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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL INS ULAR DE 
MALLORCA DE DIA 25 DE JUL.IOL DE 2005  

A les onze hores i setze minuts del dia vint-i-cinc 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, Barbara Maria Bujosa Picornell, Miquel Càneves Vanrell, Francesc 
Cañellas Alemany, Caterina Canyelles Marquès, Sara Codina Trenzano, Antonio Coll 
Real, Andreu Crespí Plaza, Carme Feliu Álvarez de Sotomayor, Joan Font Rosselló, 
Dolça Mulet Dezcallar, Miquel Munar Cardell, Miquel Nadal Buades, Andreu Obrador 
Gornals, Gaspar Oliver Mut, Eduardo Puche Castillejo, Francesc Quetglas Rosanes, 
Aina Sebastiana Rado Ferrando, M. Francisca Ramón Pérez de Rada, Margalida 
Rosselló Pons, Fernando Rubio Aguiló, Manuel Suarez Salvà, Catalina Sureda Fons, 
Maria Magdalena Tugores Bautista, Bartomeu Vallori Perelló, Carlos Luis Veramendi 
Mestre. 

També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Miquel 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 4rt s'incorporà el Sr. Andreu Crespí. En el punt 6è s'absentaren els Srs. 
Miquel Nadal, Eduardo Puche i Andreu Crespí. En el punt 7è tornaren els Srs. Eduardo 
Puche i Andreu Crespí i s'absentaren els Srs. Francesc Quetglas i Antoni Alemany. En 
el punt 8è tornà el Sr. Miquel Nadal. En el punt 9è tornaren els Srs. Francesc Quetglas i 
Antoni Alemany. En el punt 10è s'absentaren les Sres. Aina Rado, Bàrbara Bujosa i 
Maria Magdalena Tugores i el Sr. Miquel Nadal. Durant la declaració institucional 
retornà el Sr. Andreu Crespí. En el punt 47è retornaren les Sres. Aina Rado, Bàrbara 
Bujosa i Maria Magdalena Tugores i s'absentà la Sra. presidenta, que tornà en el punt 
49è. Després del recés, en el punt 50è s'incorporaren les Sres. Carme Feliu i Maria 
Binimelis i el Sr. Rafael Bosch. Finalitzat el punt 51è. s'absentà el Sr. Bartomeu Vallori 
i ja no tornà. En el punt 52è. s'absentà el Sr. Francesc Cañellas i ja no tornà. En el punt 
54è. s'absentà el Sr. Joan Font, que tornà en el punt 57è. En el punt 55 s'absentà el Sr. 
Fernando Rubio, que tornà en el punt 57è. En el punt 56è. s'absentà el Sr. Carlos Luís 
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Veramendi, que tornà en el punt 61è. En el punt 57è. s'absentà el Sr. Antoni Alorda, que 
ja no tornà. 

PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (4/7/05).  

S'aprova per unanimitat  
 

PRESIDÈNCIA  

 
PUNT 4.- EXPEDIENT NÚM.15 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 11 de juliol 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 12 de juliol 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. als articles 177 i 179 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 
2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 i 40 del RD 500/1990, de 20 
d'abril i amb les bases 9 i 11 de les d'execució del pressupost per a 2005 he resolt de 
proposar al Ple de la Corporació el següent 
 
PROPOSTA D'ACORD  
 
''PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 15 de modificació de crèdits en el Pressupost 
propi de 2005, d'acord amb el següent detall: 
 

EXPEDIENT NÚM.15 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 
PROPI DE 2005 
    
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-7/05)    
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
00,45240,45701 Aport. Consorci del Joc Hípic de Mca. 55.000,00  
00,45240,75701 Aport.Consorci del Joc Hípic de Mca. 15.000,00  
00,45130,78905 Instituto Fraternidad Misionera Verbum Dei 3.000,00  
00,45900,48913 Universitat de les Illes Balears 4.000,00  
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00,46330,48917 Grup filatèlic Gent Cardassana 3.650,00  
00,46330,47903 100x100 Netsitter, SL p/regata MINI TRANSAT 30.000,00  
20,45130,48961 Conveni Música Mallorca 6.000,00  
20,45290,47903 Conveni Dues Aures 24.000,00  
20,45290,48902 GOB Camp de treball la Trapa 3.000,00  
20,45290,48911 Aportació Hiperbòlic 3.000,00  
20,45290,48912 Aportació Grups d'Esplai de Mallorca GDEM 3.000,00  
65,51830,76202 Ap.Aj.Ariany p/adq.terreny i rehab.imm. 43.000,00  

 
 
TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTR. 192.650,00  

    
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:   
1) Baixes per anulació   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
00,45130,48900 Altres transferències Cultura 3.000,00  
00,45900,22706 Estudis i treballs tècnics N.lingüística 4.000,00  
00,46330,48900 Subvencions Dinamització Rel.Institucionals 3.650,00  
20,45130,48951 Conv.Assoc.Amics Orq.Simfònica Illes Bale. 6.000,00  
20,45290,22699 Altres despeses Servei Joventut 3.000,00  
20,45290,22707 Serveis esportius Servei Joventut 30.000,00  
 TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  49.650,00  
    
2) Romanent de tresoreria   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
99,87000 Romanent de tresoreria p/fin.crèdits extr. 143.000,00  
 TOTAL ROMANENT DE TRESOR. P/C.EXTR. 143.000,00  
    
 SUMA FONS DE FINANÇAMENT C.EXTRAORD. 192.650,00  
*SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUPL-3/05)   
A) RELACIÓ D'AUGMENTS DE CRÈDITS P/SUPLEMENTS:  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
10,12140,62600 Equips informàtics Svei.d'Informàtica 13.500,00  
10,75110,22706 Est.i treb.tècnics Informació Turística 113.151,45  
10,75110,22604 Publ.act.culturals Svei.Inf.Turística 50.000,00  
10,75100,22604 Act.culturals p/fires promoció turística 127.600,00  
10,75100,46301 Subv.Mancomunitat del Nord Promoció turíst. 4.400,00  
20,45400,22001 Premsa i llibres bibliot.arxius museus 42.360,00  
20,45710,48901 Aport.Fundació Teatre Principal de Palma 50.000,00  
65,51830,22706 Estudis i treballs tècnics Coop.i A.Local 24.000,00  
65,51830,76202 Conv.Ajunt. Det.i rep.fuites d'aigua 500.000,00  
 TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS 925.011,45  
    
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS:  
1) Baixes per anulació   
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PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
10,12140,22200 Telèfon servei d'Informàtica  13.500,00  
65,51800,76200 Aport.Ajunt.POS Pla d'Obres i Serveis 500.000,00  
 TOTAL BAIXES P/ANULACIÓ 513.500,00  
2) Romanent de tresoreria  
PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
99 87001 Romanent de tresoreria p/fin.suplements 411.511,45  
 TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA P/SUPL. 411.511,45  
    
 SUMA FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS 925.011,45  
    
*TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (Tra-9/05)  
a) Augments de crèdits per transferències:  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
00,12175,46700 Consorci d'Informàtica 36.060,73  
20,45290,47902 Conveni Mallorca SO, SA 12.006,00  
    
 TOTAL AUGMENTS P/TRANSFERÈNCIES 48.066,73  
    
b) Disminucions per transferències:  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
00,12175,76700 Consorci d'Informàtica  36.060,73  
20,45290,48900 Altres transferències Svei.Joventut 12.000,00  
20,45290,48100 Beques Joves investigadors CIM-UIB 6,00  
 TOTAL DISMINUCIONS P/TRANSFERÈNCIES 48.066,73  
 
SEGON.- Rectificar el concepte/beneficiari de la següent partida del pressupost PROPI 
de despeses de 2005:  
On diu: 
00.45130.47901 Aportació Mallorca SO, SA 12.000,00¿  
ha de dir:  
00.45130.47901 Aportació Vicens Rubio Producciones SL 12.000,00¿ 
 
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''.  
 
Intervé la Sra. Rosselló (EU-Els Verds). Comenta que la planificació del pressupost és 
deficient, ja que es realitzen contínuament modificacions de crèdits. 
 
No entén com ara s’inclou una partida pel Consorci del Joc Hípic, perquè ja fa temps 
que es va crear. Li agradaria aclarir, en primer lloc, referent a l’aportació a l’Ajuntament 
d’Ariany per adquirir terrenys; en segon lloc, saber quines actuacions es duran a terme 
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amb el conveni Dues Aures; en tercer lloc, sobre l’augment de la partida de promoció 
turística, matèria de la qual ni tan sols es té competència; en quart lloc sobre la 
modificació de crèdit per a convenis d'ajudes per a la reparació de fuites d’aigua de 
500.000 € per tal de clarificar si són del Pla d’Obres i Serveis o és un suplement de la 
mateixa partida. Recorda que el Govern balear va anunciar que també duria a terme 
tasques per millorar la xarxa d'aigües i volia saber si aquest tema esta coordinat i quina 
quantitat aporta aquest administració. Per acabar, vol saber si la disminució de 
transferències a la partida de beques per a joves investigadors, farà desaparèixer 
aquestes beques. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) comenta que li agradaria que li aclarissin la inversió de 
70.000€ al Consorci del Joc Hípic. Demana, pel que fa al conveni amb Dues Aures, més 
informació i no entén com una empresa que apareix en el Registre Mercantil com a 
empresa dedicada a la construcció pot encarregar-se de realitzar espectacles com “Los 
Chicos del Coro” i “Andy y Lucas”. També mostra el seu desacord amb l’aportació a 
l’Ajuntament d’Ariany i amb la partida de la promoció turística. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu Grup s'abstindrà, perquè el pressupost del 
Consell és per fer polítiques pròpies i no per augmentar el capítol quatre que ell 
considera una repartidora. De totes maneres, està d’acord amb la partida destinada a la 
reparació de les fuites d’aigua, però no amb la davallada de la partida de política 
juvenil. 
 
El Sr. Flaquer (UM) contesta a la Sra. Rosselló que el pressupost és un element viu, que 
a més es va aprovar per octubre i és normal que durant l’any es realitzin modificacions 
per tal d’ajustar-lo a la realitat. Explica que a Ariany ha sorgit l’oportunitat única de 
rehabilitar un immoble i crear un centre socio-cultural. Respecte al tema de la promoció 
turística comenta que es va firmar un conveni amb IBATUR i que ara, per tal de 
complir el conveni, s’ha habilitat una partida per les despeses. Sobre el Pla d’Obres i 
Serveis comenta que no s’ha reduït cap partida, el que s’ha fet, arran de la signatura dels 
convenis amb la CAIB i els ajuntaments, és habilitar una partida concreta per poder 
complir el conveni. També comenta que la partida dels Joves Investigadors s’ha reduït 6 
€, encara que això no vol dir que aquests col·lectiu no tengui subvencions, ja que el 
Departament de Cultura ha firmat un conveni amb la Universitat de les Illes Balears 
(UIB) que les inclou. 
 
Respon a la Sra. Bujosa que desconeix l’objecte social de l’empresa Dues Aures, que 
pot donar lloc a confusió si no es cerca el nom correctament. Comenta que l’empresa 
organitzarà els concerts de “Los Chicos del Coro” i “Andy y Lucas” perquè a Joventut 
els hi ha semblat correcte.  
Contesta al Sr. Alemany que no han baixat els doblers ni ha Joventut ni al Pla d’Obres i 
Serveis, tan sols han canviat partides generals per altres d’específiques. 
 
La Sra. Rosselló reitera que el pressupost no està prou planificat i que les partides del 
Consorci del Joc Hípic i del conveni amb l’IBATUR ja haurien d’estar previstes. Creu 
que el tema d’Ariany és un poc precipitat i que abans de l’adquisició dels terrenys calia 
fer un estudi sobre les necessitats culturals dels diferents municipis sense tenir en 
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compte qui governi. Assenyala la seva satisfacció perquè es continuïn donant beques 
per a joves investigadors. És per tot això, que el seu Grup s’abstendrà. 
 
Intervé la Sra. Bujosa. Diu que està contenta pels aclariments de les modificacions de 
crèdit. Assenyala que l’empresa Dues Aures és el nom que sortia a la denominació de 
crèdit i que quan ho varen conèixer ells també varen quedar sorpresos. Creu que no és 
una bona política lingüística subvencionar “Los Chicos del Coro” i “Andy y  Lucas” i 
no col·laborar amb el concert Mallorcamón organitzat per l’Obra Cultural Balear i Joves 
de Mallorca per la Llengua. 
 
El Sr. Alemany reitera els seus arguments anteriors relatius a les partides de Joventut i 
del Pla d’Obres i Serveis. 
 
El Sr. Tous, president de l'Institut de l'Esport Hípic, recorda que el president del 
Consorci del Joc Hípic és el Sr. Matas i no la Sra. Munar i que si algú té alguna 
pregunta al respecte el que ha de fer és formular-la al Parlament. Fa un recordatori de 
les actuacions del Consorci, i comenta que el Sr. Flaquer no és culpable de la 
modificació pressupostària perquè fins fa poc no es sabia la quantitat que invertiria el 
Consell. 
 
El Sr. Flaquer respon a la Sra. Rosselló que el tema del Consorci del Joc Hípic ja li ha 
explicat el Sr. Tous; que respecte al conveni amb IBATUR no s’havien pressupostat les 
despeses a l’hora de realitzar el pressupost perquè es desconeixien, però que 
posteriorment és varen planificar les actuacions i aclarir les quantitats i els conceptes. 
Referit al Pla Obres i Serveis explica que els doblers estaven a una partida generalista i 
simplement s’han transferit a una finalista un cop confirmat l’establiment del conveni 
per la reparació de fuites d’aigua. Sobre l'ajuda a Ariany creu que és necessari ja que la 
gent del poble no té cap lloc per reunir-se, que s’ha fet en alguna altra ocasió a diferents 
municipis. Sobre les beques universitàries repeteix que el conveni amb la UIB les 
preveu. 
 
Contesta a la Sra. Bujosa que comprovarà al Registre Mercantil la denominació exacta 
de l’empresa Dues Aures. Així mateix li diu que des del departament de Cultura també 
se subvencionen altres concert i actuacions per tal de millorar l’ús de llengua com, per 
exemple, la Factoria de So. 
 
Diu al Sr. Alemany que es davallen unes partides generalistes perquè a la vegada es 
pugen unes partides finalistes ja que ara es coneix les quantitats i els conceptes a aplicar. 
 
S’aprova la proposta per denou vots a favor (PP,UM), tres en contra (PSM-EN) i onze 
abstencions (PSOE, EU-Els Verds). 
 
 
PUNT 5.- EXPEDIENT NÚM.2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DE 2005 DE L'IEHM  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament d'Economia i Hisenda:  
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"Aquesta Presidència, per Providència de dia 1 de juliol 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 de despeses de 2005, de l'IEHM (OOAA depenent del Consell Insular 
de Mallorca) a l'objecte de poder atendre algunes despeses, les partides a les quals 
s'havien d'imputar no tenien crèdit suficient en el pressupost de 2005. 
 
