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RECURS D’ALÇADA 

 
 
A LA COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL DE MALLORCA 
 
En Joan Font Massot, amb DNI 42995889B, domiciliat a efectes de notificacions al C/ 
Palau Reial, núm. 1, Palnta cinquena, despatx del grup polític MÉS per Mallorca, de Palma 
(CP 07001), en nom i representació del GRUP POLÍTIC MÉS i en el meu propi, comparec 
davant vostre, i com sigui més adient en Dret,  
 
 

DIC 
 
 
Que a l’ empara dels articles 114 i 115 de la Llei 30/92, 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, i a l’empara de l’article 44 del REGLAMENT ORGÀNIC 
DEL CONSELL DE MALLORCA mitjançant el present escrit interposo RECURS 
D’ALÇADA contra la Resolució de denegació de la declaració com a bé catalogat de 
l’immoble anomenat FÀBRICA DE CAN BIBILONI de Palma, EXPD 402/14 presa al si 
de la comissió insular de Patrimoni Històric que tengué lloc dia 24 de març de 2015 
 
Que als efectes del termini d’ interposició del present recurs, l’ acte que s’impugna ha estat 
publicat/notificat en data 24 de març de 2015. 
 
Que el present recurs d’alçada el fonament en els següents:  
 
 

FETS 
 
 

1. Que en data 26 de setembre de 2014, exercint el dret i deure que els reconeix 
l’article 3 de la Llei del Patrimoni Històric de Les Illes Balears l’Associació per a la 
Revitalització dels Centres Antics (ARCA) va sol·licitar per escrit (registre 29980) al 
Consell de Mallorca la declaració com a Bé Catalogat de l’immoble anomenat Fàbrica 
de Can Bibiloni, del carrer Aragó numero 8 de Palma. 

 

MÉS per Mallorca  
Grup Polític MÉS PER  MALLORCA 

C/  de Palau Reial 1, 4a planta. 07001.  
Palma (Mallorca. Illes Balears) 

Tel. 971 17 35 19 - Fax. 971 17 36  22 
xarxa@iniciativaverds.org 
www.mespermallorca.cat 
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2. Que en data 22 de desembre de 2014, també ARCA va remetre al Consell de 
Mallorca un informe de la llicenciada en Història de l’Art, la Sra. Marian Ibars Rigo en el 
que es recullen les raons que fonamenten aquesta sol·licitud de part d’ARCA. 

3. Al parer de grup MÉS per Mallorca i de qui suscriu un dels motius que ARCA aporta 
a aquesta petició és la de mantenir la singularitat que suposa per a Palma el comptar 
amb edificis, ja integrats al patrimoni urbanistic de la ciutat, singulars i de producció 
pròpia, com el que ens ocupa, en aquest cas obra de l’arquitecte Gaspar Bennazzar 
Morell, projectat entre 1927 i 1928. 

4. Que és de lamentar el veure com el patrimoni propi i distintiu de la nostra Illa en 
general, i en el cas de Palma en particular, va desapareixent sota la pressió urbanística 
i especulativa i sempre, a l’empara d’errades administratives. En el cas que ens ocupa 
s’argumenta que del modernista edifici original quasi no queda res, degut a 
l’autorització que se li va donar per alterar la façana ara fa 30 anys, però el que si 
queda és la façana superior, tot i el malfraig que va permetre l’ajuntament en el moment 
que va autoritzar els canvis a peu de carrer, i que a dia d’avui son ben recuperables i 
que embellirien el conjunt, tot i que, clar, encaririen el cost de la construcció projectada 
en aquest indret. 

5. Que a la Ciutat de Palma es coneixen exemples en que s’ha indultat de la pressió 
urbanística parts d’algunes singulars construccions, així com, de tots es recordat amb 
vergonya aliena l’esbucament i posterior reconstrucció del pont del tren, també del 
mateix arquitecte. Qui suscriu considera que és factible, també en aquest cas, demanar 
l’indult de la façana. Demanar des del Consell de Mallorca que es mantengui i recuperi 
la façana d’aquest edifici.  

