
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL INS ULAR DE 
MALLORCA  

A les onze hores i deu minuts del dia 4 de Juliol de 2005 es reuneix, en sessió ordinària 
del Plenari 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, 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, Barbara Maria Bujosa Picornell, 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. 

Excusa l'assistència l'Hble. Sr. Francesc Quetglas Rosanes. 

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.  

En el punt 3r, s’incorporaren les Sres. Maria Binimelis i Aina Rado. En el punt 17è, 
s’absentà la Sra. Presidenta, Maria Antònia Munar, que tornà en el punt 18è. En el punt 
19è, s’absentà el Sr. Miquel Munar, que tornà en el punt següent. En el punt 20è, 
s’absentaren les Sres. Margalida Rosselló i Magdalena Tugores i els Srs. Andreu Crespí 
i Celestí Alomar. En el punt 21è, tornaren la Sra. Magdalena Tugores i el Sr. Celestí 
Alomar i s’absentà el Sr. Carlos Veramendi. Després del recés, un cop acabat el punt 
21è, no es reincorporarien la Sra. Margalida Rosselló ni el Sr. Andreu Crespí. La Sra. 
Dolça Mulet s’absentà en el primer punt de despatx extraordinari i tornà en el punt 
següent. 
 
Durant l’absència de la Sra. Presidenta, Maria Antònia Munar, fou substituïda en la 
Presidència del Ple pel Sr. Miquel Nadal, vicepresident primer. 

PUNT 1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (6-6-2005).  

S'aprova l'acta per unanimitat.  
 



PRESIDÈNCIA  

 
PUNT 4.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE MODIFICACIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DEL MES D'AGOST. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de Presidència:  
 
"El Ple del Consell de Mallorca en data 21 de juliol de 2003 acordà que les reunions 
ordinàries del Ple es celebressin el primer dilluns de cada mes. 

Ateses les circumstàncies que es donen en relació al Ple ordinari del proper mes d'agost 
i d'acord amb la Junta de Portaveus 

Que el Ple ordinari del mes d'agost es celebri el dia 25 de juliol de 2005. "  
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
PUNT 5.- DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL GRUP DE CONSELLERS 
SOCIALISTES REFERIT AL NOMENAMENT DE REPRESENTANT A  LA 
COMISSIÓ SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS NO PERILLOSOS 
DE MALLORCA. 
 
" El Grup de Consellers Socialistes en escrit de 24 de maig de 2005, comunica a aquesta 
Presidència  el nomenament del conseller MANEL SUÀREZ SALVÀ com a 
representant del Grup a al Comissió de Seguiment de la Gestió dels residus no perilloros 
de Mallorca, en substitució del conseller CELESTÍ ALOMAR MATEU, nomenat 
aquest darrer com a conseller suplent a dita comissió. 
 
D’aquest nomenament se’n donarà compte al proper Ple." 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
PUNT 6.- DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL GRUP DE CONSELLERS 
SOCIALISTES REFERIT AL NOMENAMENT DEL CONSELLER SUP LENT A 
LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I DE COMPTES. 
 
"En escrit de data 15 de juny de 2005, el portaveu del Grup de Consellers Socialistes, 
l’Hble. Sr. Andreu Crespí Plaza, comunica a aquesta Presidència el nomenament del 
Conseller ANTONI ALEMANY CLADERA com a conseller suplent  a la Comissió 
Informativa General i de Comptes." 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
PUNT 7.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA SOBRE LA MODIFICAC IÓ D'UN 
FITXER DE DADES PERSONALS EN APLICACIÓ DE LA LLEI O RGÀNICA 
15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de Presidència:  



 
"La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, estableix la regulació dels fitxers i els tractaments de dades de caràcter 
personal. La norma citada és d'aplicació als tractaments de dades personals que realitzin 
persones físiques o jurídiques, de naturalesa pública o privada o l'òrgan administratiu 
que decideixi sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament. L'art. 20.1 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, estableix que la creació, la modificació o la 
supressió dels fitxers de les administracions públiques, només poden fer-se a través 
d'una disposició general publicada al Butlletí Oficial de l'Estat o al diari oficial 
corresponent. 
 
La disposició de modificació ha de recollir tots els apartats que estableix l'art. 20.2 de la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. 
 
En aquest sentit, les administracions responsables del fitxer s'han de regir per la Llei 
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, no només en compliment de les obligacions de 
creació, modificació o supressió dels fitxers per mitjà de la publicació al diari oficial 
que correspongui, sinó en tots els aspectes del tractament de les dades personals, tant si 
es tracta dels principis que ordenen el dret de protecció de dades com els drets que la 
normativa atorga a tots els ciutadans. 
 
La modificació del fitxer Cens proporcional s'ha d'efectuar necessàriament per adaptar 
els usos, les finalitats i l'estructura bàsica del fitxer a les necessitats del tractament 
actual. 
 
El Cens proporcional es regula a l'art. 31 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, que no respon a les finalitats d'aquest fitxer, i per tant, en cal la modificació. 
El tractament de dades personals s'ha de realitzar complint amb el principi de qualitat de 
dades. Per tant, l'anàlisi de l'article 4 de la mateixa Llei Orgànica en fa igualment 
necessària la modificació. 
 
En conseqüència, i d'acord amb l'esmentada Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
es fa la següent  
 
PROPOSTA D'ACORD  
 
Primer. ' Modificar el fitxer creat per acord del Ple de 2 de desembre de 2002, publicat 
en el BOIB 155, de 26 de desembre de 2002, sobre supressió, modificació i/o creació de 
fitxers de dades personals amb el nom de CENS PROMOCIONAL, rectificat per errors 
materials a l'Edicte núm. 9152 del BOIB 74, de 24 de maig de 2003. El text definitiu del 
fitxer modificat és el que figura a l'Annex I. 

Segon. - Publicar aquest acord en el BOIB. 

Tercer. - Una vegada publicat aquest acord, trametre'l al Registre General de l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades. 

ANNEX I 



MODIFICACIÓ DE FITXER DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, CENS 
PROMOCIONAL 

NOM DEL FITXER: INFORMACIÓ ALS CIUTADANS DE MALLORCA 

FINALITAT I USOS PREVISTS: 

Trametre informació del Consell Insular de Mallorca als ciutadans de Mallorca per 
facilitar la relació entre ambdues parts.  

Ensenyaments artístics i idiomes 

Esports 

Foment i suport a activitats artístiques i culturals 

Protecció del patrimoni històric i artístic 

Procediments administratius 

Atenció al ciutadà 

Publicacions 

Finalitats científiques, històriques o estadístiques 

Altres finalitats: publicitat 

PERSONES O COL·LECTIUS SOBRE ELS QUALS ES PRETENGUI OBTENIR 
DADES DE CARÀCTER PERSONAL O QUE RESULTIN OBLIGATS A 
SUBMINISTRAR-LOS: 

Ciutadans de Mallorca 

PROCEDIMENT DE RECOLLIDA DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL: 

Les dades de caràcter personal es recullen a través d'enquestes o entrevistes, formularis 
o cupons i per transmissió electrònica de dades. 

ESTRUCTURA BÀSICA DEL FITXER I DESCRIPCIÓ DELS TIPUS DE DADES 
DE CARÀCTER PERSONAL QUE INCLOU: 

El fitxer conté dades de caràcter identificatiu 

Conté dades de característiques personals de data de naixement 

Conté dades personals de circumstàncies socials referides a aficions i estils de vida 

No conté dades acadèmiques i professionals 



No conté dades de detalls d'ocupació 

No conté dades d'informació comercial 

No conté dades econòmiques ni financeres 

No conté dades de transaccions 

No conté dades especialment protegides 

CESSIONS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TRANSFERÈNCIES DE 
DADES QUE ES PREVEGIN A PAÏSOS TERCERS: 

No es preveuen cessions de dades a tercers ni transferències internacionals de dades que 
contengui el fitxer. 

ÒRGANS DE LES ADMINISTRACIONS RESPONSABLES DEL FITXER: 

El responsable del fitxer és el Consell Insular de Mallorca, Secretaria Tècnica de 
Vicepresidència. 

UNITAT DAVANT LA QUAL ES PODEN EXERCITAR ELS DRETS D'ACCÉS, 
CANCEL·LACIÓ, RECTIFICACIÓ I OPOSICIÓ: 

Consell de Mallorca 

Palau Reial 1 

07001 Palma (Mallorca) 

MESURES DE SEGURETAT: 

Les corresponents al nivell bàsic."  

 
Intervé el Sr. Alorda (PSM-EN). Demana explicacions sobre el fitxer de dades de cens 
promocional. 

Contesta el Sr. Nadal (UM) que aquest fitxer és un arxiu que es va crear en aquest 
plenari l'any 2002, quan el Sr. Alorda era membre del Consell. En aquest moment ja no 
s'utilitza i a més l'article 31 de la Llei orgànica de protecció de dades, assenyala que el 
termini d'utilització d'aquest tipus de fitxers és d'un any. Per tot això, es proposa la 
supressió d'aquest fitxer i de la seva denominació. 

S'aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM), i tretze abstencions (PSOE, 
PSM-NM, EU-Els Verds). 

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA  



PUNT 8.- RECTIFICACIÓ D'ERRORS MATERIALS OBSERVATS A 
L'EXPEDIENT NÚM. 7 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE DESPESES DE 2005, APROVAT PER ACORD DEL 
PLE DE LA CORPORACIÓ EL DIA 5 DE MAIG DE 2005.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament d'Economia i Hisenda:  
 
"Havent observat alguns errors materials a l'expedient núm. 7 de modificació de crèdits 
del pressupost propi del Consell de Mallorca de 2005, que fou aprovat pel Ple en sessió 
celebrada el 5 de maig de 2005, en el sentit que no coincideixen els imports que figuren 
en la proposta que fou dictaminada per la Comissió informativa General i els de l'Acta 
de la sessió plenària i d'altra banda perquè en la proposta sotmesa a dictamen hi ha un 
error aritmètic en la suma dels crèdits extraordinaris i en la codificació d'una de les 
partides, el conseller qui subscriu proposa que el Ple de la corporació adopti el següent  
 
PROPOSTA D'ACORD  
 
PRIMER.- Rectificar el punt 4 de l'Acta de la sessió plenària de 5 de maig de 2005, en 
el sentit que coincideixin els imports amb els que figuren a la proposta que fou 
dictaminada per la Comissió Informativa de 28 d'abril de 2005. 

SEGON.- Rectificar els següents errors materials observats a l'expedient núm. 7 de 
modificació de crèdits del pressupost propi del Consell de Mallorca de 2005, que fou 
aprovat pel Ple en sessió celebrada el 5 de maig de 2005: 

A l'apartat A) Relació d'augments P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 

- On diu: "10.45130.48904 Primer Annex al Conv.Marc CM/ Feder Emp Hotel de Mca. 
23.000,00"  

ha de dir: "10.45130.48905 Primer Annex al Conv.Marc CM/ Feder Emp Hotel de Mca. 
23.500,00"  

- On diu: "TOTAL AUGMENTS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS 183.400,00" 

ha de dir: "TOTAL AUGMENTS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS 183.900,00" 

- On diu: "Total baixes p/anulació 183.400,00" 

Ha de dir: "Total baixes p/anulació 183.900,00"  

TERCER.- Com a conseqüència dels punts anteriors l'acord d'aprovació de l'expedient 
quedarà redactat de la següent manera: 

"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 



 

* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-4/05)  
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
Partida Concepte  Import 
00.45130.48911 Centre universitari Ariany p/XI edició seminari prof 2.000,00 
10.75100.48905 Primer Annex al Conv Marc CM /Feder Emp.Hotel de 
Mca. 23.500,00 
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 183.900,00 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
1) Baixes per anulació  
Partida Concepte  Import 
00.45130.48900 Altres transferències Cultura 2.000,00 
10.75110.22606 Reunions conferències i cursets 15.000,00 
10.75110.23300 Altres indemnitzacions 8.500,00 
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 183.900,00 
total fons de finançament crèdits extraordinaris 183.900,00 
  
*TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (Tra-4/05) 
a) Augments de crèdits per transferències: 
Partida Concepte  Import 
00.46320.48200 Assignacions grups polítics 61.060,00 
20.45710.48901 Aport.Fundació Teatre Principal 400.000,00 
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 563.060,00 
  
b) Disminucions de crèdits per transferències: 
Partida Concepte  Import 
00.11100.23000 Dietes càrrecs òrgans de govern 61.060,00 
20.45130.47900 Aport.empreses privades Comissió Cultura 400.000,00 
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  563.060,00 

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".  

S'aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 
 
PUNT 9.- EXPEDIENT NÚM.13 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS  EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE 2005  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament d'Economia i Hisenda:  
 
"Aquesta Presidència, per Providència de dia 17 de juny 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 20 de juny 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. 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 per a 2005 he resolt de proposar al Ple de la 
Corporació el següent  
 
PROPOSTA D'ACORD  
 
"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 13 de modificació de crèdits en el Pressupost 
propi de 2005, d'acord amb el següent detall: 
 
 

EXPEDIENT NÚM.13 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2005 

    
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-6/05)    
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
00,45130,48913 Sdad.esp.med.urgenc.y emerg.p/XVII congrés 6.000,00  
20,45130,48101 Aportació beques UIB 18.000,00  
10,75110,46201 Conveni Aj.Porreres Inform.turística 12.000,00  
10,75110,46202 Conveni Aj.Sóller Inform.turística 6.000,00  
10,75110,46203 Conveni Aj.Alcúdia Inform.turística 21.000,00  
 TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTR. 63.000,00  
    
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:   
1) Baixes per anulació   
PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
00,45130,48900 Altres transferències Cultura 6.000,00  
20,45110,22199 Altres subministraments CC Misericòrdia 18.000,00  
10,75110,22606 Reunions conf.i cursets Svs.Inform.Turísti. 39.000,00  
 TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  63.000,00  
    
*SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUPL-2/05)   
A) RELACIÓ D'AUGMENTS DE CRÈDITS P/SUPLEMENTS:  
PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
00,46100,47906 Luz Azul Producciones Audiovisuales, SL 180.000,00  
 TOTAL 180.000,00  
    
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS:  
1) Romanent de tresoreria  
PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
99 87001 Romanent de tresoreria p/fin.suplements 180.000,00  
 TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA P/SUPL. 180.000,00  
    
    

SEGON.- 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 vint-i-set vots a favor (PP, UM, PSOE) i cinc abstencions 
(PSM-EN, EU-Els Verds). 

DEPARTAMENT DE CULTURA  

PUNT 10.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGUL ADORA 
DELS PREUS PÚBLICS DE LA PRODUCCIÓ EDITORIAL DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA DEL CONSELL DE MALLORCA  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sra. Consellera Executiva de 
Departament de Cultura:  
 
"Entre les actuacions que desenvolupa el Departament de Cultura del Consell de 
Mallorca hi ha la de producció editorial de catàlegs o llibres que, o estan relacionats 
directament amb les comeses del Departament, o es consideren d'interès cultural perquè 
siguin editats pel Consell de Mallorca.. 

Per regular la distribució d'aquesta producció, el Servei de Cultura del Departament de 
Cultura ha previst una Ordenança reguladora dels preus públics de la producció editorial 
del Departament de Cultura. 

Per aquest motiu, se'n fa necessària una Ordenança reguladora dels preus públics a 
aplicar. 

L'establiment o la modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació, 
sense perjudici de les seves facultats de delegació a la Comissió de Govern, de 
conformitat amb l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local (article 47.1. del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de 
la Llei d'Hisendes Locals). 

El Ple del Consell de Mallorca, en 21 de juliol de 2003, ha delegat aquesta competència 
en la Comissió de Govern (BOIB 111, de 5/8/2003). 

És competència del Ple, entre d'altres, l'aprovació d'ordenances i reglaments (article 70 
del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i concordants: art. 28 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril l'article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, 
de consells insulars i l'article 24 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, de 2 
de juliol de 2003). 

Això atès i, vist l'informe favorable sobre els aspectes jurídics de l'Ordenança, 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 elevar al Ple del 
Consell de Mallorca, amb l'informe previ de la Comissió informativa General i de 
Comptes, la propost present, perquè prengui els següents  
 



PROPOSTA D'ACORD  

1. Aprovar inicialment l'Ordenança reguladora dels preus públics de la producció 
editorial del Departament de Cultura del Consell de Mallorca, adjunta a la proposta 
present 

2. Publicar-la 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 aprovada. 

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.  

L'Ordenança 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). 

ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS DE LA PRODUCCIÓ 
EDITORIAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 

Article 1. Fonaments i naturalesa. 