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular emeté el dictamen preceptiu, amb data 
1 de juliol de 2005, on es fan constar les operacions de modificació de crèdit que es 
proposen per atendre les despeses esmentades, i d'acord amb allò que es preveu en el 
Capítol III Secció 2ona. articles 177 a 179 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 
2/2004 de 5 de març, concordants 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 2004, he resolt de proposar 
al Ple de la Corporació la següent  
 
 
PROPOSTA D'ACORD  
 
''1r.- Aprovar l'expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2005 de 
l'IEHM (OOAA depenent del Consell Insular de Mallorca, d'acord amb el següent 
detall: 
 

EXPEDIENT NÚM.2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 
L'IEHM DE 2005 
    
* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUPL-1/05)   
A) RELACIÓ D'AUGMENTS DE CRÈDITS P/SUPLEMENTS: 
  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
01,45230,22602 Publicitat i propaganda Institut Hípic 92.647,75  
01,45230,62300 Maquinària, instal·lacions Institut Hípic 30.000,00  
01,45230,63200 Obres reposició Institut Hípic 30.000,00  
 TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS 152.647,75  
    
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS:  
1) Romanent de tresoreria  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
99 87001 Romanent de tresoreria p/fin.suplements 152.647,75  
 TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA P/SUPL. 152.647,75  
    
 SUMA FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS 152.647,75  
    
 
2n.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions 
en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s'hagi 
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complit el que disposa l'article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les 
bases del Règim local, i també l'article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes locals. " 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup s’abstindrà, ja que han intentat 
esbrinar la modificació de crèdit i no han aclarit gaire a què es destinaran els doblers, ja 
que pareix ésser que la partida de publicitat està vinculada a altres partides i no queda 
clar l’ús que se’n farà. 
 
Intervé la Sra. Bujosa (PSM-EN). Demana més informació ja que la que han rebut és 
contradictòria amb la donada a la Junta Rectora. 
 
El Sr. Flaquer assegura que la informació donada a la Junta Rectora és la correcta, però 
que els doblers que s’inclouen a la partida de publicitat no són per aquest fi, ja que hi ha 
un contracte tancat amb l’empresa Continental. Proposa fer un canvi de partida i que en 
lloc de a la partida 01.45230.22602 Publicitat i propaganda Institut Hípic figuri a la 
partida 01.45230.21000 Conservació general immobles Institut Hípic, i així assegurar 
que no es gastaran els doblers en publicitat. 
 
La Sra. Tugores comenta que la seva tasca és revisar la feina de l’equip de govern i que 
la informació i l’error ha estat d’ells. 
 
La Sra. Bujosa anuncia que el seu Grup està d’acord amb la proposta del Sr. Flaquer, 
però demana que intentin utilitzar les partides pel seu fi per tal de no embullar. 
 
S’aprova la proposta per vint-i-dos vots a favor (PP, UM, PSM-EN), i onze abstencions 
(PSOE, EU-Els Verds). 
 
 
PUNT 6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM 18  DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L'INSTIT UT DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA 2005 (CEX-3/05, SUPL-
3/05 I GEN-3/05)  
 
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 12 de juliol de 2005, vista la proposta del 
President de l'ISSEM d'11 de juliol de 2005 i atenent a les necessitats que s'hi 
especifiquen, ordenà la incoació d'un expedient de modificació de crèdits en el 
Pressupost de l'ISSEM de 2005, a l'objecte de poder atendre algunes despeses, les 
partides a les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses en l'esmentat pressupost. 
 
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, el dia 12 
de juliol de 2005, en el qual es fan constar les operacions de modificació de crèdit que 
es proposen per atendre les despeses esmentades, i d'acord amb allò que es preveu en el 
Capítol III Secció 2ona. article 177 i 181 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 
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la base 9 i 12 de les d'execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 2005 he 
resolt de proposar al Ple de la Corporació el següent 
 
PROPOSTA D'ACORD  
 
''1r.- Aprovar l'expedient núm. 18 de modificació de crèdits en el Pressupost de 
despeses l'ISSEM de 2005, d'acord amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NUM. 18 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 
L'ISSEM DE 2005 
Crèdits extraordinaris (CEX-3/05):  
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS (EXT-3/05):  
 
A) Relació d'Augments de crèdits P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
 
CODI      CONCEPTE     IMPORT 
 
30.31352.48903    As. Can Gazà-ICES    18.000,00 
 
TOTAL AUGMENTS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS   18.000,00€ 
 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  
BAIXES P/ANULACIÓ:  
 
CODI      CONCEPTE     IMPORT 
 
30.31352.48902   Aportació Es Refugi     18.000,00€  
 

TOTAL baixes p/anulació   18.000,00€ 
  
TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
18.000,00€ 
  
SUPLEMENTS DE CRÈDIT (SUPL-3/05):  
 
A) Relació d'Augments de crèdits P/SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
CODI      CONCEPTE     IMPORT 
 
30.31355.48903   Aportació Nuevo Horizonte    12.000,00€ 
 
TOTAL AUGMENTS P/SUPLEMENT DE CRÈDITS    12.000,00€ 
 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS DE CRÈDIT:  
BAIXES P/ANULACIÓ:  
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CODI      CONCEPTE     IMPORT 
 
30.31352.48902   Aportació Es Refugi     12.000,00€  
 

TOTAL baixes p/anulació  12.000,00€  
 
TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS DE CRÈDIT   12.000,00€  
 
GENERACIÓ DE CRÈDIT (GEN-3/05):  
 
A) Generació de crèdits en el pressupost d'ingressos 
 
CODI      CONCEPTE     IMPORT 
 
02.40100   Aportació Consell de Mallorca    699.200,00€  
 
TOTAL AUGMENTS PRESSUPOSTS D'INGRESSOS    699.200,00€ 
 
B) Augments en les partides de despesa  
 
CODI      CONCEPTE     IMPORT 
 
30.31343.48903 Ateneu Alcari       22.000,00€ 
40.32300.48911  Subvenció Associació Federació Persones Majors  657.200,00€ 
60.45202.48949  Fundació Calvià 2004     20.000,00€ 
 
TOTALS AUGMENTS PARTIDES DE DESPESA    699.200,00€ 
 
2n.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril 
reguladora de les bases del Règim local, i també l'article 169 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març''.  
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) assenyala que el pressupost de l’ISSEM es modifica 
contínuament i que això és fruit d’una mala planificació. Considera que aquesta 
ampliació de 657.000€ a l’Associació de Federacions per a persones majors, ja hauria 
d’estar planificada, perquè és una quantitat molt significativa. Demana quines 
actuacions duran a terme des de l’associació. També voldria saber perquè es donen 
20.000€ a la Fundació Calvià per a l’organització del II Festival d'Escacs a Calvià i no 
ho fa directament l’ISSEM. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) demana també aclariments sobre la partida a l’Associació de 
Federacions per a persones majors, ja que 657.000€ és una quantitat molt elevada. 
 
Intervé la Sra. Rado (PSOE). Felicita a l’ISSEM per la subvenció a Nuevo Horizonte, 
creu que és l’únic col·lectiu que realitza aquesta tasca i que és indicat ajudar-la 
econòmicament. Per altra banda, està en desacord amb la subvenció a l’Associació de 
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Federacions per a persones majors, ja que creu que no té prou capacitat de gestió per 
manejar tant de doblers. Considera que d’aquesta manera tan sols surten beneficiats un 
nombre determinat d’associacions i que les altres queden sense cobrir, i posa l'exemple 
d'una associació a la qual es va denegar una subvenció de 600 euros. 
 
El Sr. Serra (PP) recorda que l’associació Nuevo Horizonte tracta malalts terminals i 
que és una tasca molt lloable, també destaca la feina de Can Gazà. Contesta a la Sra. 
Rosselló que l’Associació de Federacions per a persones majors aglutina actualment 
200 clubs de gent gran dels 290 que hi ha a Mallorca. Aquestes associacions agrupen 
50.000 persones associades, gestionen 200 monitors de gent gran i fan 3.000 activitats 
cada any. Considera que és una de les aportacions més rendibles que fa l’Institut tant en 
l’àmbit social com en el de la salut. 
 
Comenta que hi ha una altra associació que agrupa col·lectius de gent gran i que ja rep 
una subvenció nominativa. Per acabar, comenta que hi ha una convocatòria general de 
subvencions per a gent gran i que si les associacions compleixen tots els requisits se’ls 
atorga la subvenció sense cap problema. 
 
La Sra. Rosselló reitera el seus arguments sobre la subvenció a l’Associació de 
Federació per a persones majors, pensa que podria ser que es fes per camuflar la gran 
quantitat final que rep l’esmenta federació. Demana al Sr. Serra que per favor contesti la 
pregunta sobre el Campionat d'Escacs. 
 
La Sra. Bujosa comenta que es repeteix amb aquesta modificació de crèdit de la gent 
gran el mateix que va succeir l’any passat i demana si la resta d’associacions tendran el 
mateix augment proporcional. 
 
Intervé la Sra. Rado. Demana al Sr. Serra que apliqui l’augment a tota la gent gran i per 
tant doni 2.180 ptes. per cada un d’ells, per tal de no fer parts i quarts. 
 
El Sr. Serra contesta a la Sra. Rosselló que a Calvià es va fer l’any passat la primera 
Olimpíada d’Escacs i va ser un èxit, és per això que creu que aquesta activitat s’ha de 
consolidar i l’ha de realitzar el mateix organisme que ho va fer el passat any. Sobre el 
tema de la modificació de crèdit pensa que és una manera d’actuar, al pressupost inicial 
s’aproven les despeses ordinàries i en cas d’haver-hi possibilitats pressupostàries es fa 
una modificació de crèdit per aconseguir realitzar més activitats. Aquestes activitats, 
que afavoreixen la salut i tenen efectes psicològics favorables són, entre altres, ball, 
manualitats, gimnàstica i excursions. 
 
S’aprova la proposta per desset vots a favor (PP, UM) i tretze en contra (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 
 
 
PUNT 7.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL CONSELL DE 
MALLORCA CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2004  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament d'Economia i Hisenda:  
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"Vist que la Comissió informativa General i especial de Comptes d'aquesta Corporació 
en compliment del que disposa l'article 212.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març va dictaminar el 
Compte general del Consell de Mallorca corresponent a l'exercici de 2004, elaborat pels 
serveis d' Intervenció i informat per la Interventora general el 13 de maig de 2005. 
 
Vist d'altra banda que l'esmentat Compte General es va sotmetre a informació pública 
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 87 de 7 de 
juny de 2005 i tauler d'anuncis d'aquesta Corporació, pel seu examen i formulació per 
escrit de les objeccions i observacions pertinents, durant un termini de quinze dies 
hàbils i vuit més, sense que dintre d'aquest termini s'hagi presentat cap reclamació. 
 
Vist el que estableix l'article 212.4 del citat Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, es sotmet al Ple d'aquesta Corporació l'adopció del següent ACORD: 
 
"Aprovar el Compte General del Consell de Mallorca de l'exercici de 2004, elaborat 
pels serveis d'intervenció i dictaminat per la Comissió de Serveis Generals i Especial de 
Comptes en data 27 de maig de 2005 , el qual està integrat pel de la pròpia Entitat i els 
dels Organismes Autònoms Institut de l'Esport Hípic de Mallorca (IEHM) i Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca (ISSEM) i que comprèn els estats i documents a 
que fan referència l'article 209 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març i les Regles 416 i 425 de la 
Instrucció de Comptabilitat para la Administració Local" 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) diu que votarà en contra, ja que no ha rebut tota la 
informació que ha sol·licitat. 
 
El Sr. Flaquer no entén com la Sra. Bujosa votarà en contra d’un tràmit administratiu 
com és el Compte General del Consell de Mallorca, que li ha enviat la informació amb 
el format que tenen ells a Intervenció i que com que demanen tantes coses no hi són a 
temps a respondre-ho tot. 
 
La Sra. Bujosa respon al Sr. Flaquer que el seu Grup s’abstindrà si així ho creu més 
adequat. També comenta que de qualsevol manera creu que per fer la feina d’oposició 
cal aclarir moltes dades i tal vegada convindria agilitar els tràmits i millorar l’intercanvi 
d’informació. 
 
El Sr. Flaquer no accepta que la Sra. Bujosa digui que no té tota la informació. 
Puntualitza que els demanen tanta informació que els hi van traient en la mesura dels 
recursos humans, que no pensa posar un funcionari per realitzar només aquestes tasques 
i, que si vol consultar factures pot anar-hi ella mateixa i fotocopiar-les. 
 
S’aprova la proposta per devuit vots a favor (PP, UM), i dotze en contra (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 
 

DEPARTAMENT DE CULTURA  
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PUNT 8.- MODIFICACIÓ DELS PERCENTATGES ESTABLERTS P ER 
L'ARTICLE 174.3 DEL REAL DECRET LEGISLATIU 2/2004, DE 5 MARÇ, 
PEL QUE S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADOR A DE LES 
HISENDES LOCALS, I DE L'ACORD DEL CONSELL EXECUTIU RELATIU 
A L'ESTABLIMENT D'UN CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'ALA RÓ PER 
DUR A TERME LA MODERNITZACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURE S DEL 
TEATRE MUNICIPAL D'ALARÓ  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament de Cultura:  
 
"El dia 9 de desembre de 2002 el Consell Executiu va acordar, entre altres, l'establiment 
d'un conveni amb l'ajuntament d'Alaró per tal de donar suport, mitjançant una subvenció 
plurianual, a la modernització de les infraestructures del teatre municipal d'Alaró.  
 
El dia 20 de desembre de 2002 es va signar el conveni esmentat, on es recollia les 
següents anualitats: any 2002: 117.589,32€, any 2003: 82.312,52€, any 2004: 
70.553,59€, any 2005: 58.794,66€. 
 
El Ple del Consell de Mallorca, el dia 13 de desembre de 2004, va adoptar, entre 
d'altres, modificar els percentatges establerts a l'article 174.3 del Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, per tal que es pogués poder fer efectiu l'augment de l'anualitat de l'any 2004, 
sol·licitada per l'ajuntament d'Alaró per tal de no perdre aquella part de l'anualitat de 
l'any 2002 que no s'havia pogut justificar. Posteriorment, en virtut d'aquest acord 
plenari, el dia 15 de desembre de 2004, la Presidència del Consell de Mallorca, a traves 
d'un decret d'avocació per motius d'urgència, va modificar l'acord del Consell Executiu i 
el conveni esmentats més amunt i va fixar l'anualitat de l'any 2004 en 162.244,20€ en 
haver-la augmentat en 91.700,20€.  
 
No obstant això i com a conseqüència de l'endarreriment que ha patit l'execució de les 
obres de modernització, no es va poder lliurar tota l'anualitat del 2004. Per aquest motiu, 
el Departament de Cultura del Consell de Mallorca, va sol·licitar que la part no 
justificada (70.544,00€) s'incorporés al pressupost de 2005 per tal de garantir la seva 
eficàcia i el seu lliurament. En aquest mateix sentit, l'escrit del batle de l'ajuntament 
d'Alaró, de data 16 de març de 2005, explica que l'endarreriment en l'execució de les 
obres s'havien produït per causes aliens a l'ajuntament i per aquest motiu demanava que 
s'augmentés l'anualitat del 2005 del conveni assenyalat amb aquella part de l'anualitat de 
l'any 2004 que no es va percebre, es a dir, 70.544,00€. 
 
La memòria del director insular de Cultura, de 30 de juny de 2005, explica la necessitat 
i els motius per tal de procedir al canvi de l'anualitat de l'any 2005 del conveni ressenyat 
per tal de reflectir l'augment de l'anualitat sol·licitada.  
 
En el pressupost del Departament de Cultura hi consta la partida 20.45130.76204 amb la 
RC número d'ordenat 200500004556, dotada amb 58.794,66€, amb la qual es pot fer 
front a l'anualitat d'enguany i per fer front a l'augment ressenyat de 70.544,00€ existeix 
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la partida 20.45130.76284 amb les RC 2005000045916 (26.352,16€) i 200500045918 
(44.191,84€). 
 
