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ELS PLANS DE GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC A LES ILLES BALEARS

M. Cristina Rita

INTRODUCCIÓ

Aquesta és la segona vegada que qui firma aquestes línies
té ocasió de parlar públicament sobre els plans de gestió del pa-
trimoni històric que les administracions competents en la matè-
ria, és a dir, els consells insulars en el cas de les Illes Balears,
han d’elaborar cada dos anys per manament de la Llei 12/1998,
de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.
És cert que la primera vegada es tractava de fer un incís en el
marc d’una qüestió més amplia en relació amb la gestió del pa-
trimoni històric de Menorca. En aquell moment el suport va ser
un article en la revista Mayurqa (Rita, 2003), on vam posar da-
munt la taula alguns elements de gestió que podien actuar com
a eines eficaces en la conservació del patrimoni històric de la
nostra illa: un era les derivacions de la declaració de Menorca
com a reserva de biosfera, un altre –justament– els plans de ges-
tió del patrimoni i el tercer la denominada Xarxa Menorca Mo-
numental, que tractava de la importància de la  difusió del patri-
moni i del turisme cultural com a factors generadors de recur-
sos, recursos que també podien ser destinats a la conservació i a
la preservació dels nostres monuments. En aquesta ocasió ens
centrarem exclusivament en els plans de gestió, perquè en el de-
curs de la redacció del cinquè Pla de Menorca vam arribar a la
conclusió que seria interessant, tretze anys després de l’article
al qual ens hem referit més amunt i 18 anys després de l’apro-
vació de la Llei del patrimoni, fer una reflexió mirant no només
què ha passat a Menorca sinó també què s’ha fet a les altres
illes de l’arxipèlag en aquest sentit –ja sabem que ser un territo-
ri discontinu i tenir transferides les competències pot comportar
diferents  maneres d’afrontar  una mateixa  qüestió–,  així  com
també fer una comparativa amb altres regions espanyoles.

Un altre motiu per mirar de fer una revisió d’aquest tema
és que actualment tenim un altre mecanisme útil per a la preser-
vació del patrimoni, que és la candidatura a patrimoni mundial
de la Menorca Talaiòtica, que orienta i determina la gestió del
nostre departament, qüestió que, malgrat que feia anys i panys
que es perseguia, no era damunt la taula l’any 2003.

Som conscients que aquestes són unes jornades dedica-
des a l’arqueologia i que els plans de gestió abracen un marc
molt més ampli, però a la nostra illa –en les nostres illes– par-
lar de patrimoni significa, en gran part, parlar d’arqueologia, i
com que en aquestes jornades hi ha un apartat on la gestió té
cabuda, aquesta és la raó d’haver escollit aquest tema com a
element de debat:  uns plans que són  en si  mateixos instru-
ments de gestió, la missió dels quals ha de ser fer públics els
objectius que s’han marcat  prèviament  i distribuir  i ordenar
tant les accions que els han de fer possible com els recursos
dels quals disposa l’Administració. La redacció d’un pla ens
obliga a pensar, fins i tot quan la dinàmica del dia a dia no fa-
cilita fer tal cosa, i a no desviar-nos del traçat pensat. Potser és
de les coses bones copiades del món anglosaxó: el  manage-

ment plan, que ha de definir què és allò que volem fer, com ho
volem fer i cap a on ens volem dirigir. 