Conformement amb el que es preveu a l'article 148, en relació als articles 41 a 47 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Consell de Mallorca estableix el preu públic per la distribució 
de la producció editorial del Departament de Cultura especificat en les tarifes 
contingudes a l'article 3 següent, el qual es regirà per la següent Ordenança. 

Article 2. Obligats al pagament  

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en la present ordenança, les persones 
físiques i jurídiques i els ens sense personalitat jurídica a que es refereix l'article 33 de 
la Llei General Tributaria que rebin les publicacions objecte de la producció editorial 
del Departament de Cultura, sigui per a la seva posterior distribució, sigui per al seu 
consum final. 

Article 3. Quantia  

1. La quantia del preu públic regulat en aquest ordenança és la fixada en les tarifes 
següents: 

TITOL DE LA PUBLICACIÓ PVP (€) 

Arnau Pou Pujol: 1887-1940.…………………………………………………..... 12,00 

Autogovern a Mallorca, L': de la Diputació Prov. al Consell de Mallorca............ 10,00 



Arxiu municipal. Pautes de règim intern, organització i funcionament................... 6,00 

Bartomeu Ordinas Fúster (1907-1981)........…………………………..................... 8,00 

Butlletí Bibliogràfic del Dipòsit Legal 1989.. ……….............………………….... 8,00 

Butlletí Bibliogràfic del Dipòsit Legal 1990............................................................ 8,00 

Butlletí Bibliogràfic del Dipòsit Legal 1991............................................................ 9,00 

Butlletí Bibliogràfic del Dipòsit Legal 1992............................................................ 9,00 

Butlletí Bibliogràfic del Dipòsit Legal 1993............................................................ 9,00 

Butlletí Bibliogràfic del Dipòsit Legal 1994............................................................ 9,00 

Butlletí Bibliogràfic del Dipòsit Legal 1995............................................................ 9,00 

Butlletí Bibliogràfic del Dipòsit Legal 1996............................................................ 9,00 

Butlletí Bibliogràfic del Dipòsit Legal 1997............................................................ 9,00 

Butlletí Bibliogràfic del Dipòsit Legal 1998............................................................ 9,00 

Butlletí Bibliogràfic del Dipòsit Legal 1999............................................................ 9,00 

Butlletí del Dipòsit Legal de Mallorca 2000........................................................... 10,50 

Butlletí del Dipòsit Legal de Mallorca 2001............................................................. 6,50 

Butlletí del Dipòsit Legal de Mallorca 2002........................................................... 10,00 

Cera i rovell. Obres de Miquela Vidal..................................................................... 16,00 

Confessions: Pep Canyellas....................................................................................... 7,00 

Clovis Dardentor ...................................................................................................... 9,00 

Col·lecció de Ceràmica del Museu Diocesà, La..................................................... 36,00 

Es Deu des Teix: 1962-1963.................................................................................. 15,00 

Escultor Miquel Arcas, L' ...................................................................................... 24,00 

Escrit a Mallorca: Poemes i relats. Robert Creeley.................................................. 7,00 

Espai de l'aigua: Petita hidràulica tradicional a Mallorca. .......................................9,00 

Estela d'or i altres poemaris, L'.………………………………………………...... 15,00 



Flos Sanctorum. Oracions per necessari ………………………………………….10,00 

Fons del joier Forteza Rey a la Biblioteca de Cultura artesana, El.......................... 7,00 

Formación científica de Ramón Llull, La................................................................. 6,00 

Formes d'expressió oral: notes per a l'estudi.....……………………………......... 12,00 

Índexs acumulatius 1989-1999......……………………………………………....... 8,00 

Inventari de l'Arxiu municipal de Banyalbufar...…………………………….......... 6,00 

Inventari de l'Arxiu municipal de Binissalem ………………………………………6,50 

Inventari de l'Arxiu municipal de Lloret de Vistalegre. ……………………………5,20 

Inventari de l'Arxiu municipal de Llubí..………………………………………...... 5,20 

Inventari de l'Arxiu municipal de Maria de la Salut.……………………………..... 5,40 

Inventari de l'Arxiu municipal de Marratxí………………………………………... 9,00 

Inventari de l'Arxiu municipal de Pollença……………………………………….... 9,00 

Inventari de l'Arxiu municipal de Puigpunyent....……………………………......... 6,50 

Inventari de l'Arxiu municipal de Vilafranca de Bonany………………………….. 6,00 

Inventari de l'Arxiu parroquial de Sant Nicolau.……………………………......... 13,00 

Iraola.......................................................................................................................... 5,50 

Josep M. Quadrado: un arxiver del segle XIX a Mallorca........................................ 9,00 

Josep Truyol (1868-1949).....…………………………………………………....... 12,00 

Joves Fotògrafs 2000……………………………………………………………... 14,00 

Joves Fotògrafs 2001……………………………………………………………... 12,00  

Joves Fotògrafs 2002……………………………………………………………... 10,00 

Joves Fotògrafs 2003............................................................................................... 10,00 

Luís de Santángel y su familia................................................................................... 6,00 

Mallorquins d'adopció ..............................................................................................16,00 

Montuïri, 75 anys amb el cinema: 1907-1981......................................................... 12,00 



Normativa tècnica del Centre Coordinador de Biblioteques..................................... 6,00 

Noves presències 2002............................................................................................ 12,00 

Noves Presències 2003............................................................................................ 10,00 

Paràbola i clam de la cosa humana............................................................................ 9,00 

Pergamins de l'Arxiu parroquial de Santa Eulàlia, Els. Volum 2.............................. 9,00 

Pergamins de l'Arxiu parroquial de Santa Eulàlia, Els. Volum 3.............................. 9,00 

Pergamins de l'Arxiu parroquial de Santa Eulàlia, Els. Volum 4.............................. 9,00 

Pergamins de l'Arxiu parroquial de Santa Eulàlia, Els. Volum 5………………….. 9,00 

Pergamins de l'Arxiu parroquial de Santa Eulàlia, Els. Volum 6………………….. 9,00 

Pergamins de l'Arxiu parroquial de Pollença, Els........…………………………...... 6,00 

Pergamins de l'Arxiu parroquial de Santa Creu, Els (2 volums)......…………........ 18,50 

Pergamins de les monges jerònimes de Sant Bartomeu d'Inca, Els …………………9,00 

Pintura i naturalesa. Ñaco Fabré................................................................................ 15,00 

Plaça de la boira.......................................................................................................... 9,00 

Plagueta de català per als infants de Mallorca. ...........................................................6,00 

Presoners de Cabrera, Els. Els soldats oblidats de Napoleó………………………. 15,00 

Primera rotulació dels carrers d'Inca: Apunts històrics............................................... 5,00 

Programes de mà a l'Arxiu del So i de la Imatge, Els. Anys 30 ................................12,00 

Rul·lan: un estudi fotogràfic a Palma (1921-1981).................................................. 12,00 

Serra de Tramuntana, La: didàctica per a l'estudi de la comarca ................................7,50 

Taules ludovicianes, Les: Qüestionari i arxiu del llibre Les Balears........………...... 6,50 

Vocabulari de joieria..……………………………………………………………..... 3,00 

Vocabulari de nàutica.................................................................................................. 6,00 

Viatger, El. Obra poètica…………………………………………………………... 12,00 

William Waldren …………………………………………………………………...17,00 



2. En aquestes tarifes s'inclou l'impost sobre el valor afegit corresponents als serveis 
prestats. 

3. En el cas que les publicacions siguin entregades per la Corporació a comerciants 
majoristes o minoristes per a la seva distribució al públic, el comerciant haurà d'abonar 
l'import que resulti d'aplicar els següents percentatges sobre el preu de venda al públic: 

El cinquanta per cent (50%), IVA inclòs, per a les empreses que distribueixin el fons 
editorial a comerciants minoristes i altres persones físiques i jurídiques sempre que 
aquestes no siguin els destinataris finals de les publicacions. 

El setanta per cent (70%), IVA inclòs, per als comerciants minoristes i altres persones 
físiques o jurídiques que ofereixin els fons editorial directament als usuaris finals. 

Article 4. Obligació de pagament 

1. L'obligació de pagament de preu públic regulat en aquesta Ordenança neix en el 
moment en què la publicació sigui entregada pel distribuïdor o per la pròpia Corporació 
a l'usuari final. 

2 . El Pagament del preu públic s'ha d'efectuar en el moment de l'entrega de la 
publicació per part de la Corporació directament a l'usuari final o, en el cas de 
publicacions que siguin objecte de distribució mitjançant comerciants majoristes o 
minoristes, una vegada presentada pel cap de servei d'Administració general del 
Departament de la facturació corresponent a cada un dels trimestres anuals de l'any, per 
import i d'acord amb la informació emesa pel propi distribuïdor en relació a les 
publicacions venudes durant el trimestre. 

Article 5.- Normes de gestió 

Dins els quinze primers dies de cada mes, el cap de servei d'Administració general del 
Departament de Cultura haurà de retre comptes a la Intervenció de les quantitats 
facturades i cobrades durant el mes anterior, adjunt els justificants dels tiquets expedits 
o còpies de les factures que s'hagin emès amb el detall de l'impost sobre el valor afegit 
repercutit. Els imports cobrats per l'aplicació d'aquesta ordenança s'hauran d'ingressar al 
compte corrent obert a nom del Consell de Mallorca, degudament intervingut. 

Article 6. Legislació aplicable 

En els aspectes no prevists expressament en la present ordenança per a l'administració i 
cobrament dels preus públics, s'aplicarà el previst a la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i la resta de normes concordants que siguin 
d'aplicació. 

Article 7. Procediment de constrenyiment 

Els deutes pels preus públics regulats en aquesta ordenança es podran exigir pel 
procediment administratiu de constrenyiment, d'acord amb les normes del vigent 
Reglament General de Recaptació i, en el seu cas les normes aprovades pel Ple de la 
Corporació. 



Disposició Final. 

Aquesta ordenança no entrarà en vigor fins que no s'hagi publicat completament el text i 
hagi transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril i 
continuarà en vigor mentre no s'acordi la derogació o modificació expressa."  

 
S'aprova la proposta per vint-i-dos vots a favor (PP, UM, PSM-EN) i deu abstencions 
(PSOE, EU-Els Verds). 
 
PUNT 11.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT SOBRE 
REPROGRAFIA A LES UNITATS OBERTES AL PÚBLIC DEL SER VEI DE 
CULTURA DEL CONSELL DE MALLORCA  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament de Cultura:  
 
"El Servei de Cultura del Consell de Mallorca, que depèn del Departament de Cultura 
del Consell, compta amb diverses dependències a l'abast del públic, com són la 
Biblioteca de Cultura Artesana, la Biblioteca Lluís Alemany, l'Arxiu del So i de la 
Imatge i l'Arxiu General del Consell, i té, entre d'altres funcions:  
 
· Facilitar al públic l'accés a la informació, mitjançant la consulta i la reproducció, quan 
s'escaigui, dels fons documentals que custodien les diverses unitats del Servei obertes al 
públic.  
 
· Vetllar per la conservació dels esmentats fons.  
 
Amb la finalitat d'harmonitzar ambdues  funcions, s'estableix aquest Reglament, 
d'aplicació a totes les unitats obertes al públic del Servei de Cultura del Consell de 
Mallorca.  
 
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  
 
PROPOSTA D'ACORD  
 

1. Aprovar inicialment el Reglament de reprografia a les unitats obertes al públic 
del Servei de Cultura del Consell de Mallorca, adjunt a la proposta present.  

 
2. 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 vint-i-dos vots a favor(PP, UM, PSM-NM) i deu abstencions 
(PSOE, EU-Els Verds). 

DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES  

PUNT 12.- AUTORITZACIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA PER A LA 
CONSTITUCIÓ D'UNA GARANTIA HIPOTECÀRIA SOBRE EL 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA PER A LA CONT RUCCIÓ 
DEL DESDOBLAMENT DE LA CARRETERA C-715 (TRAM CAMÍ D E SA 
SÍQUIA-MANACOR) I LA CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA  
CARRETERA C-715 DESDOBLADA.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament d'Obres Públiques:  
 
"Atès que la Societat concessionària "Via Palma-Manacor concessionària del Consell 
Insular de Mallorca SA" amb el CIF A 57277709, mitjançant escrits presentats els dies 
18 de maig de 2005 i dia 3 de juny de 2005, amb registres d'entrada núm. 11768 i núm. 
13389 respectivament, va sol·licitar del Consell de Mallorca autorització expressa per a 
la constitució de les garanties hipotecàries sobre la concessió d'obra pública que li fou 
adjudicada pel Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada el dia 3 de maig de 2004, 
garantia que els bancs finançadors tenen conveniat com element essencial e 
indispensable per a l'atorgament i execució dels contractes de financiació. 
 
Atès que amb l'escrit presentat el dia 18 de maig de 2005, la Societat concessionària 
"Via Palma-Manacor concessionària del Consell Insular de Mallorca SA" amb el CIF A 
57277709, adjunta un CD, en el qual figura, entre altres, l'escriptura pública de promesa 
de constitució d'hipoteques immobiliàries, atorgada el dia 18 de març de 2005, davant el 
Notari Sr. Rafael Monjo Carrió, amb núm. 625 del seu protocol.  
 
Atès que la clàusula 33.5 dels Plecs de clàusules administratives particulars que 
regeixen el contracte de concessió d'obra pública per a la construcció del desdoblament 
de la carretera C-715 (Tram camí de Sa Síquia-Manacor) i la conservació i explotació 
de la carretera C-715 desdoblada (Tam Son Ferriol-Manacor), signat el dia 24 de juny 
de 2004, entre el Consell Insular de Mallorca i la societat concessionària "Via Palma-
Manacor concessionària del Consell Insular de Mallorca SA" amb el CIF A 57277709, 
assenyala que el concessionari té dret a hipotecar la concessió conforme a les 
condicions previstes als article 255 i següents del Text refús de la llei de contractes de 
les administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
prèvia autorització administrativa del Consell Insular de Mallorca. 
 



I atès que l'article 255 del Text refús de la llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, assenyala que 
l'autorització per hipotecar les concessions d'obres públiques amb els bens i drets que 
duguin incorporats serà de l'òrgan de contractació i que va ser el Ple del Consell de 
Mallorca l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte de conversió de la 
carretera C-715 en carretera de doble calçada sobre via existent, de conformitat amb les 
competències atribuïdes al Ple per l'article 33 l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases 
de règim local, el Conseller Executiu del Departament d'Obres Públiques eleva al Ple 
previ informe de conformitat d'Intervenció General la següent  
 
PROPOSTA D'ACORD  
 
Autoritzar a la societat concessionària 'Via Palma-Manacor concessionària del Consell 
Insular de Mallorca SA' amb el CIF A 57277709, a constituir unes hipotèques 
inmobiliaries sobre la concessió d'obra pública per a la construcció del desdoblament de 
la carretera C-715 (Tram camí de Sa Síquia-Manacor) i la conservació i explotació de la 
carretera C-715 desdoblada (Tam Son Ferriol-Manacor), a favor de les entitats 
beneficiàries; BANCO DE SABADELL, SA, CAIXA BANCO DE INVESTIMIENTO, 
SA, SUCURSAL FINANCIERA EXTERIOR Y BANK OF SCOTLAND (sucursal en 
España), entitats finançeres amb els quals la societat concessionària té subscrits els 
contractes financers, mitjançant l'atorgament d'una escriptura pública de constitució de 
les hipoteques amb les característiques previstes en l'escriptura pública de promesa de 
constitució d'hipoteques immobiliàries, atorgada el dia 18 de març de 2005 davant el 
Notari Sr. Rafael Monjo Carrió, amb núm. 625 del seu protocol."  
 
Intervé el Sr. Alorda (PSM-EN). Creu que és un cas poc habitual autoritzar una hipoteca 
d'una concessió, per tant demana al Sr. Pascual (UM) que li expliqui com es garantirà, 
en cas d'executar l'hipoteca, la classificació professional, ja que cap entitat bancària té la 
titulació que s'exigeix.  

Anuncia que el seu Grup no donarà suport a la proposta, ja que creu que el conveni de 
carreteres hauria d'estar totalment finançat per l'Estat i així el Consell no hauria 
d'assumir tot el cost de l'obra. 

 

Contesta el Sr. Pascual (UM). Assenyala que la hipoteca és una formula que tenen les 
empreses per finançar les obres i que el que fan ells és tant sols autoritzar-la. 

Comenta també que li agradaria que l'obra estigués dins el conveni de l'Estat, però que 
aquest document ja estava firmat i les obres definides, i per això el Consell va optar, 
mitjançant acord de la Corporació, per executar-la directament.  