L'informe justificatiu del secretari tècnic del Departament de Cultura, de 30 de juny de 
2005, exposa els fonaments legals per procedir a la modificació dels percentatges 
establerts per l'article 174.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel que 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i a la de l'acord 
adoptat pel Consell Executiu, el dia 9 de desembre de 2002, relatiu a la modernització 
de les infraestructures del Teatre Municipal d'Alaró, per tal de fer efectiu l'augment de 
l'anualitat ressenyada. 
 
L'informe emès pel servei jurídic del Departament de Cultura es pronuncia sobre els 
aspectes jurídics esmentats del present expedient. 
 
La Intervenció General d'aquesta institució ha fiscalitzat en sentit favorable la present 
proposta d'acord. 
 
Aquesta consellera executiva del Departament de Cultura, en virtut de la lletra e) de 
l'article 31 del Reglament d'Organització del Consell de Mallorca, eleva a la 
consideració del Ple del Consell de Mallorca, previ dictamen de la Comissió 
Informativa, la següent proposta d' 
 
PROPOSTA D'ACORD  
 
1.- Modificar els percentatges establerts per l'article 174.3 del Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, per fer efectiu l'augment de l'anualitat de l'any 2005 del conveni signat amb 
l'ajuntament d'Alaró el dia 20 de desembre de 2002 en 70.544,00€, a l'empara dels arts. 
174.2 a), 3 i 5 del text legal esmentat, atès que per causes no imputables al beneficiari 
no es va procedir al lliurament total de l'anualitat de l'any 2004. 
 
2.- Modificar l'acord adoptat pel Consell Executiu, el dia 9 de desembre de 2002, relatiu 
a la modernització de les infraestructures del Teatre Municipal d'Alaró, en el següent 
sentit: 
- Allà on diu: ' Establir amb l'Ajuntament d'Alaró (...), de la manera següent (...): 
Any 2005: 58.794,66€ (...) 
 
- Ha de dir : Establir amb l'Ajuntament d'Alaró (...), de la manera següent (...): 
Any 2005: 129.338,66€ (...) 
 
3.- Modificar la clàusula primera del conveni, signat el dia 20 de desembre de 2002, 
entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Alaró, titular del CIF P 0700100 A, a fi de 
reflectir l'augment de l'anualitat de l'any 2004, en el següent sentit: 
 
- Allà on diu: 'Any 2005: 58.794,66€'' 

- Ha de dir: Any 2005: '129.338,66€ (...)" 
 

4.- Notificar aquesta resolució als interessats."  
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S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA   

 
PUNT 9.- CONVENI ENTRE L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIAL S I 
ESPORTIUS DE MALLORCA I L'AJUNTAMENT D'INCA PER A L A CESSIÓ 
TEMPORAL DE L'ÚS DE L'EDIFICI PER DESTINAR-HO A DEL EGACIÓ DE 
S'INSTITUT A INCA  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca:  
 
"Vist l'informe emès pel coordinador de programes de l'Institut en data 7 de juliol de 
2005 on consten els següents: 
 
" El Ple del Consell en sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2003 va aprovar 
definitivament la constitució de l'organisme autònom de caràcter administratiu Institut 
de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en endavant l'Institut, l'objecte fonamental 
del qual és l'exercici, de forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes 
per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i esports. 
 
D'acord amb la Disposició Addicional Segona dels seus estatuts ( BOIB núm. 133, de 
23-09-2003), l'Institut es subrogarà a partir del dia 1 de gener de 2004 en tots els drets i 
obligacions del Consell relatius als serveis i competències atribuïts a l'esmentat Institut. 
 
Això va fer que, entre d'altres, l'Institut es subrogués en el contracte de lloguer d'un 
immoble ubicat en el terme municipal d'Inca (Avinguda d'Alcudia, 25), amb una durada 
fins el 31 de juliol de 2005, i destinat a la seu del centre comarcal de serveis socials. 
 
La propietària de l'immoble, recentment ha comunicat la seva voluntat de no prorrogar 
el contracte. 
 
Paral·lelament, l'Institut té previst iniciar un procés de descentralització per tal d'apropar 
l'administració als ciutadans de l'illa de Mallorca, així com potenciar els serveis socials 
que s'ofereixen en els centres comarcals actualment existents. La creació i la 
implantació de Unitats d'Atenció al Ciutadà de s'Institut s'emmarca dins el projecte més 
ampli de modernització i millora de la qualitat dels serveis públics, el qual té per 
objectiu fonamental la millora dels serveis que es presten als ciutadans/es. 
 
Objectiu general  
 
Donar resposta a les demandes d'informació, de registre de documents, i de tramitació 
d'alguns procediments administratius que realitzen els ciutadans i ciutadanes de 
Mallorca a les dependències de s'Institut (Inca, Manacor i Palma). 
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Objectius específics: 
 
Millorar la relació de la institució amb els ciutadans/nes de Mallorca. 
 
Aproximar els serveis que presta s'Institut als ciutadans (deslocalització geogràfica: 
delegacions a Inca i Manacor). 
 
Reduir el temps d'espera per obtenir informació. 
 
Simplificar i facilitar els tràmits administratius. 
 
Augmentar la presència de s'Institut en els municipis de Mallorca. 
 
Conèixer les necessitats i les demandes de serveis dels usuaris de 
s'Institut.L'Ajuntament d'Inca és titular del Quarter General Luque mitjançant conveni 
atorgat amb el Ministeri de Defensa de data 4 de maig de 1995, i posteriorment elevat a 
escriptura pública atorgada davant el Notari d'Inca, Sr. Sebastià Antic Verdera el dia 19 
de setembre de 1996, núm.96 del seu protocol. Aquest immoble consta de distints 
edificis, entre els quals es troba el pavelló núm. 4, i ha manifestat a l'Institut la seva 
voluntat de cedir a l'Institut l'ús de la segona planta de 673'95 m2 , espai es cedirà 
suficientment distribuït i equipat amb el mobiliari necessari per tal de destinar-lo a la 
finalitat sol·licitada per l'Institut, tot d'acord amb les condicions que figuren en el 
conveni que s'incorpora com a annex a la present proposta'. 
 
Vists els informes tècnic, jurídic i de fiscalització.  
 
PROPOSTA D'ACORD  
 
1r. Aprovar el CONVENI ENTRE L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I 
ESPORTIUS DE MALLORCA I L'AJUNTAMENT D'INCA PER A LA CESSIÓ 
TEMPORAL DE L'ÚS DE L'EDIFICI en el termes explicats més amunt. 
 
2n. Autoritzar i disposar una despesa per un import total d'UN MILIÓ D'EUROS 
(1.000.000'00 €), d'acord amb la següent distribució per anualitats: 
 
Exercici 2005: CINQUANTA MIL EUROS (50.000'00€) amb càrrec a la partida 30 
31359 48900 del vigent pressupost de despeses de l'Institut. 
 
Exercici 2006: CENT MIL EUROS (100.000'00 €) amb càrrec a la partida que 
correspongui. 
 
Exercici 2007: CENT MIL EUROS (100.000'00 €) amb càrrec a la partida que 
correspongui. 
 
Exercici 2008: CENT MIL EUROS (100.000'00 €) amb càrrec a la partida que 
correspongui. 
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Exercici 2009: CENT MIL EUROS (100.000'00 €) amb càrrec a la partida que 
correspongui.Exercici  
 
Exercici 2010: CENT MIL EUROS (100.000'00 €) amb càrrec a la partida que 
correspongui. 
 
Exercici 2011: CENT MIL EUROS (100.000'00 €) amb càrrec a la partida que 
correspongui. 
 
Exercici 2012: CENT MIL EUROS (100.000'00 €) amb càrrec a la partida que 
correspongui. 
 
Exercici 2013: CENT MIL EUROS (100.000'00 €) amb càrrec a la partida que 
correspongui. 
 
Exercici 2014: CENT CINQUANTA-MIL EUROS (150.000'00 €) amb càrrec a la 
partida que correspongui."  
 
Intervé la Sra. Tugores (EU-Els Verds). Comenta que comparteix els objectius 
específics del conveni: millorar la relació de la institució amb els ciutadans, aproximar 
els serveis que presta l’Institut als ciutadans, reduir el temps d’espera per obtenir 
informació..., també entén que el contracte del local anterior amb un particular s’acaba i 
que l’ISSEM necessita una nova local a la comarca. 
 
Assenyala que la quantitat per la qual es firma el conveni és desproporcionada, un total 
d’un milió d’euros, i que, tal vegada, es podria pensar en comprar un local propi. 
Demana al Sr. Serra (PP) que expliqui el sentit i els terminis econòmics del conveni. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) creu que s’hauria de canviar el sistema d’intervencions i parlar 
en primer lloc a la persona que presenta la proposta perquè així es pugui explicar. 
Per començar comenta que la nova ubicació de serveis socials és una bona opció i que 
està content que es faci el canvi. Pensa que la inversió és per trenta anys i que es paga 
tot els deu primers anys, voldria saber si això és correcte. També vol aclarir si les noves 
dependències estaran llestes el novembre i si, mentre tant, les oficines romandran 
obertes. Assenyala que la quantitat fixada en el conveni és raonable si es té en compte 
els preus dels lloguers actuals. Està content per la unificació de serveis socials i de l’ús 
públic que es donarà al quarter General Luque. Vol saber si els equipaments mobles, un 
cop acabat el conveni, seran propietat de l’ISSEM o de l’Ajuntament d’Inca. 
 
Intervé la Sra. Rado (PSOE). Comenta que comparteix l’exposició de motius de la 
proposta del Sr. Serra i creu que és important descentralitzar els serveis. Considera 
adequat el conveni amb l’Ajuntament d’Inca, però voldria aclarir la durada, pensa que 
és bo que l’espai d’aquestes dependències es dupliqui. Demana al Sr. Serra explicacions 
sobre el primer pagament de 50.000 €, tenint en compte que fins el novembre en 
principi no és tendrà el local, també voldria aclarir la data real de lliurament i el termini 
dels pagaments. 
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El Sr. Serra (PP) comenta a la Sra. Tugores que els consellers que han parlat ja li han 
contestat la pregunta sobre l’import del conveni. Agraeix a tots que comparteixin els 
objectius de la descentralització dels serveis. Diu que el local que tenien llogat fins ara 
era de tan sols 300 m2 i que l’actual tendrà 600 m2, a més el lloguer serà amb un 
organisme públic i per trenta anys, la qual cosa dóna més seguretat i consolidació del 
servei a Inca. 
 
Contesta al Sr. Alorda que el conveni és per trenta anys però que el pagament es farà els 
primers catorze anys per tal d’agrair els esforços a l’Ajuntament a l’hora d’habilitar 
l’espai. En relació al termini de finalització de les obres, comenta que possiblement serà 
el mes de novembre i que si hagués algun problema habilitarien un espai per donar 
continuïtat al servei. 
 
Sobre la dotació de mobiliari i lloguer de local, explica que és conjunta ja que 
l’ajuntament té una oferta d'equipament molt interessant i així s’aconseguirà una 
homogeneïtat de tot l’edifici. També comenta que al pis de baix s'ubicaran els Serveis 
Socials de l’ajuntament i així s’optimitzarà la relació entre les dues administracions. 
 
Intervé la Sra. Tugores. Assenyala que el tema de la descentralització ja fa estona que 
s’està realitzant, que la col·laboració amb altres administracions és bona per aconseguir 
millorar els serveis als ciutadans. Comenta que fa uns mesos el seu Grup va proposar 
cedir uns terrenys per tal de realitzar habitatges protegits a Palma, però malauradament 
no va fructificar. Creu que el pagament del conveni en deu anys pot dur problemes a la 
tresoreria de l’ISSEM i considera que s’hauria pogut trobar una solució més adient. 
 
El Sr. Alorda vol clarificar el període de pagaments i la durada del conveni. Ell entén 
que la cessió serà per trenta anys i que es pagarà tot els deu primers anys, creu que és 
una important bestreta econòmica però que val la pena ja que troba que serà una bona 
inversió per Inca i per la comarca. 
 
La Sra. Rado afirma que ja ha aclarit la durada del conveni i la bestreta. Reitera els 
arguments anteriors sobre la col·laboració entre administracions. 
 
El Sr. Serra agraeix el suport de tots els grups. Comenta al Sr. Alorda que la durada i els 
períodes de pagament són els que ell ha esmentat. Creu que, en aquest cas, la 
col·laboració entre administracions ha estat molt profitosa, i que el sistema de 
finançament és el més adequat. 
 
S’aprova la proposta per vint-i-dos vots a favor (PP, UM, PSM-EN) i onze abstencions 
(PSOE, EU-Els Verds). 
 
 
La Sra. Mulet demana la paraula, per al·lusions i per aclarir la qüestió de l'empresa Dues 
Aures. a la qual subvencionen. Informa que l’objecte de l’empresa segons apareix en el 
Registre Mercantil i segons consta en els punts g) i h): organització i producció 
d’espectacles, publicitat, audiovisuals destinades a l’oci i entreteniment. Finalment, i el 
que considera més important, a l'IAE està sota l'epígraf 965.2, anomenat espectacles a 
l’aire lliure. 
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La presidenta assenyala que es comunicarà per escrit l’esmentat aclariment sobre 
l’empresa Dues Aures, tant al grup PSM-EN com als mitjans de comunicació. 
 

DEPARTAMENT DE TERRITORI  

 

PUNT 10.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA “SQUARE FORM WITH CUT”, 
OBRA DE HENRY MOORE, UBICADA AL PALAU MARCH DE PALM A. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura “Square Form With Cut”, obra de Henry Moore, ubicada al Palau 
March de Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 1 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 1 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de 
l’informe tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 11 
de febrer de 2005 i l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de 
Patrimoni Històric de data 23 de març de 2005, que s’adjunten al 
present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura “Square Form With Cut”, obra 
de Henry Moore, ubicada al Palau March de Palma, la descripció del 
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qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 2004 que s’adjunta 
i forma part integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al 
Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de 
Patrimoni Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al 
Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la 
seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de l’Administració 
General de l’Estat. 

 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 11.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA “TRENTANNI”, OBRA 
D’ANDREA CASCELLA, UBICADA AL PALAU MARCH DE PALMA.  

