICA, PER EXECUCIÓ 
SENSE AJUSTAR-SE A LA LLICÈNCIA D'OBRES D'UN HABITATGE DEL 
CARRER DE LA MAR, NÚM. 10 DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió d'Urbanisme i 

Habitabilitat: 
 

" 1er.- Estimar, d’acord amb l’informe del Cap de  Secció de Disciplina 
Urbanística de data 23 de febrer de 1999, parcialment les al·legacions presentades pel 
promotor Sr. Adam John Tarletton, en el sentit d'apreciar-se la concurrència d'una 
circumstància atenuant de la responsabilitat en el fet d'haver-se demolit voluntàriament 
l'excés d'altura del torreó de l'escala, i desestimar la resta en considerar que no hi ha lloc a 
la suspensió del procediment sancionador incoat. 
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2on.- Consegüentment, imposar al Sr. Adam John Tarletton, en qualitat de 
promotor, com a responsable d'una infracció urbanística tipificada a l'article 27.1.c) de la 
Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, qualificada de greu per l'article 
28.2 del mateix text legal, consistent en l'execució sense ajustar-se a la llicència d'obres 
d'increment d'altures i volum al torreó de l'escala d'un habitatge del carrer de la Mar, núm. 
10, del terme municipal de Palma, valorades en 187.835 pessetes, castigable d'acord amb 
el que recull l'article 46.1 de l'esmentada Llei 10/1990 amb una multa de fins al 5% del seu 
valor, la sanció de 1.878 pessetes (11'28 euros), corresponent a l'1% de la valoració de les 
obres. 

 
3er.- Igualment, imposar al Sr. Adam John Tarletton, en qualitat de promotor, com 

a responsable d'una infracció urbanística tipificada a l'article 27.1.c) de la Llei 10/1990, de 
23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, qualificada de greu per l'article 28.2 del mateix 
text legal, consistent en l'execució sense ajustar-se a la llicència i no legalitzades d'obres 
d'increment d'altures i volum als cobriments de la vessant inclinada i de la terrassa 
posterior d'un habitatge del carrer de la Mar, núm. 10, del terme municipal de Palma, 
valorades en 1.169.004 pessetes, castigable d'acord amb el que recull l'article 50.1 de 
l'esmentada Llei 10/1990 amb una multa del 50 al 100% del seu valor, la sanció de  
876.753 pessetes (5.269'39 euros), 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."  
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
PUNT 36.- IMPOSICIÓ AL SR. PETER ERICH GEILING DE 

SANCIÓ EN EXPEDIENT D'INFRACCIÓ URBANÍSTICA PER 
CONDICIONAMENT D'UNA ANTIGA VAQUERIA COM A TALLER-
SOTXERIA, DESPATX I VIVENDA, AL TERME MUNICIPAL DE CAMPOS. 

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

" 1er.- Desestimar, d'acord amb l'informe del Cap de Secció de Disciplina 
Urbanística de data 29 d'octubre de 1998, les al·legacions a la Resolució d'inici de 
l'expedient formulades pel Sr. Peter Erich Geiling, donat que no s'ha procedit a la 
legalització i a més a més no s'han realitzat obres de reposició de la parcel·la al seu estat 
anterior. 
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2on.- Imposar al Sr. Peter Erich Geiling, en qualitat de promotor, com a 
responsable d'una infracció urbanística tipificada a l'article 27.1.B) de la Llei 10/1990, de 
23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, qualificada de greu per l'article 28.2 del mateix 
text legal, consistent en condicionar una antiga vaqueria com a taller-cotxeria, desptatx i 
vivenda, situat a la parcel×la 196 del polígon 1, del terme municipal de Campos, valorades 
en 6.985.051 pessetes, castigable d'acord amb el que recull l'article 45 F) de l'esmentada 
llei 10/1990 amb una multa del 75 % de les obres, la sanció de 5.238.788 pessetes ( 
31.485'75 euros). 

 
3er.- El pagament de l'esmentada multa s'haurà de fer en metàl×lic en la tresoreria 

d'aquest Consell Insular de Mallorca, en el termini de 30 dies, comptadors des del 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 
del constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si durant el termini legal per a la 
interposició del recurs es garanteix  l'import de la totalitat de la multa." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  BENESTAR SOCIAL. 
 
 

PUN7 37.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’UN LLOGUER 
PER A LA LLAR DEL MENOR ”LLAR DEL RAFAL VELL”. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Benestar 
Social: 
 

" Atès l’escrit de la Directora en funcions de la Llar del Menor, en el 
qual  posa de manifest que des de l’any 1997 a la casa del Carrer Alber núm. 14 A de 
Palma, s’hi troba ubicada la Llar del Rafal Vell, atès que aquest immoble, després de les 
reformes realitzades per la propietària, reuneix unes bones condicions d’espai i 
instal.lacions, per l’acollida i treball amb grups de menors a més d’esser un barri amb 
una gran dotació de serveis comunitàris i molt bona comunicació amb el centre de 
Palma, facilitant la integració social i la participació amb activitats dels menors acollits, 
proposant en conseqüència la pròrroga del citat immoble així  com  l’escrit de dia 14 de 
desembre de 1998 en el qual  la Directora  en funcions de la Llar del Menor destaca la 
inexistència d’ofertes de cases que reuneixin les condicions apropiades per la ubicació 
d’una llar per la zona del Rafal Vell i les importants reformes realitzades per la 
propietària a suggeriment de la Direcció del Centre per adequar aquesta casa a les 
condicions d’una llar. 
 

Normativa aplicable: El contracte de lloguer de béns immobles té 
caracter privat a tenor de l’article 5.3 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes 
de les Administracions Públiques, i en conseqüència d’acord amb l’article 9 del mateix 
texte legal, es regirà pel que fa als efectes i extinció, per les normes de dret privat, 
essent l’ordre jurisdiccional civil el competent per resoldre les controversies que puguin 
sorgir entre les parts. No obstant es consideraran actes jurídics separables aquells que es 
dictin en relació a la preparació i adjudicació del mateix, que es regiràn per les 
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disposicions que la Legilació de Contractes (constituïda per l’esmentada Llei 13/1995, 
de 18 de maig, Reial Decret 390/1996, d’1 de març, de desenrollo parcial de la Llei 
13/1995, i pel Reglament General de Contractes de l’Estat, en tot allò, que sigui 
d’aplicació) dedica als contractes de naturalesa administrativa, essent competent en 
aquest cas la jurisdicció contenciosa administrativa d’acord amb la normativa 
reguladora d’aquesta jurisdicció. 
 

Atesa la proposta elaborada per la Mesa de Contractació reunida a quests 
efectes el dia 3 de desembre de 1998 i la conformitat manifestada per la propietària de la 
vivenda. 
 