El Sr. Alorda agraeix la informació que li ha facilitat el Sr. Pascual sobre les carreteres 
però creu que no ha contestat la pregunta i reitera que vol saber, en el cas d'executar-se 
la hipoteca, si l'entitat bancària podrà garantir la qualificació professional del 
contractista, ja que no és una empresa del sector. No entén perquè no s'ha reconegut a la 
fórmula d'una UTE que compleix tots els requisits. 



El Sr. Pascual comenta que el Sr. Alorda ja ha explicat que la UTE té la qualificació 
pertinent, ja que les empreses grosses compleixen els requisits i que per tant no hi ha 
cap problema. Puntualitza que els doblers per fer carreteres sempre seran benvinguts, 
però que en qualsevol cas l'equip de govern no renunciarà a fer el segon cinturó ja que 
creu que és molt important i necessari. 

S'aprova la proposta per vint-i-set vots a favor( PP, UM, PSOE), i cinc abstencions 
(PSM-NM, EU-Els Verds). 

DEPARTAMENT DE TERRITORI  

PUNT 13.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR 3/2004, QUE SE 
SEGUEIX CONTRA JAUME BORRÁS SIMONET, PER LA REALITZ ACIÓ 
D'OBRES SENSE AUTORITZACIÓ A L'ENTORN DE PROTECCIÓ DEL 
CAMÍ DEL BARRANC DE BINIARAIX  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament de Territori:  
 
"ANTECEDENTS DE FET 

I.- El tècnic de Medi Ambient i Natura, Sr. Antoni Reynés Trias, en data 21 d'octubre de 
2004 va emetre un informe relatiu a obres realitzades en el barranc de Biniaraix en el 
següent sentit: 'Atesa la denuncia efectuada amb data 11 del 10 de 2004 en el 
Departament de Medi Ambient i Natura i relativa a la construcció d'una casa i la 
realització d'unes obres en un dels camins situats en el barranc de Biniaraix, s'ha 
efectuat una visita a l'indret assenyalat el dia 21 d'octubre de 2004, entre les 11,30 h. i 
12 hores. 

D'acord amb aquesta visita, cal informar el següent: 

1er. Pel que fa al camí s'ha constatat que s'han efectuat obres en el camí anomenat Can 
Fenasset i que han consistit en la retirada dels escalons de pedra per tal de facilitar el 
pas d'una carreta mecànica que transporta els materials d'obra 'en el moment de la visita 
s'estava realitzant aquest treball -. Així mateix s'ha empedrat en alguns llocs modificant 
el pendent que tenia anteriorment. En conjunt aquesta modificació del pendent dificulta 
el pas dels vianants. S'adjunten fotografies d'aquestes modificacions. 

2on. Pel que fa a la construcció d'una casa s'ha constatat que les obres consisteixen en la 
modificació d'un antic porxo ' construcció rectangular d'un sol aiguavés i coberta amb 
teula àrab -, augmentant-ne la superfície construïda i afegint-li un pis. En el moment de 
la visita continuaven les obres. S'adjunten fotografies d'aquestes obres, on es pot 
observar l'antiga construcció per les diferències en els paredats. 

3er. Les citades obres se situen aparentment en l'espai declarat Bé d'interès cultural 
(BIC) amb categoria de monument pel Decret 119/1994 de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports del Govern Balear i anomenat Barranc de Biniaraix. S'adjunta mapa 
de situació.' 



II.- El tècnic de patrimoni etnològic de la Direcció Insular de Patrimoni Històric Sr. 
Gabriel Ordines i Marcè i l'Inspector de Patrimoni Històric Sr. Mariano de España 
Morell lliuraren visita a les esmentades obres i varen emetre el següent informe de data 
27 d'octubre de 2004: 'Tot atenent un escrit de denúncia d'una construcció, remés per el 
Departament de Medi Ambient i Natura del Consell Insular amb data 27 d'octubre 
d'enguany, els sotasignants, es personaren en la parcel·la 1789 del polígon 4 de Sóller, 
indret incardinat dins el perímetre de delimitació del barranc de Biniaraix, com a bé 
d'interès cultural així com dins l'àmbit de protecció de paratge pintoresc de la Serra de 
Tramuntana i constaten els següents fets: un dels antics 'porxos', que per la seva 
tipologia i factura constructiva caracteritzen la Vall de Sóller amb una superfície 
aproximada de 24 metres quadrats i d'un sol aiguavés, ha estat objecte d'una substancial 
intervenció: s'ha dut a terme un increment de volumetria amb la construcció d'una planta 
superior a dues aigües,- la qual annexa a una marjada de cota superior- resulta amb una 
superfície de 70 m2, resultant la superfície total construïda de 94 m2 aproximats. 

Realitzada una visita al Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sóller, es constata així 
mateix, que dita intervenció no gaudeix de llicència d'obres. 

El barranc de Biniaraix, gaudeix de la consideració de bé d'interès cultural, amb 
categoria de Monument, mitjançant Decret 119/1994 de la Conselleria d'Educació i 
Cultura del Govern Balear i conseqüentment qualsevol tipus d'intervenció ha de 
comptar amb l'autorització de la Comissió de patrimoni històric de Mallorca. 

Així mateix s'han dut a terme unes modificacions al camí d'accés tal i com es reflecteix 
a l'informe redactat per el Departament de Medi Ambient i Natura.' 

III.- D'acord amb tot això, i en ús de les seves atribucions, el conseller executiu del 
Departament del Territori del Consell de Mallorca dictà ordre de paralització de les 
obres, així com de restitució al seu estat original dels elements alterats, de data 28 
d'octubre de 2004, i que fou notificada a l'interessat el mateix dia. 

IV.- Les esmentades obres es troben situades al municipi de Sóller declarat Paratge 
Pintoresc, d'acord amb el Decret 984/1972, de 24 de març, pel qual es declara Paratge 
Pintoresc la costa nord-oest de l'illa de Mallorca. 

La disposició transitòria 8ª de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric 
espanyol, declara que 'els paratges pintorescs a que fa referència la disposició transitòria 
de la Llei 15/1975, de 2 de maig, d'espais naturals protegits, mentre no siguin 
reclassificats conforme a la seva disposició final, conservaran les condicions de béns 
d'interès cultural'.  

Per altra banda, les esmentades obres s'han realitzat a l'entorn de protecció del barranc 
de Biniaraix que està declarat bé d'interès cultural, amb categoria de Monument, en 
virtut del Decret 119/1994, de 15 de desembre (BOIB núm. 159, de 29-12-1994). 

V.- Tenint en compte el que s'ha transcrit, i en ús de les seves atribucions, el conseller 
executiu del Departament de Territori del Consell de Mallorca dictà en data 22 de 
novembre de 2004, resolució d'incoar expedient sancionador per aquests fets contra el 
Sr. Jaume Borràs Simonet. 



VI- Els fets indicats, 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. 

4. Les obres realitzades sense el compliment del que estableix aquest article seran 
il·legals, i la Comissió Insular del Patrimoni Històric podrà ordenar-ne l'enderrocament, 
la reconstrucció o la restitució a l'estat original, amb càrrec a l'entitat que hagués atorgat 
la llicència; tot això, sense perjudici del que disposa la legislació en matèria de 
responsabilitats i d'infraccions.' 

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. Així 
mateix, es prohibirà qualsevol moviment de terres que comporti una alteració greu de la 
geomorfologia i la topografia del territori i qualsevol abocament d'escombraries, runes o 
deixalles.' 

VII.- 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.' 

VIII.- 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 pta. (60.101,22' a 150.253,03 '). 

IX.- Dins el termini legalment establert, l'interessat Sr. Jaume Borràs Simonet presentà 
escrit d'al·legacions. 

X.- Per una millor determinació dels fets i de les responsabilitats susceptibles de sanció 
es sol·licitaren informe de la Inspecció de Patrimoni Històric en relació al compliment 
de l'ordre de suspensió de les obres i de la restitució dels elements alterats, així com 
informe de la Secció d'Arqueologia i Etnologia en relació a la valoració dels danys 
causats i la comprovació de la parcel·la afectada per 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 (LPHIB), el 
Decret 119/1994, de 15 de desembre mitjançant el qual es declara bé d'interès cultural 
amb la categoria de monument el barranc de Biniaraix i es delimita l'entorn de 
protecció, així com el Decret 984/1972, de 24 de març pel qual es declara paratge 
pintoresc la costa nord-oest de Mallorca. 

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. 

III.- En relació a l'al·legació primera, sobre la titularitat de la parcel·la a la qual es 
refereix l'expedient sancionador, en data 21 de febrer de 2005 el tècnic de patrimoni 
etnològic ha emès el següent informe: 'Amb data de nou de febrer de 2005 l'instructor 
de l'expedient sancionador Sr. Gabriel Barceló Milta sol·licità a la Secció d'Arqueologia 
i Etnologia del Servei de Patrimoni Històric del Departament de Territori del Consell de 
Mallorca, la comprovació de les dades cadastrals. En concret es demanava si la parcel·la 
en qüestió era la 1784 a del polígon 4 de Sóller o bé la 1789 del mateix polígon, tal i 
com figura a l'expedient. 

Realitzades les oportunes comprovacions cadastrals, així com una visita d'inspecció a la 
parcel·la objecte de l'expedient sancionador, tot i les dificultats del terreny i la 
parcel·lació de la zona, tot sembla que la parcel·la afectada per l'expedient sancionador 
és la 1784, enlloc de la 1789.' 

Per tant s'ha d'esmenar l'error produït i en els informes en els quals s'esmenta la parcel·la 
1789, s'ha d'entendre que es tracta de la 1784 del polígon 4 de Sóller. El Sr. Jaume 
Borràs Simonet al seu escrit d'al·legacions reconeix la propietat d'aquesta parcel·la.  



IV.- Respecte de l'al·legació segona, sobre la restauració dels escalons del camí de 
Biniaraix, s'han realitzat dues inspeccions per a comprovar el compliment de l'ordre de 
suspensió de les obres i restitució al seu estat original dels elements alterats. 

En data 18 de novembre de 2004, l'inspector de Patrimoni Històric ha emès el següent 
informe: 'Efectuada visita d'inspecció amb data 17 de novembre d'enguany, a la 
parcel·la núm. 1789, polígon 4 de Sóller on existia un antic porxo amb característiques 
tipològiques de la Vall, es constata que en el moment de la visita no existeix activitat i 
tampoc personal a l'immoble. 

No obstant, des de l'anterior visita d'inspecció practicada dia 27 d'octubre s'observen les 
següents actuacions realitzades a l'exterior de la construcció: 

- Recercats de finestra i buit d'entrada a la façana nord. 

- Instal·lació de porta d'entrada a la façana nord i cinc persianes repartides entre les 
façanes nord, llevant i ponent. 

- Referit de juntes de pedra de la façana de ponent. 

No es pot accedir a l'interior de la construcció. 

S'adjunta documentació fotogràfica.' 

En relació a aquesta inspecció, com s'ha esmentat abans, s'ha d'esmenar l'error del 
número de parcel·la que en realitat és la 1784, i no la 1789.  

Per altra banda, l'ordre de suspensió de les obres fou notificada a l'interessat el 28 
d'octubre de 2004, tal i com consta a l'expedient, i de la inspecció efectuada es constata 
l'incompliment de l'esmentada ordre, atès que amb posterioritat, es varen realitzar les 
actuacions detallades a l'informe transcrit. 

Posteriorment, en data 15 de febrer de 2005, l'inspector de Patrimoni Històric ha emès 
el següent informe: 'Practicada nova visita d'inspecció, amb data 10 de febrer de l'any en 
curs, al polígon 4 de Sóller, on existia un antic porxo amb tipologia característica de la 
vall de Sóller, es constata el següent:  

Pel que fa a la nova construcció, transformant l'antic porxo, presenta en el seu exterior 
el mateix estat que en el moment de l'anterior visita d'inspecció de data 18 de novembre 
de 2004. En relació a l'interior de l'edificació, es desconeix el seu estat, tot atenent que 
no es pot accedir al mateix. 

En el camí que dona accés a la construcció, s'observa que part del traçat del mateix ha 
estat empedrat amb inclusió d' escalons en alguns trams del mateix, no obstant es 
desconeix la situació originària del camí. 

No existeix activitat, ni tampoc personal a l'immoble. 

S'adjunta documentació fotogràfica.' 



La conclusió que s'extreu de l'esmentat informe, és que s'ha procedit a restaurar el camí, 
però no consta que s'hagi presentat el corresponent projecte de legalització, i per tant no 
es pot acreditar si la restauració s'ha fet correctament. Per altra banda, s'han suspès les 
obres de l'antic porxo, almenys pel que fa a l'exterior (es desconeix si també s'han 
suspès o no a l'interior), però no s'ha procedit a la restitució al seu estat original, ni 
tampoc consta que s'hagi presentat projecte per dur-la a terme. Per tant es pot afirmar 
que no s'ha complert en els seus estrictes termes l'ordre de suspensió i de restitució que 
el conseller del Departament del Territori va emetre el 28 d'octubre de 2004. 

V.- Respecte de l'al·legació tercera, referida a l'aplicació prioritària de l'art. 108.1 de la 
Llei de patrimoni històric de les Illes Balears, s'ha sol·licitat informe de la Secció 
d'Arqueologia i Etnologia en relació a si és possible valorar econòmicament els danys 
causats per les obres objecte del present expedient sancionador.  

En data 15 de març de 2005 el cap de la Secció d'Arqueologia i Etnologia de Patrimoni 
Històric Sr. Jaume Cardell Perelló ha emès el següent informe: 'El tècnic que subscriu 
entén que l'afectació que han produït les obres realitzades a la parcel·la de referència 
envers al barranc de Biniaraix, declarat bé d'interès cultural amb categoria de 
monument, no són quantificables econòmicament. Per tant, no és possible emetre 
objectivament una valoració pecuniària al respecte. Això sempre a falta de millor 
criteri'. 

Per la seva banda, l'interessat, ni en l'escrit d'al·legacions de 12 de gener de 2005 ni en 
els posteriors de 24 de febrer i de 20 de maig, no presenta cap valoració econòmica ni 
cap proposta de prova que condueixi a una valoració distinta, limitant-se a sol·licitar que 
sigui l'Administració la que aporti nova quantificació econòmica dels danys produïts. 

És per això que en base als fets demostrats al llarg de l'expedient, així com l'esmentat 
informe del cap de la Secció d'Arqueologia i Etnologia, es manté l'aplicació de l'art. 
108.2 tal i com es va proposar ja en el plec de càrrecs de 23 de novembre de 2004. 

En relació amb aquest tema l'interessat al·lega en l'escrit de 24 de febrer de 2005 que els 
danys o perjudicis causats desapareixeran una vegada es produeixi la demolició de les 
obres. Però s'ha de dir al respecte que l'art. 107 de la LPHIB disposa que : 'Les 
responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador seran 
compatibles amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada per ell 
mateix a l'estat originari,...'. Per tant s'ha de distingir clarament entre el procediment 
sancionador i el procediment per restablir la legalitat urbanística, els quals són 
independents. 

VI.- A l'al·legació tercera l'interessat argumenta també el nul o mínim impacte visual i 
paisatgístic de les obres.  

Al respecte s'ha de dir que és obligat fer referència a la normativa urbanística d'aplicació 
al cas, sobretot si tenim en compte la interacció entre l'ordre urbanístic i el patrimonial 
(en aquest sentit, s'ha d'esmentar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de 
Palma, núm. 218/2004, de 5 de juliol, segons la qual -FJ 2n- '... la labor del Consell 
dirigida a la conservació i protecció del patrimoni històric no es podria entendre si la 
seva activitat quedés restringida en un nucli tancat de texts normatius, cosa que seria 
incompatible amb un règim de protecció global... per a dur aquesta tasca s'ha de tenir en 



consideració la normativa urbanística aplicable.... és evident que en el camp propi de la 
competència corresponent a l'Administració protectora, la mateixa pot i ha de tenir en 
consideració l'ordenament urbanístic vigent.').  

Així, s'ha de tenir en compte que l'actuació objecte de l'expedient sancionador estaria 
vulnerant l'art. 138.b) del Text Refós de la Llei del Sòl de 1992, declarat en vigor per la 
Llei 6/98, que disposa: 

"Adaptación al ambiente. En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o 
marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características 
histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y 
caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los 
edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual 
para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la 
perspectiva propia del mismo." 

També s'estaria vulnerant l'art. 26 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni 
històric de les Illes Balears ("Els propietaris, titulars de drets o simples posseïdors de 
béns d'interès cultural o catalogats tenen el deure de conservar-los, mantenir-los i 
custodiar-los de tal manera que se'n garanteixi la salvaguarda dels valors. L'ús a què es 
destinin aquests béns ha de garantir-ne la conservació"). 

