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  ACTA   DE    LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA   DEL   PLE 
  DEL CONSELL   INSULAR    DE    MALLORCA DE 
  DIA  CINC DE MAIG   DE    DOS   MIL   CINC. 
 
 
A les onze hores i quinze minuts del dia cinc de maig de dos mil cinc 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: Antoni Alemany Cladera, Celestí Alomar Mateu, 

Antoni Alorda Vilarrubias, Miquel Amengual Guasp, Maria Binimelis Amengual, 
Cosme Bonet Bonet, Rafael Bosch Sans, Bàrbara Maria Bujosa Picornell, Miquel 
Càneves Vanrell, Francesc Cañellas Alemany, Caterina Canyelles Marquès, Sara 
Codina Trenzano, Antonio Coll Real, Andreu Crespí Plaza, Carme Feliu Álvarez de 
Sotomayor, Joan Font Rosselló, Dolça Mulet Dezcallar, Miquel Munar Cardell, Miquel 
Nadal Buades, Andreu Obrador Gornals, Gaspar Oliver Mut, Eduardo Puche Castillejo, 
Francisco Quetglas Rosanes, Aina Sebastiana Rado Ferrando, M. Francisca Ramón 
Pérez de Rada, Margalida Rosselló Pons, Fernando Rubio Aguiló, Manuel Suarez 
Salvà, Catalina Sureda Fons, Maria Magdalena Tugores Bautista, Bartomeu Vallori 
Perelló, Carlos Luis Veramendi Mestre. 

 
També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Miquel Angel 

Borràs Llabrés, Francesc Buils Huguet, Miquel A. Flaquer Terrasa, Antoni Pascual 
Ribot, Miquel Riera Servera, Bartomeu Vicens Mir. El Sr. Antonio Serra Torres, 
president de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, i el Sr. Nicolau Tous 
Palmer, president de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. 

 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar.  
 
Interventora General: Elena Montejo Fuentes. 
 
El Sr. Andreu Crespí s’incorporà en el punt 3r. En el punt 4t s’absentaren 

els Srs. Joan Font i Andreu Crespí, i tornaren en el punt 6è i 7è, respectivament. En el 
punt 7è, s’absentà el Sr. Celestí Alomar. Em el punt 8è, s’absentaren els Srs. Andreu 
Crespí, Francisco Quetglas i Bartomeu Vallori. En elpunt 11è, tornà el Sr. Celestí 
Alomar. En el punt 16è, s’absentaren les Sres. Maria Magdalena Tugores i Sara Codina 
i els Srs. Antoni Alemany, Antoni Alorda i Andreu Crespí. En el punt 17è, tornaren les 
Sres. Maria Magdalena Tugores i Sara Codina i el Sr. Francisco Quetglas. En el punt 
18è, s’absentà la Sra. Aina Rado i tornà el Sr. Antoni Alemany. En el punt 19è, 
s’absentà el Sr. Miquel Nadal i tornà la Sra. Aina Rado. En el punt 20è, s’absentà la Sra. 
Dolça Mulet i tornaren els Srs. Miquel Nadal i Andreu Crespí. En el punt 21è, s’absenta 
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la Sra. Presidenta i tornà la Sra. Dolça Mulet. En el punt 22è, s’absenta el Sr. Andreu 
Obrador. 

 
Durant l’absència de la Sra. Presidenta, Maria Antònia Munar, fou 

substituïda en la Presidència del Ple pel Sr. Miquel Nadal, vicepresident primer. 
 
Abans d’entrar a l’ordre del dia la presidenta justifica el motiu de 

l’avançament del Ple ordinari arran de la visita oficial de  Ses Alteses Reials els 
Prínceps d’Astúries el proper dia 9 de maig al Palau del Consell de Mallorca. 

 
 
PUNT 1.-APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (4-4-05). 
 
S’aprova l‘acta per unanimitat. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
 

  PUNT 4.- EXPEDIENT NÚM.7 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT S 
EN EL PRESSUPOST PROPI DE DESPESES DE 2005. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

“ Aquesta Presidència, per Providència de dia 15 d’abril de 2005, 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 propi de 2005, 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 2005. 

 
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen 

preceptiu, amb data 21 d’abril de 2005, 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 en el Capítol III Secció 2ona. articles 177 i 179 del TRLRHL aprovat pel RD 
legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 i 40 del RD 
500/1990, de 20 d'abril i amb les bases 9  i 11 de les d'execució del pressupost per a 
2005 he resolt de proposar al Ple de la Corporació el següent 

 
 
A C O R D: 
 
“PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 7 de modificació de crèdits en el 

Pressupost propi de 2005, d'acord amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NUM.7 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 

PRESSUPOST PROPI DE DESPESES DE 2005 
 



 3

* Crèdits extraordinaris (CEX-4/05):  
 
A) Relació d’Augments de crèdits P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Codi    Concepte         Import 
--------------------------------------------------------------------------------- 
00.45130.48911 Centre universitari Ariany p/XI edició seminari prof 2.000,00€ 
20.45130.76207 Ap. a Ajuntament de Consell p/ rest. Sant Crist 2.000,00€ 
20.45130.78910 Ap. Fundació Teatre del Mar p/act.teat.mus.i dansa 60.000,00€ 
20.45130.47913 Ap. Galeria Pelaires SL p/dif.artistes de Mca. 6.000,00€ 
20.45130.48958 Ap. Ass. Compàs de Mallorca p/ Nit de cantautors 35.400,00€ 
20.45130.48959 Ap. Ass.Esc.Música i Danses de Mca. P/divulg música  30.000,00€ 
55.45310.48922 Conv.UNED p/ curs gestió patrimoni 4.000,00 
80.72110.48930 Ap.Ass.Alemanya i Mallorquina p/prom.prod.mallorquins 21.000,00€ 

 
 TOTAL AUGMENTS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS  160.400,00€ 
 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 

  
 

1) BAIXES P/ANULACIÓ: 
 

Codi   Concepte         Import 
 

00.45130.48900 Altres transferències Cultura 2.000,00€ 
20.45130.46200 Aport. a Ajuntaments Comissió Cultura 2.000,00€ 
20.45130.48900 Altres transf.Promoció cultural 131.400,00€ 
55.45310.22000 Material d’oficina patrimoni cultural 4.000,00€ 
80.72110.22000 Material d’oficina promoció econòmica 21.000,00€ 

  
 TOTAL baixes p/anulació 160.400,00€ 
  
 Total fons finançament crèdits extraordinaris 160.400,00€  
 
* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-4/05) 
 
A) Relació d’Augments de crèdits P/TRANSFERÈNCIES: 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Codi    Concepte         Import 
--------------------------------------------------------------------------------- 
00.46320.48200 Assignacions grups polítics 61.060,00€ 
80.72110.48921 Ap.Ass.agrícola ramadera Fora Vila 30.000,00€ 
55.11107.22601 Protocol i repres. OG Territori 45.000,00€ 
55.11107.23000 Dietes càrrecs OG Territori 2.000,00€ 
55.11107.23100 Locomoció càrrecs OG Territori 25.000,00€ 

 
  Total augments p/transferències 163.060,00€   

 
 
B) Relació de baixes P/TRANSFERÈNCIES: 
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--------------------------------------------------------------------------------- 
Codi    Concepte         Import 
--------------------------------------------------------------------------------- 
00.11100.23000 Dietes càrrecs òrgans de govern 61.060,00€ 
80.72110.48900 Altres transf.promoció econòmica 25.000,00€ 
80.72110.22000 Material d’oficina promoció econòmica 5.000,00€ 
55.45320.20400 Lloguer material de transport Patrim.històric 11.700,00€ 
55.45320.20900 Lloguer altre immobilitzat Patrim.històric 11.700,00€ 
55.45320.22604 Publicacions/Act culturals patrim.Històric 15.000,00€ 
55.45320.22613 Material tècnic didàctic Patrimoni històric 8.700,00€ 
55.45320.22706 Estudis i treballs tècnics Patrimoni històric 12.900,00€ 
55.45320.22606 Reunions conferències cursets patrimoni històric 12.000,00€ 

 
 Total baixes p/transferències 163.060,00€   
 
SEGON.- Modificar els conceptes/beneficiaris de les partides del pressupost 

PROPI de despeses de 2005 en el següent sentit:  
 

On diu: 
“55.45310.45001 CV Generalitat de Catalunya Museu Arqueològic 12.000,00€” 
ha de dir:  
“55.45310.45001 CV/ Univ.Barcelona Curs d’Arqueologia Subaquàtica 12.000,00€” 

 
On diu: 
“55.45310.78903 Assoc.Restauració i conser.B.Mobles Patrimoni C.  21.000,00€” 
ha de dir:  
“55.45310.78903 Ap. ACIDEP P/conserv.patr.històric moble 21.000,00€” 

 
TERCER.- 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 169 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març”.  
 
 

La Sra. Bujosa (PSM-EN) anuncia  l’abstenció del seu Grup. Comenta 
que les partides genèriques del Departament de Cultura s’han reduït notablement, així 
com també les subvencions. Diu que a més hi ha un augment de partides d’associacions 
vinculades amb Unió Mallorquina. També assegura que el conveni amb ACIDEP, que 
realitza visites guiades del nostre patrimoni, no té gaire èxit, malgrat la publicitat 
realitzada al mitjans. 

 
Intervé el Sr. Flaquer (UM). Contesta a la Sra. Bujosa que les 

disminucions de crèdit no tenen per que reduir les subvencions, el que succeeix és que 
ara van dirigides a les necessitats que l’equip del Govern creu oportunes. Observa que 
no és just que el PSM-EN argumenti sense proves que hi ha associacions que tenen un 
tracte preferent. Pensa que el tema d’Acidep no l’han entès, ja que tant sols és un canvi 
de denominació i no de partida. Afirma que estan molt satisfets amb les visites guiades i 
que la poca participació  tant sols és una anècdota. 

 



 5

Torna a intervenir la Sra. Bujosa. Comenta que és el Sr. Flaquer que ha 
de donar les explicacions i que el seu Grup reitera que aquest canvi de denominació és 
per augmentar la partida assignada a Acidep. 

 
El Sr. Flaquer reitera que les acusacions són falses.Diu  que l’associació 

Acidep fa molt bona feina i presenta projectes interessants per la difusió dels productes 
mallorquins. 

 
S’aprova la proposta per devuit vots a favor (PP,UM) i tretze abstencions 

(PSOE, PSM-NM, EU-Els Verds). 
 
 
  PUNT 5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 7 
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’INS TITUT DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA 2005 ( CEX-3 I SUPL-
2/05). 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

“Aquesta Presidència, per Providència de dia 24 d’abril de 2005, vista la 
proposta del President de l’ISSEM de 14 de març de 2005 i atenent a les necessitats que 
s'hi especifiquen, ordenà la incoació d'un expedient de modificació de crèdits en el 
Pressupost de l’ISSEM de 2005, a l'objecte de poder atendre algunes despeses, les 
partides a les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses en l’esmentat pressupost. 

 
Atès l’informe de la Intervenció de 26 d’abril de 2005, en el qual 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 en el Capítol III Secció 2ona. article 177 
del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els 
articles 35 a 38  del RD 500/1990, de 20 d'abril i amb la base 9 de les d'execució del 
pressupost del Consell de Mallorca per a 2005 he resolt de proposar al Ple de la 
Corporació el següent 

 
A C O R D: 
 
 “1r.- Aprovar l'expedient núm. 7 de modificació de crèdits en el 

Pressupost de despeses  l’ISSEM de 2005, d'acord amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NUM. 7 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 
L’ISSEM DE  2005 
 
 
Crèdits extraordinaris (CEX-3/05):  
 
A) Relació d’Augments de crèdits P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
--------------------------------------------------------------------------- 
Codi    Concepte         Import 
--------------------------------------------------------------------------- 
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30.31359.48902  Associació Ben Amics    16.020,00 
 
 TOTAL AUGMENTS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS  16.020,00€ 
 
 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:   
  

BAIXES P/ANULACIÓ:  
--------------------------------------------------------------------------- 
Codi   Concepte            Import 
-------------------------------------------------------------------------- 
30.31342.48905 Convocatòria subvencions entitats sectorials     16.020,00 
 
 
 TOTAL baixes p/anulació   16.020,00€  
 
 Total fons finançament crèdits extraordinaris 16.020,00€  
 
 
 
Suplements de crèdit (SUPL-2/05):  
 
A) Relació d’Augments de crèdits P/Suplement de crèdit: 
--------------------------------------------------------------------------- 
Codi    Concepte         Import 
--------------------------------------------------------------------------- 
60,45201,48920 FEDERACIÓ BALEAR DE JUDO 2.836,43 
60,45201,48901 CV/COMITÈ COMARCAL EE.MANACOR 1.283,25 
60,45201,48902 CV/COMITÈ COMARCAL EE.CAMPOS 1.283,25 
60,45201,48903 CV/COMITÈ COMARCAL EE.SA POBLA 1.283,25 
60,45201,48904 CV/COMITÈ COMARCAL EE.PALMA 1.283,25 
60,45201,48905 CV/COMITÈ COMARCAL EE.MONTUIRI 1.283,25 
60,45201,48906 CV/COMITÈ COMARCAL EE.DE PONENT 1.283,25 
60,45201,48907 CV/COMITÈ COMARCAL EE. INCA 1.283,25 
60,45201,48908 CV/COMITÈ COMARCAL EE. SOLLER 1.283,25 
60,45202,48944 ESPORLES BASQUET CLUB-TORNEIG BASQUET FEMENI 255,00 
 
 TOTAL AUGMENTS P/SUPLEMENT DE CRÈDITS 13.357,43€ 
 
 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS DE CRÈDIT:  
  

BAIXES P/ANULACIÓ:  
--------------------------------------------------------------------------- 
Codi   Concepte         Import 
-------------------------------------------------------------------------- 
60,45202,22699 ALTRES DESPESES COMISSIÓ D'ESPORTS 13.357,43 
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 TOTAL baixes p/anulació 13.357,43€  
 
 Total fons finançament suplements de crèdit  13.357,43 €  
 
 

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 169 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març”. 
 
 

S’aprova la proposta per vit-i-sis vots a favor (PP,PSOE,UM) i cinc 
abstencions (PSM-NM, EU-Els Verds). 
 
 
 
  PUNT 6.- ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS AMB 
REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL DE MALLORCA PER A L’ANY  2005. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
“ Vist que el paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 73 de la Llei 

Reguladora de les Bases del Règim Local disposa que amb càrrec als Pressuposts anuals 
de la corporació el Ple podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que 
haurà de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre variable , 
en funció del número de membres de cada grup, dintre dels límits que, amb caràcter 
general s’estableixin en les Lleis de Pressuposts Generals de l’Estat. 

 
Vists els informes del Cap de la Secretaria de Presidència, de data 14 de 

gener de 2005, i del Secretari Tècnic de Vicepresidència 1a, de data 14 d’abril de 2005, 
en els quals exposen la conformitat i conveniència de la proposta. 

 
Vist que en el Pressupost propi de la corporació per a l’exercici 2005 

existeix la partida 00 46320 48200 i que hi ha una sol·licitud d’increment de crèdit de 
61.060,00 euros, la qual cosa farà que el crèdit total disponible sigui de 305.300,02 
euros. 

 
Vist d’altra banda l’informe de fiscalització de conformitat número 

166/05 emès per la Interventora General, aquesta Presidenta en virtut de les 
competències que em confereix la legislació de règim local proposa al Ple de la 
corporació que adopti el següent  

 
A C O R D: 
 
1r.- Assignar a cadascun dels diferents grups polítics amb representació en 

el Consell  de Mallorca, la quantitat de 2.544,16 € mensuals. També s'assignaran 385,48 € 



 8

mensuals, per cada conseller integrant dels esmentats grups. Els imports que corresponen a 
cada grup per a l’exercici de 2005 són els següents:  

 
Grup polític PP, integrat per 16 consellers: 8.711,84 € mensuals. 
Grup polític PSOE, integrat per 9 consellers: 6.013,48 € mensuals. 
Grup polític UM, integrat per 3 consellers: 3.700,60 € mensuals. 
Grup polític PSM, integrat per 3 consellers:  3.700,60 € mensuals. 
Grup polític EU-Els Verds, integrat per 2 consellers: 3.315,12 € 

mensuals 
 
2n.- Les referides quantitats s'abonaran i ingressaran  mensualment al c/c 

dels respectius grups amb càrrec a partida 00.46320.48200 del  pressupost propi de 2005. 
 
3r.- D'acord amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 73 de la LRBRL, els 

grups hauran de portar una comptabilitat específica en relació a les esmentades 
assignacions, que hauran de posar a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest 
òrgan ho sol·liciti, no podent destinar-les al pagament de remuneracions de personal de 
qualsevol tipus al servei de la corporació ni a l’adquisició de béns que puguin constituir 
actius fixos de caràcter patrimonial. 

 
4. Aquesta proposta resta condicionada a l’aprovació de la modificació de 

crèdit necessari, inclosa a l’expedient de modificació de crèdit número 7 del pressupost 
propi del Consell de Mallorca de l’any 2005.” 

 
 
El Sr. Crespí(PSOE) comenta que caldria millorar-ne la redacció de la 

proposta, ja que d’aquesta manera no està clara, i pareix que són els consellers que 
cobren els doblers i no és així. L’import va en relació al número de consellers de cada 
grup. 

 
El Sr. Flaquer (UM) esta d’acord en què cal redactar-ho millor i posar 

“per cada conseller”. 
 
 

  S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

ECONOMIA I HISENDA. 
 
PUNT 7.- ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA 

(DESAFECTACIÓ) DE DUES PORCIONS DE LA PARCEL.LA FOR MADA 
PER L’AGRUPACIÓ DE FINQUES SON CASIMIRO, SON BESTAR D, HORT 
DE JESÚS, CAN DOMENGE I SON OLIVER. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament d’Economia i Hisenda: 
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 “ El Consell de Mallorca com a successor de l’Excel·lentíssima 
Diputació Provincial de Balears, segons l’article 4 apartat primer del RD 2873/1979, de 
17 de desembre, sobre distribució de competències de l’extingida Diputació Provincial 
de Balears, és propietària de les finques següents: 

 
a) Porció de terreny rústic anomenada Can Domenge, d’una superfície aproximada 

de 24.181 m2. Els seus límits són al nord amb el predi Son Oliver, al sud amb 
terrenys on s’ubica l’Hospital Psiquiàtric, a l’est amb la finca anomenada Son 
Casimiro i a l’oest amb Son Oliver i amb terrenys on s’ubica l’Hospital 
Psiquiàtric. S’adquirí per compra a D. Joan March Servera en escriptura 
atorgada a Palma el 10 de març de 1945 davant el notari D. José Vidal Busquets. 

 
b) Porció de terreny rústic anomenada Son Oliver, d’una superfície aproximada de 

104.760 m2. Els seus límits són al nord amb terrenys de Cecilia Zaforteza, al sud 
amb terrenys de Cecilia Zaforteza, a l’est amb la Sèquia d’en Baster i a l’oest 
amb la carretera de Puigpunyent. S’adquirí per compra a la Sra. Margarita 
Esperança Amorós Amorós en escriptura atorgada a Palma el 10 de març de 
1945 davant el notari D. José Vidal Busquets. 

 
c) Porció de terreny rústic anomenada Son Bestard, d’una superfície aproximada 

de 42.618 m2. Els seus límits són al nord amb el predi anomenat Ca l’Ardíaca, al 
sud amb el predi anomenat Son Oliver, a l’est amb el predi anomenat Ca 
l’Ardíaca i sèquies i a l’oest amb el camí del cementiri (avui camí de Jesús). 
S’adquirí per compra al Sr. José Cabot Massot en escriptura atorgada a Palma el 
24 de juliol de 1947 davant el notari D. José Vidal Busquets. 

 
d) Porció de terreny rústic anomenada Son Casimiro, d’una superfície aproximada 

de 15.982 m2. Els seus límits són al nord amb la carretera d’Establiments, al sud 
amb porció cedida a l’antic Institut de la Higiene, a l’est amb la carretera 
d’Establiments i a l’oest amb predis Can Domenge i Cas Jutge. S’adquirí per 
compra al Sr. Miquel Ramon Pons en escriptura atorgada a Palma el 22 de 
setembre de 1948 davant el notari D. Francisco de Paula Massanet. 

 
e) Porció de terreny rústic anomenada Hort de Jesús, d’una superfície aproximada 

de 76.055 m2. Els seus límits són al nord amb el predi Cas Jutge, al sud amb el 
predi Son Vallori, mitjançant el camí de Son Vallorí, a l’est amb el predi Can 
Domenge i a l’oest amb el camí de Jesús. S’adquirí per compra als Srs. 
Gumersinda Valentín Forteza i Aguiló i Gabriel Fuster Fuster en escriptura 
atorgada a Palma el 19 d’octubre de 1904 davant el notari D. Juan Palou. 