El President de la Comissió de Benestar Social fa la següent porposta d’ 
 

ACORD 
 

Únic.- Aprovar,  mitjançant procediment negociat sense publicitat, regulat a l’article 
74.4 de la Llei 13/1995, de 18 de maig de Contractes de les Administracions Públiques 
el contracte de lloguer amb la Sra. Francisca Arrom Sans amb NIF: 41.330.037-A de la 
vivenda situada al C/ Alber núm, 14 A de Palma “Llar del Rafal Vell” per un import 
anual d’UN MILIÓ CINC-CENTES VINT-I-UNA MIL (1.521.000) PESSETES, amb 
una durada de cinc anys a partir d’1 de gener de 1999, amb revisió anual del lloguer 
amb efectes d’1 de gener en funció de les variacions que experimenti l’Index de Preu al 
Consum,  per tractar-se d’un immoble que segons informe de la Directora en funcions 
de la Llar del Menor reuneix les condicions òptimes d’espai i d’instal.lacions per les 
seves funcions d’acollida i treball amb grups de menors acollits a la llar del Menor i on 
des de l’any 1997 s’hi ubica la Llar del Rafal Vell." 

 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 

  DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 

PRIMER PUNT.- PROPOSTA DE CREACIÓ DEL CONSELL 
AGRARI DE MALLORCA . 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació: 
 

" ANTECEDENTS: "Atesa la necessitat de disposar dels oportuns 
òrgans de consulta en matèria d'agricultura i d'acord amb l'article 65 i 66 del Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca sobre els Consells Sectorials, com òrgans de 
participació ciutadana, així com el Decret 33/1993, de 25 de març, pel qual es regulen 
els Consells Agraris Insulars (CAI), com a òrgans de consulta i assessorament en 
matèria agropequària dels consell insulars, i fent ús de la potestat reglamentària 
reconeguda a l'article 11 de la Llei 5/1989, de Consells Insulars, en l'article 4.1 a) de la 
Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, i d'acord amb l'establert en el 
reglament general dels consells sectorials del Consell Insular de Mallorca aprovat per 
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ple en data 5 d'octubre de 1998, que ha esdevingut definitiva per que en el termini 
d'informació pública no s'ha presentat cap reclamació ni suggerència, es regulen les 
funcions i la composició del Consell Agrari de Mallorca mitjançant la següent proposta 
d' 
 

ACORD 
 

1.- Es constitueix el Consell Agrari de Mallorca, el qual te per objecte 
informar i proposar iniciatives en matèria d'agricultura, ramaderia i en general aquells 
aspectes que afectin a aquest sector econòmic. 
 

2.-Formaran el Consell Agrari de Mallorca els següents membres: 
 
A.- Membres de ple dret 
Presidència:  
La Consellera de Foment i Ocupació 
Vicepresidència  
(a designar per la Comissió de Govern)  
 
B.- Vocalies: 
 
Tres representants de la Unió de Pagesos de Mallorca. 
Tres representants de la Federació Agrícola i Ramadera de Balears 
 
Dos representants de la Unió de Cooperatives Agràries de Balears 
 
Dos representants dels Consells Reguladors de les denominacions 

d'origen i altres proteccions territorials de productes agroalimentaris.  
 
Un representant dels Sindicats majoritaris. 
 
Un representant de les associacions de consumidors. 
 
A més cada grup polític amb representació al Consell Insular de 

Mallorca, designarà un representant per assistir a les reunions amb veu i sense vot. 
 

Mitjançant escrit justificatiu, es podrà delegar la representació en les reunions del 
Consell Agrari de Mallorca.” 
 

S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU) i 
nou abstencions (PP, Mixt). 
 
 

SEGON PUNT.- PROPOSTA DE CREACIÓ DEL CONSELL 
SECTORIAL DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE MALLORCA  
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació: 
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" ANTECEDENTS: "Atesa la necessitat de disposar dels oportuns 
òrgans de consulta en matèria de treball i formació i d'acord amb l'article 65 i 66 del 
Reglament Orgànic del Consell de Mallorca sobre els Consells Sectorials, com òrgans 
de participació ciutadana,  i fent ús de la potestat reglamentària reconeguda a l'article 11 
de la Llei 5/1989, de Consells Insulars, en l'article 4.1 a) de la Llei 7/1985, reguladora 
de les Bases de Règim Local, i d'acord amb l'establert en el reglament general dels 
consells sectorials del Consell Insular de Mallorca aprovat per ple en data 5 d'octubre de 
1998, que ha esdevingut definitiva per que en el termini d'informació pública no s'ha 
presentat cap reclamació ni suggerència, es regulen les funcions i la composició del 
Consell de Formació i Ocupació de  Mallorca mitjançant la següent proposta d' 
 
  ACORD 
 

1.- Es constitueix el Consell de Formació i Ocupació de Mallorca, el qual 
te per objecte informar i proposar iniciatives en matèria de formació ocupacional i 
treball i en general aquells aspectes que s'hi relacionin. 
 

2.-Formaran el Consell de Formació i Ocupació de Mallorca els següents 
membres: 

A.- Membres de ple dret: 
Presidència  
La Consellera de Foment i Ocupació 
Vicepresidència 
(a designar per la Comissió de Govern)  

 
  B.- Vocalies: 

Dos representants de Comissions Obreres de les Illes Balears. 
Dos representants de la Unió General de Treballadors. 
Dos representants de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca. 
Dos representants de la Confederació Empresarial de les Balears.  
Dos representants de la FELIB 

  
  A més cada grup polític amb representació al Consell Insular de 
Mallorca, designarà un representant per assistir a les reunions amb veu i sense vot. 

 
Mitjançant escrit justificatiu, es podrà delegar la representació en les 

reunions del Consell de Formació i Ocupació de Mallorca.” 
 
 

S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU) i 
nou abstencions (PP, Mixt). 
 
 

TERCER PUNT.- CREACIÓ CONSELL SECTORIAL DE 
CULTURA DEL CIM. 
   
  Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió de 
Cultura i Patrimoni Històric: 
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  " Atès l'acord del Ple del CIM de dia 23 de desembre de 1.998, sobre 
constitució dels consells sectorials corresponents als àmbits prevists en el Reglament 
orgànic del CIM i, vist l'article 65 d'aquest Reglament, es proposa que es prenguin els 
següents  
 
 

Acords  
 
  1r.- Crear el Consell Sectorial de Cultura del CIM, amb l'estructura prevista 
a l'article 3 del Reglament general d'organització dels consells sectorials del CIM. 
 