6. Que tal i com reconeixen els tècnics de la comissió de Patrimoni, la Sra. Cursach i 
el Sr. Lozano, a la pàgina 2 darrer paràgraf del seu informe de data 16 de març de 
2015, Can Bibiloni, dins el contexte urbà en el que s’emmarca, “és una de les poques 
restes d’aquesta tipologia constructiva [filiació modernista o Art Nouveau i de caire 
industrial]” i tot i que com també es reconeix a l’informe, no és un conjunt homogeni, 
són elements parcials, que malgrat això, del que estam parlant és d’una decisió que 
n’autoritza la desaparició del total, tan si és un poc o un molt, decisió amb la que estam 
impedint que ho coneguin les generacions futures, i per tant vulnerant l’article 1r de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  

7. Que al punt 2 de les consideracions de l’informe de data 16 de març de 2015, els 
tècnics, la Sra. Cursach i el Sr. Lozano, reconeixen que les parts restants del referit 
edifici de can Bibiloni SI són mereixedores de ser estudiades per tal de valorar la 
idoïnetat de la seva inclusió al catàleg municipal de Palma, però no es fa cap 
requeriment a l’ajuntament de Palma perquè així sigui, a l’acord aprovat. 

8. La no protecció del que resta de Can Bibiloni vulnera l’article 37 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

9. Malgrat no es pugui declarar Be d’Interès Cultural, d’acord al capítol segon de la llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears podria ser inclòs 
en l’apartat de Bens Catalogats: 

 
Capítol segon. Béns catalogats. 
 
Article 14. Definició i catàlegs insulars. 
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1. Tenen la consideració de béns catalogats aquells béns mobles i immobles que, tot i no tenir la rellevància que 
els permetria ser declarats béns d’interès cultural, tenen prou significació i valor per constituir un bé del patrimoni 
històric a protegir singularment. 

 
Aquesta catalogació pot fer-se al si de la Comissió Insular de Patrimoni Històric 
d’acord a l’article 15 i aquesta possibilitat ni s’ha plantejat en cap moment, tot i 
reconeixer-se que hi ha parts singulars susceptibles de ser conservades. 
Article 15. Procediment. 
1. La iniciació, l’ordenació, la instrucció i l’execució dels expedients per a la inscripció d’un bé en el catàleg 
insular correspondrà a la Comissió Insular del Patrimoni Històric competent, mentre que l’acord de declaració de 
bé catalogat correspondrà al ple del consell insular. 
2. Qualsevol administració pública o persona física o jurídica podrà instar l’adopció de l’acord d’iniciació. La 
decisió de no iniciació del procediment haurà de ser motivada. 
 

10. La no protecció del que resta de Can Bibiloni vulnera la llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears en els seus articles: 1, 23  

11. I pel que fa a la part del patrimoni històricoindustrial: 
Títol V. Del patrimoni històricoindustrial. 

Article 68. Definició. 
Formen part del patrimoni històricoindustrial els béns mobles i immobles que constitueixen manifestacions del 
passat tecnològic, industrial i productiu de les Illes Balears, que siguin susceptibles de ser estudiats mitjançant la 
metodologia pròpia de la història de l’art, la història econòmica o de la història de la ciència i de la tècnica. 
Article 69. Classificació. 
1. Són béns immobles de caràcter històricoindustrial les fàbriques, les edificacions o les instal·lacions que són 
expressió i testimoni de sistemes vinculats a la producció tècnica i industrial, i que hagin perdut el seu sentit 
pràctic i restin sense utilitzar-se. 
 

12. Que al PTM es reconeix que ELS BENS DE INTERÈS INDUSTRIAL, que el be del 
qual s’està parlant al llarg de tot aquest document està inclòs en aquesta categoria, 
degut a la seva accelerada desaparició, són elements a protegir de manera especial, i 
en aquest cas, encara que només sigui de les parts que existeixen, val la pena 
reconsiderar la decisió i iniciar la protecció d’aquest immoble. 

13. Que també el PTM apunta a la possibilitat de combinar els vestigis dels edificis 
industrials amb noves funcions i funcionalitats per tal de mantenir el testimoni històric 
de les edificacions industrials antigues.  

14. Així mateix d’acord al Pla Nacional de Patrimoni Industrial, Institut del Patrimoni 
Cultural d’Espanya (IPCE), març 2011S’entén per patrimoni industrial el conjunt dels 
béns mobles, immobles i sistemes de sociabilitat relacionats amb la cultura del treball 
que han estat generats per les activitats d’extracció, de transformació, de transport, de 
distribució i gestió generades pel sistema econòmic sorgit de la revolució industrial», 
que aquest edifici en seria un exemple.  

15. El llegat històric que suposa aquest edifici, pot mantenir-se, sempre i quan es 
prenguin les decisions valentes necessàries, i si és correctament integrat en futures 
actuacions a la zona, augmentarà el valor de la ciutat. Passarà a formar part del tret 
diferencial de la ciutat de Palma.  