 
El 18 d’abril de 1987, mitjançant escriptura atorgada a Palma davant el 

notari Sr. Emilio Mulet Sáez es va procedir a l’agrupació de les cinc finques esmentades 
en l’antecedent fàctic primer, resultant una parcel·la de 263.596 m2, si bé segons 
medició de l’època resultaren ser 264.753 m2i els seus límits, al nord amb l’altra finca 
propietat del Consell de Mallorca, en la que es troba ubicada la Llar de la Infància, la 
Llar de la Joventut, la Llar dels Ancians i amb part del camí de Ca l’Ardíaca, al sud amb 
el camí de Son Vallori i el camí de Jesús, e l’est amb la mateixa finca que al nord i amb 
les parts posteriors de les cases del carrer Caporal Cànaves Costa, finca de Francisca 
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Susani, carrer General Riera i parts posteriors de les finques del carrer Soldat Arrom 
Cuart, a l’oest amb el camí de Jesús i camí de Ca l’Ardíaca. Està inscrita al foli 115 del 
tom 2.051 de l’arxiu, llibre 324 de Palma VI finca 17.501, inscripció primera. 

 
Mitjançant Decret 193/1996, de 25 d’octubre, d’assumpció per la CAIB 

dels centres hospitalaris dependents del Consell de Mallorca i d’organització de 
l’exercici de competències sobre els mateixos es va cedir a la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears aproximadament la meitat de l’immoble resultant de l’agrupació. 

 
La finca descrita en l’antecedent segon es troba inscrita en l’epígraf 8 

núm. de registre 595 de l’Inventari de Béns i Drets del Consell de Mallorca, sent la seva 
qualificació la de bé demanial de servei públic afecte al servei públic sanitari. 

 
Vistes les actuacions que, dutes a terme per l’Ajuntament de Palma, han 

alterat la realitat física (divisió de la finca agrupada) i jurídica (el PGOU de Palma de 23 
de desembre de 1998 altera l’ús assignat a algunes zones d’aquesta finca). 

 
Atès l’informe del Tag de Patrimoni de 17 de febrer de 2005 amb el 

vistiplau del Secretari General de la Corporació. 
 
Atès l’informe de la Intervenció del Consell de Mallorca de 24/02/2005. 
 
Atès l’acord del Ple de la Corporació de 7 de març de 2005. 
 
Atesa la publicació al BOIB núm. 43 de 17 de març de 2005 de l’acord 

provisional. 
 
Ateses les al·legacions presentades pel Grup de Conseller del PSM –

Entesa Nacionalista de Mallorca el 14 d’abril de 2005. 
 
Atès l’informe del Tag de Patrimoni de 19 d’abril de 2005. 
 
El Conseller Executiu del Departament d’Economia i Hisenda eleva, 

previ dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes, al Plenari del Consell 
de Mallorca, en virtut de l’article 8.1 de la Llei 8/2000 de Consells Insulars, la següent 
proposta d’ 

 
 

ACORD 
 
1.- Desestimar les al·legacions presentades pel Grup de Conseller del 

PSM –Entesa Nacionalista de Mallorca el 14 d’abril de 2005 i les al·legacions 
formulades per la coalició Esquerra Unida – Els Verds el 18 d’abril de 2005. 

 
2.- No suspendre la tramitació de l’alteració jurídica de les dues 

parcel·les del Consell de Mallorca acordada pel Ple del Consell de Mallorca el 7 de 
març de 2005. 
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3.- Atès que no s’han presentat més al·legacions a l’esmentat acord 
plenari, entendre el mateix definitiu. 

 
4.-Que procedeixi a la segregació en escriptura pública de  les parcel·les 

desafectades, a anotar la nova qualificació jurídica de les parcel·les en la rectificació de 
l’Inventari de Béns i Drets del Consell de Mallorca que pertoqui i a la seva inscripció en 
el Registre de la Propietat.” 

 
 
Intervé la Sra. Tugores (EU-Els Verds). Explica que la al·legació, segons 

la seva interpretació de la llei, no està fora de termini. Comenta que hi ha una parcel·la 
que es vol utilitzar per fer-hi instal·lacions esportives i que el seu Grup hi està d’acord, 
però el que no creuen necessari és la desafectació d’aquest bé perquè ho gestioni una 
fundació. 

L’altra parcel·la està qualificada com a residencial al Pla General de 
l’Ajuntament Palma  pareix ésser que es destinaria a promoció privada de la vivenda i, 
per tant no hi estan d’acord. No entén el vot a favor que farà  el PP ja que és contradiu 
amb el fet que Govern balear demana sòl per fer habitatges socials a Madrid.  

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que el seu Grup no està d’acord amb la 

desafectació sense conèixer el seu destí, és per aquest motiu que havia presentat 
l’esmena. Com que l’esmena ha  estat rebutjada el seu Grup votarà en contra. Creu que 
el terreny de Sant Ferran no s’hauria de desafectar, que se podria trobar una formula 
administrativa apropiada sense que el Consell perdi la titularitat. L’altre solar és 
residencial, pensa que aquesta institució podria promoure habitatges per als joves ja que 
té competències de joventut, o crear algun altre tipus de habitatges socials, fins i tot  
proposa una reconversió territorial.  

 
El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu Grup ara votarà en contra, ja 

que se senten enganats. Reitera els arguments de la Sra. Tugores. 
 
Intervé el Sr. Nadal (UM). Celebra que els consellers del PSM i EU-Els 

Verds estiguin d’acord amb la desafectació aquest bens i li sap greu el vot en contra del 
PSOE. Respon al Sr. Alorda que aquest doblers serviran per poder finançar les 
infrastructures del Consell, restauració del Teatre Principal, realitzar la xarxa de 
Museus, restaurar la Misericòrdia. Demana al Sr. Alorda un vot de confiança amb 
l’equip de Govern. Comenta que avui només voten la desafectació d’aquest bé. Contesta 
a la Sra. Tugores que l’informe de les al·legacions l’han fet els tècnics i que per tant són 
correctes. Manifesta, per finalitzar, que no tenen competències sobre habitatge però que 
en cas d’intervenir-hi no faran guetos. 

 
Contesta la Sra. Tugores (EU-Els Verds) que el seu partit tampoc vol 

guetos. Repeteix els arguments sobre la desafectació dels terrenys. 
 
Respon el Sr. Alorda (PSM-EN) al Sr. Nadal que si vol llevar els guetos 

s’hauria de fer una Àrea de Reconversió Territorial de la zona i així el seu Grup li 
donaria tot el suport. Però que no conti amb ells per vendre els terrenys del Consell.  
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El Sr. Alemany (PSOE) observa que ara realment només han de 
desafectar terrenys. Però s’ofereix per poden parlar de formules per tal d’aconseguir 
controlar els preus dels habitatges. Pensa que vendre els terrenys a un empresa privada 
no és la solució. 

 
Intervé el Sr. Nadal (UM). Contesta al Sr. Alemany que junts podran 

millorar el finançament de les Illes i el tema de l’habitatge. Diu que venen el patrimoni 
per poder fer inversions amb infraestructures. Observa al Sr. Alorda que no els hi dóna 
marge de confiança i creu que abans de criticar han de deixar fer la feina. 

 
S’aprova la proposta amb denou vots a favor (PP,UM) i 13 en contra 

(PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
 
PUNT 8.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 

L’ARTICLE 4 DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER SE RVEIS 
D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament d’Economia i Hisenda: 
 
“ El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 7 de febrer de 

2005, va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de la Taxa per 
serveis d’inspecció tècnica de vehicles. Sotmesa a informació pública l'esmentada 
modificació, el dia 21 de febrer de 2005  va  formular una reclamació a la mateixa el Grup 
de consellers del PSM-Entesa Nacionalista que va ser informada per la Secretaria Tècnica 
del Departament d’Economia i Hisenda en data 4 d’abril de 2005. 
 

Aquest Conseller, vists els antecedents ressenyats, eleva al Ple de la 
Corporació la següent proposta 
 
     D'ACORD 
 

1r.- Resoldre la reclamació presentada pel Grup de consellers del PSM-
Entesa Nacionalista al Consell de Mallorca en data 21 de febrer de 2005, contra l'Acord 
provisional de modificació de l’article 4 de l'Ordenança reguladora de la Taxa per serveis 
d’inspecció tècnica de vehicles, adoptat pel Ple de d'aquesta Corporació en data 7 de febrer 
de 2005, en el sentit següent: 
 

Desestimar la reclamació formulada pel Grup de consellers del PSM Entesa 
Nacionalista   contra l'Acord provisional de modificació de l'article 4 de l’Ordenança 
reguladora de la Taxa per serveis d’inspecció tècnica de vehicles , adoptat pel Ple de 
d'aquesta Corporació en data 7 de febrer de 2005, en base a l'informe de la Secretaria 
Tècnica del Departament d’Economia i Hisenda, de 7 d’abril de 2005 , que forma part del 
present acord. 
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2n.- Resolta així la reclamació presentada, s'acorda amb caràcter definitiu, 
modificar l’article 4 de la "Taxa per serveis d’inspecció tècnica de vehicles" i aprovar la 
redacció definitiva de l'esmentada modificació, en els termes que es contenen en el text 
annex; tot això de conformitat amb el que preveu l'article 17.3 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 

3r.- Aquest Acord definitiu, juntament amb el text íntegre de la modificació 
de l'Ordenança es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, i entrarà en 
vigor i serà d’aplicació a partir de la seva publicació al BOIB. 
 

4rt.- Contra el present acord definitiu, de modificació de la "Taxa per 
serveis d’inspecció tècnica de vehicles”, els interessats podran interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears, en el termini de dos mesos 
comptats a partir del dia següent al de la publicació del referit acord i del text de la 
modificació l'Ordenança, en el B.O.I.B. 
 

TEXT ANNEX 
 

“Art. 4rt.- TARIFA 
 

La taxa s’exigirà d’acord amb les següents tarifes: 
 
33. Desplaçament per inspecció de vehicles agrícoles  [p=43,88+(n-1)*4,40], amb 
un import màxim de 6,73.-€ per vehicle”  

 
 

ESMENA A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 4 DE L’ORDENANÇA FISCAL DE  LA TAXA 
PER A SERVEIS D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES.   
 

El grup de consellers del PSM-Entesa Nacionalista presenten la següent 
esmena de l’acord: 

 
Substituir el segon paràgraf del punt Primer per:  
 
Estimar la reclamació formulada pel Grup de consellers del PSM-Entesa 

Nacionalista contra l’acord provisional de modificació de l’article 4 de l’Ordenança 
reguladora de la Taxa per serveis d’inspecció tècnica de vehicles, adoptat pel Ple 
d’aquesta corporació en data 7 de febrer de 2005. 

 
Substituir el text del TEXT ANNEX per: 
 
“Art. 4rt.- Tarifa. La taxa s’exigirà d’acord amb les següents tarifes: 
 
19. Inspecció periòdica tractors agrícoles....7,50 € 
20. Inspecció periòdica remolcs agrícoles....7,50 € 
33. Desplaçament per inspecció de vehicles agrícoles amb un import 

màxim de 6,73 € per vehicle.” 
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El Sr. Alorda (PSM-EN) exposa que el seu Grup va presentar una 

esmena sobre l’augment considerable de la taxa de revisió dels tractors i remolcs i que 
ara presenta dues esmenes més ja que no està d’acord amb els preus establerts. 

 
Intervé el Sr. Flaquer (UM). Observa que tantes esmenes embullen i que 

la pujada de la taxa és perquè les revisions es fan al camp i que els pagesos estan molt 
contents. 

 
Respon el Sr. Alorda (PSM-EN) que creu que s’ha millorat aquests tipus 

de revisions però, pensa que no és pertinent que el cost de la maquinaria el pagui el 
pagès.  

 
El Sr. Flaquer (UM) contesta al Sr. Alorda que està content que li agradi 

el servei que s’està donant. Creu que el millor es aprovar definitivament les tarifes. 
 
L’esmena queda rebutjada amb cinc vots a favor (PSM-EN, EU-Els 

Verds), disset vots en contra (PP, UM) i sis abstencions (PSOE). 
 
S’aprova la proposta amb devuit vots a favor (PP,UM), sis vots en contra 

(PSM-EN, EU-Els Verds) i sis abstencions (PSOE). 
 
 
 
CULTURA 
 
PUNT 9.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ 

QUALIFICADORA DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I D’APROV ACIÓ 
DEL REGLAMENT CORRESPONENT. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Consellera Executiva del 

departament de Cultura: 
 
“Formen part del patrimoni documental de les Illes Balears, d’acord amb 

l’article 77 de la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears,  entre d’altres, 
els documents de qualsevol època i tipologia, reunits o no en arxius, produïts, rebuts o 
conservats, en l’exercici de les seves funcions, pel Consell de Mallorca. 

 
Així mateix, la Llei 16/1985, de 25 de juny, de patrimoni històric 

espanyol, preveu a l’article 55 que l’exclusió o l’eliminació de béns del patrimoni 
documental haurà de ser autoritzada per l’administració competent i que en cap cas es 
podran destruir aquests documents en tant en quant subsistesqui el seu valor provatori 
de drets i obligacions de les persones o els ens públics. 
 

Amb l’objecte de garantir la custòdia adient del patrimoni documental 
del Consell de Mallorca que integra l’Arxiu General  i l’accés a la informació, es crea 



 15

una Comissió Qualificadora de Documents Administratius, amb funcions consultives i 
assessores en matèria de documents. Tendrà també potestat executiva una volta el 
Consell Executiu hagi aprovat les normes i criteris de funcionament de la Comissió.  
 

Per regular-ne les funcions i el funcionament, se n’ha previst un 
Reglament.  

 
Això atès i, vist l’informe favorable sobre els aspectes jurídics del 

Reglament, aquesta Consellera Executiva del Departament de Cultura, proposa,  en 
virtut de la lletra e) de l'article 31 del Reglament d'organització del Consell de Mallorca 
i amb l’informe previ de la Comissió informativa General i de Comptes, elevar al Ple 
del Consell de Mallorca aquesta proposta perquè prengui els següents 

 
ACORDS 

 
1. Crear la Comissió Qualificadora de Documents Administratius del Consell de 

Mallorca.  
 

2. Aprovar inicialment el Reglament corresponent, adjunt a la proposta present 
 

3. Publicar-lo en el BOIB durant el termini mínim de trenta dies, perquè se’n 
puguin presentar reclamacions i suggeriments  

 
En el cas que no se’n  presenti cap, s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Tot això a l’empara de l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i 
la Llei 57/2003, de 16 de desembre i concordants.  

 
El Reglament no entrarà en vigor fins que no se n’hagi  publicat 

completament el text i hagi transcorregut el termini previst a l’art. 65,2 L 7/1985 de 2 
abril (art.196.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals).” 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
TERRITORI 
 
PUNT 10.- CORRECCIÓ D’ERROR MATERIAL A LA FITXA DE 

L’EQUIPAMENT EQ0B/DP-P 82-22-P, DEL PGOU DE PALMA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de Territori: 
 
“ En compliment dels acords adoptats per la Comissió Insular 

d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en sessió celebrada el passat 



 16

dia 18 de març de 2005, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent 
proposta d’ 
 

ACORD 
 
«Atès l’expedient promogut per l’Ajuntament de Palma en relació a la 

correcció de l’error material detectat a la fitxa de l’equipament EQ0B/DP-P 82-22-P, 
del Pla General d’Ordenació d’aquell municipi, de conformitat amb el dictamen de la 
Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, i vista la proposta de la 
Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, aquest 
plenari del Consell Insular de Mallorca, en base al que disposa l’article 105.2 de la Llei 
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment 
administratiu comú, acorda acceptar la correcció proposada de l’error material produït 
en la ubicació física de l’equipament amb relació al plànol de la fitxa de sistema, i en 
conseqüència procedir a la seva rectificació, indicant que la nova fitxa aportada de 
l’equipament EQ0B/DP-P 82-22-P substitueix l’anterior fitxa de l’equipament de 
EQ0B/DP-P 82-22-P de  l’annex III «Fitxes de sistemes proposats» del PGOU de Palma 
aprovat definitivament en data 23/12/98, tot procedint a la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears.»” 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
PUNT 11.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 2/2004, QUE SE 

SEGUEIX CONTRA BERNARDO COMAS DOLÇ, PROPIETARI DE 
L’IMMOBLE SITUAT AL CARRER LLARG, 108 DE SANTA MARI A, PER 
INFRACCIÓ GREU EN MATÈRIA DE PATRIMONI HISTÒRIC 
(REALITZACIÓ D’OBRES A L’ENTORN DE PROTECCIÓ D’UN 
MONUMENT SENSE L’AUTORITZACIÓ PERTINENT, AIXÍ COM P ER 
CONTRAVENIR EL DISPOSAT A L’ART. 41 DE LA LLEI 12/1 998). 

 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de Territori: 

“ A la vista de la proposta de resolució formulada per l’instructor 
d’aquest expedient sancionador, Sr. Gabriel Barceló Milta, de data 17 de febrer de 2005; 
aquest Conseller Executiu del Departament del Territori, en ús de les competències 
previstes a l’article 110.2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric 
de les Illes balears, l’article 31.2 e) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca 
aprovat definitivament pel Ple de 8 de març de 2004 i la lletra b) del punt setè del 
Decret d’Organització del Consell de Mallorca de 17 de maig de 2004, adopta la  
següent RESOLUCIÓ: 

ANTECEDENTS DE FET 
 

I.- El Sr. Santiago Fiol Amengual en representació del Sr. José Francisco 
Conrado de Villalonga en data 21 de gener de 2004 presenta denúncia per obres 
diverses al carrer Llarg núm. 108 de Santa Maria que afectarien l’entorn de protecció 
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del Convent dels Mínims de Santa Maria declarat Bé d’Interès Cultural. En 
posterioritat, en data 30 de març de 2004 el Sr. José Francisco Conrado de Villalonga 
presenta informe redactat per l’arquitecte Sr. José Francisco de Villalonga, en relació a 
l’immoble situat al carrer Llarg, 108 de Santa Maria, per tal de completar la 
documentació inicialment aportada. 

 
II.- L’inspector de Patrimoni Històric Sr. Mariano de España Morell en 

data 28 de gener de 2004 lliurà visita d’inspecció i va emetre informe en el sentit 
següent: “Tot atenent la denúncia presentada, amb data 21 de gener de 2004, per la 
propietat del conjunt monumental del Convent de Nuestra Señora de la Soledad o 
Convent dels Mínims a Santa Maria, declarat Bé d’Interès Cultural, amb categoria de 
Monument, en virtut del Reial Decret 921/1990 de 13 de juliol, l’inspector que 
subscriu es persona juntament amb el Cap de Secció d’Arqueologia i Etnologia Sr. 
Jaume Cardell, en el referit conjunt i observa els següents fets: 

 
Es constata la realització d’una coberta de teules rematada per un caneló 

de zinc adossades ambdues construccions, a la façana oest de l’Església de la Soledat, 
dites construccions que a més suposen un augment de volum, es contemplen de nova 
factura. 