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura “Trentanni”, obra d’Andrea Cascella, Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 7 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 7 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
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pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura Trentanni, obra d’ Andrea Cascella, 
la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 2004 
que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

III. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al 
Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni 
Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari 
General de Béns Mobles de l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
PUNT 12.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA “LARGE TOTEM HEAD” , 
OBRA DE HENRY MOORE, UBICADA AL PALAU MARCH DE PALM A. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura “Large Totem Head”, obra de Henry Moore, ubicada al Palau 
March de Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 6 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 6 de juny de 2005. 
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Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de 
l’informe tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 11 de 
febrer de 2005 i l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de 
Patrimoni Històric de data 23 de març de 2005, que s’adjunten al present 
acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura “Large Totem Head”, obra de 
Henry Moore, ubicada al Palau March de Palma, la descripció del qual 
figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 2004 que s’adjunta i 
forma part integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al 
Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni 
Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la seva anotació a 
l’Inventari General de Béns Mobles de l’Administració General de 
l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 13.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA “ELOGIO DE LA 
ARQUITECTURA II”, D’EDUARDO CHILLIDA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura “Elogio de la Arquitectura II”, obra d’Eduardo Chillida. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 
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Atès l’informe jurídic, de data 8 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 8 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura Elogio de la Arquitectura II, 
d’Eduardo Chillida, la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 
28 de maig de 2004 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

III. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al 
Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni 
Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari 
General de Béns Mobles de l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 14.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA “COQUILLE”, OBRA 
D’AGUSTIN CARDENAS, PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura “Coquille”, obra d’Agustín Cárdenas, Palma. 
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A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 8 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 8 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de l’informe  
tècnic   emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 11 de febrer de 2005 i 
l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni Històric de data 29 
de març de 2005 que s’adjunta al present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura “Coquille”, obra d’Agustín Cárdenas, 
ubicada al Palau March de Palma, la descripció del qual figura a l’informe tècnic 
de data 28 de maig de 2004 que s’adjunta i forma part integrant del present 
acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 15.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA “LÍNIES AL VENT V” , OBRA 
D’ANDREU ALFARO. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 
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" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura “Línies al Vent V”, obra d’Andreu Alfaro. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 8 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 8 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de l’informe 
tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 11 de febrer de 2005 i 
l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni Històric de data 30 
de març de 2005, que s’adjunten al present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura “Línies al Vent V”, la descripció del 
qual figura a l’informe tècnic de data 25 de maig de 2004 que s’adjunta i forma 
part integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 16.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA “LES TRAVAILLEURS DE LA 
MER”, D’ARMAN, CALA RATJADA. 
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Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura “Les Travailleurs de la mer”, d’Arman, Cala Ratjada. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 8 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 8 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura Les Traivailleurs de la mer, 
d’Arman, Cala Ratjada, la descripció del qual figura a l’informe tècnic de 
data 28 de maig de 2004 que s’adjunta i forma part integrant del present 
acord. 

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

III. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al 
Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni 
Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari 
General de Béns Mobles de l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 17.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA PASSÉ ET PRÉSENT 
D’AGUSTÍN CÁRDENAS, PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura Passé et Présent d’Agustín Cárdenas, Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 13 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 20 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura Passé et Présent d’Agustin 
Cárdenas, Palma, la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 
28 de maig de 2004 que s’adjunta i forma part integrant del present 
acord. 

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

III. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al 
Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni 
Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la seva anotació a 
l’Inventari General de Béns Mobles de l’Administració General de 
l’Estat. 
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IV. Aquest acord s’ha de comunicar als interessats, a l’Ajuntament de Palma 
i al Govern de les Illes Balears." 

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 18.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA LLAGOSTA DE CÉSAR 
BALDACCINI, PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura Llagosta de César Baldaccini, Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 13 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 20 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura Llagosta de César Baldaccini, 
Palma, la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 
2004 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

III. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al 
Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni 
Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del 
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Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari 
General de Béns Mobles de l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 19.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA MEDITERRÀNEA DE MA RTÍN 
CHIRINO, PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura Llagosta de César Baldaccini, Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 13 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 13 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura Mediterrànea de Martín Chirino, 
Palma, la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 
2004 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

II. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la 
normativa concordant.  
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III. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al 
Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni 
Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari 
General de Béns Mobles de l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 20.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA VERD ALGA DE PIETR O 
CONSAGRA, PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura Verd Alga de Pietro Consagra, Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 13 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 13 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura Verd Alga de Pietro Consagra, 
Palma, la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 
2004 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 
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II. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la 
normativa concordant.  

III. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al 
Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni 
Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari 
General de Béns Mobles de l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
PUNT 21.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA SENSE TÍTOL, OBRA DE 
JAUME CUBELLS, CALA RATJADA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura Sense Títol, obra de Jaime Cubells, Cala Ratjada. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 13 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 13 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 
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I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’ interessat a la vista de l’informe 
tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 11                                                                                                                      
de febrer de 2005 i l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni 
Històric de data 30 de març de 2005, que s’adjunten al present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’Escultura Sense Títol, obra de Jaume Cubells, la 
descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 2004 que 
s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

V. Aquest acord s’ha de comunicar als interessats, a l’Ajuntament de Capdepera i al 
Govern de les Illes Balears." 

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 22.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA “ORGUE DEL MAR”, O BRA DE 
XAVIER CORBERÓ, PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura “Orgue del Mar”, obra de Xavier Corberó, Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 13 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 13 de juny de 2005. 
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Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de l’informe 
tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 11 de febrer de 
2005 i l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni Històric 
de data 30 de març de 2005, que s’adjunten al present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura “Orgue de Mar”, obra de Xavier 
Corberó, la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig 
de 2004 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al 
Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni 
Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari 
General de Béns Mobles de l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 23.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA CAPTI DE MARCEL MA RTÍ, 
PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura Capti de Marcel Martí, Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 
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Atès l’informe jurídic, de data 27 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 27 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de l’informe 
tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 25 de febrer de 2005 i 
l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni Històric de data 30 
de març de 2005, que s’adjunten al present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’Escultura “Capti”, obra de Marcel Martín, la 
descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 2004 que 
s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 24.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA “ESTELA ROSA”, OBR A DE 
XAVIER CORBERÓ, PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura “Estela Rosa”, obra de Xavier Corberó, Palma. 
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A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 13 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 13 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de l’informe 
tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 11 de febrer de 2005 i 
l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni Històric de data 30 
de març de 2005, que s’adjunten al present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura “Estela rosa”, obra de Xavier Corberó, 
la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 2004 que 
s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 25.- DECLARACIO COM A BÉ CATALOGAT A FAVOR DE L'EDIFICI 
ANOMENAT CAN PUJOL SITUAT AL C/ POU, 24 I 24A DE PA LMA  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament de Territori:  
 
"A la vista que, mitjançant acord de data 23 de juliol de 2004 la Comissió d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
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l'expedient de declaració de bé catalogat a favor de l'edifici anomenat Can Pujol situat al 
c/ Pou, 24 i 24A, Palma. 
 
A la vista que, mitjançant acord de data 22 d'abril de 2005, la Comissió d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 
 
Atès l'informe jurídic, de data 23 de juny de 2005, de la tècnica jurídica del Servei de 
Patrimoni Històric. 
 
Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 27 de juny de 2005. 
Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d'acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent  
 
PROPOSTA D'ACORD  
 

I. Declarar com a Bé Catalogat l'edifici anomenat Ca'n Pujol situat al c/ Pou, 
24 i 24A, Palma, la descripció i la delimitació del qual figuren a l'informe 
tècnic de data 28 de juny de 2004 que s'adjunta i forma part integrant del 
present acord. 

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

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

 
III. Aquest acord s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i s'ha 

d'anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de Mallorca i comunicar-ho 
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva 
anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears . 

 
 
IV. Aquest acord s'ha de comunicar als interessats, a l'Ajuntament de Palma i al 

Govern de les Illes Balears." 
 

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 26.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA SENSE TÍTOL DE JEA N 
ROBERT IPOUSTEGUY, PALMA. 
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Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura Sense Títol de Jean Robert Ipousteguy, Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 27 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 27 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de l’informe 
tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 25 de febrer de 2005 i 
l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni Històric de data 
29de març de 2005, que s’adjunten al present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura sense títol obra de Jean Robert 
Ipousteguy, la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig 
de 2004 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 27.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA DAVY’S PLACE DE LI NDSAY 
DAEN, CALA RATJADA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura Davy’s Place, de Lindsay Daen, Cala Ratjada. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 27 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 27 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de 
l’informe tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 25  de 
febrer de 2005 i l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de 
Patrimoni Històric de data 29 de març de 2005, que s’adjunten al present 
acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura “Davy’s Place”, obra de Lindsay 
Daen, la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig 
de 2004 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al 
Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni 
Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la seva anotació a 
l’Inventari General de Béns Mobles de l’Administració General de 
l’Estat. 
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V. Aquest acord s’ha de comunicar als interessats, a l’Ajuntament de Palma 
i al Govern de les Illes Balears." 

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 28.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA “ESCULTURA” DE JOS É 
MARIA LABRA, CALA RATJADA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura “Escultura” de José Maria Labra, Cala Ratjada. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 27 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 27 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de l’informe 
tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 25 de febrer de 2005 i 
l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni Històric de data 30 
de març de 2005, que s’adjunten al present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’Escultura “Escultura”, obra de José Maria de 
Labra, la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 
2004 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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



 40

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 29.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA TARDOR DE BÁRBARA 
HEPWORTH, PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura Tardor de Bárbara Hepworth, Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 27 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 27 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de l’informe 
tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 25  de febrer de 2005 i 
l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni Històric de data 29 
de març de 2005, que s’adjunten al present acord. 
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II. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura “Tardor”, obra de Bàrbara Hepworth, la 
descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 2004 que 
s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 30.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA MASÍA DE MARCEL MA RTÍ, 
PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura Masía de Marcel Martí, Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 27 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 27 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 
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I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de l’informe 
tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 25 de febrer de 2005 i 
l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni Històric de data 30 
de març de 2005, que s’adjunten al present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’Escultura “Masia”, obra de Marcel Martín, la 
descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 2004 que 
s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

  

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 31.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA FIGUERA DE JULI GU ASCH, 
CALA RATJADA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura Figuera de Juli Guasch, Cala Ratjada. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 27 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 27 de juny de 2005. 
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Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de l’informe 
tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 25 de febrer de 2005 i 
l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni Històric de data 30 
de març de 2005, que s’adjunten al present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’Escultura “Figuera”, obra de Juli Guasch, la 
descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 2004 que 
s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

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

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 

PUNT 32.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA LA MULTIPLICACIÓN DEL 
DODECAEDRO, D’EUSEBIO SEMPERE, PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura La Multiplicación del Dodecaedro d’Eusebio Sempere, Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 27 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 
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Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 27 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de 
l’informe tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 25 de 
febrer de 2005 i l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de 
Patrimoni Històric de data 30 de març de 2005, que s’adjunten al present 
acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura “Multiplicación del Dodecaedro”, 
obra de Eusebio Sampere, la descripció del qual figura a l’informe tècnic 
de data 28 de maig de 2004  que s’adjunta i forma part integrant del 
present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al 
Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni 
Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari 
General de Béns Mobles de l’Administració General de l’Estat. 

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

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 

PUNT 33.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA METAMORFOSI II, 
D’APEL·LES FENOSA, PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura Metamorfosi II, d’Apel·les Fenosa, Palma. 
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A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 27 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 27 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de l’informe 
tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 25 de febrer de 2005 i 
l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni Històric de data 30 
de març de 2005, que s’adjunten al present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura “Metamorfosi II”, obra d’Apel·les 
Fenosa, la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 
2004 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 34.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA GRAVIDEZ DE CÉSAR 
MONTAÑA, PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 
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" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura Passé et Présent d’Agustín Cárdenas, Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 27 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 27 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de l’informe 
tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 25 de febrer de 2005 i 
l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni Històric de data 30 
de març de 2005, que s’adjunten al present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’Escultura “Gravidez”, obra de César Montaña, la 
descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 2004 que 
s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 35.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA FONT D’AUGUSTE FIX , CALA 
RATJADA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura Font d’Auguste Fix, Cala Ratjada. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 27 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 27 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de 
l’informe tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 25 de 
febrer de 2005 i l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de 
Patrimoni Històric de data 30 de març de 2005, que s’adjunten al present 
acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura “Font”, obra d’Auguste Fix, la 
descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 2004 
que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al 
Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni 
Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari 
General de Béns Mobles de l’Administració General de l’Estat. 
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V. Aquest acord s’ha de comunicar als interessats, a l’Ajuntament de Palma i 
al Govern de les Illes Balears" 

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 36.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA MALEKULA I DE BRIG ITTE 
MEIER-DENNINHOF, CALA RATJADA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura Malekula I, de Brigitte Meier- Denninhof, Cala Ratjada. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 27 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 27 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de l’informe 
tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 25 de febrer de 2005 i 
l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni Històric de data 23 
de març de 2005, que s’adjunten al present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura “Malekula I”, obra de Brigitte Meier-
Denninhof, la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 
2004 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

III. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la 
normativa concordant.  
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IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

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

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
PUNT 37.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA LA FLAMME D’APEL·L ES 
FENOSA, PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura La flamme d’Apel·les Fenosa, Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 27 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 27 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per  l‘interessat a la vista de l’informe 
tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 25                                                                                                                                                                                       
de febrer de 2005 i l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni 
Històric de data 30 de març de 2005, que s’adjunten al present acord. 
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II. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura “La Flamme”, obra d’Apel·les Fenosa, 
la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 2004 que 
s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
PUNT 38.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA “CONSTRUCCIÓ”, OBR A DE 
MAX BILL, UBICADA AL PALAU MARCH DE PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura “Construcció”, obra de Max Bill, ubicada al Palau March de 
Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 27 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 27 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
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pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de 
l’informe tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 11 de 
febrer de 2005 i l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de 
Patrimoni Històric de data 23 de març de 2005, que s’adjunten al present 
acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’escultura “Construcció”, obra de Max 
Bill, ubicada al Palau March de Palma, la descripció del qual figura a 
l’informe tècnic de data 28 de maig de 2004 que s’adjunta i forma part 
integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al 
Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni 
Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la seva anotació a 
l’Inventari General de Béns Mobles de l’Administració General de 
l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
PUNT 39.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA ÉLAN DE BALTASAR L OBO, 
PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura Élan de Baltasar Lobo, Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 27 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 
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Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 27 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de l’informe 
tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 11 de febrer de 2005 i 
l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni Històric de data 30 
de març de 2005, que s’adjunten al present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’Escultura “Èlan”, obra de Baltasar Lobo, la 
descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 2004 que 
s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 40.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ D ’INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE MONUMENT, A FAVOR DE 
L’ESGLÉSIA I CONVENT DE JESÚS-MARÍA (ANTIC CONVENT DELS 
MÍNIMS), SINEU. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 
" A la vista que, mitjançant acord de data de 21 de maig de 2004, la Comissió 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la 
incoació de l’expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural, amb categoria de 
Monument, a favor de l’Església i Convent de Jesús-María (antic Convent dels 
Mínims), Sineu. 
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A la vista que, mitjançant acord de data de 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 
Atès l’informe jurídic, de data 4 de juliol de 2005, del TAG de la Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 

 
Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 4 de juliol de 2005. 

 
Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, 
del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències atribuïdes 
per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en matèria de Patrimoni 
Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març 
de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 
 

I. Declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Monument, 
l’Esglèsia i Convent de Jesús-María (Antic Convent dels Mínims) de Sineu, 
la descripció i la delimitació del qual figuren als informes tècnics de data 28 
i 29 d’abril de 2004, que s’adjunten i formen part integrant del present acord. 

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

III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Sineu i al 
Govern de les Illes Balears. 

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

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 41.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ D ’INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE MONUMENT, A FAVOR DE 
L’ESGLÉSIA I CONVENT DE SANTA ANNA (ANTIC CONVENT D ELS 
MÍNIMS), MURO. 
     
Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 
" A la vista que, mitjançant acord de data de 21 de maig de 2004, la Comissió 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la 
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incoació de l’expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural, amb categoria de 
Monument, a favor de l’Església i Convent de Santa Anna (antic Convent dels Mínims), 
Muro. 

 
A la vista que, mitjançant acord de data de 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 
Atès l’informe jurídic, de data 4 de juliol de 2005, del TAG de la Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 

 
Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 4 de juliol de 2005. 