RECORDANT EL MANAMENT LEGAL

La Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni his-
tòric de les Illes Balears, diu a l’article 99 que els plens dels
consells insulars han d'aprovar, cada dos anys, un pla d’ob-
jectius, sota el nom genèric de Pla insular de gestió del patri-
moni històric, que ha d'establir el conjunt d’actuacions i pri-
oritats de l’acció pública destinades a ordenar i facilitar les
tasques preventives, la intervenció, la conservació i la difu-
sió  del  patrimoni  històric.  Per  altra  banda,  el  punt  dos
d’aquest article estipula que les determinacions del Pla insu-
lar de gestió del patrimoni històric són vinculants per a les
administracions actuants en relació amb l’atorgament de sub-
vencions i amb el finançament de projectes d’obres o serveis
que afectin béns d’interès cultural o catalogats, sense perju-
dici del que disposi el mateix pla. Es tracta, per tant, d'un do-
cument que obliga les administracions competents en matè-
ria de patrimoni històric de les Illes Balears –els consells in-
sulars–  a  dissenyar  un  full  de  ruta  les  determinacions  del
qual hauran de ser vinculants.
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No és aquesta l'única ocasió en què la normativa de les
Illes Balears fa referència als plans de gestió del patrimoni his-
tòric. Poc després, l’article 42 de la Llei 4/2003, de 26 de març,
de museus de les Illes Balears, diu que la conselleria competent
en matèria de cultura ha d'elaborar, publicar i mantenir actualit-
zat el mapa museístic de cada una de les Illes Balears, integrat
en els plans insulars de gestió del patrimoni històric. En aquest
mapa s’han d'incloure els museus i les col·leccions museogràfi-
ques reconegudes, tant si són de titularitat pública com privada,
i se n'han d'especificar les característiques, l’estat, les mancan-
ces i les necessitats que, en l’àmbit territorial o sectorial, exis-
teixen i constitueixin objectius de l’Administració.

Finalment volem apuntar aquí que, tot i que la Llei del
patrimoni històric de les Illes Balears, tal com la resta de lleis
autonòmiques sobre la matèria, es va redactar a imatge de la
llei bàsica estatal, aquestes referències legals als plans de ges-
tió del patrimoni històric van resultar una novetat en relació
amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric es-
panyol, on no tenen lloc ni en l'articulat ni en la reglamentació
posterior.

ELS PLANS DE GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

ESPANYOL

Que la Llei 16/1985, del patrimoni històric espanyol, no
fes esment dels plans de gestió no significa que a escala nacio-
nal no s’hagi planificat sectorialment, només hem de recordar
els nombrosos plans nacionals de catedrals, de convents, de pa-
trimoni subaquàtic, d’arquitectura defensiva, etc., que van néi-
xer a la segona meitat de la dècada de 1980, és a dir, ja aprova-
da la Llei del patrimoni històric espanyol i just després d’haver-
se iniciat el procés de transferències a les comunitats autòno-
mes. Segons la definició aportada pel Ministeri, els plans nacio-
nals són instruments de gestió del patrimoni cultural que, partint
de l’estudi dels béns que l’integren, permeten racionalitzar i op-
timitzar els recursos destinats a la seva conservació i difusió, as-
segurant en tot moment la coordinació de les actuacions dels or-
ganismes de l’Administració estatal, autonòmica i local (Minis-
teri d’Educació, Cultura i Esports, 2015).

Entre aquests plans d’abast  nacional,  resulta  particular-
ment interessant el denominat Pla nacional d’emergències i ges-

tió de riscos en patrimoni cultural. Aquest pla conté un interes-
santíssim annex 3 que recull tota la legislació i normativa regu-
ladora espanyola en aquesta matèria. Aquest pla es defineix a si
mateix com un instrument pluridisciplinari de gestió integral,
amb participació de les diverses administracions, estatal, auto-
nòmica i local, i altres entitats públiques i privades, per al fo-
ment del coneixement, la programació d’accions preventives, la
formació de tècnics i la difusió del patrimoni cultural (pàgina
web del Ministeri d’Educació Cultura i Esports). L’objectiu del
Pla és establir mesures preventives i planificar els recursos que
facilitin l’actuació en situacions d’emergència per  tal d’evitar
que la pèrdua de patrimoni històric no sigui irreversible.

Per altra banda, la gestió del patrimoni i la referència ex-
plícita a la importància d’elaborar plans que facilitin i consoli-
din aquesta gestió és un debat que els darrers anys està sobre
la taula a Espanya i té la seva plasmació en nombrosos cursos,
postgraus i màsters realitzats per universitats, així com en jor-
nades i congressos professionals, que han generat una nom-
brosa literatura sobre la matèria. D’aquesta destacarem les pa-
raules de Francisco Zamora Baño (2002): “La elaboración de
un Plan de Gestión supone sacar a la institución de las garras
de la improvisación y del voluntarismo, de funcionar exclusi-
vamente a golpe de intuición y encarrilarla e introducirla en el
ámbito de la planificación, de manera que funcione bien en lo
previsible  y pueda reaccionar  ante  lo inesperado.  Hasta  tal
punto es esto verdad que se dice que es mejor un mal plan que
ningún plan en absoluto. Un plan de gestión define la misión
de la organización, los objetivos y políticas a poner en prácti-
ca  para cumplir esta misión, los recursos de que se dispone
para ello y cómo usarlos, y delinea  los controles necesarios
para evaluar el desempeño y para adoptar las medidas correc-
toras necesarias”.