 
Així mateix, es constata la instal·lació de quatre aparells d’aire 

condicionat, un d’ells front al portal oest de l’església, i que en virtut de la denúncia 
presentada s’ubica dins un buit, que juntament amb altres buits del mateix indret son 
de recent fàbrica. També s’ha instal·lat cablejat elèctric, aquest darrer element adossat 
a la referida façana de l’església. 

 
Aquestes construccions, obertures i instal·lacions, produeixen un negatiu 

impacte en la contemplació del conjunt monumental atès que afecten directament a un 
element singular del conjunt com és l’església pel que fa a la seva façana oest; a més 
s’han dut a terme sense la preceptiva autorització de la Comissió de Patrimoni 
Històric, requisit indispensable per la realització de qualsevol tipus d’obra que afecti al 
Monument, així com al perímetre de delimitació del mateix. 

 
Atès l’anteriorment exposat, l’inspector que subscriu es del parer que des 

de la Direcció Insular de Patrimoni Històric, s’insti l’Ajuntament de Santa Maria per 
tal que aquest, dugui a terme les actuacions necessàries perquè s’eliminin les obres 
anteriorment descrites a fi que el conjunt monumental i en particular la façana oest de 
l’església resti de la mateixa manera que abans de produir-se les actuacions irregulars i 
es recuperin l’aspecte i visuals inicials del referit Monument .” 

 
III.- En base a l’anteriorment expressat, i en ús de les seves atribucions, 

el Conseller Executiu del Territori del Consell de Mallorca dictà resolució d’incoar 
expedient sancionador per aquests fets, de data 25 de maig de 2004, contra el Sr. 
Bernardo Comas Dolç. 

 
IV.- Els fets indicats, donat que el carrer Llarg, 108 de Santa Maria es 

troba dins l’entorn de protecció del Convent de Nostra Senyora de la Soledat declarat 
Bé d’Interès Cultural amb la categoria de Monument pel Reial Decret 921/1990, de 13 
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de juliol, poden ésser constitutius de les infraccions administratives previstes a la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, que a 
continuació es transcriuen:  

 
Art. 102. “Es consideren infraccions greus: 
 

3. La realització d’obres a monuments, conjunts històrics, jardins històrics, 
llocs històrics o llocs d’interès etnològic sense l’autorització pertinent. 

 
4. La realització d’obres o de qualsevol altra intervenció a béns d’interès cultural o 

catalogats  que contravengui el que disposen els articles 29.2, 31, 35, 39.3, 41, 
44 i 45 d’aquesta Llei.” 

 
Art. 37.1 “Qualsevol intervenció que es vulgui realitzar en un monument 

històric, a una zona arqueològica o a una zona paleontològica, així com en el seu 
entorn de protecció, haurà de comptar amb l’autorització de la Comissió Insular del 
Patrimoni Històric, prèviament a l’atorgament de la llicència municipal d’edificació i 
ús del sòl.” 

Art. 41.1 “ Qualsevol intervenció en un bé d’interès cultural haurà de 
respectar els criteris següents: 

 
e) Es prohibirà la col·locació d’elements i instal·lacions que impliquin 

una ruptura de l’estructura o la composició de la façana, o que impliquin perjudici per 
a la contemplació i el gaudi ambiental de l’entorn.” 

 
Art. 41.3 “El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les 

intervencions en els entorns de protecció dels béns immobles d’interès cultural no 
podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de l’àrea ni pertorbar la 
visualització del bé.” 

 
V.- D’acord amb el que prescriu la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de 

Patrimoni Històric de les Illes Balears, en el seu art. 105, que transcric: 
 
“1. Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques 

que siguin autores de les conductes o omissions descrites en els articles precedents. 
 
2. En seran també responsables, si s’escau:  

a) els propietaris, titulars de drets reals o posseïdors dels béns en què es realitzi la 
conducta infractora, quan la consentin expressament o tàcitament i no 
adoptin les mesures necessàries per impedir el dany en els béns del patrimoni 
històric. 

 
b) Els promotors, constructors i tècnics directors de les obres o intervencions 

considerades il·legals d’acord amb aquesta Llei, pel que fa a la seva execució 
o a l’incompliment de les ordres administratives de suspensió.” 
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VI.- Atès el que disposa l’art. 108 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre 
del Patrimoni Històric de les Illes Balears, l’anterior infracció pot ésser objecte de la 
següent sanció: 

 
Multa d’entre 10.000.001 a 25.000.000 de pts (60.101,22 € a 150.253,03 

€). 

VII.- Dins el termini legalment establert, l’interessat Sr. Bernardo Comas Dolç 
presentà a través de la seva representant escrit d’al·legacions. 

 

VII.- Per una millor determinació dels fets i de les responsabilitats susceptibles 
de sanció es sol·licitaren a l’Ajuntament de Santa Maria informe sobre la possible 
legalització o no de les obres realitzades i a l’arquitecta de la Direcció Insular de 
Patrimoni Històric informe en relació a determinats aspectes de les obres. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
I.- En quant a normes de procediment, són d’aplicació el Decret 14/1994, 

de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir per 
l’Administració de la CAIB en l’exercici de la potestat sancionadora, la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú en general, i el seu títol IX en particular, i la Llei 
4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, únicament pel que afecta a 
la normativa d’interposició de recursos. 

 

Són d’aplicació al cas, la normativa reguladora del patrimoni històric, en 
concret la Llei 12/1998, de 21 de desembre del patrimoni històric de les Illes Balears, i 
el Reial Decret 921/1990, de 13 de juliol mitjançant el qual es declara bé d’interès 
cultural amb la categoria de Monument el Convent de Nostra Senyora de la Soledat i es 
delimita l’entorn de protecció. 

II.- Al llarg del present expedient sancionador ha quedat com a fet 
demostrat que les obres es varen realitzar sense l’autorització prèvia de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històric. 

 

En relació a l’al·legació Primera, sobre el fet que les obres afecten 
l’entorn de protecció i no el monument, i per tant no seria d’aplicació la infracció greu 
dels l’articles 102.3 i 102.4 s’ha de dir el següent: l’article 11 de la Llei 12/1998 
equipara el procediment de delimitació o modificació de l’entorn de protecció amb el 
procediment de declaració de bé d’interès cultural, clara manifestació de la importància 
que la llei dóna a la delimitació de l’entorn de protecció. 

 

Així l’art. 37.1 exigeix autorització de la Comissió Insular de Patrimoni 
Històric per a les obres efectuades a l’entorn de protecció d’un monument, i l’article 
37.4 indica que les obres realitzades sense el compliment del que estableix aquest article 
seran il·legals, i la Comissió Insular del Patrimoni Històric podrà ordenar-ne 
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l’enderrocament, la reconstrucció o la restitució, sense perjudici del que disposa la 
legislació en matèria de responsabilitats i d’infraccions. Per tant, s’ha de concloure que 
la infracció de l’article 102.3 per obres sense l’autorització pertinent, inclou 
l’autorització de l’article 37.1, donat que cas contrari la protecció establerta quedaria 
desvirtuada i fora de cobertura. 

 

Abundant amb aquesta qüestió s’ha d’esmentar que en el mateix sentit 
segons l’article 19.1 de la Llei 16/1985, de 25 de juny del patrimonio histórico español 
(aplicable subsidiàriament en virtut de la Disposició final tercera de la Llei 12/1998) 
serà preceptiva l’autorització per a la realització d’obres a l’entorn afectat per la 
declaració, i segons l’article 76.e) contravenir el disposat a l’article 19 es considerarà 
infracció administrativa. 

 

Per altra banda, l’article 102.4 de la Llei 12/1998, considera infracció 
greu les obres que contravenguin el que disposa l’article 41. L’al·legant indica que 
l’article 41.1 no és d’aplicació al cas perquè es tracta del supòsit d’intervencions en un 
bé d’interès cultural. Ara bé s’ha de dir que el punt e) de l’article 41.1 prohibeix la 
col·locació d’elements que rompin l’estructura o la composició de la façana. I encara 
que l’element estigui col·locat des de fora, s’ha adossat a la façana d’un bé d’interès 
cultural. Per altra banda, també hi seria d’aplicació l’article 41.3, segons el qual el 
volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de 
protecció dels béns immobles d’interès cultural no podran alterar el caràcter 
arquitectònic i paisatgístic de l’àrea ni pertorbar la visualització del bé. I tant la 
infracció de l’article 41.1e) com la del 41.3 entren dins les infraccions tipificades per 
l’article 102.4 esmentat. 

 

Finalment s’ha de comentar que jurisprudencialment està totalment 
admès que la protecció de l’entorn de protecció és la mateixa que la dels béns d’interès 
cultural. A títol d’exemple la sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Extremadura 
núm. 1145/2001, de 21 de juny: “... es evidente que la declaración de un bien inmueble 
como de interés cultural quedaría incompleta si se limitase dicha declaración 
exclusivamente al inmueble, permitiendo que en su entorno se construyesen o instalasen 
edificaciones o instalaciones que desmerecieran su contemplación haciéndole perder su 
valor estético. Por ello la legislación sectorial extiende la declaración y sus efectos no 
sólo al Monumento sino también a su entorno, como declara de forma imperativa el 
artículo 11.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio...”.  En el mateix sentit la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Canàries núm. 595/2003, de 30 de juny: “... Igualmente 
es potestad de esa misma Administración delimitar el entorno (de un bien de interés 
cultural) con el que debe de formar una unidad y gozar en consecuencia de su misma 
protección (artículo 18 de la Ley)”. 

 

De tot l’exposat s’ha de concloure la desestimació en la seva totalitat de 
l’al·legació esmentada. 
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III.- Respecte de l’al·legació Segona, es plantegen cinc qüestions 
diferents: 

- En relació a la coberta de teules s’al·lega que la coberta del pati ja existia el 
gener de 1999, i s’aporten algunes proves documentals al respecte. En aquest 
sentit es sol·licita informe de l’arquitecta de la Direcció Insular de Patrimoni 
Històric, la qual emeté el següent:  

 

“Determinar si ha existit augment de volum o no significa, al cap i a la fi, la 
comparació de l’estat d’una construcció en dos moments diferents. Per tal d’efectuar 
aquesta comparació la documentació obrant a l’expedient és més aviat escassa. 
Concretament, es disposa de dos documents on figura certa informació sobre l’estat de 
la construcció en un moment anterior a l’actual: 

a) Un número publicat el 1996 d’una revista d’àmbit local, aportada pel 
Sr. Bernat Comas, en la qual apareix una fotografia aèria de la zona. Tot i que en ella es 
pot observar parcialment l’immoble en qüestió, s’ha de tenir en compte el petit tamany 
de la imatge en la publicació. 

b) La documentació gràfica que obra al “projecte de reforma dels 
serveis annexos a una xarcuteria artesanal en el T.M. de Santa Maria”, redactat per 
l’enginyer agrònom Sr. Pablo Servera Sitjar... En aquest projecte no s’adjunta cap 
documentació fotogràfica. 

Per altre costat i com ja s’ha comentat, la tècnica sotasignant va efectuar visita al 
lloc en data 26.07.04 per tal de conèixer l’estat actual de l’immoble, visita de la qual 
s’adjunten fotografies al present informe. 

Del que es pot apreciar a la fotografia de la publicació citada sembla que la 
situació de les cobertes que en ella s’aprecia és molt semblant a l’actual. El que millor 
s’aprecia és que s’ha variat la situació en quant a cobertes planes i cobertes inclinades, 
així com la pendent de les mateixes. 

Per altre costat, la tècnica sotasignant no ha estat capaç d’apreciar a la imatge 
publicada el 1996 l’existència o no del mur assenyalat en vermell a la documentació 
gràfica incorporada en aquesta informe... 

A la documentació que figura al projecte citat a l’apartat b) no existeix gairebé 
diferència en quant a la morfologia de les cobertes entre l’estat inicial i el reformat. 

Per altre costat, de la visita efectuada es va constatar que en aquesta volumetria 
s’han fet obres recents, entre d’elles les de rehabilitació o substitució de forjats de 
coberta i construcció o rehabilitació de mur...  

Per això, la variació entre l’estat observat a la fotografia de l’any 1996 i la 
situació actual no sembla residir tant en la superfície de cobertes existents... sinó en la 
variació de coberta plana a inclinada o viceversa.... 

Per tant, el volum sembla que existís, però presentava en part coberta inclinada i 
part coberta plana, mentre que ara presenta coberta inclinada amb una sola pendent cap 
al pati. ” 
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  Per altra banda a l’informe sol·licitat a l’Ajuntament de Santa Maria emès per 
l’arquitecte assessor municipal en data 15 de setembre de 2004 s’indica el següent: 

 
“La cobertura del pati es podria dur a terme sempre i quan aquesta estigui dins 

els 8 metres de profunditat edificable garantida per les NN.SS vigents i les 
dependències de l’edificació reunissin les condicions d’habitabilitat regulades en el 
decret 145/1997 de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d’amidament, 
d’higiene i instal·lacions pel disseny i l’habitabilitat d’habitatges, així com l’expedició 
de cèdules d’habitabilitat.” 

 
Donat que no s’ha presentat projecte de legalització de les mateixes, es 

desconeix si es compleixen o no les condicions indicades per l’informe municipal. 
 
No obstant, al marge que s’hagi o no augmentat el volum de la coberta, i encara 

que la planta coberta ja existís el 1999, s’ha de concloure l’existència d’obres recents, 
que tal i com consta a l’expedient no tenen la preceptiva llicència municipal ni la 
l’autorització prèvia de la Comissió Insular de Patrimoni Històric.  

 
- En relació al caneló de recollida d’aigües pluvials s’al·lega que aquest pot ésser 

retirat en qualsevol moment, que no causa cap impacte paisatgístic i que no està 
en contacte amb la paret de l’església. 

 
Al respecte l’arquitecta de Patrimoni Històric informa el següent: “El caneló, tot 

i no ser visible des de la via pública, hauria de presentar uns materials i color més 
integrat a l’entorn... 

 
L’afecció al monument és en relació a les visuals del mateix, en referència a la 

utilització d’un material que potser no és el més adient i una disposició que no ha estat 
molt acurada. 

 
Per tal de compaginar la necessitat de conduir, d’alguna manera les aigües que 

es vessen directament des de la coberta de l’església i la integració a l’entorn dels 
materials utilitzats, s’hauria d’adoptar una solució per a la recollida d’aigües més 
adequada a l’entorn, ja sigui en el disseny de la pròpia solució, ja sigui en els materials 
utilitzats”. 

 
Per tant, s’ha de concloure que a més de que no consta autorització per a la 

col·locació de l’esmentat caneló, aquest incompleix l’article 41.1.e)  i 41.3 de la Llei 
12/1998, encara que com al·lega l’interessat no estigui en contacte amb la paret de 
l’església. A més l’esmentat informe de l’ajuntament de Santa Maria indica que “el 
caneló metàl·lic que apareix a les fotografies no és legalitzable”. 

 
- En relació als aparells d’aire condicionat s’al·lega que un d’ells està col·locat des 

de 1973 i els altres tres el maig de 2000 en compliment de la normativa 
sanitària, i a més només són visibles des de l’aire. 

 
L’informe municipal de l’Ajuntament de Santa Maria indica el següent: “Segons 

la normativa vigent i les inicialment aprovades només està prohibit la col·locació 
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d’aparells d’aire condicionat a les façanes, si bé l’art. 23 apartat g (construccions 
permeses per damunt l’altura màxima) es permet instal·lacions de torres de refrigeració 
que ocuparan la superfície estrictament necessària per acollir les instal·lacions que per 
raons tècniques s’hagin d’ubicar a l’aire lliure, quedant tapats de vistes des de la via 
pública.” 

 
I l’esmentat informe de l’arquitecta de la Direcció Insular de patrimoni 

Històric conclou el següent: “La situació de la majoria de parts exteriors d’aparells 
d’aire condicionat instal·lats és a la coberta de l’immoble. Tal i com es pot observar a 
les fotografies adjuntes, no s’ha detectat que aquests aparells fossin visibles des de la 
via pública des del punt de vista normal de l’observador vianant. En qualsevol cas, 
existeixen solucions per tal de dissimular la visió dels mateixos des de punts pròxims 
més elevats. Existeix un d’aquests aparells situat en un dels buits de la façana posterior 
de l’immoble. Aquest aparell no és nou i seria convenient considerar la seva reubicació”  

 
Aquest darrer aparell correspon al col·locat l’any 1973 tal i com aporta 

documentació l’al·legant, i per tant s’ha de concloure la prescripció de qualsevol 
hipotètica infracció respecte del mateix. Això no obstant, seria convenient la reubicació 
del mateix, tal i com indica l’informe de l’arquitecta.  

 
Respecte de la resta d’aparells, no consta autorització per a la col·locació 

dels mateixos, però dels dos informes es dedueix que podrien ésser legalitzables i que 
no causen impacte al monument. 

 
- En relació als buits de la façana posterior de l’immoble, s’al·lega que els 

mateixos daten del segle XIX. 
 

L’informe de l’arquitecta de la Direcció Insular indica que: “No consta a 
l’expedient ni s’ha tengut accés a cap documentació que permetés determinar 
l’antiguitat dels buits. De la inspecció ocular dels mateixos tant per l’exterior com per 
l’interior tampoc s’ha pogut determinar amb precisió la seva cronologia concreta... 
Tampoc queda definit a l’expedient quin tipus d’impacte poden arribar a produir sobre 
el monument. Des del punt de vista de la protecció del patrimoni històric, i donat que es 
troba en el límit entre la delimitació del monument i el seu entorn de protecció, és difícil 
descriure quina interferència poden produir aquestes finestres sobre el conjunt 
monumental. Estan situades en una posició secundària, i el seu tamany és mínim en 
relació a tot el conjunt monumental. L’observació de les finestres en qüestió no és 
possible des de la via pública.” 

 
L’informe municipal indica que “el tècnic que subscriu no pot dictaminar la 

existència o no de finestres a la façana posterior dins el pati del convent ja que 
l’ajuntament no disposa d’informació fotogràfica o documental de l’antiguitat de dites 
obertures.” 

 
De tot l’exposat s’ha de concloure la impossibilitat de determinar l’antiguitat 

dels buits de la part posterior (per tant no es pot determinar si haurien de contar o no 
amb autorització de la Comissió Insular de Patrimoni Històric en relació a la infracció 
de l’article 102.3), així com el seu nul impacte en el monument, per la qual cosa no 
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constituirien infracció dels criteris d’intervenció de l’article 41 de la Llei 12/1998 en 
relació a l’article 102.4. 

 
- Finalment en relació al cablejat elèctric adossat a la façana de l’església, 

s’al·lega que el Sr. Comas no té cap relació amb la instal·lació del mateix. 
 

Al respecte s’emet el següent informe per part de l’arquitecta de la Direcció 
Insular de Patrimoni Històric: “No s’ha pogut observar cap punt de penetració del 
cablejat que indiqui que aquest serveix a l’immoble del Sr. Comas. El cablejat sembla 
que descendeix de parts superiors de l’església, rodeja la propietat i va fins al terra. No 
es tractaria per tant de cap instal·lació per al subministrament elèctric del local del Sr. 
Comas sinó més aviat de cablejat corresponent a instal·lacions d’algun immoble veí...” 

 
S’ha de concloure per tant la inexistència de responsabilitat per part del Sr. 

Comas en relació al cablejat adossat a la façana de l’església. 
 
IV.- Resten per valorar, cas d’existir, les circumstàncies personals que puguin 

modificar la responsabilitat en els fets de l’interessat, així com determinar la sanció 
administrativa corresponent, aplicant en tot cas criteris de proporcionalitat. 

 
De la tramitació de les diferents fases del procediment sancionador, no 

s’observen circumstàncies que agreugin la responsabilitat de l’interessat en els fets 
objecte del present procediment. 