 
Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, 
del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències atribuïdes 
per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en matèria de Patrimoni 
Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març 
de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 
 

I. Declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Monument, 
l’Església i Convent de Santa Anna (Antic Convent dels Mínims) de Muro, 
la descripció i la delimitació del qual figuren als informes tècnics de data 28 
i 29 d’abril de 2004, que s’adjunten i formen part integrant del present acord. 

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

III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Muro i al 
Govern de les Illes Balears. 

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

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
PUNT 42.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA “FEMME ASSISSE”, O BRA DE 
MIGUEL ORTIZ BERROCAL, PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 
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" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura “Femme Assisse”, obra de Miguel Ortiz Berrocal, Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 8 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 8 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de l’informe 
tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 25 de febrer de 2005 i 
l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni Històric de data 30 
de març de 2005, que s’adjunten al present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’Escultura “Femme Assisse”, obra de Miguel 
Ortiz Berrocal, la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de 
maig de 2004 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
PUNT 43.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA “FEMME ASSISSE”, O BRA DE 
MIGUEL ORTIZ BERROCAL, PALMA. 
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Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura “Femme Assisse”, obra de Miguel Ortiz Berrocal, Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 8 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 8 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de l’informe 
tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 25 de febrer de 
2005 i l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni Històric 
de data 30 de març de 2005, que s’adjunten al present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’Escultura “Femme Assisse”, obra de Miguel 
Ortiz Berrocal, la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de 
maig de 2004 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al 
Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni 
Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari 
General de Béns Mobles de l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 44.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA “TORSE DE L’HOMME QUI 
TOMBE”, D’AUGUSTE RODIN. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura “Torse de l’homme qui tombe”, d’Auguste Rodin”. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

 

Atès l’informe jurídic, de data 8 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 8 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Declarar com a Bé Catalogat l’Escultura d’Auguste Rodin “Torse de 
l’Homme qui tombe”, la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 
28 de maig de 2004 que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

III. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al 
Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni 
Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari 
General de Béns Mobles de l’Administració General de l’Estat. 

Aquest acord s’ha de comunicar als interessats, a l’Ajuntament de Palma i al Govern de 
les Illes Balears." 
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S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
PUNT 45.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L’ESCULTURA SENSE TÍTOL, OBRA DE 
FRANCISCO BARÓN, PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

 

" A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació de 22 
d’octubre de 2004, la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé  catalogat 
a favor de l’escultura Sense Títol, obra de Francisco Barón, Palma. 

 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d’abril de 2005, la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració 

 

Atès l’informe jurídic, de data 8 de juny de 2005, del  tècnic jurídic del Servei de 
Patrimoni Històric. 

 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 8 de juny de 2005. 

 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I. Desestimar les al·legacions efectuades per l’interessat a la vista de l’informe 
tècnic emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 11 de febrer de 2005 i 
l’informe jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni Històric de data 30 
de març de 2005, que s’adjunten al present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l’Escultura Sense Títol, obra de Francisco Barón, 
la descripció del qual figura a l’informe tècnic de data 28 de maig de 2004 que 
s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les 
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Illes Balears i insti  la seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de 
l’Administració General de l’Estat. 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
PUNT 46.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PEL FETS TERRORI STES 
PRODUÏTS EL PASSAT 7 DE JULIOL A LA CIUTAT DE LONDR ES . 
 
La presidenta llegeix una declaració constitucional consensuada per tots els grups 
polítics i referida als atemptats terroristes del proppassat 7 de juliol a Londres. 
 
" Els ciutadans i ciutadanes de Mallorca, representats pel seu Consell, volem fer arribar 
el nostre condol a les famílies de les persones que perderen la vida a l’atemptat del 
passat 7 de juliol a Londres, així com la nostra solidaritat amb el dolor de totes les altres 
víctimes i dels seus éssers estimats. 
 
Al mateix temps, volem deixar constància del nostre apreci i suport a les autoritats 
britàniques, especialment a les de la ciutat de Londres. 
 
Els mallorquins expressam el nostre més rotund rebuig i la nostra extrema indignació 
per aquest atemptat perpetrat des de la irracionalitat i l’odi, però mai no confondrem els 
fanàtics assassins amb els creients i practicants d’una religió que, com totes, mereix tot 
el nostre respecte. 
 
Esperam i desitjam que, quan més aviat millor, els assassins siguin capturats per tal que, 
a diferència de les seves víctimes, rebin un judici just i un càstig humà, proporcionat a 
l’extrema gravetat dels criminals fets dels que en són responsables. 
 
Finalment, manifestam la nostra voluntat de no permetre que l’amenaça del fanatisme 
ens faci retrocedir ni un mil·límetre en l’ús de les nostres llibertats, ni en la pacífica 
convivència entre persones de cultures diferents, ni en l’exercici ple de la democràcia. 
 
 
- De la present Declaració se’n donarà trasllat a les autoritat britàniques a través de la 
seva representació consular a Mallorca i diplomàtica a l’Estat-" 
 
 

MOCIONS 
 
PUNT 47.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE NOU 
ESTATUT D'AUTONOMIA . 

" El grup de consellers del PSM-Entesa nacionalista presenta a consideració del Ple la 
següent MOCIÓ: 
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L'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears per la Llei orgànica 2/1983, de 
25 de febrer, en el marc del procés de descentralització política i administrativa previst 
per la Constitució, va suposar la recuperació de les institucions d'autogovern dels pobles 
que formen les Illes Balears. Les dues modificacions de l'Estatut, aprovades per les lleis 
orgàniques 9/1994, de 24 de març, i 3/1999, de 8 de gener, varen permetre ampliar la 
capacitat d'autogovern i algunes reformes institucionals.  

L'Estatut ha permès exercir l'autogovern, dotar-nos d'un corpus normatiu propi, adaptat 
a les necessitats i particularitats de les Illes Balears, i activar polítiques més properes a 
les demandes i interessos de la societat balear.  

Tanmateix, vint-i-dos anys després, l'Estatut actual no satisfà prou la voluntat 
d'autogovern de la nostra societat, el reconeixement identitari i els fets diferencials dels 
pobles que formen les Illes Balears i tampoc no ha permès el finançament just i adequat 
que mereix i necessita el país. Més encara davant les transcendents transformacions 
socials, econòmiques i culturals que viu la nostra societat.  

Per tot això, el Ple adopta els següent: 

Acords 

Donar suport a la redacció d'un nou Estatut d'Autonomia, el qual: 

1.- Assumirà que els pobles de les Illes Balears són una realitat nacional amb llibertat 
per decidir el seu propi futur, a partir del caràcter plurinacional de l'Estat. 

2.- Promourà com a valors suprems de l'autogovern: la convivència democràtica, la 
llibertat, la justícia, la igualtat, la solidaritat, la pluralitat i el respecte mutu, la seguretat 
jurídica, la defensa dels drets humans i la recerca de la qualitat de vida dels ciutadans en 
tots els aspectes, procurant el progrés cultural i un ordre econòmic i social just. 
Assumirà el compromís solemne de fer la seva aportació a la pau, la solidaritat i la 
cooperació efectiva de tots els pobles de la Terra. 

3.- Defensarà les senyes d'identitat, reforçarà la llengua catalana com a llengua pròpia i 
oficial de les Illes Balears, equiparant el seu estatus, com a mínim, al de llengua 
castellana. I aprofundirà en els vincles de nacionalitat comuns amb la resta de Països de 
llengua catalana. 

4.- Establirà els fonaments d'un sistema efectiu de finançament per a les Illes Balears, 
basat en el concert econòmic i el reconeixement dels costos de la insularitat, que acabi 
amb la històrica discriminació econòmica. 

5.- Ampliarà significativament l'autogovern de les Illes Balears tot assumint el màxim 
sostre competencial que permet el present ordenament jurídic, inclosa la relació amb les 
institucions europees, i adoptant mesures per evitar les intromissions competencials de 
l'Estat. Així mateix, assumirà la gestió i execució sobre el propi territori de les matèries 
reservades a l'Estat a fi de fer innecessària l'administració perifèrica. 
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6.- Reforçarà els Consells com a institucions d'autogovern de cada illa, elegits per llista 
electoral específica, amb mecanismes de finançament propis i suficients i garantint els 
mecanismes de control polític i transparència. 

7.- Aprofundirà en el municipalisme i els mecanismes de participació ciutadana. " 

Presenta la moció el Sr. Alorda (PSM). Explica que aquesta és una moció necessària, ja 
que en aquests moments en els mitjans de comunicació s'està parlant de tots els Estatuts 
menys del de les Illes, per tant s'ha de revitalitzar i parlar-ne a tots els fòrums 
institucionals adients. Recorda que el Sr. Nadal va apuntar la possibilitat de fer un debat 
en el Consell, però encara està esperant que es convoqui aquesta sessió. Així mateix 
recorda que en el Parlament hi ha una ponència que està treballant, que els diferents 
grups polítics coincideixen en la necessitat de dur endavant la reforma i que es dóna una 
conjuntura política favorable a aquesta reforma. Malgrat aquesta situació òptima, ell 
considera que el procés està aturat i sembla que s'estiguin esperant instruccions de 
Madrid. D'altra banda exposa que, pel que fa al model d'estatut, s'està oscil·lant entre el 
model valencià i el model català. Davant aquesta situació, diu, el PSM voldria que es 
dugués a terme un debat amb idiosincràsia pròpia i per això presenten aquesta moció, ja 
que creu que el Consell ha d'animar la ponència perquè afronti la reforma de l'Estatut de 
manera valenta i ambiciosa. 
 
Explica que la moció planteja la necessitat d'autodefinir-se com una nacionalitat, ja que 
es tenen tots els trets objectius per ser-hi considerats. Creu que això no tindrà unes 
conseqüències jurídiques immediates, però sí polítiques, ja que depenent de 
l'autodefinició que es faci (província o nació) es podran reclamar les consegüents 
competències. 
 
Considera que un altre punt clau que ha de contemplar l'Estatut és el del finançament, 
perquè creu que si no s'aconsegueix un finançament just fins i tot el propi progrés 
quedarà en entredit. Assenyala que s'està a l'espera de com quedarà reflectida aquesta 
qüestió a l'Estatut. 
 
A la moció també es demana que a l'Estatut, com a Constitució pròpia que és, es 
contemplin els drets i els deures dels ciutadans. 
 
Pel que fa a les competències, pensa que s'ha d'obtenir la màxima sobirania i 
autogovern, encara que és conscient que, com a país petit, n'hi haurà algunes que hauran 
de ser assumides per una entitat ens superior, ja sigui espanyola o europeu, però en cap 
cas seran les que afectin a l'administració pròpia. 
 
Igualment considera que la llengua catalana ha d'actuar com a catalitzador social i per 
tant demanen que rebi, com a mínim, el mateix tractament que la llengua castellana. 
 
Finalment exposa que en un proper debat s'hauria de tractar la qüestió dels Consells en 
el marc de l'Estatut. 
 
Intervé la Sra. Rosselló (EU-Els Verds). Anuncia que votaran a favor. Comenta que està 
d'acord amb els arguments que ha donat el Sr. Alorda i afegeix que s'ha de donar valor i 
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respectar el territori i els recursos naturals de l'illa. També comparteix la qüestió del 
finançament, perquè s'ha d'acabar amb la situació de discriminació en què es troben les 
Illes i és necessari augmentar els ingressos, que s'haurien de destinar a la millora dels 
recursos assistencials i naturals. Així mateix pensa que s'hauria de debatre quin és el 
paper dels Consells, que creu no compleixen les expectatives dels ciutadans i als quals 
s'hauria de dotar de sistemes per augmentar la transparència i el control democràtic. 
 
Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Explica que el seu Grup s'abstendrà en la votació 
perquè entenen que és una moció de posicionament, no una moció de debat. Per ells un 
procés de negociació que ha de comptar amb un ample consens, implica que s'ha de 
saber renunciar, cosa que es veu dificultada si ja hi ha un posicionament institucional 
previ. Seria diferent, assenyala, si la moció fos de debat del Consell, ja que hi hauria 
punts en els quals estarien d'acord, com és la incorporació de nous drets, i d'altres en 
què no, com seria la fórmula de finançament proposada. Així mateix exposa que no 
comparteixen el títol de la moció, ja que l'objectiu és la reforma de l'Estatut, no 
l'elaboració d'un nou Estatut. D'altra banda observa que l'àmbit del debat ha de ser el 
Parlament. Finalment reitera que no és positiu que les institucions constrenyin el debat 
amb posicionaments previs i ho exemplifica amb la postura del seu partit quan es va 
proposar la creació del Consell de Formentera. 
 
Intervé el Sr. Font (PP). En primer lloc mostra la seva perplexitat i afirma que no entén 
que pretén el PSM amb aquesta moció ja que en el Parlament hi ha una ponència ad 
hoc, amb representants de tots els grups polítics i que treballa per aconseguir, de manera 
consensuada, la reforma de l'Estatut. Considera que la via lògica seria que el Sr. Alorda 
es comuniqués amb el representant del seu grup polític a la ponència, el Sr. Riudavets, i 
que aquest formulés els plantejaments pel seu debat, com de fet ja ha succeit. En segon 
lloc, indica que comparteix les tesis del Sr. Quetglas en el sentit que un posicionament 
previ de les institucions condiciona les negociacions i dificulta la feina dels membres de 
la ponència. Així mateix no creu que una moció sigui la fórmula idònia i suficient per 
debatre aquesta qüestió. Finalment demana que el PSM retiri la moció, perquè en cas 
contrari votaran en contra, no pel contingut, ja que de fet hi ha punts en els quals 
podrien estar d'acord, sinó pel caràcter oportunista i perquè aquest no és el fòrum 
indicat. 
 
Intervé el Sr. Nadal (UM). Assenyala, en primer lloc, que no entén la postura del PSM i 
recorda que, fa un temps, va proposar crear un fòrum de discussió sobre la reforma de 
l'Estatut, i no va ser possible. També diu que més que descoordinació entre els 
representants del PSM en el Parlament, sembla que hi ha incomunicació, ja que el 
moment oportú per presentar iniciatives de debat en el si de la ponència era fa uns 
mesos, no ara que la feina està molt avançada. Aprofita per felicitar al PP, per la 
sensibilitat que mostra en alguns temes, com el de la llengua i la defensa d'un 
finançament just, i al PSOE, perquè el Govern de l'Estat espanyol ha anunciat que si hi 
ha un ample consens no s'oposarà a la reforma dels estatuts. Creu que hi ha una 
important i necessària predisposició a aconseguir un ample acord per a la reforma de 
l'Estatut. Tot seguit anuncia que, malgrat considerin la moció inoportuna i formalment 
inadequada, votaran a favor. Explica que la votaran de manera íntegra si en el punt 6 es 
suprimeix la frase "elegits per llista electoral específica", en cas contrari, demanaran que 
es voti desglossada i donaran suport als punts 1, 2, 3, 4, 5 i 6 i votaran contra el punt 7. 
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El Sr. Alorda (PSM) agraeix, en primer lloc, el suport d'EU-Els Verds i reconeix que és 
important que hi hagi un punt on es reculli la sensibilitat ecològica i respecte vers el 
territori. 
 
Al Sr. Quetglas diu que no està d'acord que un procés de negociació sigui un procés de 
renúncies, més aviat considera que des de les Illes Balears el que cal és un procés de 
reafirmació. Lamenta igualment que no estiguin a favor d'un concert econòmic, quan 
altre temps ho defensaven. 
 