ELS PLANS DE GESTIÓ DE LES COMUNITATS AU-

TÒNOMES ESPANYOLES

Fent un repàs, únicament a tall d’exemple comparatiu,
de les lleis autonòmiques en matèria de patrimoni històric, po-
dem observar com només algunes van recollir en els seus texts
l'obligatorietat per  a l’Administració d’elaborar uns plans de
gestió.
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També de l’any 1998, com la de les Illes Balears, la Llei
11 del patrimoni cultural de Cantàbria preveu en l’article 127
un pla com a “instrument administratiu i d’avaluació de les
necessitats de conservació i assignació racional i equilibrada
dels recursos disponibles per a la investigació, difusió, promo-
ció, protecció, conservació, millora i acreixement dels béns in-
tegrants del patrimoni cultural de Cantàbria”. Aquest pla, que
ha de tenir caràcter triennal, ha de programar “les inversions
necessàries per assumir les necessitats detectades en les dife-
rents categories del patrimoni artístic, arquitectònic, arqueolò-
gic, etnogràfic, científic, tècnic, documental, bibliogràfic i to-
tes aquelles manifestacions i variants del patrimoni cultural de
Cantàbria”. 

En el mateix sentit i pràcticament copiant l’anterior, l’ar-
ticle 94 de la Llei 4/1999, del patrimoni històric de les Canàri-
es, defineix allò que denomina Directrius d’ordenació del pa-
trimoni històric de les Canàries i diu que són l’instrument ad-
ministratiu d’avaluació de les necessitats de conservació i as-
signació racional i equilibrada dels recursos disponibles per a
la protecció, conservació, millora i creixement dels béns inte-
grants del patrimoni històric canari.

Per la seva part, la Llei 7/2004, de 18 de octubre, del pa-
trimoni cultural, històric i artístic de la Rioja, també preveu en
l’article 85 els plans de protecció del patrimoni, la funció dels
quals és  establir  els  criteris generals d’actuació dels poders
públics per garantir el millor compliment de les finalitats pre-
vistes en la Llei i establir les principals necessitats de conser-
vació dels béns culturals, l’ordenació de les actuacions i prio-
ritats de l’acció pública en les tasques de prevenció, interven-
ció,  conservació,  rehabilitació  i  difusió  del  patrimoni,  així
com els recursos disponibles. Preveu, a més, la consulta prè-
via a l'aprovació de persones físiques o jurídiques, òrgans con-
sultius, entitats, organitzacions, etc., relacionades amb el patri-
moni cultural, històric i artístic. A diferència de la llei de les
Illes Balears, en aquest cas diu que serà el mateix pla que en
determinarà la duració.

Un  poc diferent  és  el  cas de  la  Comunitat  Autònoma
d’Andalusia. L’article 97 de la Llei 14/2007, de 26 de novem-
bre, que modifica la Llei 1/1991, del patrimoni històric anda-
lús, parla de les funcions que s’atribueixen al Consell Andalús
del Patrimoni Històric, entre les quals l’aprovació de “plans i

programes que afectin tot el territori de la Comunitat Autòno-
ma d’Andalusia”. No concreta més, però el procés planifica-
dor en matèria de cultura en aquella comunitat podem dir que
ja comença en el moment de l’assumpció de les competències
en aquesta matèria. De fet, el Pla d'actuació especial en matè-
ria de belles arts data de l’any 1985 i el I Pla general de béns
culturals d'Andalusia abraça de 1989 a 1995. Per a la prepara-
ció del II Pla general de béns culturals de 1996-2000 es va pu-
blicar el  Decret 106/1995, de 25 d'abril, pel qual s'acorda la
formulació del Pla general de béns culturals d'Andalusia per al
període 1996-1999, que esquematitza  el  contingut  del  futur
pla. Posteriorment cal destacar el denominat Pla estratègic per
a la cultura (PECA), amb una vigència de quatre anys: 2007-
2011, que, en allò que ens interessa, tenia una àrea especial-
ment dedicada als béns culturals i una altra als museus. A par-
tir de 2011 el Pla estratègic va ser actualitzat amb el nom de
Sistema de planificació de les polítiques culturals de la Junta
d’Andalusia. Finalment, l’any 2012, es va aprovar el III Pla
general de béns culturals, vigent actualment.