 
Sí que s’hauria de tenir en compte el criteri de proporcionalitat recollit a l’article 

77 de la Llei 16/1985, del patrimoni històric espanyol (aplicable subsidiàriament com 
s’ha esmentat abans), així com a l’article 131 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i també a la 
jurisprudència. Donades les circumstàncies exposades anteriorment, especialment en el 
punt III respecte a l’impacte mínim o nul d’algunes de les actuacions i fins i tot la no 
responsabilitat del Sr. Comas respecte d’altres, es podria concloure que l’aplicació 
estricta de la quantia establerta a l’apartat b) del segon punt de l’article 108 de la Llei 
12/1998 (de 10.000.001 a 25.000.000 pta.), resultaria desproporcionada. Ara bé, també 
s’ha de tenir en compte el que s’ha exposat en els punts II  i III, respecte de que les 
obres s’han fet sense autorització i no ha estat restablerta la situació al seu estat original 
o en el seu defecte no han  estat legalitzades les obres, i part de les mateixes sí causen 
impacte al Monument. 

 
Per tant i donat que el pressupost del projecte de reforma de la xarcuteria 

del carrer Llarg, núm. 108 de data 2 de febrer de 1999 que va presentar l’interessat a 
l’Ajuntament de Santa Maria ascendia a 821.800 pta., es proposa una sanció de quatre 
mil nou-cents trenta-nou euros (4.939€). 

 
No s’han presentat al·legacions per part de l’interessat contra la proposta 

de resolució de l’Instructor de l’expedient. 
 
En conseqüència, i d’acord amb l’anteriorment exposat, s’eleva al Ple la 

següent proposta d’ 



 25

ACORD 
 

I.- Sancionar al Sr. Bernardo Comas Dolç per la infracció administrativa 
prevista a l’art. 102.3 i 102.4 en relació amb l’art. 37.1, 41.1 i 41.3 de la Llei 12/1998, 
de 21 de desembre de patrimoni històric de les Illes Balears, amb una multa de quatre 
mil nou-cents trenta nou euros (4.939€). 

 
II.- Advertir al Sr. Bernardo Comas Dolç que d’acord amb els articles 28 

i 107 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre i l’art. 18 del Decret 14/1994 de 10 de 
febrer, haurà de procedir a la reposició de la situació alterada per ell mateix, per la qual 
cosa disposa d’un termini de tres mesos, comptats des del dia de la notificació de la 
resolució definitiva. L’incompliment d’aquest acord pot originar l’inici del corresponent 
expedient sancionador per infracció al patrimoni històric, així com també la imposició 
de multes coercitives fins el compliment de l’obligació. 

 
III.- Notificar aquesta resolució a l’interessat, Sr. Bernardo Comas Dolç, 

i comunicar-ho al Sr. José Francisco Conrado de Villalonga i a l’Ajuntament de Santa 
Maria.” 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
PUNT 12.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ 

D’INTERÈS CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT A FAVOR 
DE L’ESGLÉSIA I ANTIC CONVENT DELS MÍNIMS DE CAMPOS . 

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

Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 
 
“ A la vista que, mitjançant acord de data de 21 de maig de 2004, la 

Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va 
acordar la incoació de l’expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural. 

 
A la vista que, mitjançant acord de data 18 de febrer de 2005, la 

Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va 
acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de 
Mallorca per a la seva declaració. 

 
Atès l’informe jurídic, de data 10 de març de 2005, de la TAG de la 

Secció Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 10 
de març de 2005. 

 
Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 

de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències 
atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en matèria de 
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Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 
8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 
 

I. Declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de monument, l’esglèsia i 
antic convent dels mínims de Campos, la descripció i delimitació del qual 
figura a l’informe tècnic i a l’informe històric artístic de data 28 d’abril de 
2004 i 29 d’abril de 2004, que s’adjunten i formen part integrant del present 
acord. 

 
II. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 

12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la 
normativa concordant.  

 
III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Campos i al 

Govern de les Illes Balears. 
 

IV. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín Oficial 
del Estado, i s’ha d’anotar al Registre Insular de Béns d’Interès Cultural de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes 
Balears, i insti la seva anotació al Registre General de Béns d’Interès Cultural 
de l’Estat.” 

 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) afirma que votaran a favor, però creu que és 

necessari marcar els horaris de visita com marca la llei. 
 
S’aprova la proposta  per unanimitat. 
 
 
 
PUNT 13.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ 

D’INTERÈS CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT A FAVOR 
DEL SISTEMA HIDRÀULIC DE LA FONT DE’N BASTER, PALMA -
ESPORLES. 

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

Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 
 
“ A la vista que, mitjançant acord de data de   21 de maig de   2004, la 

Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va 
acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé d’interès cultural, amb categoría 
de monument, a favor del sistema hidràulic de la Font de’n Baster, Palma-Esporles. 

 
A la vista que, mitjançant acord de data de 18  de març  2005, la 

Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va 
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acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de 
Mallorca per a la seva declaració. 

 
Atès l’informe jurídic, de data 14 d’abril de 2005, de la TAG de Secció 

Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
 
Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 14 d’abril 

de 2005. 
 
Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de 

desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències 
atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en matèria de 
Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 
8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 
 

V. Declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de monument, el sistema 
hidràulic de la Font de’n Baster, la descripció i la delimitació del qual figuren 
els informes tècnics de dates 3 de maig de 2004 i 1 de febrer de 2005, que 
s’adjunten i formen part integrant del present acord. 

 
VI. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 

12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la 
normativa concordant.  

 
VII. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament d’Esporles, a 

l’Ajuntament de Palma  i al Govern de les Illes Balears. 
 

VIII. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín Oficial 
del Estado, i anotar-ho al Registre Insular de Béns d’Interès Cultural i 
comunicar-ho al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears per tal 
que es procedeixi a la seva inscripció, i a la vegada comuniqui al Registre 
General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat les inscripcions i anotacions que 
es realitzin.” 

 
 
S’aprova la proposta  per unanimitat. 
 
 
PUNT 14.- CORRECCIÓ D’ERROR MATERIAL DE L’ACORD 

DE DATA 18 DE GENER DE 2005, RELATIU A L’APROVACIÓ DEFINITIVA 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENAC IÓ 
DEL MUNICIPI DE PALMA CONSISTENT EN LA REQUALIFICAC IÓ DE 
QUATRE PARCEL·LES CADASTRALS, UBICADES EN EL POLÍGO N DE 
SON GOTLEU, PER A REDISTRIBUIR UN EQUIPAMENT DOCENT   
(EQ4A/DO-65-08-E) I DOS ESPAIS LLIURES PÚBLICS (EL1A/65-09-P, 
EL1B/65-10-P). 

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

Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 
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“ En data 18 de gener de 2005, el Ple del Consell Insular de Mallorca va 
adoptar acord que en el seu primer apartat de la seva part dispositiva expressava el 
següent: 

 
“Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació del Municipi de Palma consistent en la requalificació de quatre parcel·les 
cadastrals, totes de titularitat municipal, ubicades en el polígon de Son Gotleu, per a 
redistribuir un equipament docent  (EQ4a/DO-65-08-E) i dos espais lliures públics 
(EL1a/65-09-P, EL1b/65-10-P), vist l’informe favorable de la Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori, urbanisme i patrimoni Històric, i el dictamen del Consell 
Consultiu de les Illes Balears, el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda l’aprovació 
definitiva de l’esmentada modificació.” 

 
Comunicat l’anterior acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, en 

data 31 de gener de 2005, mitjançant escrit del seu President que va tenir entrada en el 
Registre General del CIM en data 4 de febrer següent, es posa de relleu que no s’ha 
inserit la declaració rituària segon l’índole dels acords amb relació al dictamen emès per 
l’administració consultiva, pertocant en conseqüència la reparació del defecte 
mitjançant l’ús dels remeis prevists a la Llei de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú per a la correcció dels errors 
materials. 

 
Per tot l’exposat, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la 

següent proposta d’ 
 

ACORD 
 
«Vist l’error material observat a l’apartat primer dels acords adoptats per 

part d’aquest Ple del Consell Insular de Mallorca en data 18 de gener de 2005, relatiu a 
l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació del 
Municipi de Palma consistent en la requalificació de quatre parcel·les cadastrals, 
ubicades en el polígon de Son Gotleu, per a redistribuir un equipament docent  
(EQ4a/DO-65-08-E) i dos espais lliures públics (EL1a/65-09-P, EL1b/65-10-P), i de 
conformitat amb el previst a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
es procedeix a la correcció d’error material de l’esmentat acord, quant a l’omissió 
consistent en fer al·lusió en que el mateix s’adoptà d’acord amb el Consell Consultiu, 
quedant en conseqüència redactat el referit apartat primer amb els següents termes: 

 
“Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació del Municipi de Palma consistent en la requalificació de quatre parcel·les 
cadastrals, totes de titularitat municipal, ubicades en el polígon de Son Gotleu, per a 
redistribuir un equipament docent  (EQ4a/DO-65-08-E) i dos espais lliures públics 
(EL1a/65-09-P, EL1b/65-10-P), vist l’informe favorable de la Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori, urbanisme i patrimoni Històric, i d’acord amb el Consell 
Consultiu de les Illes Balears, el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda l’aprovació 
definitiva de l’esmentada modificació.”» 
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S’aprova la proposta amb vint-i-set vots a favor (PP, PSM-EN, UM), i 

cinc abstencions (PSOE i EU-Els Verds). 
 
 
 
PUNT 15.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ 

D’INTERÈS CULTURAL A FAVOR DEL FONS DOCUMENTAL 
DENOMINAT “ARXIU DEL MARQUÈS DE LA TORRE”, PALMA. 

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

Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 
 
“ A la vista que, mitjançant acord de data de 1 de febrer de 2001, la 

Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va 
acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé d’interès cultural a favor del fons 
documental anomenat Arxiu del Marquès de la Torre, Palma. 

 
A la vista que, mitjançant acord de data de 19 de gener de 2005, la 

Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va 
acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de 
Mallorca per a la seva declaració. 

 
Atès l’informe jurídic, de data 15 d’abril de 2005, de la TAG de Secció Jurídica 

del Servei de Patrimoni Històric. 
 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data de 
15 d’abril de 2005. 

 
Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon de la Llei 12/1998, de 21 

de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències 
atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en matèria de 
Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del CIM, aprovat pel Ple del 8 de març de 
2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I.- “Declarar com a Bé d’interès Cultural, l’arxiu del Marquès de la Torre, la 
descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 16 de gener de 2001, que s’adjunta i 
forma part integrant del present acord. 

II.-  Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa 
concordant. 

III.-  Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí oficial de les Illes Balears i al 
Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Registre insular de Béns d’interès cultural i 
comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva 
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anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears i insti la seva 
anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de l’Estat. 

IV.-  Aquest acord s’ha de comunicar als interessats, a l’Ajuntament de Palma i 
al Govern de les Illes Balears”. 

 
 
S’aprova la proposta  per unanimitat. 
 
 
 
INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE 

MALLORCA 
 
 
PUNT 16.- PROPOSTA D’ACORD DE LES MODIFICACIONS DE 

LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE S’INSTITUT DE SER VEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del President de l’Institut de 

Serveis Social i Esportius de Mallorca: 
 
“ Atès que la relació de llocs de treball aprovada per aquest any 2005 i la 

seva posterior rectificació d’errades s’ha de modificar per unificar i donar correcta 
entrada a tot el personal transferit afectat per la llei 14/2001. 

 
Atès que les modificacions necessàries per procedir a aquesta unificació 

han estat sotmeses a consulta de les representacions sindicals, d’acord amb la Llei 9/87, 
de 12 de juny, modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol, i per la Llei 18/94, de 30 
de juny, d’acord amb les funcions i competències atribuïdes al capítol III de la mateixa 
Llei. 

  
Atès que, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 8.1 p) de la Llei 

8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, correspon al Ple del Consell l’aprovació 
de la relació de llocs de treball que, prèviament i d’acord amb l’article 7.d dels estatuts 
de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, haurà proposat el president de 
l’Institut: 

 
El president de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, 

eleva al Ple la següent proposta d’acord: 
 
APROVAR, amb efectes de dia 1 de juny de 2005, Les modificacions de 

la relació de llocs de treball de l’Institut i AUTORITZAR el president de l’Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca per dur a terme l’aplicació individualitzada de 
les determinacions contingudes a la modificació aprovada.”   
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Intervé el Sr. Serra (PP). Manifesta el seu agraïment als sindicats per 
haver aconseguit aquest consens. Creu que aquesta proposta millorarà els llocs de feina 
de s’Institut.  

 
S’aprova la proposta amb vint-i-dos vots a favor (PP, PSM-EN, UM), i 

sis abtencions (PSOE, EU-Els Verds). 
 
 
PUNT 17.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE 

CONVOCATÒRIA D’AJUDES I SUBVENCIONS DE S’ INSTITUT DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA A CLUBS, EN TITATS 
ESPORTIVES I ESPORTISTES INDIVIDUALS DE MALLORCA, P ER A 
ACTIVITATS ESPORTIVES D’EDAT ESCOLAR I LA PROMOCIÓ DE 
L’ESPORT BASE, DE L’ANY 2005. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del President de l’Institut de 

Serveis Social i Esportius de Mallorca: 
 
“ANTECEDENTS:  L’ Àrea   d´ Esports de l’ Institut de Serveis Socials 

i Esportius de Mallorca, ha preparat les bases reguladores de la Convocatòria  als clubs i 
altres entitats esportives, i als esportistes individuals   de l´ illa, per la concessió d´ 
ajudes  i subvencions  per a activitats d’ esport en edat escolar i de promoció de l’ esport 
base. 
   

Les Bases de la  Convocatòria  s’ han elaborat  en funció de la promoció 
de l’ esport base, establint-se  un conjunt de condicions que hauran de reunir les 
sol·licituds, per tant de limitar el seu nombre i  evitar  l´ atomització de les ajudes, i 
procurant  que les subvencions que es concedeixen pugin tramitar-se , inclòs el  
pagament, dins de l’ exercici  de 2005. 
 
La dotació per  aquesta  campanya de subvencions esportives de l´ any 2005,   es preveu 
a la partida del Capítol 4  núm. 60.45202.48900, de  314.639,74  €. 
 

  Consten a l’ expedient la Memòria justificativa del Sr. Director de l’ 
Àrea d’ Esports, l’ Informe Tècnic , l’ Informe  Jurídic- Administratiu ,   i les  Bases de 
la Convocatòria, que un cop aprovades pel  Ple del Consell de Mallorca , de conformitat 
amb l’ article 7-r  dels Estatuts de l’ Institut, es publicaran al B.O.I.B. per a general 
coneixement.  Dites bases reguladores compleixen els principis de  publicitat, 
concurrència i objectivitat establerts pel  vigent  Reglament de Subvencions  , aprovat 
en  sessió  plenària  de 26 de juliol  de 2001, i  per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 

   Per tot això, fent us de les atribucions que com a President de l’ Institut 
em confereixen els articles 7 i concordants dels Estatuts aprovats pel Ple del Consell de 
15 de setembre de 2003, sotmet al Ple del Consell de Mallorca, l’ adopció del   següent  

 
   A C O R D   
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   Aprovar les BASES REGULADORES DE  CONVOCATÒRIA  D’ 
AJUDES I SUBVENCIONS  DE L’ INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I 
ESPORTIUS DE MALLORCA A CLUBS,  ENTITATS ESPORTIVES I 
ESPORTISTES INDIVIDUALS, PER A ACTIVITATS ESPORTIVES  D’ EDAT 
ESCOLAR I  LA PROMOCIÓ DE L’ ESPORT BASE, DE L’ ANY 2005, que com 
annex  s´ uneixen a aquest acord, per la seva  tramitació , resolució i  publicació al 
B.O.I.B. per part de l’ Àrea d’ Esports de  l’ Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca, de conformitat amb l’ article 7 – r)  dels Estatuts de  l’ Institut.” 

 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia la abstenció del seu Grup. Creu 

que la partida pressupostària de l’esport base és baixa i insuficient. Així mateix afirma 
que les activitats a subvencionar s’han de realitzar durant 2005 i creu que serà massa 
tard per poder realitzar-les i concedir-les. 

 
Intervé el Sr. Serra (PP). Comenta que a més d’aquesta partida de 

subvencions a l’esport base hi ha altres partides generals per aquest concepte i que s’han 
incrementat. Creu que la Sra. Rosselló no ha llegit bé el pressupost ja que no hi ha 
doblers destinats a l’esport d’elit. Aquesta partida intenta consolidar els fonaments de 
l’esport base amb diferents tipus de subvencions als seus col·lectius.  

 
Contesta la Sra. Rosselló (EU-Els Verds) que el que volia dir era que 

desconeixia les partides referides a temes que no siguin de l’esport base. Observa que la 
convocatòria de subvencions s’hauria d’haver aprovat a principi d’any i així  tenir tot 
l’any sencer per a la seva concessió i no presentar-la al Ple tan tard.  

 
Respon el Sr. Serra (PP) que si revisa el pressupost de la institució veurà 

com es gasten el doblers en esport base: per donar estabilitat als municipis, a les 
federacions i altres entitats. Comenta que el procediment administratiu de les 
convocatòries de subvencions no serà tant llarg com ella planteja. 

 
S’aprova la proposta amb denou vots a favor (PP,UM) i dotze 

abstencions (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
PUNT 18.- PROPOSTA D’ACORD DE LES BASES 

REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES INDIVIDUALS D E LA 
DIRECCIÓ D’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE L’ S’INSTITUT  DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del President de l’Institut de 

Serveis Social i Esportius de Mallorca: 
 

“ Vista la proposta de la coordinadora de l’Àrea de Serveis Socials amb 
el vistiplau de la directora, de dia 15 d’abril de 2005, on consten els següents 
antecedents: 
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“El Ple del Consell de Mallorca mitjançant acord de data 15 de setembre 
de 2003 aprovà la constitució de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca 
(l’INSTITUT), organisme autònom creat i depenent del Consell, l’objecte fonamental 
del qual és, d’acord amb l’article 2.1 dels seus estatuts (BOIB núm. 133, de 23/09/2003) 
l’exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per 
qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i esports. 

Entre aquestes competències hi figuren les atribuïdes per la llei 9/1997 
d’Acció Social, llei 12/1993 d’Atribució de competències als consells insulars en 
matèria de serveis socials i assistència social i llei 14/2001 d’Atribucions de 
competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social. 
(BOIB núm. 135, 10/11/2001) 

Atès que l’INSTITUT te entre les seves funcions atendre les necessitats 
socials de la població de Mallorca, en especial als col·lectius més desfavorits i desplegar 
una oferta general i específica de programes, servies i recursos orientada a la cobertura 
de les necessitats socials i esportives (art. 2.2 Estatuts). 

Donada la realitat del teixit associatiu que actualment dona resposta a 
diferents necessitats de la població en general (prevenció, assessorament, foment de la 
participació, educació en valors) . 

Vist l’article 17 de la  Llei 38/2003 de 17 de novembre (BOE 276 de 18 
de novembre de 2003) i l’article 10 de la Llei 6/2004 de 23 de desembre (BOIB 186 de 
30 de desembre de 2004) relatius a l’establiment i contingut mínim de les bases 
reguladores de les convocatòries publiques de subvencions. 

D’acord amb l’art. 9 de la llei 8/2003, amb caràcter previ a l’atorgament 
de les subvencions, s’han d’aprovar les normes que estableixin les bases reguladores de 
concessió en els termes que preveu la llei. 

D’acord amb el que es preveu a l’art. 7. 2 r dels Estatuts de l’Institut, el 
president és l’òrgan competent per aprovar i resoldre les convocatòries de subvencions 
d’acord amb les bases aprovades pel Ple del Consell de Mallorca. 

Vist l’informe jurídic i de fiscalització favorable, de dia 18 d’abril de 
2005. 

D’acord amb el que es preveu a l’art. 7.2 r) dels Estatuts de l’Institut es 
proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Aprovar inicialment les BASES REGULADORES DE LES 
AJUDES ECONÒMIQUES INDIVIDUALS DE LA DIRECCIÓ D’ÀREA DE 
SERVEIS SOCIALS DE L’INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE 
MALLORCA que diuen així: 
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“BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES 
INDIVIDUALS DE LA DIRECCIÓ D’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE 
L’INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA 

La Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, modificada per la Llei 
6/2004, de 23 de desembre, configura l’activitat subvencional com una de les formes 
més importants de foment que desenvolupen les administracions públiques.  