 
FONAMENTS DE DRET 

 
I. Tal i com recull la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español a l’ 

article 37 punt 2:  
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1. La Administración competente podrá impedir un derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención en 
un bien declarado de interés cultural. 
2. Igualmente podrá actuar de ese modo, aunque no se haya producido dicha declaración, siempre que 
aprecie la concurrencia de alguno de los valores a que hace mención el artículo 1.º de esta Ley. En tal supuesto 
la Administración resolverá en el plazo máximo de treinta días hábiles en favor de la continuación de la obra o 
intervención iniciada o procederá a incoar la declaración de Bien de Interés Cultural. 
 

I a l’article 1 de la mateixa llei: 
1. Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del 
Patrimonio Histórico Español. 
2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio 
documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y 
parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. 
3. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o declarados de 
interés cultural en los términos previstos en esta Ley. 

 
II. La llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears   

L’article  1. Objecte: 
1. Són objecte d’aquesta llei la protecció, la conservació, l’enriquiment, el foment, la investigació i la difusió del 
patrimoni històric de les Illes Balears, perquè puguin ser gaudits pels ciutadans i puguin ser transmesos en les 
millors condicions a les generacions futures.  
 
2. El patrimoni històric de les Illes Balears s’integra de tots els béns i valors de la cultura, en qualsevol de les 
seves manifestacions, que revelen un interès històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, històricoindustrial, 
paleontològic, etnològic, antropològic, bibliogràfic, documental, social, científic i tècnic per a les Illes Balears. 
 
L’article 3. Col·laboració dels particulars al punt 1: 
1. Les persones físiques i jurídiques que observin perill de destrucció o deterioració en un bé integrant del 
patrimoni històric ho hauran de posar en coneixement de qualsevol administració pública, sigui o no competent 
en la matèria, de forma immediata, sense perjudici de les accions jurisdiccionals que es puguin interpolar. 
 
 
Article 23. Preservació de béns immobles. 
1. A fi de preservar els valors culturals d’un bé immoble, el consell insular corresponent podrà impedir qualsevol 
obra o intervenció en béns integrants del patrimoni històric no declarats d’interès cultural ni catalogats. A aquest 
efecte, requerirà de l’ajuntament corresponent que adopti les mesures necessàries per a l’efectivitat de la 
suspensió i, si aquest no ho fa, podrà adoptar-les subsidiàriament. El consell insular que pertoqui, amb l’informe 
previ de l’ajuntament, resoldrà en el termini de tres mesos a favor de la continuació de l’obra, de la suspensió de 
la intervenció o de la iniciació del procediment de declaració de bé d’interès cultural o de bé catalogat. 

 

III. Al punt  2.2.6 EL PATRIMONI URBANÍSTIC I ARQUITECTÒNIC de la memòria del Pla 
Territorial de Mallorca diu, referit als bens d’interès industrial: 

Béns d'interès industrial. Els vestigis són cada cop més escassos a causa de la gradual desaparició 
de les activitats industrials com a conseqüència del desenvolupament excloent de la “indústria” 
turística i de la pressió urbanística. Per això cal una protecció dels que encara queden per preservar 
la memòria d'una època i d'unes activitats que varen ser tan importants per a l'economia i la societat 
insular en general. Aquests edificis, concebuts com a “contenidors” d'una activitat, són la major part 
de les vegades compatibles amb nous usos, no tan sols de caràcter cultural (perquè hi ha una 
tendència general a considerar que només són apropiats els usos culturals per als edificis que es 
rehabiliten), sinó també de caràcter administratiu o productiu (comercial i fins i tot industrial). 
 

 
DOCUMENTS QUE S’ HI ACOMPANYEN: 
Certificat de votacions de la comissió insular de patrimoni històric de dia 24 de març de 
2015 
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és per tot això que, 
DEMANO: Que es tingui per presentat aquest escrit, s’admeti i es tingui per interposat  
RECURS D’ALÇADA contra la Resolució presa al si de la comissió de Patrimoni 
Històric de dia 24 de març de 2015 referida a la denegació de la consideració de Be 
Catalogat de l’immoble anomenat Can Bibiloni del carrer Aragó numero 8 de Palma 
estimant-lo, es declari la nul·litat de ple dret o, subsidiàriament que s’ anul·li la resolució 
impugnada, i  se’m reconegui el dret a rebre informació relativa a cada un dels passos 
sol·licitats. 
 

Palma, 24 d’abril de 2015 
 
 
Joan Font Massot 

Portaveu del grup MÉS per Mallorca 