Finalment, a la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó
elaboren el que es denomina Pla PAHIS, d’intervenció en el
patrimoni històric d’aquella comunitat. El primer Pla PAHIS
va ser el corresponent a 2004-2012, segons l’Acord 37/2005,
de 31 de març, de la Junta de Castella i Lleó. L’actualment vi-
gent va ser aprovat l’abril de 2015 i té un horitzó fins al 2020.
Es divideix en tres subplans que desenvolupen objectius, pro-
grames i accions.

ELS PLANS DE GESTIÓ DELS CONSELLS INSULARS

DE LES ILLES BALEARS

Formentera

El Consell Insular de Formentera és el més jove de les
Illes Balears perquè va ser creat l’any 2007 a partir de l’apro-
vació de la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Ba-
lears (Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer). Aquesta institu-
ció exerceix a la vegada les funcions d’autogovern de l’illa,
com els altres consells insulars, i també les d’ajuntament. Fins
al moment ha aprovat dos plans de gestió del patrimoni histò-
ric: el corresponent al bienni 2013-2014 i el corresponent al
bienni 2015-2016.

459



El I Pla de gestió del patrimoni cultural de Formentera,
que abraça els anys 2013 i 2014, distribuïa la gestió en sis
blocs (web del Consell Insular de Formentera): Organització
de l’àrea, amb 5 actuacions concretes; Investigació, amb 5 ac-
tuacions; Protecció, amb 4 actuacions; Conservació, restaura-
ció i adquisició, amb 9 actuacions; Difusió, amb 10 actuaci-
ons; i Foment, amb 3 actuacions. Aquest total de 36 actuaci-
ons es van ampliar a 40, de les quals es van poder portar a ter-
me 22, és a dir un 55 % d’acompliment total. El II Pla de ges-
tió, que comprèn els anys 2015-2016, s’inicia amb una avalua-
ció de l’anterior, que conté una anàlisi i unes propostes de mi-
llora. Per altra banda també es distribueix en sis blocs i cadas-
cun té objectius i activitats: Organització de l’àrea, amb 5 actua-
cions; Investigació, amb 3 actuacions; Protecció, amb 5 actuaci-
ons; Conservació,  restauració i adquisició,  amb 7 actuacions;
Difusió, amb 12 actuacions; i Foment, amb 3 actuacions. Trenta
cinc actuacions concretes en total.

És interessant destacar la previsió de l’avaluació de l’an-
terior pla, amb propostes de millora i també el fet que les actu-
acions s’ordenen per prioritat,  les més prioritàries es col·lo-
quen físicament primer i les que ho són manco al final, amb
l’advertiment  que,  si  bé  les  prioritats  poden  ser  alterades,
aquesta alteració s’ha de justificar. 

Eivissa

El Consell Insular d’Eivissa, i en aquell temps també de
Formentera, va aprovar el Pla de gestió del patrimoni corres-
ponent als anys 2000-2001. 

Mallorca

El Consell Insular de Mallorca ha elaborat tres plans: el
corresponent a 2002-2004, el corresponent als anys 2004-2006 i
el corresponent als anys 2006-2007. El primer i el darrer van ser
redactats pels mateixos serveis del Consell Insular  i aprovats
per Ple, mentre que el dels anys 2004-2006 va ser redactat de
manera externalitzada, com un programa a llarg termini i no de
consideració biennal, i no es va arribar a aprovar. 

Menorca

El Consell Insular de Menorca ha elaborat cinc plans de
gestió del patrimoni històric de l’illa: I 2000-2001, II 2003-
2004, III 2005-2007, IV 2014-2015 i V 2016-2018.