La disposició addicional de la Llei 5/2002 estableix que els consells 
insulars han d’adequar la concessió de subvencions a aquesta llei quan desenvolupin 
l’activitat subvencional en matèries en les quals la comunitat autònoma els ha atribuït 
competències.  

L’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en endavant 
l’Institut, és un organisme autònom creat i dependent del Consell de Mallorca, i té com 
a objecte fonamental, d’acord amb el seus Estatuts, exercir de forma directa i 
descentralitzada les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca 
en matèria de serveis socials i esports. 

Entre aquestes competències, hi figuren les atribuïdes per la Llei 
12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en 
matèria de serveis socials i assistència social, les atribuïdes per la Llei 14/2001, de 23 
d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials 
i seguretat social, i també la resta de competències pròpies del Consell de Mallorca, 
referides a l’àrea de serveis socials. 

L’Institut, a través de la Direcció d’Àrea de Serveis Socials, exerceix, 
doncs, aquestes funcions. 

L’Institut, atesa la importància que l’activitat subvencional té i amb la 
finalitat d’harmonitzar el procediment amb el qual desenvolupar la seva acció de 
foment, considera necessari aprovar les bases reguladores de les subvencions que atorga 
i adaptar-les a la legislació esmentada més amunt, a fi d’habilitar el marc legal de les 
properes convocatòries de subvencions. 

Per tot això, i d’acord amb l’art. 7.2 r) dels Estatuts de l’Institut (BOIB 
núm. 133, de dia 23 de setembre de 2003), el Ple del Consell de Mallorca adopta el 
següent: 

ACORD 

BASE 1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest acord és establir les bases reguladores de les 
subvencions adreçades a atendre problemes específics i/o promoure el benestar social de 
persones majors i/o discapacitades amb pocs recursos econòmics. 

BASE 2. BENEFICIARIS 

Poden acollir-se a les subvencions, en els termes fixats a les 
corresponents convocatòries: 
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A) Les persones majors, residents a l’illa de Mallorca, que tenguin 
seixanta-cinc anys complits a la data de presentació de la sol·licitud. 

B)  Les persones, residents a l’illa de Mallorca, que tenguin 
reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

BASE 3. CRITERIS OBJECTIUS QUE, AMB CARÀCTER 
GENERAL, HAN DE REGIR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

Amb caràcter general, les activitats i accions per subvencionar tindran 
dues modalitats: 

1- Ajudes per a rehabilitació 

2- Ajudes de mobilitat i comunicació 

El procediment de concessió de les subvencions previst en aquestes 
bases es pot fer mitjançant concurs, quan es consideri adient comparar les sol·licituds 
presentades, o per prorrateig de l’import màxim global previst a la convocatòria entre 
totes les sol·licituds. 

En els casos de concurs, a fi d’establir una prelació entre les sol·licituds 
presentades, s’ha d’establir a la resolució de convocatòria els criteris de valoració en 
base als criteris objectius següents: 

1. Millora de les condicions de vida personals i familiars dels sol·licitats. 

2. Caràcter preventiu, assistencial, de rehabilitació i d’inserció de l’acció 
finalista. 

BASE 4. ÒRGANS COMPETENTS 

El procediment de concessió de subvencions s’inicia mitjançant una 
resolució de la Presidència de l’Institut, d’acord amb l’art. 7 r) dels Estatuts. 

L’òrgan competent per instruir i tramitar és la Direcció d’Àrea de Serveis 
Socials. 

L’òrgan competent per resoldre és la Presidència de l’Institut, d’acord 
amb l’art. 7 r) dels Estatuts. 

Contra les resolucions que adopta la Presidència es pot interposar recurs 
d'alçada davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca en el termini i amb els 
efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

BASE 5. COMISSIÓ AVALUADORA 

Als procediments de concurs és preceptiva l’existència d’una comissió 
avaluadora segons preveu l’art. 16.2 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions. 
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La resolució que aprova l’inici de la convocatòria ha d’establir la 
composició de l’esmentada comissió d’acord amb el que preveu l’art. 16.3 de la Llei  
5/2002, de 21 de juny, de subvencions. 

BASE 6. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

L’inici de l’expedient s’efectua mitjançant l’aprovació de la convocatòria 
corresponent. 

L’òrgan competent per a la instrucció ha de portar a terme d’ofici totes 
les actuacions que considera necessàries per a la determinació, el coneixement i la 
comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de formular la proposta de 
resolució. 

Una vegada avaluades les sol·licituds, la comissió avaluadora ha 
d’emetre l’informe en el qual concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de la comissió 
avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, en què ha de constar el sol·licitant o 
relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció i la quantia, 
i també s’ha d’especificar l’avaluació i els criteris de valoració que s’han seguit per 
efectuar-la. 

L’expedient de concessió de subvencions ha de contenir l’informe de 
l’òrgan instructor en què consti que de la informació que està en el seu poder es desprèn 
que els beneficiaris compleixen tots els requisits per accedir-hi. 

Quan la subvenció tingui per objecte el finançament d’activitats que ha 
d’exercir el sol·licitant i l’import de la subvenció de la proposta de resolució provisional 
és inferior al que figura en la sol·licitud presentada, es pot instar el beneficiari perquè 
reformuli la sol·licitud per ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció 
atorgable. 

Una vegada la sol·licitud té la conformitat de l’òrgan instructor o 
comissió avaluadora, s’ha de remetre amb les actuacions a l’òrgan competent perquè en 
dicti la resolució. 

En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds ha de respectar l’objecte, 
les condicions i la finalitat de la subvenció, i també els criteris de valoració establerts 
respecte a les sol·licituds o peticions. 

La Presidència ha de resoldre el procediment derivat de l’aplicació de la 
convocatòria pertinent. 

La resolució ha de ser expressa i motivada d’acord amb els criteris de 
valoració establerts i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada 
una de les subvencions concedides. 

La resolució de l’expedient de concessió o de denegació dels ajuts s’ha 
de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
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La concessió de l’ajuda es pot fer mitjançant la formalització d’un 
conveni de col·laboració amb l’entitat receptora, en el qual s’han de fixar els drets i les 
obligacions de les parts que el subscriuen, els terminis, la forma de pagament, la 
justificació de la despesa i altres aspectes que es considerin convenients, d’acord amb el 
que s’estableix a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

BASE 7. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

1. Dur a terme l’activitat i/o acció subvencionada en els 
termes establerts en la resolució d’atorgament de la subvenció. 

2. Justificar la realització de l’activitat, com també el 
compliment dels requisits i de les condicions que determinen la concessió de la 
subvenció. 

3. Sotmetre’s en qualsevol moment del desenvolupament de 
l’activitat a les actuacions de comprovació que efectuï l’Institut, a les de control 
financer que corresponen a la Intervenció Delegada de l’Institut en relació amb 
les subvencions concedides, i a les previstes en la legislació de la Sindicatura de 
Comptes. 

4. Comunicar l’obtenció d’altres subvencions per a la 
mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o 
privada, nacional o internacional. 

5. Comunicar a l’òrgan competent l’acceptació expressa de la 
proposta de resolució quan ho estableix la resolució de la convocatòria. 

6. Justificar les despeses efectuades d’acord amb la base 11. 

7. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels 
fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser 
objecte d’actuacions de comprovació i control.  

8. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists.  

9. Qualsevol altra en aplicació de la normativa vigent. 

BASE 8. INFRACCIONS O SANCIONS 

L’incompliment dels requisits establerts en aquestes bases dóna lloc a 
l’aplicació del règims d’infraccions i sancions establert en la Llei 5/2002, de 21 de juny, 
de subvencions. 

Per imposar les sancions corresponents s’ha d’aplicar el procediment que 
estableix el Decret 14/1994, de 10 de febrer, regulador de l’exercici de la potestat 
sancionadora. 

BASE 9. CRITERIS GENERALS SOBRE TERMINIS I 
PRÒRROGUES 
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Les convocatòries han d’establir els terminis per a la presentació de 
sol·licituds, amb un mínim de 15 dies. 

Els terminis per a l’esmena i millora de sol·licituds s’estableixen entre 10 
i 15 dies hàbils. 

Els tràmits d’audiència, si pertoca,  s’establiran entre 15 i 20 dies hàbils. 

El termini per resoldre és d’entre dos i tres mesos des de la finalització 
del termini de presentació de sol·licituds. El silenci administratiu té caràcter 
desestimatori. 

Quan el nombre de sol·licituds presentades impedeix raonablement el 
compliment dels terminis prevists en el procediment aplicable o el termini màxim de 
resolució, l’òrgan instructor pot proposar a l’òrgan competent per resoldre l’ampliació 
dels terminis d’acord amb l’article 40 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. 

BASE 10. REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT  

Les subvencions que es regulen en aquestes bases podran estar 
destinades a finançar aquelles despeses ja realitzades en el moment de presentació de la 
sol·licitud.  

A aquest efecte les respectives convocatòries han d’establir els períodes 
d’elegibilitat de les despeses subvencionables, períodes que no podran excedir d’un any. 

BASE 11. JUSTIFICACIÓ 

El pagament de la subvenció requereix la realització efectiva de la 
despesa per part dels beneficiaris. 

A aquest efecte, els beneficiaris han de presentar la documentació que 
justifica que l’objecte de la subvenció s’ha realitzat. La convocatòria establirà si s’ha de 
fer en forma de compte justificatiu de la depesa realitzada, acreditar-se per mòduls o 
mitjançant la presentació d’estats comptables. Aquesta documentació ha de recollir les 
activitats realitzades i el cost desglossat, i ha d’acreditar el pagament efectiu de 
l’activitat o del servei esmentats.  

Les factures corresponents a les despeses efectuades han d’expressar 
clarament: nom complert i CIF de l’entitat expedidora i del receptor o de la receptora, 
número i data, concepte, retenció IRPF i IVA (si correspon). 

Les despeses s’acreditaran mitjançant factures o documents amb valor 
probatori equivalent, o mitjançant qualsevol altre sistema que acrediti la realització 
efectiva de la despesa. 

BASE 12. PAGAMENT 

El pagament de la subvenció s’ha de fer efectiu una vegada justificada la 
realització de l’activitat subvencionada i es podrà fer en un sol moment en acabar 
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l’activitat o de manera fraccionada, mitjançant justificacions parcials, sempre i quan 
facin referència a les parts de l’activitat subvencionada que tenen entitat suficient per 
ser objecte d’execució parcial. 

Excepcionalment, es podran fer bestretes de pagament sobre la subvenció 
concedida, en els termes establerts a les normes pressupostàries vigents, i d’acord amb 
les disponibiltats de la tresoreria de l’entitat.  

BASE 13. MESURES DE GARANTIA EN FAVOR DELS 
INTERESSOS PÚBLICS 

L’òrgan instructor pot dur a terme les actuacions d’inspecció i de control 
necessàries per garantir el compliment del que estableixen aquestes bases i les persones 
beneficiàries s’obliguen a facilitar tota la informació requerida. 

Els beneficiaris garanteixen que les despeses per a les quals se sol·licita 
la subvenció es destinen efectivament a l’acompliment de l’objecte de la subvenció. 

BASE 14. COMPATIBILITAT 

Es consideren compatibles les subvencions que des d’altres institucions 
poden obtenir els beneficiaris de les subvencions a què es refereixen aquestes bases 
sempre que la quantia total de la subvenció no superi el cost de l’activitat. 

L’obtenció concurrent d’altres aportacions fora dels casos permesos pot 
donar lloc a la modificació de la resolució de concessió per tal de minorar la quantia de 
la subvenció atorgada per part de l’òrgan competent. 

Els beneficiaris han de presentar una relació de les subvencions que han 
sol·licitat o rebut, si n’és el cas. En cas contrari han de presentar una declaració jurada 
de no haver sol·licitat i rebut cap subvenció d’aquest tipus. 

BASE 15. REGLES GENERALS PER A LA DETERMINACIÓ DE 
L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 

La quantia de la subvenció ha de ser d’un tant per cent del cost de 
l’activitat subvencionada. La resolució de la convocatòria ha d’establir, en funció de les 
disponibilitats pressupostàries, el percentatge a subvencionar o, si n’és el cas, el 
percentatge mínim i màxim. Igualment, les resolucions de convocatòria han d’establir la 
quantitat màxima a la qual pot ascendir la subvenció. 

L’import de les subvencions no pot ser de tal quantia que aïlladament i 
en concurrència amb subvencions d’altres administracions o d’altres ens públics o 
privats, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat que la persona 
beneficiaria ha de desenvolupar. 

BASE 16. CRITERIS DE GRADACIÓ DELS POSSIBLES 
INCOMPLIMENTS 
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En cas d’incompliment s’ha de reintegrar la quantia rebuda mitjançant 
l’aplicació d’un percentatge de minoració en funció de la naturalesa de l’incompliment. 
Aquest percentatge s’ha de fixar previ informe de l’instructor i s’ha de notificar al 
beneficiari. 

BASE 17. RÈGIM JURÍDIC DE LES SUBVENCIONS 

Les subvencions previstes en aquestes bases es regeixen per la Llei 
5/2002, de 21 de juny, de subvencions, modificada per la Llei 6/2004, de 23 de 
desembre, de subvencions. En defecte de regulació s’han d’aplicar les normes de dret 
administratiu. 

Disposició derogatòria 

Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’oposen 
a aquestes bases. 

Disposició addicional 

La Presidència de l’Institut pot dictar les resolucions que calguin per 
interpretar i executar aquestes bases i, en especial, per substituir el nombre i 
nomenclatura dels articles, en base  a la previsió d’elaboració d’un text refós previst a la 
disposició final segona de la Llei 6/2004, de 23 de desembre, de modificació de la Llei 
5/2002, de 21 de juny, de subvencions. 

Disposició Final 

Aquestes bases entraran en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears.” 

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció 
dels corresponents anuncis en el tauler d'edictes de l'Institut i en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears per tal que totes les persones que estiguin interessades puguin examinar-lo 
i presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents, dins el termini de 
trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el butlletí. 

En el supòsit que no se'n presentessin, l'acord s'entendrà definitivament 
aprovat i es publicarà el text íntegre de les bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

No obstant això, el Ple resoldrà.” 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup s’abstindrà a 

aquesta aprovació inicial, per tal de presentar millores a aquestes bases abans de 
l’aprovació definitiva. Pensa que les ajudes econòmiques individuals s’haurien de fer 
abans de la despesa, ja que els elements a subvencionar tenen un cost elevat i algunes 
persones que les sol·licitin poder tenir problemes econòmics. Finalitza, comentant 
respecte a les regles generals que no especifica quina serà la disponibilitat 
pressupostària pertinent i que això la preocupa . 

 
Respon el Sr. Serra (PP) que la justificació de les subvencions es fa amb 

la presentació de la factura perquè és la única manera d’assegurar-se’n el bon ús. Pensa, 
per altre banda, que s’ha d’ajustar al pressupost, que l’única partida flexible és la de la 
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renda mínima d’inserció ja que té unes característiques peculiars, fa notar que s’ha 
augmentat el pressupost un 171 % des de l’any 2001 fins ara. Finalment, recorda que les 
actuals bases s’han modificat en base a l’experiència dels tècnics. 

 
S’aprova la proposta amb denou vots a favor (PP,UM) i dotze 

abstencions (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
PUNT 19.- PROPOSTA D’ACORD DE LES BASES 

REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES A ENTITATS DE  LA 
DIRECCIÓ D’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE L’ S’INSTITUT  DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del President de l’Institut de 

Serveis Social i Esportius de Mallorca: 
 

“ Vista la proposta de la coordinadora de l’Àrea de Serveis Socials amb 
el vistiplau de la directora, de dia 15 d’abril de 2005, on consten els següents 
antecedents: 

“El Ple del Consell de Mallorca mitjançant acord de data 15 de setembre 
de 2003 aprovà la constitució de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca 
(l’INSTITUT), organisme autònom creat i depenent del Consell, l’objecte fonamental 
del qual és, d’acord amb l’article 2.1 dels seus estatuts (BOIB núm. 133, de 23/09/2003) 
l’exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per 
qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i esports. 

Entre aquestes competències hi figuren les atribuïdes per la llei 9/1997 
d’Acció Social, llei 12/1993 d’Atribució de competències als consells insulars en 
matèria de serveis socials i assistència social i llei 14/2001 d’Atribucions de 
competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social. 
(BOIB núm. 135, 10/11/2001) 

Atès que l’INSTITUT te entre les seves funcions atendre les necessitats 
socials de la població de Mallorca, en especial als col·lectius més desfavorits i desplegar 
una oferta general i específica de programes, servies i recursos orientada a la cobertura 
de les necessitats socials i esportives (art. 2.2 Estatuts). 

Donada la realitat del teixit associatiu que actualment dona resposta a 
diferents necessitats de la població en general (prevenció, assessorament, foment de la 
participació, educació en valors)  

Vist l’article 17 de la  Llei 38/2003 de 17 de novembre (BOE 276 de 18 
de novembre de 2003) i l’article 10 de la Llei 6/2004 de 23 de desembre (BOIB 186 de 
30 de desembre de 2004) relatius a l’establiment i contingut mínim de les bases 
reguladores de les convocatòries publiques de subvencions. 
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D’acord amb l’art. 9 de la llei 8/2003, amb caràcter previ a l’atorgament 
de les subvencions, s’han d’aprovar les normes que estableixin les bases reguladores de 
concessió en els termes que preveu la llei. 

D’acord amb el que es preveu a l’art. 7. 2 r dels Estatuts de l’Institut, el 
president és l’òrgan competent per aprovar i resoldre les convocatòries de subvencions 
d’acord amb les bases aprovades pel Ple del Consell de Mallorca” 

Vist l’informe jurídic i de fiscalització favorable, de dia 18 d’abril de 
2005. 

D’acord amb el que es preveu a l’art. 7.2 r) dels Estatuts de l’Institut es 
proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Aprovar inicialment les BASES REGULADORES DE LES 
AJUDES ECONÒMIQUES A ENTITATS DE LA DIRECCIÓ D’AREA DE SERVEIS 
SOCIALS DE L’INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA 
que diuen així: 

“BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES A 
ENTITATS DE LA DIRECCIÓ D’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE L’INSTITUT 
DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA 

La Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, modificada per la Llei 
6/2004, de 23 de desembre, configura l’activitat subvencional com una de les formes 
més importants de foment que desenvolupen les administracions públiques.  

La disposició addicional de la Llei 5/2002 estableix que els consells 
insulars han d’adequar la concessió de subvencions a aquesta llei quan duen a terme 
l’activitat subvencional en matèries en les quals la comunitat autònoma els ha atribuït 
competències.  

L’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en endavant 
l’Institut, és un organisme autònom creat i dependent del Consell de Mallorca, i té com 
a objecte fonamental, d’acord amb el Estatuts, exercir de forma directa i 
descentralitzada les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca 
en matèria de serveis socials i esports. 

Entre aquestes competències, hi figuren les atribuïdes per la Llei 
12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en 
matèria de serveis socials i assistència social, les atribuïdes per la Llei 14/2001, de 23 
d’octubre, d’atribució de competències als Consell insulars en matèria de serveis socials 
i seguretat social, i també la resta de competències pròpies del Consell de Mallorca 
referides a l’àrea de serveis socials. 

L’Institut, a través de la Direcció d’Àrea de Serveis Socials, exerceix, 
doncs, aquestes funcions. 

L’Institut, atesa la importància que l’activitat subvencional té i amb la 
finalitat d’harmonitzar el procediment amb el qual desenvolupa l’acció de foment, 
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considera necessari aprovar les bases reguladores de les subvencions que atorga i 
adaptar-les a la legislació esmentada més amunt, a fi d’habilitar el marc legal de les 
properes convocatòries de subvencions. 

Per tot això, i d’acord amb l’art. 7.2 r) dels Estatuts de l’Institut (BOIB 
núm. 133, de dia 23 de setembre de 2003), el Ple del Consell de Mallorca adopta el 
següent: 

ACORD 

BASE 1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest acord és establir les bases reguladores de les 
subvencions adreçades a fomentar el manteniment de serveis i el desenvolupament de 
programes de caràcter preventiu, assistencial i d’inserció per a persones i col·lectius en 
situació de risc social i/o desfavorits (gent gran, infància, família, persones amb 
discapacitat, persones amb malalties cròniques i persones que pateixen algun tipus 
d’exclusió). 