Pel que fa a les acusacions que aquest no és el lloc idoni per un debat d'aquesta 
importància, replica que han cercat altres fórmules sense èxit. Així mateix creu que és 
bo que els ajuntaments també presentin propostes i debatin qüestions de l'Estatut, ja que 
lamenta la poca vivor en el debat estatutari que hi ha en aquests moments. D'altra banda, 
observa que la frontera entre oportú i oportunista és molt fina.  
 
Tot seguit respon que el que pretén amb aquesta moció és donar impuls a la ponència, ja 
que, segons les informacions del Sr. Riudavets, no s'hi fa res. Pensa que el problema no 
és de comunicació entre els representants del grup nacionalista, sinó de percepció de la 
situació entre els membres de la ponència. 
 
Agraeix a UM el suport i comunica que està a favor que es votin els punts per separat. 
Finalment diu al Sr. Nadal que lamenta que defensi la política lingüística del Partit 
Popular. 
 
El Sr. Quetglas (PSOE) diu al Sr. Alorda que si en la negociació ningú renuncia a res, 
no s'aconseguirà la reforma de l'Estatut. Així mateix reconeix que el fòrum de discussió 
de la reforma de l'Estatut no és exclusivament el Parlament, però sí és l'únic fòrum de 
decisió i considera que el Sr. Alorda utilitza una argúcia argumental quan proposa que 
el Consell adopti una postura concreta. Finalment, afirma que el seu Grup està en contra 
que el sistema de finançament s'estableixi en l'Estatut, perquè creu que el sistema que 
s'estableixi no té res a veure amb la quantitat de doblers que es rebrà i així mateix 
pensen que el sistema bilateral és perjudicial per a les Illes Balears. Acaba la seva 
intervenció dient que no recorda cap pronunciament del PSOE a favor del concert 
econòmic. 
 
El Sr. Font (PP) vol posar de manifest la doble moral que té l'esquerra davant situacions 
molt semblants, però que són presentades per partits de signes diferents. Recorda com, 
arran de l'enrenou que es va produir quan el seu partit va proposar la creació del Consell 
de Formentera, el PP, en benefici del consens, va retirar la proposta. En canvi, el PSM 
presenta una moció en similars condicions, ells demanen que es retiri i no passa res. 
 
El Sr. Nadal (UM) reitera els arguments anteriors. També recorda al Sr. Alorda que els 
vots nacionalistes no són suficients per dur endavant la reforma de l'Estatut que voldrien 
i per això s'han de fer concessions i aprofitar aquest moment en què els partits 
majoritaris no posen entrebancs a aquestes reformes. Pel que fa al tema lingüístic 
considera que es prou positiu que el PP es mostri favorable a mantenir el que està 
establert a l'Estatut. Finalment reconeix que està molt content que el representant del 
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PSM a la ponència sigui el Sr. Riudavets, una persona amb sensibilitat i coneixement 
dels Consells. 
 
Es voten els punts de la moció per separat. 
 
1. Es rebutja per set vots a favor (UM, PSM-EN, EU-Els Verds), nou abstencions 
(PSOE) i setze vots en contra (PP) 
2. Es rebutja per set vots a favor (UM, PSM-EN, EU-Els Verds), nou abstencions 
(PSOE) i setze vots en contra (PP) 
3. Es rebutja per set vots a favor (UM, PSM-EN, EU-Els Verds), nou abstencions 
(PSOE) i setze vots en contra (PP) 
4. Es rebutja per set vots a favor (UM, PSM-EN, EU-Els Verds), nou abstencions 
(PSOE) i setze vots en contra (PP) 
5. Es rebutja per set vots a favor (UM, PSM-EN, EU-Els Verds), nou abstencions 
(PSOE) i setze vots en contra (PP) 
6. Es rebutja per cinc vots a favor (UM, PSM-EN, EU-Els Verds), nou abstencions 
(PSOE) i devuit vots en contra (PP) 

7. Es rebutja per set vots a favor (UM, PSM-EN, EU-Els Verds), nou abstencions 
(PSOE) i setze vots en contra (PP) 

PUNT 48.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE 
INCONVENIENTS PEL TRÀNSIT DEGUT A LES OBRES A LES 
CARRETERES DE MALLORCA 

Es dóna compte de la següent Moció: 

 " Quan el Partit Popular va perdre les eleccions autonòmiques de l'any 1999 es va posar 
clarament de manifest que durant els 16 anys que havia governat aquesta Comunitat no 
s'havia preocupat en absolut de les infrastructures de comunicació, exceptuant tal 
vegada el túnel de Sóller, tristament famós per raons alienes a la viabilitat. Ni les 
infrastructures ni el desenvolupament del transport públic meresqueren l'atenció dels 
successius governs del PP. 

El Govern Aznar, del qual en formava part l'actual President de les Illes Balears, Jaume 
Matas, va practicar una política d'estrangular el finançament en matèria 
d¿infrastructures i de manca de respecte a les legítimes i democràtiques decisions del 
Govern de les Illes Balears en matèria viària, amb un perjudici clar cap als ciutadans i 
ciutadanes de les nostres Illes. 

Quan el Partit Popular recuperà el Govern l'any 2003 començà amb frenètica 
precipitació, sense una planificació adient i sense tenir en compte els costs ni qui hauria 
de fer front a les despeses, a programar i contractar la construcció d'autopistes 
desmesurades, moltes d'elles innecessàries -com és ara la de ''Inca-Manacor'' - amb 
l'evident objectiu d'inaugurar-les abans de les properes eleccions. 

La precipitació i falta total de previsió ha fet que, en ple estiu, carreteres col·lapsades en 
circumstàncies normals es trobin en obres simultàniament i també, al mateix temps, la 
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manca de possibles itineraris alternatius, la qual cosa agreuja la situació fins a límits 
insostenibles. Els embussos provoquen retards, irritació als conductors i accidents.  

Tot i que les obres acollides als convenis de carreteres amb l¿Estat són gestionades pel 
Govern de les Illes Balears, no per això el Consell de Mallorca en deixa de ser el titular 
i, per tant políticament, i legal i administrativa, responsable de la fluïdesa i seguretat del 
trànsit.  

El Consell no pot romandre de braços creuats davant aquesta situació traspassant la 
responsabilitat al Govern. Com a òrgan competent i titular de totes les carreteres de 
Mallorca, ha de prendre les mesures escaients per evitar que el deteriorament de la 
situació del trànsit a les carreteres de Mallorca empitjori indefinidament per interessos 
partidistes i electorals aliens a les necessitats del trànsit. 

Per aquests motius, el GRUP SOCIALISTA al Consell de Mallorca presenta pel seu 
debat al Ple la següent  

MOCIÓ  

El Govern del Consell procedirà amb caràcter d'urgència a prendre les mesures 
oportunes per pal·liar els inconvenients que les obres en execució comporten al trànsit 
de les carreteres de Mallorca, ordenant, fins i tot i si així cal, la reprogramació de les 
obres per evitar l'agudització de les tensions al trànsit en la temporada alta, garantint la 
màxima fluïdesa possible durant aquesta. 

El Govern de Mallorca es coordinarà amb caràcter permanent i de manera immediata 
amb el Govern Balear per assegurar l'aplicació d'aquestes mesures a les obres 
gestionades per aquest."  

 

Presenta la moció el Sr. Alemany (PSOE). Recorda que en el darrer Ple van demanar al 
conseller d’Obres Públiques si pensava coordinar les obres amb el Govern balear i 
donar solucions a la situació que es viu a les carreteres. La resposta va ser que ja es feia 
tot el possible. Atès que no tenien dret a rèplica, presenten aquesta moció. Diu que a 
l’exposició de motius es fa un recordatori dels fets que han conduit a aquesta situació. 
Afirma que la precipitació en adjudicar i començar les obres i la manca de planificació i 
previsió ha provocat que contínuament hi hagi embossos i talls, tot això durant la 
temporada alta i sense possibilitats que els conductors puguin prendre mesures o vies 
alternatives. Demana que el Consell, titular, encara que no gestor, de les obres, prengui, 
d’ofici, les mesures necessàries per pal·liar els inconvenients que produeixen i 
coordinar-se amb el Govern balear. 
 
Intervé la Sra. Rosselló (EU-Els Verds). Afirma que la situació que s’està produint a les 
carreteres és la conseqüència lògica d’haver programat tantes obres a la vegada. Pensa 
que el Consell ho hauria d’haver previst i planificat abans d’iniciar l’execució. Indica 
que el que més els preocupa d’aquesta situació és que la construcció de noves autopistes 
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no donarà solució al problema real: l’excés de cotxes. Per resoldre aquesta situació el 
que caldria és potenciar el transport públic i cercar altres alternatives. 
 
Intervé el Sr. Alorda (PSM). Indica que està d’acord amb l’anàlisi que ha fet la Sra. 
Rosselló i no vol insistir en la qüestió del model. Pensa que qualsevol obra pública que 
es faci comporta problemes de caire conjuntural, però en aquest cas s’hauria de fer una 
esforç, perquè la situació es troba agreujada per la deficient senyalització i el moment 
econòmic en què s’estan produint les obres. Reconeix que és important comptar amb 
infraestructures, però també és necessari dosificar-les i tenir en compte la vida 
econòmica i els interessos dels ciutadans, i no només el calendari electoral. Considera 
oportuna la moció del PSOE. 
 
Intervé el Sr. Coll (PP). Anuncia que votaran positivament la moció perquè el seu Grup 
està a favor de qualsevol acció favorable a la seguretat a les carreteres, encara que no 
entenen molt bé el sentit la moció, ja que s’està fent tot el que cal i es coordinen les dues 
institucions. Així mateix no està d’acord amb la sol·licitud de reprogramar les obres 
perquè pensa que no es poden aturar. Tot seguit comenta que no li ha agradat 
l’exposició de motius, perquè no entén que té a veure la història de la Comunitat amb 
l’execució de les obres. Així mateix recorda quines van ser les conseqüències per a les 
Illes dels primers 16 anys de govern del PSOE, que l’execució del conveni de carreteres 
no es va dur a terme per culpa del Pacte de Progrés i que les acusacions d’interessos 
electoralistes i partidistes són aplicables al PSOE. 
 
Intervé el Sr. Pascual (UM). Explica que el problema de saturació de les carreteres és 
antic i per aquesta raó fa uns anys es van començar a cercar mesures que van culminar 
l’any 1998 amb un conveni d’actuació en carreteres entre l’Estat i la Comunitat. 
Malauradament no es va executar i va quedar dormit. L’any 2003, amb el canvi de 
govern, hi va haver voluntat de fer-lo realitat, el Govern i el Consell es van posar 
d’acord i es va cercar finançament. La coincidència en la realització de les obres per 
part de les dues administracions dóna aquesta impressió, que es veu reforçada pel fet 
que a Mallorca no hi ha vies alternatives. En qualsevol cas, assenyala que des del primer 
moment hi ha hagut la necessària planificació i coordinació entre les dues 
administracions. Pel que fa a la demanda de programar les obres creu que seria un error 
aturar-les, ja que es continuarien produint embossos. Finalment, anuncia que el seu 
Grup votarà a favor de la moció perquè es demana que es facin unes accions que 
tanmateix ja es duen a terme. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) agraeix que els grups polítics votin a favor de la moció. Tot 
seguit aprofita per concretar alguns punts. En primer lloc reconeix que sempre hi ha 
hagut embossos, però no com els que hi ha ara. En segon lloc, explica que reprogramar 
les obres no vol dir aturar-les, sinó cercar mesures per pal·liar les molèsties als usuaris. 
Observa que la feina del Consell no acaba amb l'adjudicació de les obres, sinó que se 
n'ha de fer un seguiment estricte. En tercer lloc diu que l’exposició de motius és 
l'explicació que ha trobat el seu grup per justificar les presses: 16 anys sense fer res i ara 
es fa tot de cop. Pel que fa a la menció del Sr. Aznar puntualitza que parlaven de l'equip 
de ministres, on hi havia el Sr. Matas, que estava interessat en què el conveni s'obstruís, 
no que quedés adormit. 
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El Sr. Coll (PP) considera que tenia que comentar el tema de l'exposició de motius 
perquè quedarà escrit per a la història. Igualment discrepa que el Sr. Matas obstruís 
l'arribada d'inversions, més aviat pensa que va ser el Pacte de Progrés que no les va 
voler acceptar. 
 
El Sr. Pascual (UM) puntualitza que no ha dit que el conveni estàs adormit, sinó que no 
es va executar al ritme necessari i que posteriorment hi va haver la voluntat política 
necessària per dur a terme aquestes obres. Manté que hi ha una coordinació total entre 
les administracions. Finalment assegura que els preocupa més el seguiment de les obres 
i no ocasionar molèsties als usuaris que no el tema de les adjudicacions o el d'inaugurar 
les obres a l'època pre-electoral. 
 
S'aprova la moció per unanimitat. 

 

PUNT 49.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP SOBRE EL 
TERRORISME. 

Es dóna compte de la següent Moció: 

"  FERNANDO RUBIO AGUILÓ, com a portaveu del grup de Consellers del Partit 
Popular al Consell de Mallorca, presenta per a la seva consideració al proper ple la 
següent MOCIÓ:  
 
Exposició de Motius: 

Durant mes de trenta anys el nostre país ha estat víctima de la duresa terrorista de la 
banda ETA, la qual ha actuat copejant les nostres institucions democràtiques, i ha 
assassinat a homes i dones innocents destruint famílies senceres.  

Els terroristes han fet us de les armes i no de les paraules per aconseguir les seves 
aspiracions polítiques, i ho han fet atemptant contra la llibertat del ciutadans espanyols. 

Des de el Govern de la UCD, els nostres representants han intentat dialogar per arribar a 
una solució negociada del conflicte, així va començar a l'any 1981, passant pels 
contactes del Argel, fins arribar als contactes de Zurich. El 16 de Setembre de l'any 
1998, ETA anuncia una treva indefinida i deixa les armes per negociar, fet que va 
produir la obertura d'un procés de diàleg amb es Govern d'Espanya i que 
desafortunadament va servir per que els terroristes es reorganitzessin i tornessin a matar. 
Amb aquest fet la banda assassina demostrà a tota la ciutadania que el seu únic 
llenguatge es el de la violència i no el de les paraules. 

Al desembre del 2000 es va constituir el Pacte per les llibertats i contra el terrorisme, 
pacte que representa la immensa majoria dels ciutadans de la nostra democràcia, i que te 
per objectiu el rotund rebuig de la violència terrorista, i la aplicació de l'Estat de dret 
com a eina fonamental per lluitar contra els terroristes i el seu entorn. 
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L'Estat de Dret reaccionà amb la il·legalització de Batasuna, i acorralant a tot l¿aparell 
econòmic, polític i social de la banda terrorista ETA.  

El 11 de març de 2004 el terrorisme islàmic va atemptar a Madrid contra la nostra 
societat, per primera vagada al nostre país. 

Per tot això el Grup de Consellers del Partit Popular proposa al Ple per a la seva 
aprovació els següents 

ACORDS: 

El Ple del Consell de Mallorca rebutja la violència del terrorisme nacional i 
internacional. 

El Ple del Consell de Mallorca manifesta la seva voluntat de que s'apliqui l'Estat de Dret 
contra els terroristes, els seu entorn i contra els partits polítics que els representen. 

El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern espanyol a que no es mantingui cap 
negociació amb els terroristes mentre no abandonin definitivament les armes. 

