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Secció II - Consells Insulars
Num. 7907

Acord del Ple del Consell insular de Mallorca, mitjançant el qual es procedeix a la correcció d’errada material, de fet o aritmètica comesa en les
aprovacions definitives i en la publicació de la modificació número 1 i de la modificació número 2 del Pla territorial insular de Mallorca.

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de data 12 d’abril de 2012, va aprovar, entre d’altres, el següent acord: 
«1r.- Aprovar la correcció d’errada material, de fet o aritmètica comesa en les aprovacions definitives i en la publicació de la modificació número 1 i de la

modificació número 2 del Pla territorial insular de Mallorca i que es recullen en la documentació annexa: «Correcció d’errades materials, de fet i numèriques, detec-
tades a l’aprovació definitiva de les modificacions número 1 i número 2 del Pla territorial insular de Mallorca. (Expedient: 033/2012-OT)».

»2n.- Ordenar la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d’aquest acord i de la documentació annexa als efectes d’allò previst en l’article 105.2 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.»

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar:
Directament el RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,

en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent al de la publicació d’aquest acord.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu procedent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

La qual cosa es fa pública als efectes prevists a l’apartat segon de l’acord adoptat.

Palma, 18 d’abril de 2012

El secretari general,
Jeroni M. Mas Rigo

ANNEX A L’ACORD

CORRECCIÓ D’ERRADES MATERIALS, DE FET I NUMÈRIQUES, DETECTADES A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS
NÚMERO 1 I NÚMERO 2 DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA. (EXPEDIENT:033/2012-OT)
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I. Antecedents
El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de data 3 de juny de 2010, va

adoptar l’acord d’aprovació definitiva de la Modificació número 1 del Pla terri-
torial insular de Mallorca (BOIB núm. 90, de 15 de juny de 2010).

Igualment, el Ple del Consell de Mallorca, en sessió de data 13 de gener
de 2011, va acordar l’aprovació definitiva de la Modificació número 2 del Pla
territorial insular de Mallorca (BOIB núm. 18 Ext. de 4 de febrer de 2011).

L’aprovació d’aquestes dues modificacions del Pla territorial insular de
Mallorca, a banda de la publicació de la documentació normativa relacionada,
va motivar la redacció d’un document consolidat de normes d’ordenació del
PTIM editat el febrer de 2011 i la incorporació de la corresponent documenta-
ció gràfica resultant a les aplicacions de visualització del Pla territorial i de la
IDE Mallorca disponibles a través de la xarxa d’Internet.

Amb motiu de la utilització de la documentació consolidada, s’han anat
detectant una sèrie d’errades de representació gràfica i numèrica que requerei-
xen, per a una adequada aplicació del Pla territorial, la corresponent rectificació
i publicació al BOIB. Aquestes errades són subsumibles en allò que es preveu
en l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú on s’estableix
que «Les Administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol
moment, d’ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o arit-
mètics existents en els seus actes».

Algunes de les errades de grafia comeses en els plànols modificats han
estat detectades d’ofici; d’altra banda, l’Ajuntament de Campos i un particular
afectat, han instat la rectificació d’una errada numèrica fonamentada en la con-
tradicció comesa en no haver incorporat la previsió de creixement derivada de
la incorporació d’uns terrenys com a àrea de desenvolupament urbà –arran de
l’execució d’una sentència–, al quadre corresponent de creixements de la Norma
6 del Pla territorial insular de Mallorca.

El Conseller d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca, en resolu-
ció de data 12 de març de 2012, va ordenar al Servei d’Ordenació del Territori
la confecció de la documentació gràfica i escrita per a l’esmena de les errades
materials, de fet o aritmètiques comeses amb l’aprovació definitiva i publicació
de la modificació número 1 i de la modificació número 2 del Pla territorial insu-
lar de Mallorca, i per a l’impuls del procediment administratiu corresponent i la
conseqüent elevació al Ple del Consell de Mallorca per a l’adopció de l’acord
oportú.

La relació de les errades detectades és la següent:

Exp. Errada
01 MD2PTIM Errada numèrica en la consignació del creixement R-D del 

TM de Campos a la taula de la norma 6.
02 MD2PTIM Grafia incorrecta de l’APT de costes a la península de la.

Victòria (Alcúdia)
03 MD2PTIM Omissió de la grafia de la zona POOT d’Alcúdia nord.
04 MD2PTIM Delimitació Incorrecta del SG de l’hospital de Son Llàtzer 

en relació al PGOU de Palma.
05 MD2PTIM Discrepàncies menors de la delimitació del SG Son Reus 

respecte a la continguda al PDSGRUM.
06 MD1PTIM Omissió de la grafia de l’APR global al full 671-1 del 

Plànol 1 del PTIM.

Aquestes errades detectades passaran a ser analitzades i justificades tèc-
nicament i jurídicament en aquest informe, proposant la seva esmena en des-
plegament del procediment ordenat.

II. Anàlisi de les errades detectades i proposta de correcció.

II.01 Errada numèrica en la consignació del creixement R-D del TM de
Campos a la taula de la norma 6. 