  2n.- Nomenar-ne vocals de ple dret un representant de cada una de les 
entitats següents: 
 
    Federació de Corals de Mallorca 
    Federació Balear de Bandes de Música i Associacions  
Musicals.                             
    Federació de Música i Ball mallorquí 
    Associació Balear d'Empreses teatrals 
    Federació Balear de Teatre Amateur 
    Obra Cultural Balear 
    Associació Independent de Galeries d'Art de  Balears. 
    Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears. 
    Associacions de Veïns de Mallorca 
    Gremi d'Editors de les Illes Balears 
    Associació de Premsa Forana de Mallorca 
    Associació d'Escriptors en LLengua Catalana 
 
  3.-Atesa la proposta dels diferents grups polítics, nomenar-ne membres, 
amb veu i sense vot, les conselleres i els consellers següents: 
 
    Catalina Bover Nicolau (PSM) 
    Andreu Crespí i Plaza (PSOE) 
    Miquel Pascual i Ribot (UM) 
    Ma. Margalida Thomàs i Andreu (EU) 
    Pilar Ferrer i Bascuñana (PP) 
    Joana Aina Vidal i Burguera (Grup Mixt)" 
 
 

S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU) i 
nou abstencions (PP, Mixt). 
 
 

QUART PUNT.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SECTORIAL 
D´ESPORT ESCOLAR DEL CIM. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió d'Esports i 
Joventut: 
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" Antecedents:  Atès l ácord del Ple del CIM  en sessió de dia 23 de 
desembre de 1998,relatiu a la constitució dels Consells Sectorials corresponents als 
àmbits contemplats al Reglament Orgànic de la Corporació, i vist l árticle 65 de 
l ésmentat Reglament, el President de la Comissió d Ésports i Joventut del Consell 
Insular de Mallorca, eleva al Ple del C.I.M., la següent 
 
             P R O P O S T A 
 
     PRIMER.- Crear el Consell Sectorial d Ésport Escolar del Consell 
Insular de Mallorca. 
 
    SEGON.- L éstructura del Consell Sectorial d Ésport Escolar  del 
Consell Insular de Mallorca, serà la prevista a l árticle 3 del Reglament General  
d Órganització i Funcionament dels Consells Sectorials del Consell Insular de Mallorca. 
 

TERCER.- Nomenar com a vocals prevists a l árticle 3.a) del Reglament 
General d Órganització  i Funcionament dels Consells Sectorials. els representants de 
les següents entitats: 
 
  Dos representants  dels Ajuntaments mallorquins. 
 
  Dos representants  dels Comitès Comarcals de l Ésport Escolar. 
 
  Dos representants  de les Federacions Esportivas.  
 
  Un representant del Comitè Fora Mida d Énsenyança Secundària. 
 
  Un representant del Comitè d Áctivitats de Temps Lliure i Promoció Esportiva de    
Mallorca.  
       
  Un representant de la Federació A.M.P.A.S i A.P.A.S. de Mallorca. 
               
       QUART.- Elevar a la Comissió de Govern Proposta de designació de 
vicepresident del  Consell  Sectorial d Ésport Escolar a l H́ble. Sra. Mercè Amer Riera." 
  

S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU) i 
nou abstencions (PP, Mixt). 
 
 

CINQUE PUNT.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SECTORIAL 
DE JOVENTUT DEL CIM. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió d'Esports i 

Joventut: 
  

" Antecedents:  Atès l ácord del Ple del CIM  en sessió de dia 23 de 
desembre de 1998,relatiu a la constitució dels Consells Sectorials corresponents als 
àmbits contemplats al Reglament Orgànic de la Corporació, i vist l árticle 65 de 
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l ésmentat Reglament, el President de la Comissió d Ésports i Joventut del Consell 
Insular de Mallorca, eleva al Ple del C.I.M., la següent   

 
P R O P O S T A 
   
 PRIMER.- Crear el Consell Sectorial de Joventut del Consell Insular de 

Mallorca. 
 
 SEGON.- L éstructura del Consell Sectorial de Joventut del Consell 

Insular de Mallorca, serà la prevista a l árticle 3 del Reglament General  d Órganització 
i Funcionament dels Consells Sectorials del Consell Insular de Mallorca. 

 
 TERCER.- Nomenar com a vocals previstos a l árticle 3.a) del 

Reglament General d Órganització  i Funcionament dels Consells Sectorials,els 
representants de les següents entitats: 

 
            Dos  representants  del CONSELL DE LA JOVENTUT DE LES ILLES 
BALEARS.   

 
Dos representants del  CONSELL D ÉSTUDIANTS DE L  ́U.I.B. 

       
   Un representant del CENTRE D ÉSTUDIS DE L ÉSPLAI. 
 
            Un representant de la  UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, U.I.B. 
        
 Un representant de  ESCOLTES DE MALLORCA.  
 
      Un representant del  DEPARTAMENT DE JOVENTUT  D Ú.G.T. 
 
      Un representant de   la  SECRETARIA DE JOVENTUT DE CC.OO.  
 
      Un representant de  CLUB JUVENIL JOVENT.  
 
      Un representant de  GRUP D ÓRNIOLOGIA BALEAR, G.O.B. 
 
      Un representant de  JOVES EMPRESARIS DE BALEARS. 
 
 

QUART.- Elevar a la Comissió de Govern Proposta de designació de 
vicepresident del Consell  Sectorial de Joventut a l H́ble. Sra. Mercè Amer Riera." 

 
Intervé el Sr. Grosske (EU). Vol aprofitar la darrera votació de la creació 

d'aquests consells sectorials perquè consti en acta una manifestació de voluntat global i 
genèrica per a tots els consells. Al marge de l'acord de constitució, hi ha d'haver la 
primera sessió constitutiva. Pensa que seria molt interessant que els responsables de les 
diferents àrees accelerassin al màxim el procediment de manera que abans de les 
vacances de Pasqua es poguessin constituir, de manera que es garantís al màxim la 
possibilitat de funcionament durant el present mandat. 
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S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU) i 
nou abstencions (PP, Mixt). 
 

Durant el debat d'aquest punt la Sra. Munar s'ha reincorporat a la 
Presidència. 

 
SISÈ PUNT.- MOCIÓ DE L'EQUIP DE GOVERN REFERIDA A 

L'INICI DE L'EXPEDIENT DE SUSPENSIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL 
PUJOL. 

Es dóna compte de la següent  de la següent moció  dels Grups PSOE, PSM. EN, UM: 

" EXPOSICIÓ DE MOTIUS.- 

Primer.-  A la documentació relacionada amb l’expedient del Pla Parcial del Sector 12 
Es Pujols de les Normes Subsidiàries de Santanyí que es va aprovar definitivament per 
acord de la Comissió Insular d Úrbanisme de Mallorca en sessió celebrada el dia 9 de 
gener de 1998 (BOCAIB de 26 de febrer), consta que, segons documentació oficial de la 
Conselleria de Sanitat del Govern, la concentració de clorurs en els pous que proposa la 
promotora “Es Pujolet, S.A.” per garantir l ábastament d áigua de la urbanització són, 
en mil.lígrams d íò de clorur per litre, els següents: 

 

 Octubre 93 30.1.96 10.2.97 

 

PZ –00273 Sa Teulera N.1: 514,75 376,6 377,3 

PZ- 00274 Sa Teulera N.2: 568 383,7 386,8 

PZ- 00275 Can Goet 798,75 710 713,5 

 

Els tres pous superen doncs, amb escreix, la recomenació que figura en l ánnex B de la 
Reglamentació Tècnica Sanitària per a l ábastament i control de qualitat de l áigua 
potable de consum humà, RD 1138/90, de 14 setembre (200 mg/lt). 