A més, cal afegir que les obres objecte del present expedient són constitutives 
d'infracció urbanística per realitzar-se obres sense llicència en espais protegits i d'interès 
històric artístic, essent aplicables els arts. 45, 47 i 50 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, 
de disciplina urbanística. 

Però fins i tot en el cas que no s'hagués produït cap dany al patrimoni històric s'ha 
vulnerat l'obligació de la prèvia autorització de la Comissió de Patrimoni Històric per a 
la realització de les obres. Al respecte, es pot esmentar la sentència 978/2001 del 
Tribunal Superior de Justícia del País Basc, que en el seu fonament jurídic tercer indica: 
'...La existencia de la infracción administrativa objeto de recurso, se configura 
típicamente por la concesión de licencia de obras sin la obtención de la preceptiva 
autorización administrativa, de suerte que las obras realizadas sin cumplir dicho 
mandato imperativo son ilegales. Es decir, la norma no tipifica la producción de un 
daño al patrimonio cultural, sino que castiga la simple concesión de licencia sin la 
preceptiva autorización administrativa.' 

Finalment s'al·lega que les obres són inapreciables en la pràctica, atesa la consideració 
global del conjunt del BIC del barranc de Biniaraix i el seu entorn de protecció. La 
jurisprudència deixa clar que la protecció dels béns d'interès cultural s'estén a l'entorn de 
delimitació. Així 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...'.  



VII.- Respecte de l'al·legació quarta sobre la desproporció de la sanció s'ha de dir el 
següent: 

S'al·lega per una banda l'existència d'un expedient d'infracció urbanística incoat per 
l'Ajuntament de Sóller. Però no seria d'aplicació el principi 'non bis in idem' atès que la 
sanció tramitada per l'Ajuntament de Sóller ho és en aplicació de la Llei 10/1990, de 23 
d'octubre, de disciplina urbanística, en concret per obres duites a terme sense la 
preceptiva llicència municipal. En canvi l'expedient sancionador que segueix el Servei 
de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca es basa en incompliments de la Llei 
12/1998, en concret de l'art. 102.3 i de l'art. 102.4 en relació a l'art. 37.1 i 41.3. Es tracta 
per tant de fets i fonaments jurídics diferents, en el primer cas la manca de llicència 
municipal, en el segon cas la manca de l'autorització prèvia de la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric, a més de dur una intervenció en un bé d'interès cultural que no 
respecta els criteris de l'art. 41.3 de la Llei 12/1998. En aquest sentit es pot esmentar el 
fonament jurídic setè de la sentència 759/1998 del Tribunal Superior de Justícia 
d'Andalusia.  

Per altra banda, s'al·lega el principi de proporcionalitat per considerar desmesurada la 
sanció proposada. Cal recordar que segons disposa el segon punt de l'art. 131 de la Llei 
30/1992 'el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de 
las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el 
cumplimiento de las normas infringidas'. Les obres il·legals objecte d'aquest expedient 
sancionador a més d'afectar un entorn que forma part integrant del patrimoni històric de 
les Illes Balears, s'han realitzat en una àrea natural d'especial interès d'alt nivell de 
protecció (AANP) declarada per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals (LEN). 
Aquestes obres no són legalitzables ja que l'article 11.2 de la LEN no permet augments 
de volum a les AANP i a més les noves edificacions amb ús d'habitatge estan prohibides 
en les zones declarades ANEI per disposició de la Llei 9/1999. Per tots aquests motius 
estaríem davant el cas previst per l'esmentat art. 131.2 de la Llei 30/1992 atès que el 
compliment de les normes infringides donaria com a resultat que no es podrien haver 
realitzat les obres, i en canvi la seva infracció ha donat com a resultat un habitatge d'una 
superfície de 94 m2 aproximadament, qüestió que ha de ser tenguda en compte a l'hora 
d'establir la sanció. I novament recordar que aquesta normativa s'aplica al present 
expedient sancionador en funció de la interacció entre l'ordre urbanístic i el patrimonial, 
que com hem dit queda prou argumentada en el fonament jurídic segon de la sentència 
218/2004 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma esmentada anteriorment. 

A més a més, la sanció proposada ho és en el tram més baix per a les infraccions greus. 
En aquest sentit l'esmentada sentència 978/2001 del Tribunal Superior de Justícia del 
País Basc estableix el següent: '... esta conclusión de que la Administración Foral aplicó 
correctamente dicho principio entre infracción y la sanción que impuso, lo corrobora el 
criterio de este tribunal de lo Contencioso que, a fin de proceder a la revisión de la 
proporcionalidad de las sanciones impuestas, acude a criterios seguidos en el orden 
penal, por otro lado perfectamente aplicables al ámbito del derecho administrativo 
sancionador, en virtud de los cuales cabe dividir las sanciones a imponer en tramos, 
similares a los grados de las penas en el Código Penal. Tras lo cual se podrá concluir 
que se han respetado las exigencias de proporcionalidad si la sanción fue impuesta en 
los tramos inferior y medio, admitiéndose la imposición del tramo superior si constan 
datos o circunstancias de especial desvalor.' 



VIII.- L'interessat mitjançant escrit de escrit de 19 de maig de 2005 ( reg. d'entrada CIM 
núm.12051, de 20 de maig), ha presentat al·legacions a la proposta de resolució. Es 
desestimen aquestes al·legacions pels motius exposats anteriorment. 

En tot cas s'ha d'afegir que, a més de trobar-nos davant unes obres no legalitzables, tal i 
com s'ha argumentat en el fonament de dret setè, la distinció entre el que és el 
procediment sancionador i el que és el procediment per restablir la legalitat urbanística, 
conceptes que l'interessat barreja, es troba clarament consolidada per la jurisprudència. 
Reproduirem a continuació una sentència prou exemplificativa: 

Sentència de 23 de juliol de 1996 (PONENT: Excm. Sr. D. Juan Manuel Sanz Bayón) 
RJ 1996, 6205. Distinció d'ambdós procediments. 

'Como tiene reiteradamente afirmado esta Sala en todo supuesto de infracción 
urbanística, comprendida en el ámbito de aplicación de los artículos 184 i 185 de la Ley 
del Suelo de 9 de abril 1976, la respuesta de la Administración frente a tales supuestos 
ofrece dos vertientes perfectamente definidas y separadas. Por un lado, la infracción da 
lugar al correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 227 de la propia LS pero por otro lado, también es procedente y de modo 
muy principal, la adopción de las correspondientes medidas de restablecimiento del 
orden urbanístico perturbado, a través del requerimiento de legalización o de restitución 
de lo ilegalmente realizado a su primitivo estado, no teniendo estas medidas carácter 
sancionador alguno, sino, como hemos dicho, de restauración del orden jurídico 
perturbado, sin que por supuesto sea aplicable a esta actividad administrativa el 
principio penal de presunción de inocencia'. 

IX.- 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. 

En conseqüència, a la vista de la proposta de resolució formulada per l'instructor 
d'aquest expedient sancionador, Sr. Gabriel Barceló Milta el 16 de març 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, i d'acord amb els articles 
17 i 18 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, eleva al Ple la següent 

 

PROPOSTA D'ACORD  

I.- Sancionar al Sr. Jaume Borràs Simonet per la infracció administrativa prevista als 
articles 102.3 i 102.4 en relació als articles 37 i 41.3 de la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears per haver realitzat obres sense la 



preceptiva autorització de la Comissió Insular de Patrimoni Històric al barranc de 
Biniaraix, amb una multa de seixanta mil cent un euros amb vint-i-dos cèntims 
(60.101,22'). 

II.- Advertir al Sr. Jaume Borràs Simonet 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. Jaume Borrás Simonet, i comunicar-ho 
a l'Ajuntament de Sóller."  
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
PUNT 14.- MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA ZONA DE  
L'ESTACIÓ DEL TREN I LA NOVA ZONA D'EQUIPAMENTS 'SE S 
TAPARERES', DE LES NNSS DE MANACOR.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament de Territori:  
 
"Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual del PGOU del municipi de Manacor 
relativa a la zona de l'estació del tren i la nova zona d'equipaments "ses Tapareres", vist 
l'informe favorable de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric, així com el dictamen favorable del Consell Consultiu de les Illes 
Balears, s'eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent  
 
PROPOSTA D'ACORD  
 
1r.- Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual del PGO del municipi de Manacor 
relativa a la zona de l'estació del tren i la nova zona d'equipaments "ses Tapareres", i 
d'acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica i la proposta de la Comissió Insular 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en el tràmit previst a l'article 
132.3 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, 
i d'acord amb el dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears número 95 / 2005, 
de data 24 de maig de 2005, el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda aprovar 
definitivament l'esmentada modificació puntual de les normes subsidiàries de 
planejament del municipi de Manacor que comprèn les següents determinacions: 
 

- Reordenació de la zona de l'estació de ferrocarril, amb la finalitat d'adaptar un 
sector del nucli urbà de Manacor a les necessitats sorgides amb la posada en 
servei de l'esmentada estació. 

 
-  Disminució de l'espai lliure públic paral·lel a la carretera Palma-Artà de l'àmbit 

del pla parcial del polígon industrial, sorgida de l'ampliació de l'esmentada 
carretera i creació d'una rodona d'accés al polígon. 

 



- Creació d'un nou espai lliure públic situat a la zona de "Ses Tapareres'' de 13.222 
m2 i 1.250 m2 de sistema general viari per ampliació del vial d'accés. 

 
- Creació d'una zona d'equipament municipal amb una superfície de 19.050 m2, 

amb destinació a ús d'equipament i sistema general i millora d'accessos.-  
 

- Modificació dels articles 63 i 235 de les ordenances de les normes subsidiàries, 
reguladors dels usos prevists dins les zones d'equipament, amb inclusió dels 
mediambientals i de magatzem i dipòsit de l'Administració Pública 

 
2n.- Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, en aplicació 
del disposat a la Llei 5/1993, de 28 març, així com a l'article 23.2 del Decret 24/2003, 
de 28 de març."  
 
El Sr. Vicens (UM) explica que l'Ajuntament de Manacor ha fet una sol·licitud on 
demanen la retirada del punt de l'ordre del dia, ja que ho han de tractar al proper Ple. 

Es retira el punt. 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
PUNT 15.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ REFERIDA A SITUACI Ó SAHARÀ 
 
La Presidenta llegeix una declaració Institucional referida al Sàhara: 

 
" El Ple del Consell de Mallorca expressa la seva protesta per la decisió del govern del 
Marroc de no permetre l’entrada al Sàhara a diverses delegacions de periodistes i 
polítics espanyols.  
 
El Ple del Consell de Mallorca aposta pel compliment de les resolucions de Nacions 
Unides que exigeixen la celebració d’un referèndum d’autodeterminació al Sàhara com 
a via per a una resolució pacífica del conflicte." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

MOCIONS  

PUNT 16.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE 
MOCIÓ SOBRE L'ASSOCIACIÓ DE PREMSA FORANA DE MALLOR CA.   

Es dóna compte de la següent moció:  

"Les publicacions locals de Mallorca són una riquesa informativa i cultural del nostre 
país. Moltes d'aquestes publicacions (46) s'han agrupat en l'Associació de Premsa 
Forana. De fet, el conjunt de les publicacions associades suposen l'edició d'1,600.000 
exemplars/any.  

Això no obstant, l'Associació de Premsa Forana de Mallorca ha hagut d'emetre un 
editorial conjunt denunciant la manca de suports per part del Govern de les Illes Balears 
i del Consell de Mallorca. En conjunt, la col·laboració econòmica de les administracions 



amb les publicacions sòcies de Premsa Forana de Mallorca ha passat (segons les dades 
aportades per l'Associació) de 180.000 euros l'any 2002 als 30.000 d'enguany. 

Pel que al Consell, existien, fins l'any 2003, diversos ajuts que superaven els 60.000 
euros anuals. Per un vent, es dava suport a l'existència mateixa d'aquesta xarxa de 
publicacions. Per l'altra, hi havia un ajut específic per aquelles publicacions que 
publicaven un 80% dels seus continguts en llengua catalana, en reconeixement i suport a 
la seva inestimable aportació a la normalització lingüística del país.  

Però els anys 2004 i 2005, els ajuts s'han reduït dràsticament.  

PROPOSTA D'ACORD  

Primer.- El Ple del Consell de Mallorca valora la importància de l'Associació de la 
Premsa Forana de Mallorca i de les publicacions associades. Reconeix la seva 
importància en l'exercici de la seva funció informativa, cultural i de promoció de la 
llengua catalana. 

Segon.- El Ple del Consell de Mallorca insta a l'equip de govern a donar més suport a 
aquesta mena de publicacions, recuperant, com a mínim, la situació existent l'any 2003, 
en especial pel que fa a les publicacions en llengua catalana. Així mateix, s'ha de 
garantir una major participació d'aquestes publicacions en la despesa publicitària del 
Consell i garantir la seva presència a les biblioteques públiques."  

Presenta la moció el Sr. Alorda (PSM-EN). Explica que les publicacions de premsa 
forana representen una riquesa pel país i un patrimoni cultural molt important i que les 
duen a terme voluntaris des de fa anys. Avui dia existeixen una cinquantena de 
publicacions agrupades a l'Associació de Premsa Forana de Mallorca, i conjuntament 
publiquen 1.600.000 exemplars cada any. El passat mes de juny varen publicar una 
editorial conjunta on denunciaven la manca de suport de les diferents administracions, i 
indicaven que abans rebien una ajuda de 180.000 euros l'any 2002 i 2003 i, enguany, tan 
sols 30.000 euros. 

Considera que el Consell hauria de compensar la manca de suport del Govern balear, 
encara que pel que sembla l'aportació del Consell és pitjor que el Govern. El Consell 
abans tenia dues línies de subvencions una de general per a totes les publicacions i una 
altra des de Normalització Lingüística per les redactades en català. 

La quantitat de l'ajuda ha passat de 60.000 euros, a 9.000 euros. 

 

No entén per què les bases actual per a la concessió d'aquest tipus de subvencions es 
limita a les publicacions que no integrin a l'Associació de Premsa Forana, ho considera 
discriminatori. 

Es per tot això, que demana un augment del recolzament a les publicacions similar al 
dels anys 2002 i 2003 i també que el Consell compensi la manca de suport del Govern 
balear i incrementi els ajuts, ja que la quantitat és ínfima en relació a la despesa en 
mitjans de comunicació que fa el Consell. 



La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que el seu Grup donarà suport a la moció del 
PSM. Creu que aquest tema no s'hauria de debatre, ja que creu que la premsa forana ha 
estat sempre plural. Espera que aquesta situació no sigui per afavorir les amistats d'UM. 
Demanen unanimitat i espera el suport de tothom. Considera que la quantitat és mínima 
comparada amb la despesa de publicitat d'aquesta institució. 

El Sr. Bonet (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció. Recorda que 
quan es va debatre el pressupost ells varen indicar la baixada de les subvencions i la 
resposta de l'equip de govern va ser que trobarien una altra fórmula per ajudar a les 
publicacions. Vol recordar la funció social, el voluntarisme i la pluralitat de les 
mateixes. 

El Sr. Font (PP) comenta que segons les seves fonts l'any 2002 i 2003 el Govern balear 
no va concedir cap ajut sobre aquest tema. Per altra banda, el Consell l'any 2002 va 
concedir ajuts per valor de 61.904,24 euros i l'any 2003 per valor de 62.665 euros.  

L'any 2004 el Govern balear a través d'un conveni va donar 23.000 euros a l'Associació 
de Premsa Forana i 25.100 euros més de la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura 
per distribuir un reportatge de les conselleries.  

Enguany el Consell ha ofert tant sols 9.000 euros i el Govern balear 23.000 euros.  

Es fa difícil saber exactament què ha rebut cada revista, ja que algunes publicacions 
reben les subvencions per mitjà de l'associació. No considera que la retallada hagi estat 
tant dràstica. Considera que les demés publicacions no associades tenen el mateixos 
drets, i respecta la política de subvencions del departament de Cultura, encara que 
voldrien tenir una explicació del descens de les ajudes a aquest col·lectiu.  

La Sra. Mulet (UM) assegura que les publicacions de la part forana tenen una gran 
contigut informatiu, social i cultural. Contesta al Sr. Alorda que abans el que feien era 
donar la subvenció a aquesta Associació i aquesta la repartia als socis. Ella pensa que 
s'han de subvencionar totes les publicacions i que cal obrir noves línies de subvenció a 
als diversos departaments. 

El Sr. Alorda agraeix el suport d'EU-Els Verds i del PSOE. Contesta al Sr. Font que la 
informació sobre les ajudes del Govern l'ha agafada de l'Associació, en qualsevol cas el 
Govern té un Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de 
la Cultura de les Illes Balears (COFUC) per promou l'ús de la llengua catalana i que 
segur que ha atorgat alguna subvenció al respecte. 