BASE 2. BENEFICIARIS 

Poden acollir-se a les subvencions, en els termes fixats a les 
corresponents convocatòries, les entitats i les associacions privades sense ànim de lucre 
que realitzen les activitats que són objecte d’aquesta convocatòria dins l’àmbit territorial 
de l’illa de Mallorca. 

Amb caràcter general, les associacions han d’acreditar que tenen 
capacitat per ser beneficiàries mitjançant el certificat de la inscripció en el registre 
d’associacions corresponent, mitjançant la presentació de la còpia acarada dels estatuts 
dipositats a l’esmentat registre o mitjançant qualsevol altra documentació que estableix 
la resolució de la convocatòria. 

No poden ser beneficiaris de subvencions: 

1. Les entitats associatives amb finalitat lucrativa, comercial, 
mercantil o similar, els col·legis professionals i les associacions professionals i les 
cooperatives. 

2. Les associacions en les quals concorre alguna de les prohibicions 
establertes a l’apartat 4 de l’article 9 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, 
modificada per la Llei 6/2004, de 23 de desembre.  

En el marc que estableix l’apartat 3 de l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, no poden ser beneficiàries: 

a. Les associacions que incorren en les causes de prohibició 
previstes en els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del dret d’associació. 

b. Les associacions que tenen suspès el procediment administratiu 
d’inscripció perquè s’han trobat indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació d’allò 
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que disposa l’art. 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, mentre no es dicta resolució judicial 
ferma en virtut de la qual pot fer-se la inscripció en el registre corresponent. 

 

BASE 3. CRITERIS OBJECTIUS QUE, AMB CARÀCTER 
GENERAL, HAN DE REGIR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

Amb caràcter general, les activitats per subvencionar han de tenir com a 
objectiu fomentar el manteniment de serveis i programes de caràcter preventiu, 
assistencial i d’inserció per a persones i col·lectius en situació de risc social i/o 
desfavorits (gent gran, infància, família, persones amb discapacitat, persones amb 
malalties cròniques i persones que pateixen algun tipus d’exclusió). 

El procediment de concessió de les subvencions previst en aquestes 
bases es pot fer mitjançant concurs, quan es consideri adient comparar les sol·licituds 
presentades, o per prorrateig de l’import màxim global previst a la convocatòria entre 
totes les sol·licituds. 

En els casos de concurs, a fi d’establir una prelació entre les sol·licituds 
presentades, s’han d’establir, a la resolució de convocatòria, els criteris de valoració en 
base als criteris objectius següents: 

1. Millora de les condicions de vida personals i familiars de les 
persones i/o dels col·lectius a què van destinats els projectes. 

2. Promoció social i laboral de les persones i dels col·lectius afectats. 

3. Nombre de persones beneficiàries de l’actuació proposada. 

4. Viabilitat tècnica i econòmica dels projectes. 

5. Experiència contrastada de l’entitat en la prestació de serveis o en el 
desenvolupament de programes per als quals se sol·licita la subvenció. 

6. Horari d’atenció als usuaris. 

7. Inexistència de projectes similars o iguals a la mateixa zona. 

 
BASE 4. ÒRGANS COMPETENTS 

El procediment de concessió de subvencions s’inicia mitjançant una 
resolució de la Presidència de l’Institut, d’acord amb l’art. 7 r) dels Estatuts. 

L’òrgan competent per instruir i tramitar és la Direcció de l’Àrea de 
Serveis Socials. 

L’òrgan competent per resoldre és la Presidència de l’Institut, d’acord 
amb l’art. 7 r) dels Estatuts. 
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Contra les resolucions que adopta la Presidència es pot interposar recurs 
d'alçada davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca en el termini i amb els 
efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

BASE 5. COMISSIÓ AVALUADORA 

En els procediments de concurs és preceptiva l’existència d’una comissió 
avaluadora segons preveu l’art. 16.2 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions. 

La resolució que aprova l’inici de la convocatòria ha d’establir la 
composició de l’esmentada comissió d’acord amb el que preveu l’art. 16.3 de la Llei 
5/2002, de 21 de juny, de subvencions. 

BASE 6. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

L’inici de l’expedient s’efectua mitjançant l’aprovació de la convocatòria 
corresponent. 

L’òrgan competent per a la instrucció ha de portar a terme d’ofici totes 
les actuacions que considera necessàries per a la determinació, el coneixement i la 
comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de formular la proposta de 
resolució. 

Una vegada avaluades les sol·licituds, la comissió avaluadora ha 
d’emetre l’informe en el qual concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de la comissió 
avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, en què ha de constar el sol·licitant o 
la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció i la 
quantia, i també s’ha d’especificar l’avaluació i els criteris de valoració que s’han seguit 
per efectuar-la. 

L’expedient de concessió de subvencions ha de contenir l’informe de 
l’òrgan instructor en què consti que de la informació que està en el seu poder es desprèn 
que els beneficiaris compleixen tots els requisits per accedir-hi. 

Quan la subvenció té per objecte el finançament d’activitats que ha 
d’exercir el sol·licitant i l’import de la subvenció de la proposta de resolució provisional 
és inferior al que figura en la sol·licitud presentada, es pot instar el beneficiari perquè 
reformuli la sol·licitud per ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció 
atorgable. 

Una vegada la sol·licitud té la conformitat de l’òrgan instructor o 
comissió avaluadora, s’ha de remetre amb les actuacions a l’òrgan competent perquè en 
dicti la resolució. 

En qualsevol cas, la reformulació de les sol·licituds ha de respectar 
l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, i també els criteris de valoració 
establerts respecte a les sol·licituds o peticions. 
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La Presidència ha de resoldre el procediment derivat de l’aplicació de la 
convocatòria pertinent. 

La resolució ha de ser expressa i motivada d’acord amb els criteris de 
valoració establerts i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada 
una de les subvencions concedides. 

La resolució de l’expedient de concessió o de denegació dels ajuts s’ha 
de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

La concessió de l’ajuda es pot fer mitjançant la formalització d’un 
conveni de col·laboració amb l’entitat receptora, en el qual s’han de fixar els drets i les 
obligacions de les parts que el subscriuen, els terminis, la forma de pagament, la 
justificació de la despesa i altres aspectes que es considerin convenients, d’acord amb el 
que s’estableix a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

BASE 7. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

1. Dur a terme l’activitat subvencionada en els termes establerts en la 
resolució d’atorgament de la subvenció. 

2. Justificar la realització de l’activitat, com també el compliment dels 
requisits i de les condicions que determinen la concessió de la subvenció. 

3. Sotmetre’s en qualsevol moment del desenvolupament de l’activitat a 
les actuacions de comprovació que efectuï l’Institut, a les de control financer que 
corresponen a la Intervenció Delegada de l’Institut en relació amb les subvencions 
concedides, i a les previstes en la legislació de la Sindicatura de Comptes. 

4. Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades per 
l’INSTITUT, a Mallorca o a qualsevol territori de parla catalana, fer ús, com a mínim, de 
la llengua catalana. Si s’utilitzen diverses llengües, la catalana ha de tenir el tractament 
preferent. 

5. Fer constar, si la naturalesa de l’activitat ho fa possible, el patrocini de 
l’INSTITUT en les activitats subvencionades. 

6. Comunicar l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat 
procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o 
internacional. 

7. Acreditar, abans de la proposta de resolució definitiva, que està al 
corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

8. Comunicar a l’òrgan competent l’acceptació expressa de la proposta de 
resolució quan ho estableix la resolució de la convocatòria. 

9. Justificar les despeses efectuades d’acord amb la base 11. 
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10. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons 
percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte 
d’actuacions de comprovació i control.  

11. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists.  

12. Assistir a les reunions de seguiment i d’avaluació que es proposin des 
de l’Institut i complir les mesures de difusió relatives al caràcter públic del finançament 
de l’activitat. 

13. Mantenir l’associació constituïda durant un mínim de cinc anys a 
partir del darrer cobrament de la subvenció objecte d’aquestes bases  

14. Qualsevol altra en aplicació de la normativa vigent. 

BASE 8. INFRACCIONS O SANCIONS 

L’incompliment dels requisits establerts en aquestes bases dóna lloc a 
l’aplicació del règim d’infraccions i sancions establert en la Llei 5/2002, de 21 de juny, 
de subvencions. 

Per imposar les sancions corresponents s’ha d’aplicar el procediment que 
estableix el Decret 14/1994, de 10 de febrer, regulador de l’exercici de la potestat 
sancionadora. 

BASE 9. CRITERIS GENERALS SOBRE TERMINIS I 
PRÒRROGUES 

Les convocatòries han d’establir els terminis per a la presentació de 
sol·licituds, amb un mínim de 15 dies. 

Els terminis per a l’esmena i millora de la sol·licitud s’han d’establir 
entre 10 i 15 dies hàbils. 

Els tràmits d’audiència, si pertoca, s’estableixen entre 15 i 20 dies hàbils. 

El termini per resoldre és entre dos i tres mesos des de la finalització del 
termini de presentació de sol·licituds. El silenci administratiu té caràcter desestimatori. 

Quan el nombre de sol·licituds presentades impedeix raonablement el 
compliment dels terminis prevists en el procediment aplicable o el termini màxim de 
resolució, l’òrgan instructor pot proposar a l’òrgan competent per resoldre l’ampliació 
dels terminis d’acord amb l’article 40 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. 

BASE 10. REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT  

Les subvencions que es regulen en aquestes bases poden estar destinades 
a finançar aquelles despeses ja realitzades en el moment de presentació de la sol·licitud.  
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A aquest efecte les respectives convocatòries han d’establir els períodes 
d’elegibilitat de les despeses subvencionables, períodes que no poden excedir d’un any. 

BASE 11. JUSTIFICACIÓ 

El pagament de la subvenció requereix la realització efectiva de la 
despesa per part dels beneficiaris. 

A aquest efecte, els beneficiaris han de presentar la documentació que 
justifica que l’objecte de la subvenció s’ha realitzat. La convocatòria establirà si s’ha de 
fer en forma de compte justificatiu de la depesa realitzada, acreditar-se per mòduls o 
mitjançant la presentació d’estats comptables. Aquesta documentació ha de recollir les 
activitats realitzades i el cost desglossat, i ha d’acreditar el pagament efectiu de 
l’activitat o del servei esmentats.  

Les factures corresponents a les despeses efectuades han d’expressar 
clarament: nom complet i CIF de l’entitat expedidora i del receptor o de la receptora, 
número i data, concepte, retenció IRPF i IVA (si correspon). 

Els justificants de les despeses de personal (nòmines, TC) s’ha de fer 
mitjançant la presentació dels originals i les còpies compulsades. 

En aquells supòsits que, d’acord amb la normativa vigent, no sigui 
necessari formalitzar la corresponent relació laboral contractual, la prestació del serveis 
s’ha de justificar mitjançant l’emissió dels rebuts amb la corresponent retenció de 
l’IRPF i amb expressió de la data i el concepte de l’activitat realitzada. 

Les despeses s’han d’acreditar mitjançant factures o documents amb 
valor probatori equivalent, o mitjançant qualsevol altre sistema que acrediti la 
realització efectiva de la despesa. 

BASE 12. PAGAMENT 

El pagament de la subvenció s’ha de fer efectiu una vegada justificada la 
realització de l’activitat subvencionada i es pot fer en un sol moment en acabar 
l’activitat o de manera fraccionada, mitjançant justificacions parcials, sempre i quan 
facin referència a les parts de l’activitat subvencionada que tenen entitat suficient per 
ser objecte d’execució parcial. 

Excepcionalment, es poden fer bestretes de pagament sobre la subvenció 
concedida, en els termes establerts a les normes pressupostàries vigents, i d’acord amb 
les disponibilitats de la tresoreria de l’entitat.  

BASE 13. MESURES DE GARANTIA EN FAVOR DELS 
INTERESSOS PÚBLICS 

L’òrgan instructor pot dur a terme les actuacions d’inspecció i de control 
necessàries per garantir el compliment del que estableixen aquestes bases i les persones 
beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació requerida. 
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Els beneficiaris garanteixen que les despeses per a les quals se sol·licita 
subvenció es destinen efectivament a l’acompliment de l’objecte de la subvenció. 

BASE 14. COMPATIBILITAT 

Es consideren compatibles les subvencions que des d’altres institucions 
poden obtenir els beneficiaris de les subvencions a què es refereixen aquestes bases, 
sempre que la quantia total de la subvenció no supera el cost de l’activitat. 

L’obtenció concurrent d’altres aportacions fora dels casos permesos pot 
donar lloc a la modificació de la resolució de concessió per tal de minorar la quantia de 
la subvenció atorgada per part de l’òrgan competent. 

Els beneficiaris han de presentar una relació de les subvencions que ha 
sol·licitat o rebut, si n’és el cas. En cas contrari han de presentar una declaració jurada 
de no haver sol·licitat i rebut cap subvenció d’aquest tipus. 

BASE 15. REGLES GENERALS PER A LA DETERMINACIÓ DE 
L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 

La quantia de la subvenció ha de ser d’un tant per cent del cost de 
l’activitat subvencionada. La resolució de la convocatòria ha d’establir, en funció de les 
disponibilitats pressupostàries, el percentatge a subvencionar o, si n’és el cas, el 
percentatge mínim i màxim. Igualment, les resolucions de convocatòria han d’establir la 
quantitat màxima a la qual pot ascendir la subvenció. 

L’import de les subvencions no pot ser de tal quantia que aïlladament i 
en concurrència amb subvencions d’altres administracions o d’altres ens públics o 
privats, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat que la persona 
beneficiària ha de desenvolupar. 

BASE 16. CRITERIS DE GRADACIÓ DELS POSSIBLES 
INCOMPLIMENTS 

En cas d’incompliment s’ha de reintegrar la quantia rebuda mitjançant 
l’aplicació d’un percentatge de minoració en funció de la naturalesa de l’incompliment. 
Aquest percentatge s’ha de fixar previ informe de l’instructor i s’ha de notificar al 
beneficiari. 

BASE 17. RÈGIM JURÍDIC DE LES SUBVENCIONS 

Les subvencions previstes en aquestes bases es regeixen per la Llei 
5/2002, de 21 de juny, de subvencions, modificada per la Llei 6/2004, de 23 de 
desembre, de subvencions. En defecte de regulació s’han d’aplicar les normes del dret 
administratiu. 

Disposició derogatòria 

Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’oposen 
a aquestes bases. 
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Disposició addicional 

La presidència de l’Institut pot dictar les resolucions que calguin per 
interpretar i executar aquestes bases i, en especial, per substituir el nombre i la 
nomenclatura dels articles, en base a la previsió d’elaboració d’un text refós previst a la 
disposició final segona de la Llei 6/2004, de 23 de desembre, de modificació de la Llei 
5/2002, de 21 de juny, de subvencions. 

Disposició final 

Aquestes bases entraran en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears.” 

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció 
dels corresponents anuncis en el tauler d'edictes de l'Institut i en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears per tal que totes les persones que estiguin interessades puguin examinar-lo 
i presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents, dins el termini de 
trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el butlletí. 

En el supòsit que no se'n presentessin, l'acord s'entendrà definitivament 
aprovat i es publicarà el text íntegre de les bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

No obstant això, el Ple resoldrà.” 
 
 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) creu que a aquesta proposta els 
beneficiaris d’aquesta línea tenen unes deficiències molt concretes i específiques i que 
no es pot jugar amb ells degut al seu baix nivell econòmic. En aquest cas les ajudes van 
dirigides bàsicament a col·lectius que la concessió es farà en forma de conveni i les 
condicions pel seu atorgament són molt més amples. Per acabar comenta que aquesta 
proposta dóna un termini d’un any  i és molt més còmode per dur a terme. Anuncia 
l’abstenció del seu Grup. 

 
Intervé el Sr. Serra (PP). Pensa que s’ha de reforçar la xarxa social. Creu 

que qualsevol ajuda a una entitat acaba a usuaris concrets  i per tant guanyen efectivitat 
en el funcionament. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) puntualitza que també creu amb les 

entitats, però pensa que la convocatòria ha de ser més transparents. 
 
El Sr. Serra (PP) observa que hi ha tres formes d’ajudes a entitats: 

mitjançant conveni, subvencions o concert. Els convenis són per donar estabilitat a certs 
projectes per a un conjunt de ciutadans. Demana a la Sra. Rosselló que especifiqui on és 
la manca de transparència d’aquestes bases. 

 
S’aprova la proposta amb devuit vots a favor (PP,UM) i tretze 

abstencions (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 

MOCIONS. 
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PUNT 20.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN 
SOBRE MONUMENT MEMÒRIA REPRESALIATS DICTADURA 
FRANQUISTA. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Arrel de la sublevació militar contra la legalitat republicana de 1936, 

Mallorca va patir una repressió brutal, de l’ordre de 3000 morts i milers de damnificats 
durant molts d’anys per haver-se mantingut lleials a la legalitat republicana. 

 
La democràcia ha anat reconeixent a aquelles víctimes de la llibertat, 

amb la revisió dels carrerers i declaracions honorífiques. Tanmateix, no n’hi ha prou. La 
transició va segellar un pacte de silenci no escrit, en el que s’inserta la llei d’amnistia de 
1977, que ha suposat que la rehabilitació moral, política i jurídica de les víctimes, 
presos, exiliats i represaliats en general hagi estat del tot insuficient.  

 
Així, per exemple, i a diferència de totes les democràcies del nostre 

entorn, Mallorca no compta amb monuments de relleu a la memòria de tots aquells que 
moriren o patiren persecució per defensar la democràcia i les llibertats. Totes ells 
mereixen el nostre homenatge i el nostre record. L’oblit i el silenci seria la pitjor de les 
ofenses.  

 
Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca  adopta el següent 
  
ACORD 
 
Sufragar i erigir un monument emblemàtic a la memòria de tots els qui 

varen ser executats, perseguits o represaliats per haver defensat la democràcia i un 
règim de llibertats enfront de la sublevació militar de 1936 i la dictadura franquista.” 

 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) explica que els republicans mereixen un 

monument a la seva memòria per defensar la democràcia en aquella època. Comenta 
que el període de la transició, no es va fer res ja que era un moment polític delicat. 
Pensa que no és el mateix la rebel·lió feixista que la legalitat republicana. Creu que hem 
de dignificar i honorar els vençuts. 

 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) reitera els arguments del Sr. Alorda a 

favor del monument. 
 
La Sra. Rado (PSOE) reitera els arguments del Sr. Alorda encara que 

matisa que a Mallorca no hi va haver guerra tan sols  repressors i repressaliats. 
Puntualitza al Sr. Alorda que ja hi ha un monument  als republicans a Calvià, anomenat 
el bosc de la Memòria. 

 
El Sr. Rubio (PP) comenta que el ha viscut sempre en democràcia. Indica 

al Sr. Alorda que la història ja ha passat i que no cal recordar-la. Que el seu Grup ja ha 
memorat personatges republicans. Diu que hi va haver molta gent  innocent a la guerra. 
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El Sr. Vicens (UM) considera que no és adequat parlar d’aquest moment 

polític quan encara hi ha testimonis. Creu que és un tema passat i que no convé fer res, 
ja que pot  dividir la comunitat. Diu que avui dia hi ha temes més importants a debatre. 

 
Intervé el Sr. Alorda (PSM). Agraeix el recolzament del grup Socialista i 

d’Esquerra Unida-Els Verds. Pensa que als dos bàndols hi va haver gent innocent i que 
és un deure dignificar la memòria dels republicans.  

 
Intervé la Sra. Tugores (EU-Els Verds). Dona suport al Sr. Alorda i no 

entén les paraules del Sr. Rubio, que hauria de valorar més la democràcia.  
 