Aquesta recomenació no pot ser ignorada, especialment quan la major explotació 
d áquests pous ha de servir per a la creació d ún nou nucli de població amb vocació 
turística con és el cas de “Es Pujol”. Les anàlisis aportades pel promotor no 
desmenteixen les dades oficials anteriors, car no es refereixen a preses directes en els 
pous proposats, si no de la xarxa de l Álqueria Blanca. 

El Consell, com a autoritat urbanística de Mallorca, i atesa la situació d éscassessa 
d áigua a l ílla es pronuncia en contra d áugmentar les extraccions sobre pous 
d áquestes característiques quan sigui per garantir el subministrament de nous 
assentaments, ens considera prioritari procurar la millora de la qualitat del subministre a 
la població iles activitats econòmiques existents, de manera especial pel que fa al sud de 
Mallorca, atesa la situació preocupant de salinització del seus aqüifers. 

De fet l éscassessa repercuteix directament en el subministre d áigua potable del 
municipi de Santanyí, fin al punt que l áigua de la xarxa del municipi no és apta pel 
consum humà, fet que ha obligat l ájuntament a construir un aljub d áigua potable per al 
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subministre de l Ínstitut. Segons l ínforme de la Direcció general de règim hidràulic de 
dia 8 de gener de 1998, el pous de subministrament del nucli de Santanyí i altres nuclis 
costaners del municipi es troben ubicats sobre la unitat hidrogeològica de la Marina de 
Llevant, amb concentracions de clorurs que, d ácord amb les anàlisis aportades de la 
Conselleria de Sanitat, poden superar el 1.000, i fins i tot  els 2.000 mil.ligrams d íò de 
clorur per litre. Alguns exemples de pous de subministrament públic del terme 
municipal de Santanyí, segons dades de la Consellería de Sanitat, que consten en 
l éxpedient, són: 

- Es Molí, pz 254: 994 mgr. El 20 de març de 1995 i 724, 5 mgr/l. L 1́1 de febrer de 
1997. 

- Coves des Vicari nº 1, pz. 256: 726 mgr/l el 27.2.96 i 1.068,5 mgr. el 10.3.97 

- Coves des Vicari nº 2, pz. 257: 1.150,2 mgr/l. el 31 de gener de 1995 i 1077,42 mgr 
el 10.1.96 

- S H́ort den Roig nº 1, pz. 556: 1.095,7 mgr/l el 10.1.95 i 1.420 mgr/l el 14 de gener 
de 1997. 

- S H́ort den Roig nº 2, pz. 567: 1.285,1 mgr/l l 1́1 de gener de 1994 i 1.455 mgr/l el 
14.1.97 

- S H́ort den Roig nº 3, pz. 568: 1.098,7 mgr/l el 10.1.96 i 1.456 mgr/l el 14.1.97 

- Can Baltasar, pz. 562: 1.081,6 mgr/l el 5.2.96 i 1.794 mgr/l el 28.1.97 

- Aigua des Torrent, pz. 264: 2.804 mgr/l l 1́.7.86 i 1.078 mgr/l el 4.2.97 

- Es Torrent nº 2, pz. 265: 2.733 mgr/l, 1.7.86 i 1.778,5 mgr/l el 4.2.97 

- Es Torrent nº 3, pz. 266: 2.627 mgr/l l 1́.7.86  

- Es Torrent nº 4, pz. 267: 1.952 mgr/l l 1́.7.86 i 1.452 mgr/l el 4.2.97 

- Es Corral Nou, pz. 648: 843,1 mgr/l el 7.4.93 i 1.199,9 mgr/l el 21.3.94 

És cert que, segons la Junta d Áigües, els pous que es pretén que subministrin la nova 
urbanització extreuen l áigua de la unitat hidrogeològica “Felanitx”, la qual es pot 
considerar relativament en bon estat. Ara bé, ateses les dades anteriors és necessari 
dedicar els recursos d áquesta unitat hidrogeològica relativament excedentària a 
millorar la molt deficient situació de la Unitat Hidrogeològica de la Marina de Llevant, 
i, per tant, del subministrament del nucli urbà de Santanyí.  

Aixó es, precissament, el que propossa el Pla Hidrològic actualment en fasse 
d’aprovació que a s’apartat 8.2.5 es propossa per la Unitat Hidrogeològica de la Marina 
de Llevant la següents mesura: En síntesis habría que reducir las extracciones actuales 
en 1 Hm3/año en la zona de Santanyi y otras, incorporando recursos de las unidades de 
Artá, Manacor y Felanitx, más alejados del mar y, por tanto, sin riesgo de intrusión... 
Cal tenir en present que la unitat hidrogeològica de Felanitx on es situa el Pla Parcial de 
Es Pujol ,́ disposa de recursos acuifers allunyats de la mar i és colindant amb la Unitat 
Hidrogeològica de la Marina de Llevant  i, per tant, la seva fons de aportació natural. 

Una altra proposta del Pla hidrològic, recentment aprovada pel Consell general de 
l áigua de les Illes Balears, consisteix en declarar (art. 37) com a classificades les 
Unitats hidrogeològiques de Marina-Llevant i de Llucmajor-Campos, establint 
restriccions a les noves explotacions (art. 39). Davant aquesta situació seria imprudent 
comprometre els recursos hídrics propers per abastir nous assentaments. Aquest 
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argument adquireix una especial relevància atès que el mateix Pla Hidrològic no 
garanteix el subministrament de nous nuclis de població amb vocació turística, si la 
població estacional no resta congelada en les xifres de l ány 1996, segons es pot 
apreciar en els apartats 5.1.3 Demanda de la població i en el 5.2.3 Evolució de la 
població estacional. 

Segon.- L ácord d áprovació de la modificació puntual número 60 de les Normes 
Subsidiàries de Santanyí (acord de la Comissió Insular d Úrbanisme de Mallorca de dia 
30 de desembre de 1993, BOCAIB de 3 de febrer de 1994), en la qual es crea el sòl 
urbanitzable de Es Pujol, fixa una prescripció a) on diu: “D ácord amb els informes de 
la Junta d Áigües, l áprovació del Pla Parcial haurà d éstar condicionada a l óbtenció de 
les corresponents concessions d áigua potable”. Per la seva part, la Comissió ermanent 
de la Comissió balear de medi ambient, en sessió de dia 6 d óctubre de 1993, acordà 
informar desfavorablement la modificació puntual número 60 de les NNSS “en 
coherencia con un desarrollo sostenible” i mentre “no se obtengan de la autoridad 
hidráulica las necesarias concesiones para el suministro de agua potable”. 

Tercer.- També durant l éxpedient s h́a posat de manifest els perills per a l áqüifer 
subterrani que suposarà el reg del camp de golf amb aigua depurada salabrosa, així com 
la dificultat de procedir a la impermeabilització del camp de golf amb garanties 
suficients. 