Esta d'acord amb que les subvencions siguin per a tothom, però no pot entendre que es 
limiti a la gent que no estigui associada.  

Reitera que abans el Consell tenia dues convocatòries de subvencions una del 
Departament de Cultura, de Política Lingüística i l'altra depenent directament de 
Presidència. 

Per tal que s'aprovi la moció esta disposat a canviar el text i proposa seria 'realitzar una 
convocatòria pública per publicacions locals o / i convocatòria per publicacions en 
llengua catalana per un import de 100.000 euros'.  



La Sra. Mulet contesta al Sr. Alorda que coneix la importància de l'Associació, però que 
pensa que és oportú crear un altre tipus de subvencions des dels departaments. Acaba 
dient que no accepta la moció. 

Es rebutja la moció per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i denou en 
contra (PP, UM) . 
 
 
PUNT 17.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE SOBRE MOCIÓ 
SOBRE LA PLENA EQUIPARACIÓ DE DRETS PER LESBIANES, GAYS, 
TRANSSEXUALS I BISEXUALS.   

Es dóna compte de la següent moció:  

"Fa 26 anys que Espanya apostà per la democràcia i les llibertats. Durant tot aquest 
temps, cents de mils de ciutadans i ciutadanes, a causa de una orientació o identitat 
sexual diferent a la majoritària, han tingut que esperar, reivindicar, sofrir i lluitat, per 
veure's reconeguts com a ciutadans amb els mateixos drets. 
 
Es just afirmar que la societat espanyola, i també la mallorquina, està majoritàriament a 
favor de la plena equiparació de drets per gays, lesbianes, transsexuals i bisexuals. 
 
El paper de les institucions europees per reconèixer la plena igualtat legal i socials per 
gays, lesbianes i transsexuals, s'ha traduït en diferents tractats i resolucions que el nostre 
País ha firmat i ha de desenvolupar: El Tracta d'Amsterdam en el seu article 13 i a la 
Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea en el seu article 21, la Resolució 
0028/04 de 8 de febrer de 1994 del Parlament Europeu sobre 'La igualtat de drets dels 
homosexuals i les lesbianes a la Comunitat Europea', la Resolució A4-0478/98 també 
del Parlament Europeu sobre 'El respecte dels drets humans a la Unió Europea' i la 
resolució A316/89 sobre 'La Discriminació dels Transsexuals'. 
 
El posicionament favorable del Govern espanyol a iniciar les reformes legislatives 
necessàries: matrimoni entre persones del mateix sexe, Llei de parelles de fet, Llei 
d'identitat sexual, assumpció en el catàleg de prestacions sanitàries dels processos 
transsexualitzadors, contribuirà definitivament a la plena equiparació de drets d'aquests 
ciutadans i ciutadanes. 
 
Davant la propera celebració del Dia de l'Orgull Gay, lèsbic, transsexual i bisexual, el 
Consell de Mallorca vol comprometre's i contribuir a què els nostres veïns i veïnes gays, 
lesbianes, transsexuals i bisexuals arribin a la plena igualtat de drets, per això presentam 
per a la seva aprovació per part del Ple del Consell de Mallorca la següent  

PROPOSTA D'ACORD  

1. El Consell de Mallorca es compromet a impulsar mesures per a la plena 
equiparació social de gays, lesbianes, transsexuals i bisexuals; accions de 
sensibilització i lluita contra la homofòbia i la transfòbia; mesures educatives; 
mesures d'integració; serveis d'assessorament i orientació per a gays, lesbianes i 
transsexuals i bisexuals. 

 



2. El Consell de Mallorca s'uneix a la iniciativa empresa per diferents col·lectius 
internacionals i diferents països, per declarar el dia 17 de maig, com a dia 
mundial contra la homofòbia i transfòbia. 

 
3. El Consell de Mallorca enviarà una còpia d'aquest acord a la Federació Estatal 

de Lesbianes, Gays i Transsexuals (FELGT) i a les organitzacions GLTB del 
nostre entorn."  

 
" ESMENA DE SUBSTITUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS 
D’UNIÓ MALLORQUINA A LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE 
CONSELLERS DEL PARTIT SOCIALISTA REFERENT A LA PLENA 
EQUIPARACIÓ DE DRETS PER LESBIANES, GAYS, TRANSSEXUALS I 
BISEXUALS 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Des de l’aprovació de la Constitució de 1978, tot l’ordenament jurídic que se’n derivi ha 
de reconèixer la igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes davant la llei, “sense que 
pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social”, com podem llegir al seu 
article 14. 
 
Aquesta determinació constitucional, fruit de l’assumpció que es fa en ella de la Carta 
dels Drets Humans, és la base del nostre Estat de Dret i del sistema democràtic liberal 
que gaudim. 
 
També, a nivell europeu, diverses resolucions així com el mateix Tractat d’Amsterdam i 
la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, incideix en el mateix sentit. 
 
Certament, no totes les desigualtats han vist com el marc legislatiu anava removent els 
obstacle pel seu just tractament. En ocasions, factors socials i culturals predominats han 
fet alentir l’aprovació d’algunes disposicions que permetessin a tots els ciutadans i 
ciutadanes tenir els mateixos drets. 
 
En el cas concret de la circumstància personal de sexualitat, el camí recorregut és llarg i, 
de fet, fins avui mateix la plena igualtat de drets pels ciutadans, independentment de qui 
triï per establir relacions afectives de parella, no està del tot consolidada. 
 
La recent aprovació de la modificació del Codi Civil en matèria del dret a contreure 
matrimoni, suposa una important passa endavant en el camí per la plena equiparació 
dels drets de les persones arreu l’Estat i, sens dubte, ha de provocar canvis a nivell 
social i cultural d’una manera progressiva fins arribar al total respecte per les opcions 
individuals en un marc col·lectiu de convivència, en el que la intransigència i la 
discriminació han ser desterrades. 
 
En conseqüència, correspon a les institucions públiques treballar per tal que el conjunt 
de la ciutadania faci seu l’esperit que es deriva d’aquesta nova situació legal i que 
s’acabi amb les actituds homòfobes que periòdicament es veuen reflectides als mitjans 
de comunicació. 



 
És per tot això que es presenta per la seva aprovació per part del Ple del Consell de 
Mallorca la següent proposta: 
 
 
 
MOCIÓ 
 

1. El Consell de Mallorca, en l’àmbit de les seves competències i d’acord amb els 
principis democràtics que el sustenten, es compromet a impulsar mesures per la 
plena equiparació social de totes les persones, independentment de la seva 
afectivitat, entre les quals s’inclouen accions de sensibilització, educatives i 
d’eradicació de les actituds homòfobes. 

 
2. El Consell de Mallorca reitera la seva determinació per aconseguir que la 

societat mallorquina sigui respectuosa per les circumstàncies personals del seus 
membres com a base d’una convivència justa en el que cada ciutadà i cada 
ciutadana pugui exercir amb igualtat els seus drets individuals reconeguts 
legalment." 

 
" ESMENA QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN: 
 
Esmena d’addició a la Moció que presenta el grup de consellers Socialistes sobre la 
plena equiparació de drets per a lesbianes, gays, transsexuals i bisexuals.  
 
Al punt 2 dels acords:  
 
El Consell de Mallorca es compromet a analitzar i posar en marxa les reivindicacions 
històriques del Col·lectiu Ben Amics, expressades en el Document Vota Rosa per a les 
eleccions de  2003, lliurat a tots els partits polítics i acceptats per una gran majoria." 
 
Presenta la moció la Sra. Rado (PSOE). Explica que el Parlament de l'Estat ha aprovat 
una llei que reconeix els drets dels homosexuals, que la llei amplia els drets a la 
ciutadania i fa que la societat sigui més democràtica. Creu que s'ha d'eliminar la 
discriminació que sofreix aquest col·lectiu i que per tant s'han de dur a terme unes 
mesures per tal d'arribar a la normalització, és per tot això, que demanen en el primer 
punt de la moció que l'ISSEM realitzi una campanya de sensibilització sobre aquest 
tema, impulsant mesures educatives i d'integració i també serveis d'assessorament i 
orientació per a gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals. En el segon punt de la moció 
proposa que el Consell s'uneixi a la iniciativa de declarar dia 17 de maig com a dia 
mundial contra la homofòbia i transfòbia. En el tercer punt considera adient comunicar 
si s'aprova la moció, la proposta als diferents col·lectius locals que han lluitat per 
aconseguir la igualtat. 

Anuncia que accepta l'esmena del PSM sobre la comunicació als col·lectius implicats, 
l'esmena d'UM sobre el punt primer que substituirà el que proposa el grup socialista, i 
afegir el segon punt que presenta UM encara que es mantendrà el punt segon i tercer de 
la proposta del PSOE. 



La Sra. Bujosa (PSM) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció del PSOE, 
encara que creu que al segon punt s'ha d'afegir un compromís de la corporació per tal de 
reivindicar els drets dels homosexuals i, per acabar, comenta que a la precampanya 
electoral els col·lectius homosexuals presentaren un document anomenat Vota Rosa 
amb totes les reivindicacions que tots els grups polítics acceptaren excepte el grup PP i 
UM. 

El Sr. Nadal(UM) agraeix al PSOE que accepti la proposta abans de ser presentada, el 
seu Grup pensa que és necessària una equiparació social i puntualitza que ha de ser per a 
tota la ciutadania per així, no excloure a ningú. Per tot això votaran a favor de la moció 
del PSOE amb la inclusió del seu punt primer. Contesta al PSM que els acords que se 
prenen al Ple són públics i que per tant no creu que sigui necessària la comunicació als 
col·lectius afectats, de totes maneres no s'hi oposarà. 

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció del 
PSOE. Pensa que la modificació del Codi Civil ajuda a l'equiparació del drets dels 
homosexuals, i creu que el matrimoni entre persones del mateix sexe és un pas 
endavant, però que encara queda molta feina per fer, pensa que un exemple seria la 
campanya tant dura que ha dut en contra la dreta radical del país. Puntualitza que aquest 
dret del matrimoni es pot exercir però no és cap obligació per a ningú. 

La Sra. Feliu (PP) comenta que el seu Grup està d'acord amb tots els punts de la moció 
del PSOE. El seu partit reconeix tots els drets de les persones fins i tot els dels 
homosexuals, amb el que no està d'acord és que la unió s'anomeni matrimoni. Recorda 
que l'ISSEM ja fa passes per educar i conscienciar a la ciutadania sobre aquest tema, i 
recorda que es té un conveni signat amb l'associació Ben Amics. Finalment, proposa al 
PSOE que en el punt primer es digui 'seguir impulsant mesures'. 

El Sr. Serra (PP) explica les actuacions que realitza l'ISSEM sobre serveis 
d'assessorament i orientació a aquest col·lectiu. Comenta que en el passat Ple del mes de 
maig es va aprovar una partida de 16.020 euros per a l'Associació Ben Amics per tal de 
realitzar un projecte d'atenció i assessorament social al col·lectiu de gais, lesbianes, 
transsexuals i bisexuals, amb la finalitat d'aconseguir l'acceptació dins la societat i 
també per lluitar contra l'homofòbia. Al marge d'aquesta actuació, també han dut a 
terme des de l'octubre de 2004 fins al juny 2005 un programa d'igualtat d'oportunitats en 
el que han participat unes 5.500 persones amb activitats de cap de setmana, per tant, 
assenyala que el seu partit està molt sensibilitzat amb aquest conjunt de persones. 
Respecte al punt segon de la moció creu que no és necessari crear un dia especial per 
aquest col·lectiu, ja que pot ser contraproduent segons indiquen diversos manuals de 
psicologia i sociologia de grups, a més l'article catorze de la Constitució espanyola ja ho 
deixa prou clar. 

La Sra. Rado no entén perquè el Sr. Serra té dos torns de paraula una com a membre del 
Govern del Consell i una altra com a representant del PP, demana una explicació a 
l'equip de govern o al secretari. 

Felicita a tots els grups per l'acceptació de la moció ja que tots entenen la problemàtica 
homosexual. Reconeix que a l'anterior legislatura Benestar Social del Consell ja es 
realitzaven convenis per tractar aquesta tema i puntualitza al PP que accepta la seva 
rectificació si a més de 'seguir' també és posar 'incrementar'. 



El Sr. Serra (PP) pensa que al PSOE li molesta que sigui del Partit Popular, però que és 
la seva afiliació i l'expressa quan la considera oportuna. Contesta a la Sra. Rado, que 
entén que li sàpiga greu no conèixer les actuacions actuals amb aquesta matèria. 

La Sra. Rado explica com queda la moció: 

Punt 1.- Punt 1 UM més la proposta del PP 'seguir i incrementar'  

Punt 2.- Afegir el punt 2 d'UM 

Punt 3.- Mantenir el punt 2 original de la moció del PSOE i punt 3 original del PSOE 
més l'esmena del PSM. 

S'aprova la moció per unanimitat. 
 
 
PUNT 18.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE SOBRE MOCIÓ 
PER A LA SUSPENSIÓ DE L'ACORD DE LA MODIFICACIÓ DEL  PGOU DE 
PALMA EN RELACIÓ A SON ESPASES.   

Es dóna compte de la següent moció:  

"La Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, a la 
sessió de dia 22 de juny de 2005, aprovà la modificació puntual del PGOU de Palma en 
relació a Son Espases. 
 
Aquesta modificació permet la implantació d'un sistema general en el sòl rústic per tal 
de facilitar la construcció d'un nou hospital a Son Espases. 
 
En el moment de la votació de l'informe corresponent a la ponència tècnica i la posterior 
votació a la Comissió Insular estaven i segueixen estant pendents de resolució els 
expedients de declaració com a Bé d'Interès Cultural del Monestir de la Real i del 
Sistema Hidràulic de la Font de la Vila. 
 
Aquestes declaracions de BIC afecten directament l'àrea objectiu de la modificació 
puntual. Les condicions en que es determinin ambdues declaracions poden tenir 
incidència, en un sentit o altre, sobre els termes de l'acord pres per la Comissió. 
 
D'altra banda, el trasllat per dos cops de la Creu dels Monjos, de la seva localització 
originària a l'actual, es va realitzar sense tenir en compte la Llei 16/1985 de Patrimoni 
Històric Espanyol, que no permet aquest trasllat. La conformació d'aquest fet per part de 
l'administració corresponent podria tenir conseqüències directes sobre la qualificació 
urbanística de la zona, a més de les conseqüències polítiques i de caràcter judicial que 
de tot això es pot desprendre. 
 
És per aquests motius que el GRUP SOCIALISTA al Consell de Mallorca presenta pel 
seu debat al proper Ple del Consell de Mallorca la següent:  

PROPOSTA D'ACORD  



El Ple del Consell de Mallorca deixa en suspens l'acord de la Comissió Insular 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric sobre la modificació puntual 
del PGOU de Palma en relació a Son Espases."  
 
Intervé la representant de l'Associació de Veïnats del Secar de la Real, la Sra. Maria 
Assumpció Renom Garcia, dóna les gràcies per deixar-la parlar. Comenta la sorpresa 
sobre l'informe favorable de la Comissió insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric (CIOTUPH) del Consell, relatiu a la modificació del Pla general 
d'Ordenació Urbana (PGOU) de l'Ajuntament de Palma, que permetrà la construcció de 
l'hospital de Son Espases al costat d'elements de valor patrimonial, la protecció dels 
quals encara no està determinada. Informe que l'associació ha demanat l'efectiva 
protecció d'aquests béns patrimonials i la sol·licitud de suspensió de la tramitació 
urbanística aprovada inicialment per l'Ajuntament de Palma, així com la suspensió de 
l'informe favorable de la CIOTUPH del Consell, també denuncia la inactivitat d'aquesta 
administració en la resolució d'aquesta sol·licitud i la falta de l'adequat exercici de les 
competències en defensa de la protecció del patrimoni de la Real. A més a més, 
considera que s'haurien de suspendre les llicències d'activitat fins que el perímetre de 
protecció patrimonial estigués determinat, la qual cosa encara no ha succeït. 

Comenta que la presidenta en unes declaracions als mitjans va afirmar que la Real és el 
bé que té més metres de protecció de tot Mallorca i Espanya. L'associació tant sols 
demana la protecció de 500 metres que és el que històricament li pertoca.  

Un catedràtic de Sevilla va comentar fa uns dies a Palma, que la proposta de protecció 
de la Real era inadequada i que creia necessari contemplar el conjunt d'elements 
històrics que en formen part: els sistema de síquies, la Creu dels Monjos, i el Monestir 
de la Real. També creia necessari tornar al seu lloc la Creu del Monjos, que va ser 
traslladada a l'any 1996 de manera improcedent, ja que el trasllat el va sol·licitar 
l'Ajuntament de Palma al Consell i hauria d'haver estat el Ministeri de Cultura que 
donés l'autorització, per tant, aquesta operació, és nul·la de ple dret. 