Intervé la Sra. Rado (PSOE). Comenta que no entén com el Partit 

Popular no recolza aquesta proposta. Assenyala al Sr. Vicens que la seva explicació està 
fora de lloc. I finalitza indicant, que no estan d’acord amb fer callar les víctimes. 

 
Intervé el Sr. Rubio (PP).  Demana fer un monument a la democràcia per 

oblidar les discrepàncies entre la ciutadania i a favor de la llibertat. 
 
El Sr. Vicens (UM)  contesta al Sr. Alorda  que no vol parlar de víctimes. 

Creu que hem de tractar temes d’actualitat i no dividir a les persones. 
 
Es rebutja la moció per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els 

Verds) i devuit en contra (PP,UM). 
 
 
 
PUNT 21.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE 

SOBRE TRANSFERÈNCIA COMPETÈNCIES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Les polítiques de joventut s’han d’afrontar necessàriament des d’un punt 

de vista transversal, en aquest sentit, sembla lògic completar la transferència de 
polítiques socials als Consells Insulars, impulsant la transferència de les competències 
en matèria de Joventut. 

 
Atès que, com dèiem, aquestes polítiques s’han de plantejar des d’una 

òptica transversal, ja que poden afectar des de polítiques de temps lliure, en matèria de 
formació, d’accés a l’habitatge, de salut, etc. Sembla lògic pensar que cada Consell 
Insular haurà de plantejar-se com organitza la gestió d’aquestes competències dins la 
seva estructura administrativa. 

 
Davant les informacions aparegudes recentment a la premsa, per les quals 

el Govern de les Illes Balears, en concret la Consellera de Presidència i Esports, 
condicionava la transferència de Joventut a que aquesta competència s’integràs dins un 
sistema de gestió similar a l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. 
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Atès que consideram que l’actual funcionament de l’Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca és poc transparent. 

 
Atès que ja existeix dins l’actual estructura del Consell de Mallorca una 

Direcció Insular de Joventut. 
 
Atès que al ser la competència de Joventut una matèria que necessita 

d’una visió més global. 
 
El Grup Socialista al Consell de Mallorca proposa al Ple, per a la seva 

aprovació, el següent : 
 

ACORD 
 
- El Ple del Consell de Mallorca acorda no acceptar la transferència 

de cap tipus de competència que vingui condicionada prèviament en la seva forma de 
gestió. 

 
- El Ple del Consell de Mallorca acorda que les competències de 

Joventut siguin gestionades per una Conselleria Executiva.” 
 
 
La Sra. Rado (PSOE) demana que no es condicioni la transferència de 

Joventut a la manera de gestionar aquesta matèria i, que la  negociï el Consell i no 
l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, ja que pensa que aquest no és prou 
transparent. També creu que aquesta competència ha de ser gestionada per una 
conselleria executiva. 

 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) dóna suport a la Sra. Rado. 
 
La Sra. Bujosa (PSM) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta 

proposta. Reitera els arguments de la Sra. Rado. 
 
La Sra. Feliu (PP) comenta a la Sra. Rado que l’Institut és completament 

transparent i que no faci declaracions al respecte sense tenir proves. Creu que hi ha 
hagut un mal entès, assenyala que el Govern balear té les competències de Joventut 
mitjançant un organisme propi, un consorci del Turisme Jove de les Illes Balears, per 
tant estan estudiant la forma més adient per realitzar la transferència tenint en compte 
aquesta peculiaritat. 

 
El Sr. Nadal (UM) creu que la moció és imperfecta. Anuncia que si  es 

vota per separat votaran a favor del primer punt i en contra del segon. Comenta que en 
el moment d’efectuar la transferència comprovaran que venguin ben dotades 
pressupostàriament, i desprès la presidenta serà l’encarregada de decidir de quina forma 
es desenvolupa.  
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Intervé la Sra. Rado (PSOE). Explica que si volen es poden votar  per 
separat. Comenta a la Sra. Feliu que les declaracions de la consellera del Govern varen 
ser aquestes. Repeteix que l’Institut no du polítiques clares en algunes de les matèries. 

 
Intervé la Sra. Feliu (PP). Comenta que si s’admet una votació separada 

votaran en contra del primer punt i a favor del segon. 
 
El Sr. Nadal(UM) reitera com farà la votació el seu Grup i defensa el 

funcionament de l’Institut. 
  
Vots a favor del primer punt: 
Es produeix un empat  amb  setze vots a favor  i setze en contra. 
Repetida la votació dona el mateix resultat, per tant  en conseqüència no 

queda aprova t aquest punt, atés que no hi ha vot de qualitat. 
El segon punt s’aprova per trenta (PP, PSOE, PSM-EN,EU-Els Verds) 

vots a favor i dos (UM) en contra. 
 
 
PUNT 22.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLER DEL PSOE 

SOBRE CONSERVACIÓ JACIMENT ARQUEOLÒGIC DEL “BASTIÓ D’EN 
BERARD”. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“El passat dia 5 d’Abril, la Comissió d’Ordenació del Territori, 

Urbanisme i Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, acordà autoritzar la 
construcció d’ un immoble en un solar ubicat en el Bastió d’En Berard. A l’esmentat, 
arrel de les excavacions arqueològiques efectuades, es trobaren restes arqueològiques 
d’importància suficient com per esser conservades. En aquest sentit, la mateixa 
Comissió, en la reunió del passat mes de febrer, va dictaminar que s’havien de 
conservar  les estructures trobades, igualment com ja s’havia fet anteriorment amb el 
tram de la murada medieval existent. 

 
El projecte presentat per l’empresa promotora pel compliment de les 

prescripcions, que fou aprovat, ha generat inquietud entre el veïns de la Calatrava, així 
com en altres àmbits de la ciutadania, molt  especialment en els de la cultura. A la 
mateixa ponència tècnica de la Comissió, dos experts del Consell de Mallorca, així com 
dos representants d’altres organismes,  expressaren el seu vot negatiu a la proposta que 
concreta com s’han de conservar els elements patrimonials existents. 

 
Ens trobam, una vegada més, davant una nova manifestació d’alarma 

social pel tracte que es dóna a la conservació del nostre patrimoni. Ens trobem, un altre 
cop, en la més que probable judicialització dels assumptes relacionats amb el patrimoni. 
Pensam que l’origen del problema radica en la manca dels pertinents plans especials per 
al subsòl arqueològic a l’illa de Mallorca, que permetin una conservació adequada i 
objectiva de les restes arqueològiques i històriques del país. 
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Per tal d’evitar la controvèrsia entorn a la preservació del patrimoni 
existent en el subsòl i regular la seva conservació, especialment a la ciutat de Palma, el 
GRUP SOCIALISTA al Consell de Mallorca presenta pel seu debat al Ple la següent 
MOCIÓ: 

 
1. El Ple del Consell de Mallorca acorda suspendre l’acord de la 

Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en relació a 
l’immoble ubicat en el Bastió d’En Berard, per tal que s’elabori un nou projecte 
d’edificació, que conservi realment el jaciment i la murada i garanteixi les visites al 
conjunt, en compliment de la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears. 

 
2. El Ple del Consell de Mallorca insta l’Ajuntament de Palma a la 

redacció urgent d’un pla especial del subsòl arqueològic dels espais públics de la 
ciutat.” 
 
 

El Sr. Alomar (PSOE) considera que la comissió hauria d’haver escoltat 
els veïns de sa Calatrava i no aprovar amb tanta urgència. Hi ha diferents membres de la 
comissió que varen votar en contra de la proposta. Creu que s’ha de defensar la 
conservació del patrimoni i no els interessos de l’empresa privada. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup votarà a favor 

de la moció. Reitera els arguments del Sr. Alomar. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) observa que la visita del patrimoni del subsòl 

ara s’haurà de fer als aparcaments. Creu que es desaprofita aquest  jaciment  que es 
podria utilitzar per aconseguir un turisme de qualitat. Anuncia que el seu Grup donarà 
suport a la moció. Finalitza comentant  referint-se al punt anterior que no creu adequat 
realitzar actes simultanis al Ple ja que és una falta de respecte als seus membres en 
motiu de l’absència de la presidenta i del secretari general. 

 
El Sr. Veramendi (PP) argumenta que l’esmentada obra  ha complert tots 

els requisits i  tràmits amb els informes favorables i les majories oportunes per part de 
l’Ajuntament de Palma. 

 
El Sr. Vicens (UM) comenta que comparteix la preocupació pel 

patrimoni de l’illa. No està d’acord en què sigui una decisió precipitada ja que ha dut 
més de vuit mesos de feina i tres projectes. Afirma que hi ha una associació personada i 
li sembla molt natural que defensi els seus interessos. Demana que es realitzi un Pla 
especial a Mallorca per aquestes zones i així s’evitaríen polèmiques. Respon al Sr. 
Alorda que s’han aconseguit moltes millores i que a més es veuen parts del jaciment  
que abans no es veien. 

 
El Sr. Alomar (PSOE) comenta al Sr. Vicens que no posa en dubte els 

tècnics que tan sols vol fer constar que s’hauría d’anar en compte i prioritzar els 
interessos generals vers les constructores. Respon al Sr. Veramendi que l’Ajuntament de 
Palma està obligat a fer un Pla especial del patrimoni. 
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La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) reitera l’argument del Sr. Alorda. Pensa 
que malgrat la millora del projecte no és suficient per garantir la seva visita. Finalment, 
anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció. 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) creu que el projecte s’ha millorat, encara que 

falta establir el règim de visites. Contesta al Sr. Vicens que malgrat la protecció del 
jaciment les obres el faran malbé. Diu que realment fa falta el Pla especial dels 
jaciments i, sobretot, que no es pugui construir en aquests llocs. 

 
El Sr. Veramendi (PP) reitera que tots els informes són favorables per 

aquest projecte. 
 
El Sr. Vicens (UM) repeteix la necessitat de la creació d’un Pla especial 

a l’Ajuntament de Palma sobre protecció del patrimoni en el subsòl. Creu que s’ha fet 
un gran esforç per aconseguir protegir les troballes. Puntualitza que les restes romanes  
importants del tercer solar seran accessibles i visitables. I la murada des de fora serà 
totalment visible i  per dins la part restaurada serà tant sols accessible pels tècnics. 

 
Se rebutja la moció per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els 

Verds) i desset en contra (PP,UM). 
 
 
En aquest punt essent les 14.40 hores, la presidenta suspèn la reunió i 

anuncia la reanudació a les 16.30 hores. 
 
Essent les 16.40 hores es reanuda la sessió. 
 
 
PUNT 23.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS DE CONSELLERS 

DEL PSM-EN, PSOE I EU-ELS VERDS SOBRE MODIFICACIÓ DEL PLA DE 
CARRETERES. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Mallorca és, en aquests moment, escenari de múltiples projectes en la 

xarxa viària que modificaran substancialment la fesomia de l’illa. Les obres de l’autovia 
Inca-Sa Pobla, de l’autovia a Llucmajor, entre d’altres, tenen un gran impacte, tant en 
termes de consum de territori i d’impacte paisatgístic com d’aprofundiment en un model 
de mobilitat basat en el predomini absolut del vehicle privat i en un model d’ordenació 
territorial tendent a la destinació del conjunt de l’illa a l’ús residencial i a la 
massificació turística. 

 
El Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca, 

responsables d’aquests projectes, han menyspreat les múltiples veus i les mobilitzacions 
ciutadanes que reclamven una política de mobilitat respectuosa amb l’entorn i lligada a 
una política de contenció del creixement urbanístic. Les actuacions que han de ser la 
part fonamental d’una política de transport alternativa (impuls al ferrocarril, foment del 
transport públic, reducció de les necessitats de mobilitat) només són ateses de manera 
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parcial i sense una voluntat de fer-ne la part principal de la resposta a les necessitats de 
transport.  

 
La desfiguració de l’illa a causa de la construcció de noves vies d’alta 

capacitat pot continuar. El Ministeri de Foment ha fet l’oferta d’un nou conveni en 
matèria de carreteres per un valor de 586 milions d’euros per al conjunt de les Illes 
Balears, a destinar a projectes que en molt bona part estan per decidir (i en la negociació 
del qual hi ha de participar els consells insulars). L’actual Pla de Carreteres de Mallorca, 
d’altra banda, continua preveient, projectes que susciten un gran rebuig entre la 
població, com l’autovia Inca-Manacor, un projecte de gran impacte sobre el Pla de 
Mallorca que no es justifica per cap necessitat de transport, i un nou tram de l’anomenat 
Segon Cinturó de Palma, que consumeix nou sòl rústic i afecta diversos nuclis de 
població sense resoldre el problema dels accessos a Palma. 

 
Per aquests motius, els grups d’Esquerra Unida-Els Verds, PSIB-PSOE i 

PSM-Entesa Nacionalista presenten proposen el següent 
 
ACORD 
 
1. El Consell Insular de Mallorca acorda iniciar el procediment de 

modificació del Pla de Carreteres de Mallorca a fi d’eliminar el projecte d’autovia Inca-
Manacor i el projecte d’un nou tram del Segon Cinturó de Palma. 

 
2. El Consell Insular de Mallorca acorda la redacció d’un estudi de 

mobilitat sobre els accessos a Palma, a fi de trobar alternatives respectuoses amb 
l’entorn al Segon Cinturó. 

 
3. El Consell de Mallorca, com a institució que ha de participar en 

les properes negociacions, renuncia que el futur Conveni de Carreteres entre el Ministeri 
de Foment i el Govern de les Illes Balears inclogui el finançament dels projectes 
d’autopistes.” 

 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) explica que actualment es realitzen 

moltes infraestructures  d’un gran impacte ambiental i paisatgístic, destinades tan sols 
als vehicles. Pensa que s’hauria d’eliminar el projecte de l’autovia Inca-Manacor i el 
nou tram del segon cinturó de Palma. També  demana la redacció d’un estudi de 
mobilitat sobre els accessos a Palma ja que considera que hi ha una manca de transport 
públic. 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) creu que és el moment oportú per presentar un 

model alternatiu de carreteres.  Afirma que no s’ha de confondre a la ciutadania  ja que 
el Pla director de carreteres el fa el Consell que és qui té la potestat. Reitera els 
arguments de la Sra. Rosselló. 

 
El Sr. Quetglas (PSOE) afirma que ara es té un nou escenari ja que les 

competències són dels consells i que els interlocutors seran els representants dels 
consells insulars. Creu que s’ha de modificar el Pla de carreteres i negociar amb Madrid 
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amb un tarannà més obert i comunicatiu. Pensa que s’ha de suprimir l’autopista Inca-
Manacor i considerar alternatives viàries noves. L’oferta econòmica del Govern de 
Madrid és molt elevada i podrà resoldre la gran part del problemes de la xarxa viària. 

 
El Sr. Font (PP) puntualitza que el seu Grup votarà en contra dels tres 

punts. Del primer punt, perquè pensa que no cal modificar el Pla de carreteres ja que 
expira l’any 2006. Del segon punt, perquè afirma que són els tècnics que han d’estudiar 
les necessitats viàries i realitzen les propostes pertinents. Del tercer punt, perquè creu 
que l’autopista és necessària ja que hi ha una gran densitat de vehicles.  

Pensa que el Pla de carreteres actual servirà perquè  guanyar mobilitat, 
millorar el servei públic i reduir els accidents a les carreteres. També considera que els 
afectats per les expropiacions  han de aconseguir un bon preu pels seus terrenys, ja que 
els venen per la força. 

 
El Sr. Pascual (UM) contesta que el Pla de carreteres té el consens de la 

majoria del Ple. Confirma que ara els consells seran protagonistes a la negociació amb 
Madrid. Assenyala que han fet una xarxa viària digna per tal de resoldre les retencions 
de vehicles. Creu que la moció és inoportuna i no hi esta d’acord. El seu Grup no donarà 
suport a la moció ja que creu que el segon cinturó és molt necessari per descongestionar 
els accessos a Palma. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds)comenta que el Sr. Pascual i el Sr. Font  

han aclarit el model únic de carreteres, autopistes. Creu que no tenen cap intenció de 
modificar els accessos a Palma. Recorda que els estudis alternatius s’han de fer i a més 
són necessaris. Pensa que s’hauria de millorar molt el servei del transport públic. 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) contesta al Sr. Pascual que rectifiqui als mitjans 

i que comenti obertament que tan sols hi ha un Pla de carreteres únic. Creu que poden 
parlar de la xarxa de carreteres i que inclús i poden estar d’acord en fer el soterrament 
d’alguns accessos a Palma. 

 
El Sr. Quetglas (PSOE) contesta al Sr. Font que no entén que excusi el 

debat polític al·ludint els tècnics. Creu que tan sols els preocupa les indemnitzacions als 
particulars i no el medi ambient ni el Pla territorial. Informa al Sr. Pascual que no podrà 
estar a l’apartat de les preguntes i si li podrà contesta ara. 

 
El Sr. Font (PP)  recorda al Sr. Quetglas que quant era conseller va treure 

un enginyer de la conselleria perquè no era del seu parer polític. Diu que els tècnics fan 
els estudis de mobilitat i impacte ambiental, creu que ell no defuig del debat. Enumera 
les despeses realitzades per la Conselleria d’Obres Públiques a les actuals infraestructes 
per tal de millorar l’impacte ambiental. 

 
El Sr. Pascual (UM) considera que han de tenir en compte els criteris 

tècnics. Respon al Sr. Alorda  que el Pla de carreteres és un acord entre el Govern balear 
i el Govern de Mallorca i que per tant no es criticaran mútuament. Respon a la pregunta 
del Sr. Quetglas que l’aptitud del Consell a l’hora de negociar a Madrid serà més 
conciliadora. 
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El Sr. Quetglas (PSOE) comenta, per al·lusions, que ell mai ha volgut 
cessar cap funcionari del govern, que el president del Govern ho va dir des de la tribuna 
i després va haver de rectificar. 

 
El Sr. Font (PP) convida als consellers ha consular la hemeroteca.  
 
Se rebutja la moció amb catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els 

Verds) i denou en contra (PP,UM). 
 
 
INTERPEL.LACIONS. 

 
  PUNT 24.- INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L’HBLE. SRA.  
BÁRBARA BUJOSA SOBRE “POLÍTICA DE CASES MUSEU”. 
 
  Es dóna compte de la següent interpel.lació: 
 
  “D’acord amb el que preveu l’article 75 del Reglament Orgànic del 
Consell de Mallorca, el conseller sotasignant formula al proper Ple ordinari la següent 
interpel.lació: 
 
  TEMA: POLÍTICA DE CASES MUSEU 
 
  El GRUP DE CONSLLERS PSM-ENTESA NACIONALISTA vol 
interpel.lar a la Consellera de Cultura sobre la política de Cases Museu.” 
 
 

La Sra. Bujosa (PSM) pensa que l’equip de govern del Consell hauria de 
fer un projecte conjunt per fer una xarxa de cases museus de personatges il·lustres. Creu 
que la casa museu Llorenç Villalonga és un bon exemple. Assenyala que la destitució de 
la Sra. Catalina Sureda  Vallespir es va realitzar de manera improcedent ja que havia 
superat un concurs amb un tribunal  plural i qualificat. Creu que és el patronat i no la 
vicepresidenta que té les funcions en matèria de  personal. Afirma que hi ha hagut molta 
gent que ha donat suport a la Sra. Sureda en diferents àmbits, sobretot en el món de la 
cultura. 

 
La Sra. Mulet (UM) contesta a la Sra. Bujosa que creu que és una bona 

idea la creació de cases museus per descentralitzar la cultura i donar vida als diferents 
pobles. Exposa que per fer una planificació de futur de les cases museus s’ha de 
conèixer la realitat de les infraestructures i decidir quines són les preferències. Comenta 
que ha heretat de l’anterior legislatura diversos problemes greus que necessiten una 
solució urgent con pugui ser: l’arxiu general,  la mala ubicació del personal dins les 
dependències de la Misericòrdia, el Teatre Principal tancat. Destaca que durà a terme les 
competències   bàsiques del seu departament: arxiu, museus, biblioteca i teatres. 
Finalitza afirmant que les cases museu de moment no es poden dur a terme, però 
conservaran el projecte per un futur. 
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La Sra. Bujosa (PSM) creu que la Sra. Mulet no ha contestat la 
interpel·lació sobre la política de la cases museu. Celebra que estigui d’acord amb el 
creació i funcionament de les cases museus, però no entén que malgrat aquesta 
satisfacció hagi prescindit dels serveis de la Sra. Sureda.   