Quart.- D áltra banda, el Consell ha constatat que l ílla de Mallorca té un excés de sòl 
apte per a la urbanització en els municipis del litoral i, en concret, considera 
contraindicat a les necessitats urbanístiques de l ílla de Mallorca, l áparició de nous 
nuclis de població aïllats. Aquesta situació ha conduït a l ácord del Ple del Consell 
Insular de dia 2 de novembre de 1998 pel qual es suspèn la tramitació de 76 sòls 
urbanitzables, projectes que suposaven la creació de nous nuclis de població o 
increments en les urbanitzacions del litoral; així  com a l áprovació dels criteris per a 
l áprovació del Pla Territorial Parcial de l ílla de Mallorca. 

La urbanització de Es Pujol, de 560.000 metres quadrats i amb capacitat per 1.015 
habitants entra de ple en aquesta categoria, havent estat exclosa de la suspensió 
únicament pel fet que el pla parcial  d órdenació s éstava tramitant en termini. 

Això no obstant, el projecte de llei de Directrius d Órdenació del Territori també 
assumeix com a premissa la inconveniència de què es creïn nous nuclis de població a les 
Illes Balears i les prohibeix taxativament en el seu article 32. És més, la Disposició 
Addicional Dotzena classifica automàticament com a sòl rústic els sòls urbanitzables (o 
aptes per a la urbanització) actuals que formin un nucli aïllat, sempre que no tenguin un 
projecte d úrbanització aprovat definitivament. Per tant, cal procedir a la suspensió 
cautelar del planejament del municipi de Santanyí per evitar la ineficàcia d áquestes 
previsions de la llei de Directrius, atès que la Llei de mesures cautelars no contempla 
aquest supòsit. 

Cinquè.- El Sector 12, Es Pujol, té un alt interès paisatgístic. La urbanització i el camp 
de golf de 18 forats i els seus accesos suposarien un gravíssim impacte ambiental 
negatiu. 

Sisè.- Les argumentacions exposades en els apartats primer i quart del present acord són 
conseqüència de informacions contingudes a plans i projectes de llei,  desconegudes en 
el moment de que el Consell de Mallorca adoptava l’esmentada mesura de suspensió 
cautelar del planejament de 2 de novembre de 1988.  
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Per tot això, s éscau reconsiderar la urbanització de Es Pujol de Santanyí i, en 
conseqüència, el Ple del Consell Insular adopta el següent 

A C O R D: 

Iniciar el tràmit de suspensió del planejament del Sector 12 de les Normes Subsidiàries 
de Santanyí, Es Pujol, en base a allò previst a l árticle 51 del Text  

Refòs de la llei sobre règim del sòl i ordenació urbana aprovat per Reial Decret 1346/76, 
de 9 d ábril, en relació amb l árticle 163 del Reial Decret 2159/78, de 28 de desembre, 
que aprova el Reglament de Planejament, i d ácord amb les competències urbanístiques 
del Consell Insular per llei 9/90, de 27 de juny, d átribució de competències als consells 
insulars en matèria d úrbanisme i habitabilitat." 

 
Intervé el Sr. Antich (PSOE). Recorda que en el moment de la tramitació 

del pla parcial, ja es varen posar de manifest els grans problemes que hi havia en relació 
al subministrament d'aigua i, especialment, el fet que els pous de la unitat hidrològica 
estan carregats de clorurs per damunt els límits que permet la legislació vigent. Això va 
fer que la Comissió demanàs informes i posàs una sèrie de restriccions provocades 
bàsicament per la qüestió de l'aigua. 
 

Recorda que en aquell moment es va proposar que l'aigua seria 
subministrada per la unitat hidrològica de Felanitx, cosa que va fer que es respongués 
que el possible excedent hauria de destinar-se als nuclis històrics i no a cobrir 
necessitats de noves urbanitzacions. 
 

Darrerament han aparegut noves circumstàncies com la tramitació del 
Pla hidrològic i les DOT. Els dos instruments no coincideixen amb els criteris per dur a 
terme aquesta urbanització. Per una banda el Pla no garanteix el subministrament a nous 
nuclis turístics i les DOT preveuen que tots els urbanitzables amb plans parcials 
aprovats sense projecte d'urbanització s'han de desclassificar i han de passar a sòl rústic. 
 

Per això, en el moment en què estan en tramitació aquestes dues normes, 
és raonable que el Consell iniciï la suspensió cautelar a la zona del Pujol fins que es 
concretin les previsions, tant del Pla hidrològic com de les DOT. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Manifesta el vot a favor del seu grup. 
Recorda que en el moment de la tramitació de la urbanització, el seu grup ja va 
sol�licitar l'inici d'aquest expedient a la Comissió Insular d'Urbanisme, on només varen 
obtenir el suport del PSM. Recorda també que quan es va presentar la moratòria del 
Consell, EU va presentar una esmena que incloïa aquesta urbanització, ja que 
consideraven que constituïa un projecte especialment lesiu per al territori. Per tot això 
manifesta la seva sorpresa per la posició de l'equip de govern, ja que no s'entén quin 
element nou ha pogut promoure aquest canvi de posició respecte a posicions anteriors. 
Recorda que eren conegudes les dificultats dels aqüífers, que EU considera que 
constitueixen un element més que justifica la suspensió, ja que també forma nucli aïllat i 
suposa un increment de l'oferta turística. Opina que la invocació de mesures 
governamentals del PP és una mica patètica.  
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Dins aquest festival de música lleugera en què s'ha convertit la política 
d'urbanisme, té curiositat per veure quina és la posició del PP, ja que en conseqüència 
amb les DOT ha de dir que està a favor d'aquesta moció. 
 

Considera que no es pot agafar el territori per fer els darrers focs d'artifici 
abans de les eleccions. 
 

Assegura que és molt important fer aquesta desclassificació, però si 
l'Ajuntament fa l'aprovació definitiva abans de l'aprovació del les DOT té la impressió 
que no es podrà impedir res.  
 

Insisteix en la idea que ja ha exposat EU en altres ocasions en el sentit 
que el problema de l'illa de Mallorca no és tant un problema de desclassificacions o 
d'hectàrees, sinó un problema de model de creixement i de saber perquè es vol créixer, 
amb quins objectius i com es vol fer. És a dir que no s'ha de créixer per incrementar una 
oferta turística desmesurada, que no s'ha d'urbanitzar el sòl rústic, que s'han de 
modificar els plans directors de pedreres, carreteres i ports esportius i, dins aquests 
context, s'han de fer les necessàries desclassificacions i reordenacions del planejament. 
A part d'això, EU detecta unes polítiques oscil�lants i de cara a la galeria. 
 