El Consell de Mallorca insta al Govern espanyol a que la Llei de partits polítics sigui 
aplicada en tot cas i sense excepció, i a que s¿investigui la legalitat del ''Partido 
Comunista de las Tierras Vascas'' i les seves possibles relacions amb la banda terrorista 
ETA." 

ESMENA DE MODIFICACIÓ ALS ACORDS 2, 3 I 4 DE LA MOCIÓ 
PRESENTADA PELS GRUPS PSM-EN, PSOE I EU-ELS VERDS. 
 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca rebutja la violència del terrorisme nacional i 
internacional. 
 
2.- El Consell de Mallorca expressa la seva sol.lidaritat amb les víctimes del terrorisme. 
 
3.- La violència terrorista, sigui estatal o internacional, com a mètode d'una pretesa 
acció política és inacceptable i incompatible amb la democràcia. El rebuig a la violència 
terrorista respon a les conviccions democràtiques, en la fe en la raó, en la paraula, en la 
vida i en la llibertat i es basa en la falta de legitimitat de qui intenta mitjançant la 
violència, imposar idees a la sobirania dels ciutadans. 
 
4.- La ciutadania de l'estat espanyol exigeix que ETA es dissolgui i deixi les armes. La 
tasca política ha de contribuir al final de la violència, reafirmant que si se produeixen les 
condicions adequades per a un final dialogat de la violència, fonamentades en la 
voluntat de posar-hi fi, el Consell de Mallorca recolza els processos de diàleg entre els 
poders competents de l'estat i els que decideixin abandonar la violència. 
 
5.- El Consell de Mallorca manifesta la determinació de fer feina tots junts per acabar 
amb la violència terrorista i s'hi afegeix una condició imprescindible: la unitat 
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democràtica dels partits polítitcs i l'eliminació de la confrontació partidària en la política 
antiterrorista. 
 
6.- El Consell de Mallorca expressa la convicció que la col.laboració entre les diferents 
forcés de seguretat ja siguin internacionals, estatals o autonómiques és indispensable per 
a l'eradicació de la violència terrorista." 
 
 
El Sr. Rubio (PP) considera que aquesta moció és de defensa de les llibertats i contra el 
terrorisme. Fa un resum, recollit a l'exposició de motius, dels intents de tots els governs 
de la democràcia per resoldre la qüestió i dialogar amb ETA, sense que, en cap moment, 
aquesta organització hagi deixat de matar ni mostri intenció de deixar les armes. Així 
mateix diu que a aquesta situació i a partir de l'any 2004 s'afegeix l'amenaça del 
terrorisme internacional sobre l'Estat espanyol. 
 
A continuació presenta els punts d'acord de la moció, que considera compatibles amb 
qualsevol ideologia política i en els quals es demana que les institucions públiques no 
siguin febles front els terroristes ni front a les minories radicals que el defensen o no s'hi 
oposen. Anuncia que a la segona intervenció comentarà l'esmena que han presentat els 
altres partits perquè considera interessant incloure algun dels punts i comentaris que es 
proposen. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) es mostra d'acord en què fa massa anys que es sofreix 
el terrorisme d'ETA, al que ara s'ha d'afegir el terrorisme internacional, però creu que 
s'han produït alguns avenços gràcies a les actuacions de les forces de l'ordre i a la 
cooperació internacional. Així mateix pensa que és molt important que totes les forces 
democràtiques estiguin unides contra el terrorisme i no s'actuï de manera partidista i 
discrepa del discurs del PP que, creu, patrimonialitza la lluita contra el terrorisme. A 
continuació llegeix l'esmena conjunta que han presentat el PSOE, PSM-EN i EU-Els 
Verds i diu que està feta amb un talant diferent a la confrontació. 
 
La Sra. Bujosa (PSM) està d'acord en què el terrorisme és un problema de tots, però 
lamenta que en el Pacte per les llibertats no hi estiguin representats tots els partits 
polítics. 
 
Tot seguit comenta la proposta del PP i diu que, en cas que no s'arribi a un acord sobre 
la moció conjunta, votaran a favor del primer punt, s'abstindran en el segon, perquè 
l'estat de dret s'ha d'aplicar a tothom, donaran suport al punt tercer. Pel que fa al quart 
punt, mostra el desacord perquè pensa que la investigació correspon a la Fiscalia, no al 
Govern. 
 
Finalitza la seva intervenció afirmant que el PSM rebutja la violència, està en contra de 
la utilització partidista del terrorisme i, sobretot, està a favor de la solidaritat amb les 
víctimes del terrorisme. 
 
El Sr. Crespí (PSOE) observa que la condemna al terrorisme és un dels temes on es 
dóna major suport per part de la ciutadania. Ara bé, considera que altra cosa són els 
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instruments per combatre'l, que creu sempre han de ser utilitzats amb prudència i dintre 
l'estat de dret. 
 
Pel que fa a la moció creu que està escrita amb passió i adverteix que s'ha d'anar alerta 
en la manera com es diuen les coses. Puntualitza que l'esmena conjunta que presenta 
l'oposició tracta de posar intel·ligència a les accions. Observa que el tercer punt està en 
la línia del que es va aprovar en el Congrés dels Diputats i creu que per intentar parlar 
no es perd res, encara que no s'ha de deixar decaure l'acció policial i s'ha d'actuar amb 
contundència, passió i intel·ligència. 
 
Referent al 4rt punt considera que no té sentit perquè el Poder Judicial ja està fent la 
investigació pertinent. 
 
Finalment proposa que es faci un recés per tal que els Grups es puguin posar d'acord i 
arribar a una declaració unànime. 
 
El Sr. Vicens (UM) indica que seria important que tots els grups arribessin a un acord. 
Tot seguit demana que es descontextualitzi la moció i que es faci referència a tots els 
terrorismes. Recorda que quan és parla del terrorisme realment s'està parlant de les 
llibertats i drets més bàsics, els quals creu que no s'han de debatre, i que és necessari 
que les democràcies siguin fermes. Finalment anuncia que està d'acord amb les esmenes 
que s'han presentat. 
 
El Sr. Rubio (PP) respon a la Sra. Bujosa que ell també lamenta que no tots els partits 
estiguin representats en el Pacte per les llibertats. Puntualitza que s'ha d'aplicar l'estat de 
dret als terroristes perquè no sempre ha estat així. 
 
Al Sr. Crespí diu que considera totalment correcte utilitzar l'expressió "l'estat de dret 
contra els terroristes", perquè l'estat de dret és l'estat de les llibertats. 
 
Pel que fa a la moció accepta que en el punt 4 es digui "El Consell de Mallorca insta al 
Govern espanyol a que s'apliqui la Llei de partits", pel que fa als punts 4 i 5 de l'esmena 
proposa que s'afegeixin, ja que creu no tenen res a veure amb el que ells han presentat. 
Finalment proposa que el punt tercer de la moció i de l'esmena es consensui i que es 
demani que no es negociï mentre no es deixi definitivament la violència. 
 
La presidenta essent les 14,40 hores proposa que s'interrompi la sessió fins a les 17'00 i 
que, mentre, els portaveus consensuin els punts d'acord. 
 
A les 17'10 es reprèn la sessió. 
 
El Sr. Rubio (PP) llegeix l'acord a què s'ha arribat. 
 
" 1.- El Ple del Consell de Mallorca rebutja la violència del terrorisme nacional i 
internacional. 
 
2.- El Consell de Mallorca expressa la seva solidaritat amb les víctimes del terrorisme 
 



 71

3.- La violència terrorista, sigui estatal o internacional, com a mètode d’una pretesa 
acció política és inacceptable i incompatible amb la democràcia. El rebuig a la violència 
terrorista respon a les conviccions democràtiques, en la fe en la raó, en la paraula, en la 
vida i en la llibertat i es basa en la falta de legitimitat de qui intenta mitjançant  la 
violència, imposar idees a la sobirania dels ciutadans. 
 
4.- La ciutadania de Mallorca  exigeix que ETA es dissolgui i deixi les armes. La tasca 
política ha de contribuir al final de la violència, reafirmant que si se produeixen les 
condicions adequades per a un final dialogat de la mateixa, fonamentades en la voluntat 
de posar-hi fi, el Consell de Mallorca recolza els processos de diàleg entre els poders 
competents de l’estat i els qui  abandonin la violència definitivament. 
 
5.- El Consell de Mallorca manifesta la determinació de fer feina tots junts per acabar 
amb la violència terrorista i s’hi afegeix una condició imprescindible: la unitat 
democràtica dels partits polítics, l’eliminació de la confrontació partidària en la política 
antiterrorista i l’aplicació de les normes que des de  l’estat de dret permetin lluitar  
contra els terroristes i els qui els donen suport. 
 

6.- El Consell de Mallorca expressa la convicció que la col·laboració entre les distintes  
instàncies judicials i les diferents forces de seguretat ja siguin internacionals, estatals o 
autonòmiques és indispensable per a l’eradicació de la violència terrorista." 
 
 
S'aprova la moció per unanimitat.  
 

PUNT 50.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL EU-EV POSIBILITAT 
ADQUISICIÓ EMBARCACIONS ANTIGUES. 

Es dóna compte de la següent Moció: 

" 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 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” 
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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 aquest 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. Tugores (EU-Els Verds) presenta la moció considerant que la capacitat de 
reacció de l'equip de govern no ha estat massa ràpida, atès que hi ha una moció sobre la 
recuperació del patrimoni marítim aprovada des del mes de novembre i que no s'ha fet 
res per intentar la recuperació d'aquesta goleta. Recorda les vegades que han presentat 
aquesta moció per via d'urgència. Finalment explica que el punt d'acord demana que 
s'avaluï la possibilitat d'adquirir i restaurar l'esmentada goleta. Pel que fa a l'adquisició 
no creu que el cost sigui un obstacle, ja que l'Ajuntament de Canet del Rosselló està 
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disposat a la cessió pel preu simbòlic d'un euro. Pel que fa a la restauració, creu que els 
tècnics haurien d'emetre un informe previ, ja que és possible que estigui molt 
deteriorada. 
 
El Sr. Alorda (PSM) dóna suport a la proposta d'EU-Els Verds. Recorda que el seu Grup 
va presentar un prec a la Comissió Insular de Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric 
(CIOTUPH) i que el conseller va respondre que no tenien recursos. Creu que no costa 
res i és important que des de Mallorca es mostri sensibilitat per la preservació del 
patrimoni fet a les Illes i es doni un petit toc d'atenció al propietari institucional de 
l'embarcació que, d'altra banda, incompleix la llei francesa de patrimoni. 
 
El Sr. Bonet (PSOE) anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció perquè creu que 
és necessari que la tasca de preservació del patrimoni prossegueixi després de 
l'aprovació de les normes. 
 
El Sr. Puche (PP) diu que el seu Grup donarà suport a la moció i felicita a la Sra. 
Tugores per la seva perseverança. 
 
El Sr. Nadal (UM) disculpa l'absència del conseller Borràs. Tot seguit exposa que el seu 
Grup donarà suport a la moció perquè demana que s'avaluï la possibilitat d'adquisició i 
restauració. D'altra banda explica que els tècnics han comentat que l'estat de 
conservació del Miquel Caldentey és deficient, que les despeses de trasllat possiblement 
serien elevades i que hi hauria dificultats per recuperar el vaixell d'allà on es troba. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) agraeix el suport unànime i demana que l'equip de 
govern doni compte de l'avaluació que es faci. Finalment considera que s'hauria de ser 
més receptiu a debatre qüestions que l'oposició presenta per via d'urgència. 
 
El Sr. Alorda (PSM) felicita a EU-Els Verds per l'èxit que ha aconseguit la moció. 
 
S'aprova la moció per unanimitat. 

 

INTERPEL.LACIONS 

PUNT 51.- INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA EL GRUP DEL PS M-EN AL 
IL.ILMO.SR.PRESIDENT DE L'ISSEM ( CENTRE DE TECNIFI CACIÓ 
ESPORTIVA DE CALVIÀ). 
 
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 al proper Ple ordinari la següent interpel·lació.  
 
Tema: CENTRE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA CALVIÀ  
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El grup de Consellers del Grup PSM-EN vol interpel·lar al PRESIDENT ISSEM sobre 
el centre de tecnificació esportiva de calvià. " 
 
 
El Sr. Alorda (PSM) recorda que el seu Grup no es va oposar a la creació del Consorci 
de Tecnificació Esportiva de Calvià perquè estaven d'acord en la finalitat, encara que no 
estaven d'acord en la forma, perquè creien que dificultaria el control i seguiment. Pensa 
que aquest temor ha esdevingut una realitat i que la única informació de què disposa 
l'oposició és la que apareix a la premsa. Explica que s'han assabentat que hi ha un 
macroprojecte, en el qual considera que hi ha més interessos urbanístics i privats que 
esportius. No entén què hi fa un camp de golf, 6 camps de futbol, la creació de 100 
places, quan ell entenia que el consorci volia aprofitar la nombrosa planta hotelera 
tancada a l'hivern, ni una macroàrea comercial. Tampoc entén molt bé la ubicació que 
s'ha triat, que considera beneficia uns propietaris concrets, amb un important impacte 
paisatgístic. Explica que també han transcendit irregularitats a l'hora de segregar els 
terrenys, que han de mantenir l'ús agrari, que creu no és compatible amb el Centre de 
Tecnificació Esportiva. Així mateix explica que han intentat demanar informació sobre 
el projecte al conseller del Territori, que els ha remès al Pla territorial de Mallorca. Per 
totes aquestes qüestions demana quin és el parer del representant del Consell en el 
Consorci del Centre de Tecnificació esportiva i quina és la postura del Consell al 
respecte. 
 
El Sr. Serra puntualitza que el Consorci és una iniciativa del Govern balear i de 
l'Ajuntament de Calvià. Recorda, així mateix, que els grups de l'oposició, a l'època del 
Pacte de Progrés, estaven d'acord en la creació d'un Centre de Tecnificació Esportiva a 
càrrec dels fons recaptats per l'ecotaxa. Pensa que és important que l'ISSEM participi en 
el Consorci pels beneficis que representarà per l'esport base i perquè disposa d'un dels 
millors equips tècnics en medicina esportiva de l'Estat i assenyala que aquesta és 
l'aportació que fa l'ISSEM. Pel que fa a la part política creu que la tasca és determinar la 
necessitat de tenir el centre i marcar les característiques que ha de tenir el centre. 
Assenyala que l'ISSEM, com a representant del Consell, ha participat a les comissions 
corresponents i ha presentat propostes i ha arribat a acords. Diu que estan satisfets de la 
recepció dels suggeriments tècnics esportius i que no entren en les altres qüestions, 
només volen que hi existeixi el centre, que estigui en un lloc que compleixi la 
planificació urbanística i que sigui sostenible econòmicament. Finalitza afirmant que 
per a les qüestions urbanístiques ja hi ha experts abastament. 
 
El Sr. Alorda puntualitza que li agradaria conèixer el parer com a representant de l'òrgan 
de govern, que en darrera instància representa al Ple. Així mateix lamenta que el 
Consell tengui un paper tan poc rellevant i tan poc crític. 
 
D'altra banda assenyala que el Consell té un paper important a nivell urbanístic i el 
representant hauria de tenir unes nocions i coneixements i quan es vota el representant 
del Consell hauria de votar en contra de la selecció de la urbanització i més quan l'ús de 
la finca és agrari i que per a l'obtenció de l'interès general hi ha d'haver l'autorització del 
Consell. Creu que el Sr. Serra, com a representant del Consell hauria de dir la seva, ja 
que la dimensió dels terrenys que restaran afectats és prou important per preveure el que 
pugui passar en el futur. 
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Finalment demana a la presidenta que agafi cartes a l'assumpte, que tengui en compte 
les denúncies que han sorgit i la magnitud de l'operació i que vigili perquè el paper del 
Consell sigui més reeixit que fins ara. 
 