L’article 99 de la Llei 12/1998, del patrimoni històric de
les Illes Balears, estableix com una obligació per als consells

insulars elaborar els plans de gestió del patrimoni de la seva
illa de manera biennal; això no obstant, no n'especifica el con-
tingut, ni concreta la metodologia que cal utilitzar. Això fa que
a cada una de les illes s’hagin emprès camins diferents i les si-
tuacions siguin totalment heterogènies. Cap dels consells insu-
lars ha complert totalment el manament legal. Sembla que el
Consell Insular de Menorca sigui hores d’ara el que més s’ha
esforçat en aquesta comesa, si bé no ha elaborat plans cada
dos anys de manera matemàtica, sinó que hi ha buits evidents
per enmig, sobretot entre els anys 2007 i 2014.

ELS PLANS DE GESTIÓ A MENORCA

En el cas de Menorca podríem parlar d’un sol pla de ges-
tió, que va ser aprovat l’any 2000 i que en realitat es tracta d’un
pla estratègic a llarg termini que s’ha anat actualitzant en diver-
ses ocasions en allò que concerneix els objectius, les mesures i
les accions concretes, i són aquestes actualitzacions les que hau-
rien d’estar pensades amb una vigència de dos anys. Si deim
que l’elecció del Consell Insular de Menorca ha estat elaborar
no plans biennals sinó un pla estratègic a llarg termini és perquè
la conformació del pla és sempre la mateixa, basada en una sè-
rie de programes genèrics i transversals que no poden tenir límit
temporal, i cada programa té una estructura interna subdividida
en objectius generals, objectius específics, mesures i accions;
tot això conclòs amb un capítol pressupostari.

Els programes genèrics i que han estat inamovibles des
de l’any 2000 són: 

• Programa per a la millora de l’administració i gestió
• Programa de protecció i salvaguarda
• Programa de conservació i restauració
• Programa de formació
• Programa d'investigació i difusió

EL V PLA DE GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

DE MENORCA

Tal com expressàvem més amunt, en setze anys des que el
Consell Insular de Menorca va redactar el primer pla de gestió
fins a l’actualitat s’haurien d’haver elaborat vuit plans, si ha-
guessin seguit matemàticament el manament de l’article 99 de
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la Llei 12/1998, del patrimoni històric de les Illes Balears; però
això,  per  múltiples  qüestions,  no ha pogut  ser  així.  De fet,
aquest és el cinquè Pla de gestió del patrimoni històric de l'illa
de Menorca. La vigència del IV Pla finalitzava el mes de de-
sembre de 2015 i l'any 2016 ja s'hauria d'haver aprovat un nou
pla.  Però el  fet  d’haver-se  produït  un  canvi  de  legislatura  i
d'equip polític i gestor va ocasionar el replantejament i adapta-
ció d’algunes de les polítiques relacionades amb la gestió cultu-
ral i també amb el patrimoni històric, cosa que ha comportat en-
darrerir pràcticament un any la redacció del V Pla, les accions
del qual, no obstant això, ja van començar a aplicar-se el mateix
any 2016 i s’han d'estendre fins ben entrat el 2018. Aquesta cir-
cumstància no és nova, tal com hem comentat més amunt; l'ela-
boració dels plans de gestió no s'ha fet mai matemàticament
cada dos anys. El primer Pla de gestió abraçava els anys 2000-
2001, el segon els anys 2003-2004, el tercer els anys 2005-2007
i el quart els anys 2014-2015.

També s'ha de fer esment que tant el IV Pla com aquest V
que presentam a les VII Jornades d’Arqueologia  s'han trobat
condicionats, com no podria ser d'una altra manera, per la can-
didatura de la cultura talaiòtica de Menorca a patrimoni mundi-
al. Això fa que si el patrimoni arqueològic d'època prehistòrica
de Menorca sempre ha tingut un pes molt important per a l'Ad-
ministració en el marc dels programes de gestió i de difusió, ara
s'ha convertit en prioritari, tant pel que fa a la dedicació d'esfor-
ços humans com als pressupostaris.  