Manifestat tot això, es mostra d'acord amb la protecció del Pujol, per la 
raó dels problemes de l'aigua, pel fet que incrementa l'oferta turística i pel fet que crea 
un nou nucli de població. Espera que aquest projecte que és emblemàtic d'allò que no 
s'ha de fer a Mallorca a aquestes altures es pugui aturar de manera definitiva. 
 

La presidenta respon a la pregunta que ha fet el Sr. Grosske i recorda que 
l'equip de govern del Consell sempre ha estat favorable a la protecció del territori i que 
comparteix els factors a què ha al�ludit el Sr. Grosske. Per altra banda, també hi havia 
el fet que jurídicament no es veien possibilitats d'aturar aquesta urbanització, sobretot 
perquè si hi ha una aprovació definitiva de l'Ajuntament abans de l'aprovació de les 
DOT, la protecció no seria possible. Ara, però ha passat que hi ha unes circumstàncies 
diferents en aquell ajuntament que fan que l'equip de govern del PP tengui dues 
opinions oposades, una de favorable a l'aprovació de la urbanització i una altra de 
contrària. Ara el Consell té l'oportunitat de poder defensar la protecció.  
 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). No entén que a la pregunta sobre què ha 
canviat per poder presentar aquesta moció, la presidenta hi respongui que la causa és la 
divisió interna d'un grup polític. Opina que una qüestió política no té res a veure amb 
una qüestió jurídica i assegura que, jurídicament, no hi hagut cap canvi des que es va 
aprovar la urbanització, moment en què es va dir que no es podia aturar, precisament 
per qüestions jurídiques. 
 

Considera impresentable que avui a les onze i mitja s'hagi repartit 
aquesta moció per la via d'urgència. Pensa que, o bé l'equip de govern actua amb 
improvisació, o bé que l'equip va decidir aturar aquesta urbanització en aquesta sessió i, 
en comptes, d'anunciar-ho, ho varen amagar. Les dues possibilitats són impresentables, 
especialment la segona, dins una institució que es vol qualificar de molt democràtica i 
molt plural. 
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Critica que el pacte de progrés no faci una política urbanística amb 

criteris generals i es limiti a fer polítiques concretes de llistes negres i de parts i quarts. 
 

Recorda que l'instrument bàsic actual de gestió urbanística són les DOT 
que es tramiten al Parlament, sobre les quals els diversos grups s'han de pronunciar. Fa 
avinent la contradicció entre la posició desfavorable de tots els grups a aquest 
instrument i la simultània utilització de les DOT com a aval de la proposta d'avui.   
 

Recorda que l'article 51 referit a la suspensió de planejaments requereix 
unes garanties, de manera que abans que els consells insulars puguin aplicar aquest 
article s'ha de demanar un informe al Consell Consultiu i a l'ajuntament afectat.  
 

A part de tot això, opina que avui es presenta aquesta moció per un 
problema intern de l'equip de govern, concretament entre el PSM per una banda i UM i 
el PSOE per altra. Com que no vol entrar en aquestes qüestions internes, la posició del 
seu grup serà d'abstenció. 
 

La presidenta assegura que l'equip de govern no té cap problema. 
Recorda que les contradiccions són del grup del PP, ja que aquest grup a l'hora de fer 
campanyes sempre es mostra partidari de protegir, però quan es tracta d'un tema concret 
de protecció real sempre s'hi oposen. Avui, com que estan en minoria claríssima 
s'abstindran. 
 

Reconeix que és cert que la situació jurídica no ha canviat, però sí que 
han canviat les circumstàncies i en aquest cas els canvis en el Partit Popular de Santanyí 
donen una nova oportunitat a partir del criteri del Consell que és intentar protegir al 
màxim. Pensa que no hi ha cap contradicció en l'actuació. Fa un temps no es veia forma 
de protegir i ara es veu que hi ha una possibilitat a partir del moment que l'Ajuntament 
pot no aprovar aquesta urbanització abans de les DOT. 
 

Es tracta, doncs, de voler donar una oportunitat a l'Ajuntament de 
Santanyí perquè sigui possible protegir el Pujol. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). En relació a l'acusació d'improvisació i de 
canvis de criteris, recorda que el pacte que va fer possible aquest equip de govern 
recollia l'objectiu de no autoritzar nous nuclis de població. Tot i que hi ha hagut 
dificultats per dur a terme aquesta voluntat, si avui s'aprova la moció, serà una realitat 
aquell objectiu, ja que durant el mandat no s'haurà aprovat cap nucli nou. L'acord d'avui, 
continua, es basa en el mateix criteri polític que va servir per suspendre i després 
desclassificar cala Petita, Tolleric i cala Brafi i que, després va donar pas a un criteri 
molt més general que va permetre la suspensió de 76 urbanitzables, la majoria dels 
quals eren a vorera de mar. Explica que en aquell moment al Pujol hi havia un pla 
parcial en tramitació i, per això, va quedar exclòs. 
 

Informa que ara s'ha aplicat el mateix criteri que es va aplicar a cala 
Brafi, Tolleric i cala Petita. Els motius són que la urbanització ocupa 560.000 m2, amb 
1.015 habitants, que dupliquen els nucli de població històric més pròxim que és 
l'Alqueria Blanca. Considera això que constitueix un vertader desbarat i que si s'hi 
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afegeix el problema de l'aigua i la necessitat de protegir els aqüífers que queden en 
aquella zona mitjançant la impermeabilització del camp de golf, resulten arguments 
polítics més que suficients per a la protecció.  
 

Es refereix a unes anàlisis de la Conselleria de Sanitat que figuren a 
l'expedient. S'hi demostra que els pous que proposava la promotora tenen una 
concentració de clorurs més alta que la permesa. Els tècnics consideraven que sobre 
això s'hi havia de pronunciar la Junta d'Aigües, però aquesta setmana passada es va 
presentar al Parlament el Pla hidrològic que conté unes conclusions referides a aquesta 
zona i que parlen de la necessitat de reservar els aqüífers per al consum de la població.  
Pensa que és més raonable reservar l'aigua per als habitants que no destinar-la al camp 
de golf. Considera, per tant, que els arguments polítics per desclassificar hi són i que 
coincideixen amb la filosofia de les DOT, però no amb les excepcions de les DOT, les 
quals, com a resultat final, permeten la urbanització de tots els projectes que estaven en 
tramitació. Un resultat final diferent del procés que va iniciar el Consell de Mallorca 
amb la moratòria i aquestes decisions parcials que serà la protecció de tots aquests 
espais. És a dir el Consell fa possible l'exposició de motius de les DOT. 
 

Assegura que dins l'equip de govern, a pesar de les diferències evidents 
que separen els quatre grups, s'aconsegueix arribar a un consens, cosa que no passa amb 
el PP on hi ha més desunions que dins els quatre partits que donen suport al govern del 
Consell. 
 

Convida el Sr. Grosske a esser més optimista. Recorda que el Pujol, 
encara no s'han urbanitzat. 
 