El Sr. Serra entén que aquesta ha de ser la postura d'Alorda i que ha de criticar, la qual 
cosa creu que no es negativa, però creu que no s'han de confondre les coses. Recorda 
quines són les competències de l'ISSEM, que no tenen res a veure amb l'urbanisme. 
Creu que el Sr. Alorda ha d'exigir que en el marc del consorci cadascú faci les millors 
aportacions en funció de la seva feina, qualificació i institució a qui representa, de 
manera que s'arribi a tenir el millor centre de planificació esportiu possible. 
 
Afirma que la seva feina continuarà sent de caire tècnic esportiu i amb el desig que es 
compleixi la legislació. Pel que fa a la ubicació reitera que a l'ISSEM no són tècnics 
urbanístics, dels quals ja n'hi ha abastament i el tema està suficientment legislat. 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI 
 
PRIMER PUNT.- MOCIÓ D’URGÈNCIA DE SUPORT A INICIATI VES PER A 
LA CONVIVÈNCIA 
 
" Que presenta al ple del Consell de Mallorca el grup de Consellers del PSM-ENTESA 
NACIONALISTA.  
 
D’uns anys ençà el discurs de tots els partits i els col·lectius de les Illes Balears estan 
començant a assumir el canvi demogràfic que s’ha produït i es produeix encara a les 
nostres illes. 
 
La immigració d’arreu del món és un fet al qual no es pot girar l’esquena, una realitat 
que presenta dificultats, i també moltíssimes oportunitats que s’han de potenciar com 
abans millor: el temps que perdem podria ser irrecuperable. 
 
Per garantir una convivència bona i profitosa, actual i futura, entre tantes cultures, els 
partits amb responsabilitat de gestió tenen el deure de destacar i potenciar els aspectes 
positius d’aquesta convivència, com ara l’oportunitat de conèixer cultures d’arreu del 
món. 
 
Davant la incomprensible, i irresponsable, inactivitat dels poders públics en polítiques 
d’immigració, la societat civil ha adoptat la majoria d’iniciatives. N’és un bon exemple 
la iniciativa de l’Obra Cultural Balear i Joves de Mallorca per la Llengua, dues entitats 
amb prou autoritat en temes culturals, amb una trajectòria admirable en favor del nostre 
país, per la defensa de la llengua i la cultura pròpies i la convivència. 
 
La música uneix, i és precisament una bona dosi d’unió el que necessita actualment 
aquesta societat nostra tan canviant. El festival MallorcaMón és una idea molt bona, en 
positiu, a favor de la comunicació a través de la música, a favor de la convivència no 
solament pacífica sinó clarament profitosa en tots els aspectes de la vida. Hem de viure 
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plegats, i per tant ens hem de conèixer, presentant-nos mútuament la cultura pròpia, fer-
nos amics. És una iniciativa decidida, innovadora, i per això mateix, amb risc. 
 
Tanmateix, segons ha transcendit, el Consell de Mallorca s’ha negat a donar-hi cap tipus 
de suport ―ni des de Cultura, ni des de Presidència, ni l’Institut de Serveis Socials... 
Sembla inconcebible, atesa la impecabilitat, l’oportunitat (la imperiosa necessitat) de la 
iniciativa, més quan el Consell subvenciona d’altres concerts sense tant de valor afegit. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti el següent:  

 
ACORD 
 
El Consell de Mallorca elogia la iniciativa de l’Obra Cultural Balear i de Joves de 
Mallorca per la Llengua en favor de la convivència profitosa de totes les persones i 
cultures que es troben avui a Mallorca i donarà suport econòmic, logístic i humà a la 
iniciativa MallorcaMón Festival." 
 
 
La Sra. Canyelles (PSM) explica que aquest vespre es fa un concert amb l'objectiu de 
fomentar la convivència i servir de pont entre la cultura de Mallorca i els immigrants 
africans. Pensa que hi deu haver algun error quan el Consell no ha col·laborat amb 
aquest acte i que s'hauria de debatre la qüestió perquè no sembli que hi ha una caça de 
bruixes contra l'Obra Cultural i Joves per la Llengua. 
 
Es rebutja la urgència per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
abstencions (PP, UM). 
 
 
SEGON PUNT.- MOCIÓ, PER LA VIA D’URGÈNCIA, SOBRE 
URBANITZACIONS A SA RÀPITA. 
 
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 
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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 (PSM) justifica la urgència de la moció per dues qüestions: perquè és una 
de les poques vies que queda a l'oposició per poder intervenir en el Ple i perquè sembla 
que el PP ha canviat de parer sobre la urbanització de ses Covetes, atès que en el Pla 
territorial de Mallorca es contempla la construcció de cinc noves urbanitzacions a aquell 
indret, i per tant considera que és urgent debatre aquesta qüestió. 
 
Es rebutja la urgència per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
abstencions (PP, UM). 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
PUNT 52.- PREGUNTA DE L'HBLE.SR.MIQUEL AMENGUAL GUA SP A 
IL.ILMO.SR.PRESIDENT DE L'ISSEM (PROGRAMES COMPLEME NTARIS 
ACCIÓ CONCERTADA). 
 
" Miquel Amengual Guasp, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de 
Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, 
segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a l'Il·lm. President del Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres .  
 
Pregunta:  
 
"Ens pot explicar que són els Programes Complementaris a l'Acció Concertada?  
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El Sr. Amengual (PP) llegeix la pregunta. 
 
El Sr. Serra explica que els programes complementaris d'elecció concertada es realitzen 
amb entitats sense ànim de lucre amb l'objectiu que les persones amb discapacitat 
psíquica pugui gaudir i beneficiar-se de l'esport a nivell individual i d'equip. 
 
 
 
PUNT 53.- PREGUNTA DE L'HBLE.SR. MIQUEL CÀNEVES VAN RELL A 
IL.ILMO.SR.PRESIDENT DE L'ISSEM (BALANÇ SANT FERRÀN ). 
 
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: 
 
 " Quin és el balanç del final de temporada a Sant Ferran i les activitats d'estiu 
previstes?  
 
 
El Sr. Càneves (PP) llegeix la pregunta. 
 
El Sr. Serra explica que estan molt satisfets amb l'augment d'activitats a Sant Ferran: 
visites guiades, visites a instal·lacions amb jornades pràctiques de l'esport, classes 
d'educació física, escoles esportives d'hivern. Així mateix diu que durant l'estiu es duran 
a terme activitats nàutiques i aquàtiques. 
 
 
PUNT 54.- .- PREGUNTA DE L'HBLE.SRA. MARIA BINIMELI S AMENGUAL 
A IL.ILMO.SR.PRESIDENT DE L'ISSEM (PLANS PER COMBAT RE EL 
CALOR A LES RESIDÈNCIES). 
 
" Maria Binimelis Amengual, com a consellera 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: 
 
 - Quins plans té S'Institut per a combatre la calor a les residències?  
 
 
La Sra. Binimelis (PP) llegeix la pregunta. 
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EL Sr. Serra respon que, juntament amb la conselleria de Salut i la conselleria de Medi 
Ambient del Govern balear, han iniciat una campanya adreçada a persones amb riscos 
de salut i que es difon aprofitant la xarxa assistencial de l'ISSEM. Així mateix diu que a 
les residències s'estan adoptant una sèrie de mesures preventives i d'implantació d'hàbits 
saludables. 
 
 
PUNT 55.-  PREGUNTA DE L'HBLE.SRA. CATARINA CANYELL ES 
MARQUÈS DAVANT EL PLENARI (MARGINACIÓ LLENGUA CATAL ANA 
INVITACIONS 5È.SEMINARI MODA PASSAREL.LA MALLORCA).  
 
" D'acord el que preveu l'article 72, punt 2 del Reglament Orgánic del Consell de 
Mallorca, la consellera sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol.licitud de 
RESPOSTA ORAL davant el plenari. 
 
- A que es deguda la marginació de la llengua catalana a les invitacions al 5è Seminari 
de Moda de la Pasarel.la Mallorca?  
 
 
La Sra. Canyelles (PSM) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Flaquer (UM) reconeix que ha estat una errada i que a la propera edició ho 
intentaran esmenar. 
 
 
PUNT 56.-  PREGUNTA DE L'HBLE.SRA. BÀRBARA BUJOSA PICORNEL 
DAVANT EL PLENARI ( II FIRA DE CULTURA POPULAR ARRE L 
TRADICIONAL ARRELS DE FESTA). 
 
" D'acord el que preveu l'article 72, punt 2 del Reglament Orgánic del Consell de 
Mallorca, la consellera sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol.licitud de 
RESPOSTA ORAL davant el plenari. 
 

- Segons el criteri de la Sra. Consellera de Cultura, quin ressò ha tengut la II Fira 
de Cultura Popular d'Arrel Tradicional ARRELS DE FESTA?  

 
 
La Sra. Bujosa (PSM) formula la pregunta en els seus termes. 
 
La Sra. Mulet (UM) opina que la segona fira ha tingut un gran ressò dins l'illa i fora, ja 
que han rebut una invitació per participar a la fira de cultura popular i tradicional de 
Manresa i pensa que s'han posat les bases per tal que sigui un referent i fa un repàs a les 
activitats que s'han dut a terme. 
 
 
PUNT 57.- PREGUNTA DE L'HBLE.SRA. BÀRBARA BUJOSA PI CORNEL 
DAVANT EL PLENARI ( ANYS PER ARRIBAR A SER TRADICIO NAL). 
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D'acord el que preveu l'article 72, punt 2 del Reglament Orgánic del Consell de 
Mallorca, la consellera sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol.licitud de 
RESPOSTA ORAL davant el plenari. 
 
- Segons el criteri de la Sra. Consellera de Cultura, quants d'anys s'ha d'ésser popular 
per arribar a ser tradicional? 
 
 
La Sra. Bujosa (PSM) formula la pregunta en els seus termes. 
 
La Sra. Mulet (UM) es remet a les indicacions que donen dos experts en la matèria. 
 
 
PUNT 58.-  PREGUNTA DE L'HBLE.SR. MANEL SUÀREZ SALV À A 
L'HBLE.SR. BARTOMEU VICENS MIR ( AIGÜES DEPURADES L 'EDAR DE 
SANTA PONÇA).  
 
" MANEL SUÁREZ SALVÀ, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, 
amb sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant el Ple, segons contempla, l'article 72 del 
ROC, adreçada al Conseller Executiu del departament de Territori, Hble. Sr. Bartomeu 
Vicens Mir. 
  
Durant la darrera sessió plenària es va formular una pregunta al Conseller de Territori, 
Sr. Bartomeu Vicens, en relació a si el Consell permetria la construcció d'un camp de 
golf a les immediacions del poble de Calvià. De la conversa mantinguda informalment 
amb el Conseller, es va desprendre que no es tenia coneixement de les dades aportades 
per l'equip de consellers socialistes del Consell. Per això es formula la següent pregunta:  
 
Quines han estat les actuacions iniciades pel Consell de Mallorca, des de la darrera 
sessió plenària fins en aquest moment, en relació amb la petició de dur les aigües 
depurades des de l'EDAR de Santa Ponça fins a la possessió de Ses Algorfes, amb la 
intenció de fer-hi un camp de golf?  
 
 
El Sr. Suárez (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Nadal (UM) informa que en el Consell no consta cap petició i per tant no s'ha fet 
cap tràmit al respecte. 
 
 
PUNT 59.- PREGUNTA DE L'HBLE.SRA FRANCESCA RAMÓN PEREZ DE 
RADA A L'HBLE.SRA. MARIA ANTÒNIA MUNAR RIUTORT ( IN GRESSOS 
LOTOTROT). 
 
" FRANCESCA RAMON PEREZ DE RADA, com a consellera del GRUP 
SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la 
següent pregunta, amb sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant el Ple, segons 
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contempla, l'article 72 del ROC, adreçada a la Presidenta del Consell de Mallorca, 
Hble.Sra. Maria Antònia Munar Riutort. 
 
En quina quantitat es xifren els ingressos que, durant aquest any 2005 i fins a la data, es 
deriven de la gestió i explotació de les apostes hípiques externes conegudes com a 
Lototrot?  
 
 
La Sra. Ramon (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Tous Palmer explica que els ingressos del Consorci del Joc Hípic de Mallorca de 
l'1 de març al 30 de juny han estat recaptació bruta 526.300'20 euros, una volta 
descomptats els premis resten 111.330'20 euros. Així mateix s'ha comptabilitzat com 
despesa la taxa fiscal sobre el joc de 20.039'44 euros. 
 
 
PUNT 60.- PREGUNTA DE L'HBLE.SR. ANTONI ALEMANY CLA DERA A 
L'HBLE.SR. BARTOMEU VICENS MIR (  PLA TERRITORIAL 
AJUNTAMENT MARRATXI). 
 
" ANTONI ALEMANY CLADERA, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, 
amb sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant el Ple, segons contempla, l'article 72 del 
ROC, adreçada al Conseller Executiu del departament de Territori, Hble. Sr. Bartomeu 
Vicens Mir. 
  
En diverses ocasions durant els debats al Ple sobre el Pla Territorial de Mallorca el 
conseller Sr. Vicens ha insistit que les actuacions als distints municipis sempre s'han fet 
d'acord amb l'Ajuntament corresponent. Darrerament ha aparegut als mitjans de 
comunicació una polèmica entre el Sr. Vicens i el batle de Marratxí sobre si 
l'Ajuntament havia sol·licitat o no per escrit que el PTM contemplés a Marratxí l'ART 
10.6 a la zona des Crevers. 
 
 Va demanar l'Ajuntament de Marratxí l'ART 10.6 al Pla Territorial, o tot el contrari li 
va ser imposada pel Consell de Mallorca?  
 
 
El Sr. Alemany (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Nadal (UM) respon que va ser fruit de les negociacions i que l'Ajuntament de 
Marratxí va participar en la redacció d'aquesta ART. 
 
 
PUNT 61.- PREGUNTA DE L'HBLE.SRA. MARIA MAGDALENA T UGORES 
BAUTISTA A L'HBLE.SR. BARTOMEU VICENS MIR ( AGRUPAC IÓ 
CAVALLISTA DE SES SALINES). 
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M.Magdalena Tugores Bautista, com a portaveu suplent del Grup de Conselleres 
d’Esquerra Unida-Els Verds presenta la següent PREGUNTA amb resposta ORAL, 
segons l’article 72 del ROC, dirigida al senyor Conseller de Territori, Bartomeu Vicens  
 
Té previst el departament d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, dur 
a terme algun tipus d'actuació per esbrinar si la concessió de l'interès general atorgat a la 
Comissió Insular Ordenació del territori, urbanisme i patrimoni històric a l'Agrupació 
Cavallista de ses Salines (Expedient 000014/2005-IG), s'ajusta als usos reals d'aquesta 
edificació? 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Nadal (UM) informa que l'interès general es va concedir a l'Agrupació de 
Cavallistes de ses Salines per ús com centre hípic, sense que, en cap cas, es pugui 
destinar a habitatge. Així mateix diu que en el Consell no hi ha constància que l'ús real 
no sigui l'autoritzat ni s'ha rebut cap denúncia. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la sessió a les devuit 
hores i deu 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  