L'associació vol que quedi clar que considera molt adequat el finançament de l'Estat per 
dotar a les illes dels recursos sanitaris necessaris, però això no lleva que vulguin ser 
escoltats i explicar les raons per defensar el patrimoni de 800 anys d'història. 

Per acabar, indica que estan d'acord amb la moció del grup PSOE i demanen la 
suspensió de l'acord de la comissió sobre la modificació puntual del PGOU de 
l'Ajuntament de Palma en relació a Son Espases i la declaració del conjunt històric 
format pel Monestir de la Real, les síquies, la Creu des Monjos i els terrenys rústics.  

Presenta la moció el Sr. Alomar (PSOE). Creu que és molt important escoltar a la 
ciutadania, ja que la Llei de patrimoni estatal així ho contempla d'una manera especial. 
Es queixa de la manca de respecte de l'equip de govern, ja que en aquests moments 
estan absents la presidenta, la vicepresidenta i tres consellers executius. 

Considera que les declaracions de la presidenta als mitjans de comunicació aquest darrer 
cap de setmana reflecteixen que el tema de Son Espases és fruit d'un pacte polític i que 
l'Executiu es troba fermat.  



Assenyala que la Congregació de Missioners del Sagrat Cor ha fet una sèrie de 
sol·licituds davant el Consell, on es demana que es declari conjunt històric i també s'ha 
denunciat el trasllat de la Creu des Monjos sense la cobertura legal adequada. Per tot 
això, considera interessant resoldre primer la declaració de Bé Interès Cultural (BIC) de 
la zona i els seus límits i després continuar amb l'expedient de l'Ajuntament de Palma. 

Creu que l'informe favorable de la CIOTUPH del Consell relatiu a la modificació del 
PGOU de l'Ajuntament de Palma no és procedent, ja que, aplica una política de fets 
consumats, encara que l'acta de la CIOTUPH assenyala que si es resol a favor de la 
Congregació de Missioners s'haurà de cercar un nou emplaçament per a l'hospital. 
Conclou afirmant que seria més adient suspendre temporalment la modificació del 
PGOU de Palma i resoldre els expedients de declaració de BIC de la Real. 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció que 
ha presentat el grup PSOE, i reitera els argument del Sr. Alomar sobre la suspensió de 
l'acord de modificació de PGOU de Palma, fins a la resolució dels BIC. Comenta que la 
Real és un bé patrimonial històric que té una vàlua molt important per als mallorquins i 
pensa que no és correcte supeditar-lo a les especulacions urbanístiques. 

Demana a UM que posi seny, i que defensi, tal com va indicar en el seu programa 
electoral, el patrimoni històric. Repeteix la preocupació per les absències de diversos 
membres al Ple. 

El Sr. Alorda (PSM-EN) comença donant l'enhorabona a la plataforma de la Real i 
agraeix que hi hagi més gent que vol un altre futur per Mallorca. Troba que s'ha 
aconseguit una mica de normalitat en el tema de la participació ciutadana, però creu que 
se'ls ha de tractar amb més respecte. Està decebut per l'absència de la presidenta i demés 
membres de l'executiu. Creu que és bo parlar de Son Espases a cada Ple i que gràcies les 
diverses intervencions s'han aconseguit, de moment, que no es realitzi la urbanització. 
Demana a UM que no embulli a la ciutadania ja que les competències de territori i 
patrimoni són del Consell i que agafin coratge per corregir aquesta situació. No entén 
com, amb un expedient incoat de BIC de la Síquia de la Vila, la CIOTUPH del Consell 
emet un informe favorable i no esperen a finalitzar l'expedient. 

Considera que si es fa l'hospital a la Real, l'impacte visual serà elevat i que el Consell té 
competències per aturar-ho. Demana al Sr. Alomar que parli amb Madrid, perquè l'Estat 
finançiï per complet l'obra de nou hospital de Son Dureta i així tothom hi estaria 
d'acord, inclòs el Sr. Matas. 

El Sr. Munar (PP) creu que la democràcia implica un respecte a les minories però en cap 
cas s'han d'imposar els seus criteris. Comenta que aquesta polèmica li preocupa a nivell 
personal i que s'ha informat i ha seguit el fil de la problemàtica des del començament. 
Considera que la plataforma de la Real fa una feina sana, encara que no comparteix les 
preocupacions, ja que està convençut que els tresors de la Real no corren cap perill, i 
afirma que l'hospital de Son Espases es farà a una distància adient per tal de respectar 
l'entorn del monestir. Explica que abans de l'informe la CIOTUPH obligatòriament s'ha 
de realitzar un dictamen de la Ponència tècnica de Patrimoni Històric composta tan sols 
per tècnics en qui creu profundament i que aquests varen valorar positivament el 
projecte de Son Espases. 



El Sr. Vicens (UM) comenta que avui no es decideix sobre si es fa o no l'hospital, del 
que es tracta és d'aprovar un informe sobre una modificació puntual de PGOU de 
Palma. Observa que ell no té cap problema amb les associacions o persones interessades 
en temes de territori, ja ha tengut tres reunions amb l'associació de la Real, dues in situ, 
a més la presidenta els ha rebut en audiència. 

Reconeix que realment hi ha hagut inactivitat per part del Consell durant un any i mig. 
Explica que en aquest moment, el Consell té tres expedients de BIC sobre la Real, un de 
ja acabat i dos en tramitació. 

Respon a l'associació que el catedràtic de Sevilla li mereix tots els respectes però que la 
Ponència tècnica de Patrimoni Històric està composta per tres arquitectes, dos dels quals 
no pertanyen al Consell, dos aparelladors, dos arqueòlegs, un catedràtic, un professor de 
la UIB i una restauradora i creu que tenen més pes ja que és un grup de tècnics i a més 
són d'aquí. 

Contesta al Sr. Alomar que a part de la Llei de patrimoni estatal també n'hi ha una de 
pròpia a les Illes Balears. Recorda que l'any 1996 l'Ajuntament de Palma va demanar el 
trasllat de la creu des Monjos i la Comissió d'Urbanisme del CIM ho va autoritzar. 

Explica que l'Ajuntament de Palma té tot el dret a tramitar una modificació del PGOU i 
que això no significa no preservar els béns, ja que l'expedient està incoat i s'hauran de 
complir les mesures establertes un cop finalitzi la tramitació. Continua comentant que el 
tema no està tancant que tan sols es troba a la fase inicial, després vendrà la provisional 
i finalment la definitiva, per tant no és una decisió ferma. 

 

Respon a la Sra. Rosselló que encara la presidenta no hi sigui, la substitueix el 
vicepresident, no com ella que quant no va a les comissions ni tant sols apareix el seu 
suplent. Respon al Sr. Alorda que no li ha de venir tant de nou això de construir devora 
un BIC, ja que ell està a favor d'un polígon que es vol construir a Santa Eugènia. 

El Sr. Alomar considera interessant que el Sr. Vicens hagi canviat el to de la intervenció 
i que ara sigui més conciliadora. Explica que coneix perfectament els tràmits que és 
duen a terme, però demana prudència sobre el tema. Demana al Sr. Munar que respecti 
les minories i que el seu Grup no apliqui una política de fets consumats, ja que és 
possible que finalment s'hagi de fer correccions sobre el projecte de Son Espases. 

La Sra. Rosselló creu que el que fa el conseller de Territori és embullar ja que afirma 
que el Consell tan sols tramita els expedients dels diferents ajuntaments sobre 
modificacions puntuals, però ella assegura que el Consell té prou competències per, si 
és necessari, aturar la tramitació de l'expedient. Pensa que realment és un tema polític i 
que s'ha de protegir tot l'entorn de la Real, per tant donarà suport a la moció del PSOE. 
Finalitza assegurant que el reglament explica que la presidenta té com a principal funció 
presidir i que aquesta funció és indelegable. 

Intervé el Sr. Alorda. Reitera que el Sr. Vicens embulla a la ciutadania ja que realment 
és el Consell el que decideix si es pot fer una modificació a un Pla general a qualsevol 



municipi i, és per això, que ha d'informar a favor o no de la modificació. No està d'acord 
en que es continuï la tramitació sense haver resolt els BIC. En relació a la  

Creu dels Monjos, creu que té part de culpa ja que a l'any 1996 ell era conseller del 
Consell, però pensa que és un bon moment per rectificar. Respon al Sr. Vicens sobre el 
tema de Santa Eugènia que hi ha construccions devora BIC ja que moltes de vegades 
està en zona urbana i a més, creu, que el polígon és necessari per al poble. 

Demana a UM que rectifiqui, ja que segons les declaracions de la presidenta, s'interpreta 
que creuen que la Real s'ha de protegir. 

El Sr. Munar creu que si la presidenta s'ha absentant ha estat per un motiu més que 
justificat. D'altra banda comenta que ell estima molt la Real i opina que els criteris de 
tanta crispació no són objectius, ja que pensa que el monestir i l'entorn estan prou 
protegits i assegura que si s'adona més endavant que va errat, rectificarà. 

El Sr. Vicens comenta al Sr. Alomar que està agraït pel reconeixement de les 
declaracions de BIC que es realitzen. Respon a la Sra. Rosselló que el Consell no té 
competències sobre la ubicació del nou hospital. Explica que ara estan tan sols a 
l'aprovació inicial, que és la primera passa, afirma que el Consell assumirà la seva 
responsabilitat de garantir el patrimoni de la Real i el seu entorn. Contesta al Sr. Alorda 
que ells decidiran l'aprovació de la modificació puntual, però dins la modificació 
puntual el Consell no té competències per dir quin tipus de serveis s'ha d'establir ( una 
plaça, un hospital, un parc...). El que fa el Consell és un control de la legalitat per 
verificar si s'han complert les normes urbanístiques. 

Es rebutja la moció per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i denou en 
contra (PP, UM) . 

 
 
PUNT 19.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL EU-ELS VERDS 
SOBRE DEROGACIÓ DE LA LLEI DE CAMPS DE GOLF I REDAC CIÓ DEL 
PLA DIRECTOR SECTORIAL DE CAMPS DE GOLF..   

Es dóna compte de la següent moció:  

"MARGALIDA ROSSELLÓ PONS, portaveu, i M. MAGDALENA TUGORES 
BAUTISTA, portaveu suplent, del grup Esquerra Unida- Els Verds al Consell de 
Mallorca, presenta la següent moció per a la seva consideració davant el propoer ple. 
 
TÍTOL: DEROGACIÓ DE LA LLEI DE CAMPS DE GOLF I REDACCIÓ DEL PLA 
DIRECTOR SECTORIAL DE CAMPS DE GOLF. 
 
EXPOSICIÓ D MOTIUS: 
 
PRIMER.- A Mallorca, actualment tenim 18 camps de golf en funcionament ( 2 a Palma 
i 8 als municipis limítrofes); més 16 en construcció o en projecte (3 al terme de Palma -
ampliació de Son Muntaner, Puntiró i Son Gual- més 2 als termes limítrofes -Calvià i 
Llucmajor -) 



 
Les dades són prou significatives, especialment si consideram que tots aquests camps de 
golf es troben a termes municipals prou desenvolupats en oferta turística i d'oci i que 
precisen una especial protecció al seu medi natural. 
 
SEGON.- La llei de camps de golf és de data 17 de novembre de 1988, i el seu 
plantejament normatiu és potenciador dels camps de golf, com a mitjà per atreure un 
turisme més hivernal i ampliar la nostra oferta turística. Però, les experiències dels 
darrers anys, ens han demostrat que aquesta finalitat dels camps de golf no s'ha complit, 
ja que sempre van units a una oferta complementària, per la qual cosa no augmenten el 
mercat potencial dels altres establiments turístics de la zona, si no que, ben al contrari, 
els perjudiquen en destruir paisatge natural i dur implícites noves zones urbanitzables. 
 
Avui, casi 20 anys després, ens trobam que la llei no s'ha adaptat a la canviant realitat de 
les illes. La nostra consciència de protecció mediambiental i d'un nou model d'oferta 
turística, exigeix una regulació estricta dels camps de golf i un estudi seriós de les 
ubicacions i condicions més adients per als camps de golf que es volem construir. 
 
Actualment, la Llei 2/2001 d'atribució de competències als consells insulars en matèria 
d'ordenació del territori, confereix als Consells Insulars la competència per a elaborar i 
aprovar un Pla Director Sectorial de Camps de Golf, cosa que encara no s'ha fet; i és 
aquest buit legal que fa que la llei i la seva filosofia prevalguin sobre el Pla Territorial. 
 
De fet, si tots els projectes que estan en tràmit els juntam amb els en construcció i en 
funcionament, podem tenir, al manco, 35 camps de golf a Mallorca; més del que es té a 
tota Catalunya. 
 
TERCER.- En termes generals, els camps de golf suposen un canvi important sobre 
l'orografia del territori, canviant radicalment el paisatge i l'equilibri ecològic de la zona. 
Suposen un gran impacte mediambiental atès que necessiten, per a la seva 
supervivència, convertir-se en una àrea abiótica 'sense vida- per a la qual cosa la 
utilització de substàncies químiques (pesticides, herbicides, insecticides, fertilitzants...) 
se converteix en una necessitat (evitar que creixin les herbes que no interessen i per 
evitar determinats insectes o rosegadors que facin malbé la gespa). De fet l'Institut 
d'Ecologia aquàtica de Girona ha equiparat els seus efectes als d'una activitat industrial 
molt contaminant (els productes que s'utilitzen són molt nombroses i tòxics, tals com el 
bromur de metil, clortalonil o carbaril). Aquest excés de productes químics pot acabar 
afectant la qualitat de les aigües subterrànies. Els camps de golf i els greens, 
especialment, acaben convertint-se amb una zona biològicament morta a pesar de la 
imatge que poden semblar tenir. 
 
Així mateix, l'elevat consum d'aigua d'aquestes instal·lacions sembla absolutament 
desaconsellable a unes Illes on l'aigua és un recurs tan escàs, a pesar que és d'obligat 
compliment la utilització d'aigües depurades, cosa mai prou controlada per les 
administracions competents,  
 
QUART.- En resum, consideram que no procedeix l'autorització per a la construcció de 
nous camps de golf, com el de la zona de Son Sardina, per l'impacte ambiental que 
impliquen.  
 



Així mateix, el Pla Territorial de Mallorca, en donar directrius per al futur Pla Director 
Sectorial de Camps de Golf, recomana: ' la implantació en aquelles zones turístiques 
que no tenguin aquesta oferta o sigui insuficient, per equilibrar l'oferta actualment 
concentrada a les zones de ponent i a Palma; - tenir en compte la proximitat ala zona 
turística que es pretén revaloritzar i el seu impacte ambiental; - prevaler les majors 
restriccions que pugui establir el planejament municipal corresponent. 
 
Aquestes recomanacions del nostre PTM són les que han de condicionar veritablement 
els possibles nous camps de golf.  

PROPOSTA D'ACORD  

1.- El Consell de Mallorca no autoritzarà cap nou camp de golf o ampliació dels 
existents, en tant no s'elabori i aprovi el Pla director sectorial de camps de golf, previst a 
la Llei 2/2001 d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'ordenació 
del territori. 
 
2.-Atesa la recent aprovació del Pla Territorial i la conveniència d'elaborar un Pla 
Director, el Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a derogar la Llei de 
camps de golf. "  
 
Presenta la moció la Sra.Tugores (EU-Els Verds). Explica que en el passat Ple ja hi va 
haver una moció presentada pel grup socialista sobre un camp de golf a Son Sardina. 

Recorda que la Llei de camps de golf es va fer a l'any 1988 amb la finalitat d'aconseguir 
un turisme de qualitat i desestacionalitzar el turisme, però ara la situació és ben diferent 
ja que ens trobam amb un excés d'oferta de places turístiques fins el punt que el Pla 
Territorial de Mallorca aconsella unes àrees de reconversió per tal de reduir l'oferta. 
També recorda que des de l'any 2001 el Consell té competència per elaborar un Pla 
director sectorial de camps de golf i que de moment no s'ha de realitzat. És per tot això, 
que creu necessària la derogació de la llei. 

Intervé el Sr. Alorda (PSM-EN). Indica que intentarà convèncer al Sr. Vicens que el 
Consell té competències de caràcter territorial i que per tant pot decidir sobre la ubicació 
d'un hospital, un camp de golf i fins i tot sobre un polígon industrial. Assenyala que en 
el darrer Ple el seu Grup va presentar per via d'urgència una moció similar i que el Sr. 
Nadal li va comentar que ho estudiarien. 