Expedient on es detecta l’errada: Modificació núm. 2 del PTIM

Naturalesa: Errada numèrica 
Proposta de correcció: es proposa una rectificació de la taula de creixe-

ment de la norma 6 del PTIM pel que fa al creixement màxim en Ha ART/R-D
assignat al TM de Campos de tal manera que assoleixi l’extensió de 21 Ha, com
a suma de les 19 Ha corresponents al sector THM-II i les 2 Ha destinades a equi-
paments, passant a tenir la següent redacció:

Municipi(*)      Ha ART R-D         Ha CNV
Campos                 21,00                   19,06
* Només es reprodueixen les dades corresponents al municipi de Campos.

II.02 Grafia incorrecta de l’APT de costes a la península de la Victòria
(Alcúdia).

Expedient on es detecta l’errada: Modificació núm. 2 del PTIM
Naturalesa: Grafia incorrecta 
Proposta de correcció: es proposa una nova grafia de l’APT de costes a

l’indret assenyalat de tal manera que es recuperi la delimitació inclosa a l’apro-
vació definitiva del PTIM de 13 de desembre de 2004, donar nova publicació al
full 645-7 complet que substitueixi a l’aprovat de la MD2PTIM en data 13 de
gener de 2011, amb l’errada esmenada segons figura a l’ANNEX gràfic.

II.03 Omissió de la grafia de la zona POOT d’Alcúdia nord.
Expedient on es detecta l’errada: Modificació núm. 2 del PTIM
Naturalesa: Grafia incorrecta per omissió 
Proposta de correcció: es proposa una nova grafia de la zona POOT a l’in-

dret assenyalat de tal manera que es recuperi la delimitació inclosa a l’aprova-
ció definitiva del PTIM de 13 de desembre de 2004, donar nova publicació al
full 644-9 complet que substitueixi a l’aprovat de la MD2PTIM en data 13 de
gener de 2011, amb l’errada esmenada segons figura a l’ANNEX gràfic.

II.04 Delimitació Incorrecta del SG de l’hospital de Son Llàtzer en rela-
ció al PGOU de Palma.

Expedient on es detecta l’errada: Modificació núm. 2 del PTIM
Naturalesa: Grafia incorrecta 
Proposta de correcció: es proposa una nova grafia de l’àmbit del sistema

general de l’hospital de Son Llàtzer a l’indret assenyalat de tal manera que es
recuperi la delimitació inclosa a l’aprovació definitiva de la Revisió del PGOU
de Palma de 23 de desembre de 1998, i en conseqüència donar nova publicació
als fulls 698-5 i 698-6 dels plànols 1 i 2 que substitueixin als aprovats de la
MD2PTIM en data 13 de gener de 2011, amb l’errada esmenada segons figura
a l’ANNEX gràfic.

II.05 Discrepàncies menors de la delimitació del SG Son Reus respecte a
la continguda al PDSGRUM.

Expedient on es detecta l’errada: Modificació núm. 2 del PTIM
Naturalesa: Grafia incorrecta 
Proposta de correcció: es proposa, per tal de millorar la coherència entre

l’instrument d’ordenació territorial i el d’ordenació sectorial, una nova grafia de
la delimitació del sistema general de Son Reus al PTIM per tal de que incorpo-
ri fidelment la zona de tractament 1 continguda al PDSGRUM, i donar en con-
seqüència nova publicació al full 698-2 complet del plànol 1 i el plànol 2 que
substitueixi a l’aprovat de la MD2PTIM en data 13 de gener de 2011, amb l’e-
rrada esmenada segons figura a l’ANNEX gràfic.

II.06 Omissió de la grafia de l’APR global al full 671-1 del Plànol 1 del
PTIM.

Expedient on es detecta l’errada: Modificació núm. 1 del PTIM
Naturalesa: Grafia incorrecta per omissió 
Proposta de correcció: Es tracta simplement d’esmenar la representació

gràfica d’un full del plànol 1 del PTIM per donar-li coherència amb el contin-
gut del correlatiu del plànol 2. Es proposa dibuixar l’APR global segons criteris
similars a la resta del PTIM i donar nova publicació al full 671-1 complet del
plànol 1 del PTIM que substitueixi a l’aprovat de la MD1PTIM en data 3 de
juny de 2010, amb l’errada esmenada segons figura a l’ANNEX gràfic.

ANNEX GRÀFIC
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Sección II - Consejos Insulares
Num. 7907

Acuerdo del Pleno del Consell Insular de Mallorca, mediante el cual se procede a la corrección de error material, de hecho o aritmético cometi-
do en las aprobaciones definitivas y en la publicación de la modificación número 1 y de la modificación número 2 del Plan Territorial Insular de
Mallorca.

El Pleno del Consell Insular de Mallorca, en sesión de fecha 12 de abril de 2012, aprobó, entre otros, el siguiente acuerdo:
«1r. - Aprobar la corrección de error material, de hecho o aritmético cometida en las aprobaciones definitivas y en la publicación de la modificación núme-

ro 1 y de la modificación número 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca y que se recogen en la documentación anexa: «Corrección de errores materiales, de
hecho y numéricos, detectados en la aprobación definitiva de las modificaciones número 1 y número 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca. (Expediente:
033/2012-OT)».

»2n. - Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares de este acuerdo y de la documentación anexa a los efectos de lo previsto en el artí-
culo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.»

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer:
Directamente RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas

Baleares, en el plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo.
No obstante lo anterior, se puede interponer, si correspondiera, cualquier otro recurso que se considere procedente. Todo ello de conformidad con la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el apartado segundo del acuerdo adoptado.

Palma, 18 de abril de 2012

El secretario general,
Jeroni M. Mas Rigo
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