 
La Sra. Mulet (UM) contesta que el tema de la Sra. Sureda el comentarà 

al torn de preguntes al partit que l’ha formulada.  Creu que la política de cases museus 
no té res que veure amb la Sra. Sureda, pensa que aquesta senyora ha estat víctima del 
PSM-EN. Respon que la seva política de casa museu és, de moment, acabar la casa 
museu Llorenç Villalonga ja que té algunes deficiències ( no té claus de llum, falta 
mobiliari...) i, un cop acabada l’obra en començaran una altra. 
 
 
 
  PUNT 25.- INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L’HBLE. SRA.  
MARIA MAGDALENA TUGORES SOBRE “POLÍTICA ESPORTIVA”.  
 

 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) retira la interpel·lació. 
 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
PRIMER PUNT.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA CONTRA LA CONSTRU CCIÓ 
D’UN HOTEL I CAMP DE GOLF A L’ÀREA DE SON SARDINA I  SA 
GARRIGA.  

 
Es dóna compte de la següent moció: 

 
“La Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma va aprovar la 

tramitació d’un interès general per a construir un hotel de 500 places i un camp de golf a 
Sa Garriga, espai contigu a Son Sardina. 

 
L’anunci d’aquest projecte de construcció ha tornat a generar 

preocupació i alarma entre els ciutadans que habiten aquells indrets, pel que suposa un 
nou perill, ja que canviarà la fisonomia de la zona i el model de vida dels habitants   

 
Aquest nou projecte de construcció a l’àrea de Son Sardina i Sa Garriga, 

confirma, una vegada més, l’existència d’interessos urbanístics i especulatius que han 
escollit, al marge del Pla General de Palma, aquelles barriades com a àrea d’expansió, 
amb el beneplàcit de l’equip de govern del PP de l’Ajuntament de Palma. 

 
Davant aquest nou intent de sobrepassar les condicions urbanístiques dels 

terrenys rústics a traves del subterfugi legal de l’interès general, el Grup Socialista al 
Consell de Mallorca presenta pel seu debat al proper Ple del Consell de Mallorca i per la 
via d’urgència, donats aquests esdeveniments, la següent MOCIÓ : 
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El Ple del Consell de Mallorca rebutja la construcció d’un hotel i un 

camp de golf a Sa Garriga i Son Sardina.”      
 
 
Contra la construcció d’un hotel i camp de golf a l’àrea de son Sardina i 

sa Garriga 
 
El Sr. Alomar (PSOE) explica que els ciutadans de la zona estan molt 

descontents i preocupats per el projecte de l’Ajuntament de Palma de crear d’un camp 
de golf i un hotel. Pensa que és urgent que el Consell es declari en contra d’aquestes 
dues construccions innecessàries, sobretot sabent que la presidència del  Consell  va  
afirmar que la creació d’un camp de golf al municipi de Palma no era prioritari. 

 
El Sr. Vicens (UM) considera que el tema de la urgència és subjectiu. 

Comenta que en el Consell no ha entrat cap projecte al respecte i que per tant no és 
poden definir sense conèixer-lo. 

 
Es rebutja  la urgència per catorze  vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-

Els Verds) i  desset abstencions (PP, UM).  
 
 
SEGON PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL 

PSM-EN REFERIDA A RONDA NORD D’INCA. 
 
 
TERCER PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL 

PSM-EN REFERIDA A CAMPANYA “LA CIUTAT TAMBÉ ÉS PER ALS 
INFANTS”. 

 
 
El Sr. Alorda comenta que les mocions del segon i tercer punts que ha 

presentat,  les deixa per un altre moment. 
 
 
QUART PUNT.-  MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL GRUP DE 

CONSELLERS DEL PSM-EN CONTRA LA MINORITZACIÓ DE LA 
LLENGUA CATALANA A IB3. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Aquests primers dies d’emissió de la televisió autonòmica han confirmat 

les sospites sobre el seu model lingüístic, tot i que el grup del Partit Popular, fins i tot 
dins el marc d’aquesta mateixa sala de plens, ho havia negat, donant paraula que els fets 
no s’allunyarien del compliment de la Llei de Normalització Lingüística. 

 
Però ara hem vist que no s’ha acomplert res del que ens havien assegurat: 

es dóna absoluta prioritat als doblatges en castellà, i fins i tot es fa producció pròpia en 
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castellà. El resultat és que l’inici de la televisió autonòmica té més temps d’emissió en 
llengua castellana que en llengua catalana, fet que agreuja l’enorme diferència d’hores 
d’emissió de televisió en cada una de les llengües que rebem avui per avui a les Illes 
Balears. 

 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-ENTESA NACIONALISTA 

al Consell de Mallorca proposa al Ple que adopti el següent:  
 

ACORD 
 
El Ple del Consell de Mallorca reprova el Govern de les Illes Balears per 

l’incompliment de la Llei de 29 d’abril de 1986, de normalització lingüística de les Illes 
Balears, en la posada en funcionament de la televisió autonòmica i exigeix una 
rectificació en el model lingüístic d’IB3 a fi que la llengua vehicular sigui la llengua 
catalana.” 
 

 
CINQUÈ PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELELRS DEL 

PSM-EN PER AL MANTENIMENT DE LA LLICENCIATURA DE 
FILOLOGIA CATALANA.  

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Segons ha transcendit als mitjans de comunicació, dins la Subcomissió 

d’Humanitats de la Comissió Acadèmica del Consell de Coordinació Universitària ha 
sorgit la proposta de no incloure els estudis de Llengua i Literatura Catalana (ni tampoc 
la gallega, la basca o l’anglesa, però sí l’espanyola) en la relació dels futurs títols de 
grau. 

 
Entenem que la desaparició per dilució d’un títol específicament de 

Llengua i Literatura Catalana limitaria el desenvolupament dels estudis de catalanística 
en els àmbits acadèmics i professionals, i dificultaria la projecció europea i 
internacional. 

 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-ENTESA NACIONALISTA 

al Consell de Mallorca proposa al Ple que adopti el següent:  
 

ACORD 
 
El Ple del Consell de Mallorca es pronuncia a favor de l’existència d’un 

estudi de grau específic de Llengua i Literatura Catalana i farà arribar el seu parer a la 
Subcomissió d’Humanitats i a les autoritats del Ministeri d’Educació i Ciència del 
Govern de l’Estat.” 

 
 
El Sr. Alorda fa una defensa conjunta de les dues mocions, punts quart i 

cinquè. 
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Respecte a la moció d’urgència contra la minorització de la llengua 
catalana a IB3, comenta que la emissió ja ha començat, que les sèries de televisió són 
bàsicament en castellà. Atès que hi ha molt de material audiovisual doblat al català, 
pensa que és un error no utilitzar-lo. 

 
Sobre la moció per al manteniment de la llicenciatura de filologia 

catalana, el Sr. Alorda creu que és molt greu que desaparegui aquesta carrera i que el 
Consell hauria de defensar la continuació de  l’esmentada carrera davant l’organisme 
pertinent. 

 
Es voten les dues mocions conjuntament i es rebutja  la urgència de les 

mateixes per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i  devuit abstencions 
(PP, UM).  

 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 

  PUNT 26.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. ANTONI ALORDA A  
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (APROVACIÓ PLANS ESPECIALS ÀREES 
NATURALS D’ESPECIAL INTERÈS). 
 

“D’acord amb el que preveu l’article 72, punt 2 del Reglament Orgànic 
del Consell de Mallorca, el conseller sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb 
sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant Plenari. 
 

- Quines previsions té el govern del Consell d’aprovar plans especials per a les 
àrees naturals d’especial interès, prevists en la llei 1/91, de 30 de gener, d’espais 
naturals?.” 

 
 

El Sr. Alorda (PSM) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Nadal (UM) respon que el Pla Territorial de Mallorca ha ordenat 

les àrees d’especial interès de la Serra de Tramuntana. El Parlament de les Illes Balears 
preveu una nova ordenació integral de les altres ANEI que es regularà amb una llei 
denominada LECO. 
 
 
  PUNT 27.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. FRANCESC 
QUETGLAS A L’HBLE. SR. ANTONI PASCUAL (NEGOCIACIONS  DEL 
CONVENI AMB EL MINISTERI DE FOMENT). 
 

“FRANCESC QUETGLAS ROSANES, com a conseller portaveu del 
GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, presenta per al proper Ple 
ordinari la següent pregunta, amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant del Ple, 
segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada  al Conseller Executiu del 
Departament d’Obres Públiques, Antoni Pascual Ribot. 
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Pensa l’equip de govern del Consell de Mallorca rectificar el capteniment 

mantingut fins ara pel Govern de les Illes Balears en les negociacions del Conveni amb 
el Ministeri de Foment?” 

 
 

El Sr. Pascual (UM) recorda que ja l’ha contestada en el punt vint-i-tres. 
 
 
 
  PUNT 28.- PREGUNTA DE L’HBLE. SRA. BÀRBARA BUJOSA  A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (ACTIVITATS REALITZADES PER  
ASSOCIACIÓ D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DE MALLORCA) . 
 

“D’acord amb el que preveu l’article 72, punt 2 del Reglament Orgànic 
del Consell de Mallorca, el conseller sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb 
sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant Plenari. 
 

- Quines són les activitats realitzades fins ara per l’Associació d’activitats 
socioculturals de Mallorca? Quan s’han realitzat? Quin cost han suposat?.” 

 
 

La Sra. Bujosa (PSM) formula la pregunta en els seus termes. 
 
La Sra. Mulet (UM) respon que des del gener l’Associació d’activitats 

socioculturals de Mallorca ha fet estades culturals, viatges culturals, rutes culturals per 
Mallorca, ballades i el programa nomenat Mallorca tradicional. Encara no es té 
constància de la participació i tampoc s’han presentat les factures. 
 
 
 
  PUNT 29.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. MIQUEL CÀNAVES A 
L’HBLE. SR. ANTONI SERRA (CANVIS EQUIP DIRECCIÓ S’I NSTITUT). 
 

“D.Miquel Càneves Vanrrell, com a conseller DEL GRUP POPULAR al 
Consell de Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral 
davant el Ple, segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada a l’Il·lm. President del 
Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres . 

 
Pregunta: 

 
 “Ens pot explicar quins són els canvis a l’equip de direcció de 

S’Institut?” 
 
 

El Sr. Càneves (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
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El Sr. Serra (PP) explica que els canvis que s’han produït afecten a la 
Gerència de l’Institut, on Josep Lluís Rosselló ha substituït a Joan González, i a l’àrea 
de Residències, on Maria Victòria Cifre Llompart ha rellevat a Lluís Castillo. 
 
 
 
  PUNT 30.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. MIQUEL AMENGUAL  
A L’HBLE. SR. ANTONI SERRA (ACORD ORGANITZACIONS SI NDICALS). 
 

“Miquel Amengual Guasp, com a conseller del GRUP POPULAR al 
Consell de Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral 
davant el Ple, segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada a l’Il·lm. President del 
Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres . 

 
 
Pregunta: 
 
 “Ens pot explicar l’acord amb les organitzacions sindicals de les 

condicions que regiran a tot el personal depenent de S’Institut pels propers anys?” 
 
 

El Sr. Amengual (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) explica que, després de molt de temps de negociacions 

amb els representants sindicals i gràcies a la bona disposició de les parts, s’han 
aconseguit una sèrie d’acords que repercuteixen favorablement en l’estabilitat 
econòmica i laboral dels gairebé 1.700 treballadors de l’Institut. Aquests acords, 
bàsicament, són: constitució d’una mesa de negociació sectorial, homologació dels 
treballadors provinents del Consell i del Govern, canvis salarials en el complements 
específics i de destí, creació del complement de tornicitat, equiparació de les categories 
laborals de les diferents residències i equiparació retributiva per altres categories. 
 
 
 
  PUNT 31.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. FRANCESC CAÑELLAS 
A L’HBLE. SR. ANTONI SERRA (BALANÇ RMI) 
 

“D.FRANCESC CAÑELLAS ALEMANY,  com a conseller DEL 
GRUP POPULAR al Consell de Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud 
de resposta oral davant el Ple, segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada a 
l’Il·lm. President del Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra 
Torres . 

 
Pregunta: 
 
“Quin balanç ens pot fer de les prestacions i ajuts de la Renda Mínima 

d’Inserció?” 
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El Sr. Cañellas (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) comenta que el balanç és molt positiu, tant pel 

funcionament de l’equip tècnic i administratiu com pel número de casos analitzats i 
resolts positivament. A continuació analitza els increments produïts en els darrers anys, 
dels casos resolts i de l’augment pressupostari. 
 
 
 
  PUNT 32.- PREGUNTA DE L’HBLE. SRA. CATERINA 
CANYELLES A L’HBLE. SR. PRESIDENTA (INFORMACIÓ A LE S 
FAMÍLIES CANGUR). 
 

“D’acord amb el que preveu l’article 72, punt 2 del Reglament Orgànic 
del Consell de Mallorca, el conseller sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb 
sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant Plenari. 

 
- Per què les famílies cangur no reben informació sobre les 

experiències dels infants (el que han hagut de patir o els delictes que ells mateixos han 
comès), o sobre el seu historial mèdic (vacunes, al·lèrgies, lesions, operacions....) ni tan 
sols de la cartilla de la seguretat social, que pot estar més d’un any a arribar a la 
família?” 
 
 

La Sra. Canyelles (PSM) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) agraeix la pregunta. En primer lloc comenta que el 

programa està majoritàriament adreçat a infants d’entre 0 i 3 anys, per la qual cosa 
difícilment poden haver comès cap delicte. En segon lloc, comenta que la manca de 
targeta sanitària es pot haver produït en aquells casos d’acolliments d’urgència, encara 
que, ràpidament, es procedeix a una revisió mèdica. Pel que fa a la informació de que 
disposen els acollidors diu que els professionals que fan el seguiment estan a disposició 
del acollidors i els donen un ample suport. Així mateix les famílies acollidores reben 
una formació específica. 
 
 
  PUNT 33.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. COSME BONET A 
L’HBLE. SRA. DOLÇA MULET (LEGALITAT DESTITUCIÓ SRA.  
CATALINA SUREDA). 
 

“COSME BONET BONET, com a conseller del GRUP SOCIALISTA 
AL CONSELL DE MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent 
pregunta, amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla 
l’article 72 del ROC, adreçada  a la Consellera  Executiva del Departament de Cultura, 
Dolça Mulet Dezcallar. 
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La destitució de Catalina Sureda com a Directora de la Casa-Museu 
Llorenç Villalonga ha provocat una important reacció social, contrària a aquesta decisió 
de la Consellera Executiva de Cultura. Entre d’altres qüestions s’ha plantejat la possible 
il·legalitat d’aquesta destitució o no renovació del contracte, sense que aquesta fos 
aprovada pel Patronat, motiu pel qual volem saber si està segura la Consellera Executiva 
de Cultura del Consell de Mallorca de la legalitat de la decisió presa en relació a la no 
renovació del contracte de Catalina Sureda com a Directora Gerent de la Casa-Museu 
Llorenç Villalonga?” 
 
 

El Sr. Bonet (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
La Sra. Mulet (UM) agraeix que es formuli aquesta pregunta perquè 

considera que s’han donat informacions confuses. En primer lloc assegura que no ha 
estat una destitució, sinó que ha estat una finalització de contracte. Assegura que no hi 
ha hagut cap il·legalitat pel fet de no haver consultat el Patronat, atès que els estatuts 
només estableixen que s’ha de fer en el cas d’aprovació o modificació de la plantilla de 
personal, i no s’ha produït res d’això. Així mateix informa que la presidenta de la 
Fundació té la potestat de contractar personal eventual per dur a terme les activitats 
aprovades pel Patronat. Finalment informa que s’estan preparant les bases per treure a 
concurs la plaça de director gerent de la Casa Museu Llorenç Villalonga i, per tant, en el 
moment oportú, es convocarà als membres del Patronat. 
 
 
 
  PUNT 34.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. COSME BONET A 
L’HBLE. SRA. DOLÇA MULET (FUTURA GESTIÓ CULTURAL  C ASA-
MUSEU LLORENÇ VILLALONGA). 
 

“COSME BONET BONET, com a conseller del GRUP SOCIALISTA 
AL CONSELL DE MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent 
pregunta, amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla 
l’article 72 del ROC, adreçada  a la Consellera  Executiva del Departament de Cultura, 
Dolça Mulet Dezcallar. 

 
La destitució de Catalina Sureda com a Directora de la Casa-Museu 

Llorenç Villalonga ha provocat inquietud entre sectors culturals de la nostra illa, ja que 
la gestió de la ja ex-Directora ha estat molt ben valorada. En aquest sentit volem 
conéixer quina és la línia  que pensa impulsar la Consellera Executiva de Cultura a la 
futura gestió cultural de la Casa-Museu Llorenç Villalonga?” 
 
 

El Sr. Bonet (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
La Sra. Mulet (UM) assenyala que únicament s’ha contractat, de manera 

eventual, a una persona per dur a terme les activitats que va aprovar el Patronat. Pel que 
fa a una possible nova línia remarca que aquesta hauria de ser aprovada pel Patronat. 
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Així mateix informa que està pendent de rebre uns informes per convocar el Patronat, ja 
que creu que tot ha de ser el més transparent possible. 
 
 
 
  PUNT 35.- PREGUNTA DE L’HBLE. SRA. MARGALIDA 
ROSSELLÓ A L’HBLE. SRA. MARIA ANTÒNIA MUNAR (CONSTR UCCIÓ 
CARRETERES I AUTOPISTES). 
 

“Margalida Rosselló Pons, com a portaveu del Grup de Conselleres 
d’Esquerra Unida-Els Verds presenta per al proper ple ordinari la següent PREGUNTA 
amb resposta oral davant el ple, segons l’article 53.2 del ROC, dirigida a l’Honorable 
Sra. Maria Antònia Munar i Riutort, Presidenta del CIM : 

  
 
Qui ha permès la construcció de les carreteres i autopistes que vostè va 

observar des de un helicòpter acompanyada per la premsa dia 22 d’abril?” 
 
 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Pascual (UM) respon que hi ha moltes carreteres de manera que no 

pot recordar qui ha fet cada una d’elles, encara que suposa que la Sra. Rosselló es 
refereix als projectes que s’estan executant en aquests moments. L’informa que hi ha 
projectes que s’han aprovat amb l’acord de tot el Ple i n’hi ha d’altres que es duen a 
terme perquè ho permet el Pla Director Sectorial de Carreteres, que va ser aprovat per 
una majoria de 19 vots. 
 
 
 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) prega que la presidenta del Consell de 
Mallorca no s’absenti del Ple, atès que només n’hi ha un en el mes. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) prega que l’equip de govern i els 

consellers executius siguin diligents a l’hora de convocar les comissions del Consell i de 
l’Institut. 

 
El Sr. Alorda (PSM) prega que es prenguin totes les mesures preventives 

i efectives per tal que no tornin passar fets com el desnonament de Ca l’Ardiaca a causa 
de l’existència de puces. 

 
El Sr. Serra (PP) respon al prec del Sr. Alorda i li explica que ahir, una 

volta buidat el refugi, un dels monitors va trobar una puça. De manera preventiva es va 
fumigar el centre, per la qual cosa durant 24 hores es va haver de reallotjar als usuaris a 
altres centres. 
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El Sr. Rubio (PP) vol constatar que el seu Grup no ha quedat satisfet amb 
el resultat de la moció sobre les transferències en matèria de joventut, per la qual cosa 
en el proper Ple presentaran una iniciativa. 
 
 

S’aixeca la sessió a les devuit hores i trenta-dos minuts. De tot el qual se 
n’estén la present acta,  números de 1 al 174, ambdós inclosos, 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,  

 