El Sr. Grosske (EU) està content per la voluntat que té el Sr. Sampol 
d'aixecar-li la moral. Assegura que la té alta perquè pensa que aviat i, per voluntat dels 
ciutadans, es produiran canvis. Tot i així, convida anar alerta i recorda la protecció 
efímera dels Canons. Aquesta experiència i altres fan que vagi amb precaució. 
 

Considera que jurídicament no ha canviat res: les DOT no estan 
aprovades i el Pla hidrològic tampoc. Allò que ha canviat ha estat la situació del PP de 
Santanyí. No pensa, però, que l'acord del Consell pugui influir en l'Ajuntament. Allò 
que sí ha canviat és que les DOT preveuen la desclassificació del Pujol i que per al 
govern del Consell resulta molt fort deixar aquest tema en mans del PP. Aquest és el 
canvi real, pensa. I això no ho pot dir clarament la Sra. Salom perquè l'incendi el té per 
la dreta i els diputats que se li aixequen són els que estan en contra de les DOT. La Sra. 
Salom no pot dir clarament que les DOT preveuen una desclassificació que la moratòria 
del CIM no havia previst. Aquest és el darrer argument que segons qui necessita per dir 
que els rojos han pres el poder dins el PP. 
 

Assegura que no és cert que el Consell hagi optat sempre per la decisió 
més proteccionista. Recorda que el PSM va quedar en minoria en la votació de la 
protecció del Pujol el 1998 juntament amb EU perquè aleshores el govern del CIM no 
era partidari de la solució més proteccionista. Es demana per quina raó no es proposa 
protegir cap Regana que també és un nou nucli turístic. 
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Convida que cadascú assumeixi les seves responsabilitats i a esser 
conscient d'allò que ha fet i d'allò que no ha fet. El CIM ha tingut una posició més 
valenta que altres institucions en matèria de protecció, però també s'ha de reconèixer 
que hi ha hagut moltes timideses i moltes incoherències. No es va fer la moratòria com 
s'havia de fer i hi va haver moltes excepcions. Tot i així s'ha fet un camí. 
 

Té la impressió que si l'Ajuntament de Santanyí aprova el projecte i les 
DOT s'aproven, aquest acord del Consell no aturarà la urbanització. 
 

Considera important aclarir bé les diverses posicions i també explicar 
que la salut del territori no depèn tant de les hectàrees desclassificades, sinó d'un nou 
model territorial que implica moltes més coses que desclassificacions com ara una 
política referida al sòl rústic, a les infraestructures, als recursos naturals i a un munt de 
qüestions actualment deixades de banda. 
 

A part d'això, es felicita per la proposta i hi dóna el seu suport més 
entusiasta. 
 

El Sr. Antich (PSOE) considera que el govern del Consell ha donat 
mostres més que suficients de voler esser respectuós amb el territori i no es pot dir que 
faci actuacions de cara a la galeria. 
 

Considera que si es llegeix el Pla hidrològic es veurà que hi ha hagut 
moltes coses que han canviat, com ara que no es garanteix subministrament a cap tipus 
de creixement turístic, sobretot si s'aplica aquesta premissa a una urbanització la 
discussió sobre la qual es va centrar principalment en el problema de l'aigua. És cert que 
el Pla hidrològic i les DOT no tenen encara l'aprovació definitiva, però el tràmit que 
avui s'inicia també és una mesura cautelar, que és allò que s'ha de fer quan es veuen 
unes mesures tan importants en tràmit. És lògic que avui el Consell faci això i que no ho 
pogués fer abans perquè les dues normatives no estaven en tramitació. 
 

Pel que fa al Consell Consultiu, recorda que les DOT no estan aprovades 
i, per tant, no són aplicables encara. No és igual un tràmit obligatori que una mesura 
cautelar. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Reitera que l'acord d'aprovació inicial el va 
prendre la Comissió Insular d'Urbanisme i va esser amb el vot favorable del PSOE, 
d'UM i del PP. 
 

Insisteix que d'aquells dia ençà, jurídicament, no ha canviat res. Recorda 
que quan el CIM va fer la moratòria no hi va incloure aquesta urbanització perquè no 
podia. Ara la proximitat de les eleccions preocupa l'equip de govern. 

Es demana si quan un grup municipal té problemes, el Consell actua amb 
tanta de rapidesa com ha actuat avui, com per exemple a Sóller. És respon que no és així 
i conclou que sembla que el Consell actua com si volgués fer política contra els 
ajuntaments governats pel PP. 
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Demana a la Sra. Munar que, si hi ha problemes sobre la voluntat 
d'urbanitzar, sigui l'Ajuntament que els resolgui i prengui la decisió, sense interferències 
del Consell. 
 

Conclou expressant l'opinió que la proposta es fa amb criteris 
electoralistes i per problemes interns del govern de la institució i que, per això, el PP no 
hi vol entrar. 
 

La presidenta recorda que la Comissió Insular va prendre l'acord 
jurídicament possible en aquell moment. Després el PP, des del Govern, ha canviat el 
context com ara un Pla hidrològic que el PP deu pensar aprovar definitivament. En això 
es basa el Consell per prendre avui aquesta decisió cautelar, com també es basa en unes 
DOT que el PP ha elaborat. Les dues coses indiquen que el Pujol no pot existir com a 
urbanització. El CIM hi contribueix iniciant avui aquest expedient. 
 

Considera que si el PP fa comptes aprovar el Pla hidrològic i les DOT, 
avui per coherència ha de votar a favor de la proposta. 

 
Assegura que no es tracta de votar en contra de l'Ajuntament de 

Santanyí, sinó de votar a favor de la protecció de Mallorca. Fa notar que avui el PP està 
en una situació que implica sortir políticament malament prenguin la decisió que 
prenguin. Si aproven definitivament la urbanització, tot el viatge al centre queda 
desacreditat davant el ciutadà. Si suspenen la urbanització tindran el 50% dels seus 
votants en contra.  
 

Convida, per tant a esser coherents i a votar a favor de la proposta, ja que 
és el resultat d'aplicar allò que el PP diu per televisió que vol. 
 

El Sr. Sampol (PSM) en resposta al Sr. Grosske recorda que els Canons 
encara no estan urbanitzats i no tan sols això sinó que no tenen ni pla parcial aprovat 
inicialment. Per tant hi ha molta diferència respecte al moment anterior a aquella 
Comissió a què ha fet referència. S'ha guanyat, per tant, temps per si després de les 
eleccions hi ha una majoria més favorable. Per altra banda, assegura que les DOT 
permetran la urbanització del Pujol i convida el Sr. Grosske a no fer bo el Sr. Matas. 
Recorda que hi ha una disposició que les exclou si tenen projecte d'urbanització aprovat. 
Per això és molt important fer la suspensió cautelar a l'espera que les DOT i el Pla 
hidrològic evitin la urbanització. En tercer lloc assegura que Regana no s'urbanitzarà 
perquè les prescripcions que se li han imposades són impossibles de complir. 
 