Creu que amb l'excés d'oferta hotelera actual, no és adient incrementar-la més, en tot cas 
el que s'hauria de fer es reconvertir les places per tal de trobar un nou ús pels terrenys. 
Observa que actualment existeixen 20 camps de golf aprovats i que aquesta xifra és 
prou significativa per iniciar el pla director especial. 

El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció, ja que el 
Pla territorial de Mallorca preveu la redacció del Pla director sectorial i és realment 
necessari. També demana aturar la tramitació de nous camps de golf sobretot en el 
municipi de Palma. 



El Sr. Puche (PP) contesta a la Sra. Tugores que no insisteixi més amb el tema dels 
camps de golf, que ja l'han debatut al passat Ple i que coneix perfectament el 
plantejament de tots els grups polítics.  

El Sr. Vicens (UM) creu que no cal fer ni una norma cautelar, ni un Pla director 
sectorial ni una moratòria de camps de golf. Explica que una norma cautelar no és 
procedent ja que habitualment es redacten arran d'una allau de llicències que faci 
perillar el model sectorial i en aquest moments no n'hi ha cap; que el Pla director és per 
definir quines infraestructures es poden fer i en quines condicions. Comenta que si el 
que es vol és derogar la llei s'ha de fer en el Parlament que és qui té la potestat; que la 
moratòria tampoc cal, ja que, sempre que s'ha feta una ha provocat una gran demanda de 
sol·licituds, i que a més no és necessària. 

Puntualitza quines són les dades objectives del Departament de Territori sobre les 
llicències del camp de golf, anuncia dues ampliacions de camps de golf ja existents que 
es troben en tramitació (una a Son Muntaner i l'altra a la Costa de los Pinos a Son 
Servera) i també han informat dues llicències més arran d'una sentència judicial. És per 
tot això, que no creu necessari aplicar cap de les tres mesures abans enumerades. 

Assegura que el Pla territorial de Mallorca ja és suficient, però indica que, si es donés 
una allau de sol·licituds de llicències, l'Executiu pensaria en aplicar una moratòria per 
tal d'estudiar la forma adequada de controlar el model territorial. 

Intervé la Sra. Tugores. Entén que l'Equip de Govern ha decidit no exercir les 
competències i, per tant, no redactar un Pla director sectorial de camps de golf.  

Creu que la situació actual ha canviat i que ara s'hauria de preveure la regularització de 
camps de golf com una activitat complementària, ja que ens trobam en un moment de 
excés d'oferta turística. Pensa que la Llei de camps de golf s'hauria de rectificar ja que 
estableix els requisits per a la creació d'un camp de golf de manera que, si es 
compleixen aquests, es declara directament l'interès social. Per tot això creu que s'hauria 
de modificar ja que envaeix competències del Consell en àmbit territorial. Conclou 
assenyalant que no cal cap increment de l'oferta turística, que ja es troba saturada, que 
és necessari canviar la Llei de camps de golf i adaptar-la a la situació actual i que el 
Consell hauria de ser més coherent i defensar els interessos de Mallorca. 

El Sr. Alorda comenta que Mallorca no és un continent i les places i la superfície 
resultants de les dues ampliacions, de l'aplicació de les dues sentències, més el golf de la 
Real és excessiva. Explica al Sr. Vicens que les sentències s'han d'executar però que hi 
ha un canvi d'escenari, que creu que fa falta una regulació general mitjançant un Pla 
director sectorial on marcar pautes i límits a aquesta activitat. També li comenta que 
l'any 1999 la llei no es va poder derogar perquè UM no va voler. Demana al Sr. Vicens 
que doni el parer sobre la situació i que no vagi amb subterfugis, que reguli els camps 
de golf de la mateixa manera que els terrenys d'ús industrial, on ha posat terminis a drets 
ja consolidats. Demana també al Sr. Vicens fins quan els golfs creats abans de 1988 es 
podran regar amb aigua dolça. 

El Sr. Alemany creu que seria bo modificar la Llei de camps de golf sobretot per 
eliminar l'oferta turística complementària que contempla la llei. Contesta al Sr. Vicens 
que està preocupat perquè ell ha declarat que no rectificarà la legislació atès que no hi 



ha una allau de sol·licituds. Per altra banda, sap que quan arribin les peticions es 
tramitaran segons la llei existent per tal de respectar la legalitat i, per tant, el conseller 
de Territori emetrà un informe favorable. 

El Sr. Puche afirma que el Sr. Alorda ha encertat quan ha dit que a l'anterior legislatura 
no hi havia majoria per modificar la llei i que en l'actual tampoc, per tant no hi ha res a 
discutir. Considera que per dignitat política el Sr. Alorda havia d'haver dimitit durant el 
passat Pacte de Progrés. 

El Sr. Vicens diu al Sr. Puche que va errat i que si el PSM no va rompre el pacte va ser 
per la responsabilitat que té amb Mallorca. Contesta a la Sra. Tugores que s'equivoca 
perquè el Consell ha fet diverses actuacions: aprovar el Pla territorial de Mallorca i a 
més acotar molt més els terrenys on poder construir un camp de golf, cosa que no es va 
fer a l'anterior legislatura. 

Diu al Sr. Alorda que ell tan sols coneix els golfs que ha anomenat abans i que són els 
únics que han registrat al Consell. Creu que UM no ha d'assumir l'equivocació del PSM 
en l'anterior Pacte de Progrés sobre la derogació de la Llei de camps de golf. A més a 
més, comenta que el Pla territorial és proteccionista i que preveu que no es construeixin 
camps de golf a cap ANEI, ni a cap Àrea Rural d'Interès Paisatgístic (ARIP), ni a sòl 
rústic general forestal. 

Es rebutja la moció per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit en 
contra (PP, UM). 

INTERPEL.LACIONS  

 
PUNT 20.- INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL SR CARLOS LUIS 
VERAMENDI MESTRE SOBRE ACORDS AMB ELS REPRESENTANTS 
SINDICALS A S'INSTITUT.  
 
Es dóna compte de la següent Interpel.lació: 
 
"CARLOS LUIS VERAMENDI MESTRE, com a conseller del grup de consellers del 
partit popular, d'acord amb el que preveu l'article 75 del Reglament Orgànic, formula 
per el proper ple ordinari a l'Hble. Presidenta del Consell de Mallorca, la següent 
interpel·lació: 
 
ACORDS AMB ELS REPRESENTANTS SINDICALS A S'INSTITUT 
 
El grup de consellers del partit popular, vol interpel.lar a l'hble. Presidenta del consell 
de mallorca sobre el resultat dels acords amb la representació sindical a s'institut."  
 
El Sr. Serra explica els resultats dels acords obtinguts a l’Institut. Comença agraint la 
capacitat de diàleg de tots els sindicats. Tot seguit comenta que l’Institut té actualment 
1.800 treballadors en plantilla, que hi havia un desfasament important després de les 
transferències en Serveis Socials del Govern, ja que hi havia personal de la mateixa 
categoria amb complements diferents i una certa descoordinació general, i és per això 
que fins i tot el personal va presentar diversos recursos contenciosos per tal 



d’aconseguir una equiparació del personal. L’any 2004 es va iniciar la regularització de 
la plantilla, la qual ha costat 1.200.000 euros, dels quals ja s'han pagat 500.000 euros i la 
reestructuració de 170 llocs de feina. També comenta que per resoldre el desgavell s’ha 
hagut de rectificar la relació de llocs de feina. Per altra banda, l’Institut ha creat un 
servei propi de riscos laborals, un pla de formació del personal i un servei de gestió de 
nòmines. 
 
 
PUNT 21.- INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR ANTONI A LORDA 
VILARRUBIAS SOBRE CONVENI DE CARRETERES.  
 
Es dóna compte de la següent Interpel.lació: 
 
"D'acord amb el que preveu l'Art. 75 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, el 
conseller sotasignant formula per el proper ple ordinari la següent interpel·lació. 
 
TEMA: CONVENI DE CARRETERES 
 
El grup de consellers del PSM-Entesa Nacionalista vol interpel.lar al conseller del 
departament d'Obres Públiques sobre el conveni de carreteres."  
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que és un bon moment per negociar amb Madrid, que 
li agradaria saber en quina situació es troba la negociació del nou conveni de carreteres i 
si realment els consells són els interlocutors. També demana si l’Executiu coneix de 
quina manera resoldrà el Govern balear l’anterior conveni amb Madrid. Diu que sap per 
altra banda, que pel nou conveni s’ha elaborat una llista de treball i voldria saber els 
criteris que s'han seguit i si es podria debatre en el Ple. Finalment, considera que 
s’hauria de invertir més en transport públic, ja que aquest servei és deficitari.  
 
Tot seguit enumera les principals obres. En primer lloc, la segona via de cintura per 
descongestionar l’entrada a Palma, amb un cost de 100 milions d’euros, creu que es 
poden trobar altres fórmules que no afectin els poc terrenys rústic que queden a Ciutat. 
En segon lloc, el soterrament de la façana marítima, per tal de connectar Peraires amb el 
dic de l’Oest, té un cost de 1000 milions d’euros, però hi estan d’acord. En tercer lloc, 
vol demanar al conseller d’Obres Públiques, pel que fa a les noves autopistes, com és 
possible que per a una autopista de sis carrils només sigui necessària una mitjana de dos 
metres i en canvi per a una de quatre carrils es necessiti una separació de dotze metres. 
Per acabar, creu que realment 300.000.000 euros per millorar la xarxa viària de 
Mallorca és molt de doblers i que seria bo mirar d’aconseguir consens amb els diferents 
partits. També creu que no cal fer grans obres que representen un gran impacte 
ambiental, perquè possiblement amb obres més petites es pot aconseguir també una 
millora de la xarxa i un major respecte vers el medi ambient. 
 
 
El Sr. Pascual (UM) entén la preocupació del Sr. Alorda sobre el tema de carreteres i li 
comenta que en poden parlar en un altre moment. Diu que intentarà contestar tot el que 
ha demanat encara que indica que se li ha facilitat tota la informació necessària. 
 
Primer de tot, parla del futur conveni de carreteres amb l’Estat i assenyala que el 
Govern balear ha proposat  que els Consells siguin els protagonistes, que ja han fet una 



primera reunió i pel que sembla l’Estat hi està d’acord, finalment indica que 
desconeixen quan tendrà lloc la propera reunió. 
 
En segon lloc, comenta que el Ministeri va denunciar l’anterior conveni de carreteres i 
ara el Govern balear i l’Estat estan negociant. El Sr. Pascual no sap si el Govern balear 
prendrà mesures al respecte, en tot cas, pensa que ha de ser el Govern qui contesti. 
 
En tercer lloc, observa que hauran de parlar del Pla de carreteres del 2006, però que a ell 
no li preocupa, ja que farà el que Equip de Govern cregui oportú. 
 
En quart lloc, anuncia que la futura llista del nou conveni amb l’Estat és molt llarga, 
està dividida en dos annexos, el primer inclou les obres no dutes a terme en el conveni 
denunciat per l’Estat: variant Son Servera, segon cinturó i s’ha afegit el tercer carril de 
la via de cintura. En el segon annex destaca el soterrament de la façana marítima de 
Palma, que ha estat una imposició del Consell. 
 
En cinquè lloc, reconeix sobre l’obra del segon cinturó que l’Equip de Govern està obert 
a possibles modificacions del projecte per part de Madrid. 
 
Per acabar, comenta que l’Executiu considera necessari que en un futur s’ampliï 
l’autopista Inca. 
 
El Sr. Alorda demana que hi hagi un espai per realitzar un debat. Demana al Sr. Pascual 
si realment el Consell serà qui negociï el nou conveni amb l’Estat i si és condició 
indispensable que el Govern balear entri en litigi amb l’Estat. Comenta que dins el 
conveni de 2004 denunciat per l’Estat ja figurava l’autopista Inca-Manacor per un valor 
de 40.000.000 euros. 
 
El Sr. Pascual comenta que en el nou conveni amb l’Estat seran els Consells els 
interlocutors perquè, en cas d’haver-hi litigi, les Illes puguin aconseguir tot el 
finançament possible per les carreteres. Confirma que a la llista proposada per l’Estat en 
el nou conveni no hi figura l’autopista Inca-Manacor. 
 
Essent les 14'28h. la presidenta suspèn la reunió i anuncia la reanudació a les 16'30h. 
 
Essent les 16'45 es reprèn la sessió. 
 

DESPATX EXTRAORDINARI  

PRIMER PUNT.- MOCIÓ, PER LA VIA D’URGÈNCIA, PEL PLE  DE 4 
JULIOL SOBRE LA CONFIDENCIALITAT DE DADES EN EL CON SELL DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent Mocio: 
 
La Sentència de l’Audiència Provincial de Palma sobre el conegut com a cas Bitel, fa 
algunes consideracions sobre la publicitat de la totalitat de les dades obrants en el 
Consell de Mallorca que cal precisar.  
 



Per tot això, el grups polítics PSM-Entesa Nacionalista, Esquerra Unida-Els Verds,  
Socialistes al Consell de Mallorca  proposen al Ple que adopti els següents: 
  
ACORDS 
 
Primer.-  Les informacions i dades contingudes en el Consell de Mallorca, i en 
concret, en els correus electrònics de la institució, no són totes elles de caràcter públic, 
ans al contrari, n’hi ha de caràcter confidencial, de manera especial aquelles 
contingudes als correus dels responsables polítics. 
 
Segon.-  El Consell considera il·legal qualsevol intromissió en els correus 
electrònics de la institució i adoptarà les mesures precises perquè no hi hagi cap 
redireccionament no autoritzat i conegut inequívocament pels afectats, tret 
d’autorització judicial prèvia. El Consell es compromet a defensar el secret de les 
comunicacions, independentment del seu contingut. 

Tercer.-   El Consell lamenta que s’hagin considerat irrellevants les provades 
intromissions en l’adreça electrònica del President de la Comissió Insular d’Urbanisme 
de Mallorca, i ofereix la seva col·laboració, tècnica i econòmica, per recórrer la 
sentència dictada per l’Audiència Provincial de Palma. 

El Sr. Alemany defensa la moció conjunta i comenta que, arran de la recent sentència 
del cas Bitel, on s’afirma que no és delicte mirar els correus electrònics aliens, creu que 
és urgent evitar que aquest fet torni a succeir. Assegura que els partits que presenten la 
moció consideren que aquesta actuació vulnera el dret a la privacitat i a la intimitat de 
les persones. 
 
La Sra. Munar contesta que els servidors de la xarxa del Consell són totalment 
confidencials i que, per tant, no hi ha cap problema. 
 
Es rebutja la urgència per onze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
abstencions (PP,UM). 
 
 
SEGÓN PUNT.- MOCIÓ, PER LA VIA D’URGÈNCIA, SOBRE 
URBANITZACIONS A SA RÀPITA. 
 
Es dóna compte de la següent Mocio: 
 
El grup de consellers del PSM - Entesa Nacionalista presenta a la consideració del Ple la 
següent: 

M O C I Ó 
 

El Pla Territorial de Mallorca, aprovat definitivament pel Consell de Mallorca en sessió 
de dia 13 de desembre de 2004, estableix la creació de cinc urbanitzacions a Sa Ràpita 
que sumen més de 75 hectàrees i 4.400 places.  
 
Aquests terrenys tenen la condició de sòl rústic en el planejament municipal arrel de dos 
processos de desclassificació de sòl aprovats pel propi Consell de Mallorca. 
 



En el litoral de Campos (i en general en el litoral mallorquí) hi ha prou sòl construït i 
construïble com per haver d’incrementar-lo amb 4.400 places més, provocant una 
ocupació de sòl extraordinària i amb uns beneficis ben escassos per als campaners i 
campaneres. A més, si s’hagués de produir cap increment de sòl urbanitzable, s’hauria 
de preveure com un creixement natural dels nuclis existents i no amb formes 
urbanísticament absurdes com les previstes pel Pla Territorial.  
 
En qualsevol cas, no hi ha cap interès supramunicipal en urbanitzar Sa Ràpita, tret de 
l’operació d’intercanvi amb l’hotel Don Pedro de la Cala de Sant Vicenç, que només 
afecta a una tercera part d’una de les dues àrees de reconversió territorial previstes al 
PTM, la 10.3.1. En canvi, tant l’ART 10.5, com les àrees 2 i 3 de l’ART 10.3 no tenen 
cap càrrega de reconversió territorial efectiva. 
 
Això no obstant, el Ple de l’ajuntament de Campos de dia 30 de juny de 2005 ha iniciat 
la tramitació de les dites urbanitzacions, 
 
Per tot això, el Ple adopta el següent  

 
A C O R D 
 
El Consell de Mallorca rectificarà el Pla Territorial de Mallorca, aprovat en sessió 
plenària de dia 13 de desembre de 2004, a fi de suprimir les àrees de reconversió 
territorial 10.3 i 10.5 que creen cinc noves urbanitzacions a Sa Ràpita amb una extensió 
de 77,50 hectàrees i una capacitat d’allotjament de 4.411 places, tot establint les 
mesures oportunes per tal de garantir la demolició de l’hotel Don Pedro a la Cala de 
Sant Vicenç i l’hotel Rocamar a Sóller." 
 
El Sr. Alorda comenta que aquest és un dels efectes del Pla territorial de Mallorca 
(PTM) que, incomprensiblement, col·loca urbanitzacions devora el litoral: en aquest cas 
es tracta de cinc urbanitzacions a Sa Ràpita, que ocupen 77 hectàrees i 400 places. 
 
Contesta, per al·lusions a la intervenció del Sr. Puche en el P19, que a les dues anteriors 
legislatures que hi havia un pacte, es varen desclassificar 100 urbanitzacions i no es va 
autoritzar cap camp de golf amb oferta complementària, encara que no varen poder 
canviar la Llei de camps de golf. 
 
Creu que tan sols seria acceptable la creació de les urbanitzacions si aquesta operació 
fos un intercanvi de reconversió territorial amb l’hotel Don Pedro de Cala Sant Vicenç 
en aplicació de l’ART 10.3.1 previst al PTM, però sense aplicar les altres àrees. 
 
El Sr. Vicens comenta que és impossible aturar una acció que encara no ha començat, ja 
que per desenvolupar una àrea de reconversió territorial fan falta moltes coses, en 
primer lloc un reglament de reconversió que no està ni aprovat. Per tant, considera que 
no hi ha cap urgència per aturar una acció que encara no s’ha iniciat. 
 
 
Es rebutja la urgència  per onze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i denou 
abstencions (PP,UM). 
 
 



TERCER PUNT.- MOCIÓ PER VIA D'URGÈNCIA DEL GRUP EU- ELS 
VERDS EN RELACIÓ ADQUISICIÓ EMBARCACIONS ANTIGUES. 
 
Es dona compte de la següent Mocio: 
 
M. MAGDALENA TUGORES BAUTISTA, portaveu suplent del grup Esquerra Unida-
Els Verds al Consell de Mallorca, presenta la següent MOCIÓ  PER LA VIA 
D’URGÈNCIA per a la seva consideració davant el proper Ple. 
 
PRIMER.- El mes de novembre de 2004 vàrem presentar una moció, on demanàvem 
que: El Consell de Mallorca iniciarà les negociacions amb altres institucions –Govern 
de les Illes Balears, Ajuntament de Palma- per estudiar la possibilitat d’adquirir algunes 
de les embarcacions antigues construïdes en alguna drassana de la nostra illa. 
 
Aquesta moció fou aprovat per unanimitat al ple del Consell de Mallorca de dia 15 de 
novembre, amb la següent redacció:  
 
"El Consell de Mallorca iniciarà les negociacions amb altres institucions- Govern de les 
Illes Balears, els ajuntaments que hi tenguin interès- per estudiar la possibilitat 
d’adquirir i/o acceptar cessions d’algunes de les embarcacions construïdes en alguna 
drassana de la nostra illa" 
 
SEGON.-  A través de la premsa de dia 22 de maig, tots ens hem conegut assabentat de 
l’existència de la goleta mallorquina “Miguel Caldentey”, construïda a les drassanes de 
Palma el 1916, que es troba en estat ruïnós i abandonada des de fa més de 10 anys en un 
fangar del port de Canet de Rosselló, al sud de França. 
 
L’existència de la goleta, propietat de l’ajuntament de Canet i declarada monument 
històric pel Govern francès, ja ens era coneguda perquè està perfectament catalogada; 
però ara és quan aquest Consell ha de posa en pràctica l’acord del ple de dia 15 de 
novembre passat, ja que a través de la premsa s’ha creat una consciència ciutadans i ja 
que és clarament restaurable, segons els experts, i comparable a les recuperades tant pel 
Museu marítim de Barcelona com al sud de França. 
 
TERCER.-  El nostre patrimoni històric no és sols els edificis emblemàtics de la ciutat 
són tots els vestigis del nostre passat, fins i tot, com demana la ONU el denominat 
“patrimoni intangible”.  
 
Ara tenim l’oportunitat de recuperar i preservar una part de la nostra història; tots sabem 
que la flota pesquera de les Illes Balears i de Mallorca en particular és una de les més 
antigues de l’Estat Espanyol i té un gran interès des del punt de vista històric, però 
també altres embarcacions destinades al transports de passatgers i mercaderies tenen 
també una gran importància i mereixen la seva preservació i consideració com a part del 
nostre patrimoni. Els antics bucs construïts a les Balears tenien fama de ser els millors 
de la mediterrània, els nostres néts no ho han d’oblidar. 
 
QUART.- Tenim el museu de la mar a Sóller i altres mostres del nostre patrimoni 
marítim, per cap comparable al què seria un vaixell construït a Palma en perfecte estat. 
 



Quan diem que necessitam una oferta turística de més qualitat, són actuacions com la 
que sol·licitam la que ens la pot donar. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Esquerra Unida-Els Verds presenta la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD:  
 
El Consell de Mallorca, en el marc de les negociacions establertes amb altres 
institucions (Govern Balears i ajuntaments), avaluarà la possibilitat de l’adquisició i 
restauració de la goleta “Miguel Caldentey”, propietat de l’ajuntament de Canet, al 
Rosselló (França)." 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) explica que és urgent recuperar la goleta mallorquina 
anomenada “Miquel Caldentey” feta a les drassanes de Palma l’any 1916 i que es troba 
abandonada al port de Canet, al Rosselló (França). Creu que el Consell i el Govern 
balear haurien de fer les passes necessàries per tal d’aconseguir-la, ja que en el Ple de 
novembre de 2004 es va aprovar per unanimitat la moció que deia “El Consell de 
Mallorca iniciarà les negociacions amb altres institucions- Govern de les Illes Balears, 
els ajuntament que hi tenguin interès- per estudiar la possibilitat d’adquirir i/o acceptar 
cessions d’algunes de les embarcacions construïdes en alguna drassana de la nostra 
illa”. 
 
Es rebutja la urgència  per sis vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i denou 
abstencions (PP,UM). 
 

PRECS I PREGUNTES  

PUNT 22.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR ANDREU OBRADOR GORNALS A 
L'IL·LM. PRESIDENT DE L'ISSEM. (DESCENTRALITZACIÓ S ERVEIS 
INSTITUT)  
 
Andreu Obrador Gornals, 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: 

Com es troba el procés de descentralització de serveis de S'Institut?  

El Sr. Serra (PP) comenta que es troben en un procés de descentralització dels serveis de 
l’ISSEM, que es divideixen en Palma, comarca d’Inca i comarca de Manacor, així 
mateix s’han creat dos equips més de menors, un a Inca i l’altre a Manacor i un nou 
servei d’atenció a l’usuari integrat per quatre persones. En aquest moments s’està 
formant tot aquest personal i s’està descentralitzant l’arxiu d’expedients i els casos de 
Menors segons la zona. Per acabar, creu que per octubre es podrà obrir la nova oficina 
d’Inca i s’haurà conclòs la reestructuració de l’oficina de Manacor. 
 



PUNT 23.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR. MIQUEL AMENGUAL G UASP A 
L'IL.LM. SR. PRESIDENTE DE L'ISSEM (PROGRAMA DISCAP ACITATS). 
 
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: 

En que consisteix el programa per a discapacitats d'Equinoterapia i Hipoterapia? 
 
El Sr. Serra explica que la hipoteràpia és una teràpia complementària amb l’objectiu 
fonamental de millorar l’equilibri, la coordinació, l’autocontrol, les habilitats motores, 
l’increment de la força i la flexibilitat de les persones amb alguna discapacitat, també 
millora l’autoestima i la confiança en si mateix i facilita la comunicació. Els destinataris 
són persones amb discapacitats psíquiques, físiques i sensorials produint diferents 
beneficis a cada una. 
 
PUNT 24.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR. MIQUEL CÀNEVES VA NRELL A 
L'IL.LM. SR. PRESIDENTE DE L'ISSEM (PROGRAMA FAMÍLI ES 
CANGUR). 
 
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 fer un balanç del programa Famílies Cangur? 
 
El Sr. Serra comenta que s’acaben d’incorporar vuit famílies cangur sumant fins a la 
data d’avui noranta-dues famílies, i un total de cinquanta-tres nins acollits. També 
informa que s’han programat més cursos per a famílies per després de l’estiu. Indica que 
preveuen arribar a cent famílies d’acollida i setanta nins aproximadament a final d’any. 
Recorda que el programa de famílies cangur és per a nins de zero a tres anys . 
 
 
PUNT 25.- PREGUNTA DE L'HBLE. SRA. BÀRBARA BUJOSA PICORNELL A 
L'HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (AMPLIACIÓ CARR ETERA C-
710). 
 
D'acord amb el que preveu l'article 72 punt 2 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, la consellera sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol.licitd de 
RESPOSTA ORAL davant el Plenari. 
 
- Està satisfet el Sr. Conseller d'Obres Públiques amb la solució que el seu departament 
dóna a l'ampliació del tram urbà de la carretera C-710 que discorre pel casc urbà del 
municipi de Banyalbufar? 



 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) demana explicacions a la Sra. Munar sobre la recent 
ampliació de la carretera C- 710 en el nucli urbà de Banyalbufar, ja que l’obra s’ha fet 
en formigó i ha provocat un gran impacte visual, per la qual cosa creu que hauria estat 
millor realitzar-la en paret seca per tal de ser coherent amb l’entorn del poble. 
 
El Sr. Pascual (UM) comenta que a ell li agradava més com estava abans, però 
l’Ajuntament de Banyalbufar havia insistit repetides vegades en què calia fer 
l’ampliació del carrer principal, i una de les poques opcions viables pels tècnics, tenint 
en compte que passa un carrer per baix, era utilitzar el formigó. Justifica que no s’ha 
posat pedra seca, perquè tant sols serveix per decorar i no pot aguantar el pes de la 
carretera principal. També informa que s'ha posat un enllumenat que no existia.  
 
 
PUNT 26.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR. ANTONI ALORDA VIL ARUBIAS A 
L'HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (CONVOCATÒRIA C OMISSIÓ 
SEGUIMENT DEL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA). 
 
D'acord amb el que preveu l'article 72 punt 2 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, la consellera sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol.licitd de 
RESPOSTA ORAL davant el Plenari. 
 
- Quan té previst, el conseller de territori, la convocatòria de la Comissió de seguiment 
del Pla territorial de Mallorca? 
 
El Sr. Vicens contesta que no es pot convocar perquè la Comissió de Seguiment del Pla 
Territorial de Mallorca ja no existeix, es va donar per acabada des del moment en què es 
va aprovar el PTM. Indica que s’hauria de crear una nova comissió, però de moment no 
es preveu. 
 
 
PUNT 27.- PREGUNTA DE L'HBLE. SRA. BÀRBARA BUJOSA PICORNELL A 
L'HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (ELABORACIÓ PLA  
DIRECTOR PATRIMONI). 
 
D'acord amb el que preveu l'article 72 punt 2 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, la consellera sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol.licitd de 
RESPOSTA ORAL davant el Plenari. 
 

- Pensa el conseller de territori elaborar el Pla director de Patrimoni segons 
determina la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears? 

 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) vol aclarir si es durà a terme un nou Pla director de 
Patrimoni, ja que el dia de la inauguració de Son Rossinyol Sr. Vicens va declarar als 
mitjans que redactaria un nou pla, i ella vol aclarir aquesta contradicció. 
 
El Sr. Vicens comenta que ja li va explicar, que el Pla director de l’anterior legislatura 
és passat i que, de moment, no en pensa redactar cap de nou. 
 
 



PUNT 28.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR. ANTONI ALEMANY CL ADERA A 
L'HBLE. SR.  ANTONI PASCUAL RIBOT (AGLOMERACIONS I ACCIDENTS 
CARRETERES). 
 
ANTONI ALEMANY CLADERA, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, presenta per al proper ple ordinari la seguent pregunta, 
amb sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant el Ple, segons contempla l'article 72 del 
ROC, adreçada al Conseller Executiu del Departament d'Obres Públiques, Antoni 
Pascual Ribot. 
 
- Pensa el Consell de Mallorca d'acord amb el Govern de les Illes Balears prendre 
mesures per evitar les aglomeracions i accidents que es produeixen constantment a les 
carreteres de Mallorca? 
 
El Sr. Alemany (PSOE) comenta que actualment hi ha moltes obres a les carreteres de 
Mallorca que provoquen aglomeracions i accidents. Vol saber si el Consell i el Govern 
prendran mesures per arreglar aquesta situació, sobretot a les carreteres de Inca-Sa 
Pobla i a Paguera. 
 
El Sr. Pascual (UM) comenta que el Consell i el Govern estan fent tot el possible per 
senyalitzar al màxim les obres, que aquest estiu hi haurà aglomeracions però que a 
l’estiu passat també ja ni havia sense obres. 
 
 
PUNT 29.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR. COSME BONET BONET A L'HBLE. 
SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (SUPORT PREMSA FORANA). 
 
COSME BONET BONET, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, presenta per al proper ple ordinari la seguent pregunta, amb 
sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a la Presidenta del Consell de Mallorca , Maria Antonia Munar Riutort. 
 
- Creu que 9000 euros anuals són suficients per donar suport a tota la Premsa Forana de 
Mallorca? 
 
El Sr. Bonet (PSOE) es remet a la pregunta escrita. 
 
La Sra. Mulet contesta que els 9.000 euros són pel manteniment de l’Associació de 
Premsa Forana i que s’obriran vies perquè les publicacions tenguin les ajudes pertinents. 
 
 
PUNT 30.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR. MANEL SUÁREZ SALV Á A L'HBLE. 
SR. BARTOMEU VICENS MIR (CAMP GOLF CALVIÀ). 
 
MANEL SUÀREZ SALVÀ, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, presenta per al proper ple ordinari la seguent pregunta, amb 
sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada al Conseller Executiu del Departament de Territori, Bartomeu Vicenç Mir. 
 



- Pensa permetre el conseller del Departament de Medi Ambient i Natura la ubicació 
d'un camp de golf a les immediacions del poble de Calvià? 
 
El Sr. Suárez (PSOE) comenta que en el BOIB núm. 71, de 10 de maig, s’informa sobre 
la utilització d’aigua depurada per destinar al rec del camp de golf de ses Algorfes 
(municipi de Calvià), una possessió que està aferrada al poble. Vol saber si permetrà la 
ubicació d’un camp de golf a les immediacions del poble. 
 
El Sr. Vicens contesta que no hi ha cap golf en tramitació a Calvià,  per tant suposa que 
aquesta és una passa prèvia que realitza l’empresa per tal d’aconseguir una font d’aigua 
depurada, ja que és un requisit per a la futura creació d’un camp de golf. 
 
 
PUNT 31.- PREGUNTA DE L'HBLE. SRA. AINA RADO FERRAN DO A 
L'HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (POLÍTICA DE ME NORS). 
 
AINA RADO FERRANDO, com a consellera del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, presenta per al proper ple ordinari la seguent pregunta, amb 
sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada al President de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, Antoni 
Serra Torres. 
 

- Quina és la política de menors que du a terme l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca? 

 
La Sra. Radó(PSOE) demana al Sr. Serra que expliqui quines accions és duen a terme 
per aturar el gran augment de delinqüència juvenil que es produeix en aquest moments a 
Mallorca. 
 
El Sr. Serra (PP) respon que, com que la pregunta estava redactada més genèricament, li 
explicarà les diverses línies d’actuació sobre la política de menors. 
 
Primer, establir un protocol per unificar el treball jurídic i tècnic de protecció. 
 
Segon, crear un model públic de programació de primera acollida residencial. 
 
Tercer, cuidar la relació en el centre col·laborador d’acolliment residencial. 
 
Quart, potenciar el programa d’acolliment temporal i duplicar-lo. 
 
Cinquè, focalitzar la intervenció protectora del nins. 
 
Sisè, suport als equips tècnics amb un Pla de formació propi. 
 
Setè, descentralitzar els serveis Palma, Inca i Manacor. 
 
Vuitè, concensuar amb totes les entitats col·laboradores del sector  la gestió a realitzar. 
 
Novè, realitzar la feina de prevenció. 
 



Finalment assenyala que totes aquestes tasques es duen a terme amb recursos propis que 
s’han incrementat, cosa que no passa amb els recursos procedents de l’Estat dels quals 
ni tan sols s’ha augmentat l’IPC. 

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

   

         V. i P.  

LA PRESIDENTA  