Argumenta que allò que interessa és el resultat final, la protecció del 
territori, i que no sempre el camí d'envestir contra la paret és el més adequat. 
 

La pregunta és si s'està a favor o en contra de la protecció, si el resultat 
final és protegir un altre espai amenaçat, li és igual que l'acusin d'electoralisme.  
 

El Sr. Grosske (EU) assegura que no fa bo el Sr. Matas perquè ja li ha 
recordat que DOT vol dir destrucció ordenada del territori. Creu que és la majoria que fa 
bo el Sr. Matas quan explica que pel fet que hi ha les DOT i el Pla hidrològic, dos 
instruments creats pel PP, es pot presentar avui aquesta moció. Hauria preferit que el 
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mes de gener la majoria hagués envestit contra la paret aprovant un inici de suspensió, 
ja que perfectament s'hauria pogut fer, com també s'hauria pogut fer una moratòria més 
ambiciosa. Per això no accepta que es pugui dir que sempre actuen a favor de la 
protecció. No entén que és pugui dir que perquè hi ha les DOT i el Pla es pot 
desclassificar, cosa que implica que si no hi fossin no es podria presentar la moció. 
Confessa que no entén aquesta política tan sofisticada, entén que algú estigui a favor de 
la urbanització o que hi estigui en contra. Tampoc no entén que dins la política global 
del Govern, que propugna unes DOT, hi pugui haver el grup del PP dins el Consell que 
no hi vota a favor. 
 

La presidenta considera que no es pot demanar a un equip de govern que 
s'estampi contra la paret. Pensa que el Sr. Grosske no hauria de fer dubtar el ciutadà de 
la bondat de la mesura d'avui, sinó fer noves aportacions. Assegura que la intenció és 
bona i recorda que les qüestions jurídiques són complexes. Insisteix que ara, fins i tot un 
tribunal pot entendre la decisió d'avui per l'existència de les DOT i el Pla hidrològic. 
 

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

  
El Sr. Mesquida (PSOE) proposa incloure un altre punt que compta amb el suport de 
tots els grups amb el text següent: 

 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
 
Manifest del Consell de Mallorca en el Dia Internacional de la Dona treballadora 
 
 
Coincidint la celebració d’aquesta sessió plenària, amb la data que es commemora el 
Dia Internacional de la Dona, tots els Grups de Consellers hem cregut oportú aprofitar 
aquesta coincidència per a presentar al plenari aquest manifest per a la seva aprovació: 
 
Avui, moltes dones d’arreu del món es veuen marginades a l’àmbit familiar, social, 
laboral o cultural per raons de sexe. 
 
En el nostre país, la Constitució de 1978, en el seu article 14, reconeix la igualtat davant 
la llei entre homes i dones. Des d’aquells temps fins avui s’ha avançat molt en aquest 
sentit arreu de l’Estat espanyol, i en concret a la nostra Illa: les dones han accedit 
massivament a l’educació i cerquen cada vegada més incorporar-se al mercat laboral. 
però volen fer-ho en igualtat de condicions, d’igual salari per a feina d’igual valor; i 
demanden una participació paritària a l’esfera política, cultural i social.  
 
El camí que queda per recórrer en la luita per a la igualtat entre els dos sexes encara és 
molt llarg. En una societat moderna i avançada com la nostra sentim parlar massa sovint 
de la discriminació de la dona en els llocs de feina, a l’hora d’accedir a un lloc 
important de decissió. Malhauradament es continuen produint dia a dia molts casos, 
massa, d’agressions domèstiques físiques, psíquiques i sexuals contra la dona; s’ha de 
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fer un esforç a tots els àmbits –institucional, cultural, social i legal- per a superar 
aquesta clara situació de discriminació per raons de gènere. 
 
Malgrat tot, ens veiem amb capacitat per a poder afirmar que la igualtat d’oportunitats 
de les dones és avui en dia un objectiu compartit per tothom i forma part del sentit comú 
de la nostra societat; ja ha quedat enrera la vella organització vertebrada al voltant de la 
divissió de papers entre homes  
i dones. El repartiment equitatiu del treball, la participació de les dones en la presa 
de decissions públiques, i la superació dels casos de violència domèstica, entre 
d’altres, continuen essent un repte per tots, i un element deteminant per la 
configuració de la societat del futur. 
 
Per tant el Ple del Consell de Mallorca s’afegeix a tantes i tantes veu que des de fa 
molts anys demanen la igualtat entre homes i dones a tots els àmbits de la 
societat." 
 
S'acorda per assentiment incloure aquesta moció en el despatx extraordinari la qual 
s'aprova igualment per assentiment. 

 
 
PRECS I PREGUNTES 

 
La Sra. Ferrando (PP), abans de formular la pregunta, vol donar 

l'enhorabona al Sr. Mesquida per la iniciativa de presentar la moció sobre el Dia 
Internacional de la Dona. Recorda, però, que la política en aquest camp no s'ha de limitar 
el gest, sinó que s'ha de concretar en accions efectives. 

 
Demana quins programes ha duit a terme el Consell en matèria d'igualtat 

d'oportunitats tal com preveu el Pla estratègic de Benestar Social. 
 

La presidenta respon que es tracta d'una resposta laboriosa a una pregunta 
presentada divendres passat i que no ha estat possible tenir-la elaborada. Informa que 
s'hi treballa i que la rebrà aviat. A part de les declaracions institucionals recorda que s'ha 
publicat un estudi sobre la situació de la dona, l'autora del qual és Gina Garcias. Ahir hi 
va haver un torneig femení amb 16 inscrites a Son Pardo. També hi ha hagut ajudes per 
a moltes d'activitats en aplicació del Reglament. 

 
La Sra. Ferrando ( PP) no es referia a les actuacions del Dia 

Internacional, sinó a les actuacions del Pla estratègic que preveia un apartat específic 
sobre la igualdat d'oportunitats. 

 
Pensa que n'hi ha un imcompliment manifest perquè es va dir que 

s'aprovaria un programa i aquest no s'ha aprovat. 
 
Demana una avaluació de les actuacions que s'han fet per desenvolupar el 

Pla estratègic en aquesta matèria. També demana si hi ha previst que la Comissió de 
Benstar Social presenti les memòries d'avaluació del Pla estratègic de benestar social, 
del 97 al 99. Ho diu perquè el 23 d'abril passat es va aprovar una moció que demanava 
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que es presentàs la memòria del primer any d'actuació en un termini de dies i encara 
avui no la té. 

 
El Sr. Pons (PSOE) respon que és evident que abans de tancar la 

legislatura fa comptes presentar les memòries referides a les actuacions previstes en el 
Pla. Informa que s'hi treballa actualment. 

 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la 

sessió a les tretze  hores i quaranta minuts, de tot el qual se n’estén la present acta, que 
jo com a Secretari certific, amb el vist-i-plau de l'Hble. Sra. Presidenta del Consell 
Insular de Mallorca. 
 

         V.i.P, 
LA PRESIDENTA, 

 
 