L’estructura del Pla continua essent la mateixa que la dels
anteriors, és a dir s’articula en els quatre programes genèrics
dels quals hem parlat més amunt, vinculats a cada una de les
tasques que la protecció del patrimoni històric requereix: la mi-
llora de l'administració i de la gestió; la protecció i salvaguarda;
la conservació, restauració i adequació per a la visita; la forma-
ció; la investigació i difusió. A més, com a variable d’adaptació
als nous temps, s’afegeix com a programa genèric la salvaguar-
da i difusió de la cultura popular i del patrimoni immaterial, que
ja havia estat present en altres plans anteriors però que havia
desaparegut en el IV, i un que específicament tracta de la candi-
datura de la Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial, que en
aquest cas ja havia aparegut en el IV Pla i, òbviament, es manté.
Cadascun dels programes conté objectius, mesures i accions.
Molts dels objectius, mesures i accions es mantenen des dels

primers plans aprovats pel Consell Insular, o perquè no tenen
termini final, o perquè formen part de la feina habitual del Ser-
vei de Patrimoni, o perquè encara no s'han pogut assolir, per un
motiu o l'altre, i romanen pendents. En altres casos l'efecte és al
contrari,  qüestions  que  no  figuraven  en  el  Pla  s'han  hagut
d'afrontar per causes sobrevingudes.

En aquest pla de gestió, tal com ja hem expressat, es recu-
pera el programa dedicat a la salvaguarda i difusió de la cultura
popular, del qual penja la protecció del patrimoni immaterial,
per voluntat política i també a la vista de la nova legislació que
ha entrat en vigor en relació amb aquesta matèria, com és la re-
forma dels articles 5 i 67 de la Llei 12/1998, continguda en la
Llei d’acompanyament dels pressuposts de 2004, i Llei estatal
10/2015, de 26 de maig, per a la salvaguarda del patrimoni cul-
tural immaterial. En canvi, s'han eliminat tots els punts del Pla
de gestió anterior que tractaven de política de biblioteques o ar-
xius que no estaven relacionats amb la salvaguarda del patrimo-
ni bibliogràfic o documental.

No podem obviar que l'elaboració de l'expedient de la de-
claració de la Menorca Talaiòtica com a patrimoni de la huma-
nitat, que s'ha convertit en una prioritat, ha condicionat la feina
del Servei de Patrimoni, de manera que ha fet avançar algunes
accions, n'ha endarrerit altres o, simplement, n'ha afegit de no-
ves. En el cas del V Pla de gestió del patrimoni històric de Me-
norca, a més d’un programa que hi està específicament dedicat,
també s’hi ha reservat una bona part de les accions del Progra-
ma de conservació, restauració i adequació per a la visita, en
què s’han subdividit aquestes accions entre les adreçades als
béns històrics i les adreçades als béns integrants de la candida-
tura de la Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial, així com de
les accions del Programa d’investigació i difusió, en què s’han
definit per separat les relacionades amb els béns històrics i cen-
tres patrimonials i també les dedicades als béns integrants de la
candidatura de la Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial.

VALORACIÓ I PROPOSTES DE MILLORA

Al començament  d’aquestes  línies  hem  donat  algunes
definicions referides als plans de gestió que han de ser com-
pletades perquè, a més d’allò que hem exposat i que té per ob-
jectiu millorar i facilitar la gestió de l’Administració en matè-
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ria de patrimoni històric, també volem posar damunt la taula
altres objectius d’un calat més profund. Aquests altres objec-
tius tenen a veure amb la relació de l’Administració amb la
ciutadania, perquè el que realment significa elaborar un pla de
gestió és efectuar un exercici de transparència i de compromís
amb la ciutadania. És important que aquests documents es fa-
cin públics més enllà de l’aprovació pel ple de la institució, de
manera que tothom conegui quines seran les prioritats a l’hora
d’invertir uns doblers que són de tots o a l’hora de dissenyar
la política de subvencions. També han de ser públics per faci-
litar a la ciutadania el dret a discrepar o a reclamar les accions
que potser es va dir que es farien i no s’han fet. 

En el cas dels plans de gestió del patrimoni del Consell
Insular de Menorca això s’ha fet: els tres primers plans van ser
publicats en paper, tal com corresponia a l’època, el quart va
ser publicat al web del Consell Insular i el cinquè també ho
serà, aquesta vegada maquetat per fer-lo més atractiu al lector.
En el V Pla, i aprofundint en la necessitat de transparència,
s’ha fet un pla d’inversions, que suposa una novetat en relació
amb els altres plans que serà fàcilment avaluable. Així mateix,
s’ha acompanyat d’un pressupost que temporalitza les accions
i els diners que es dedicaran a cadascuna, en el cas que es co-
negui amb claredat. 

En quins altres aspectes s’ha de ser autocrític? En alguns
aspectes molt determinants. Un pla de gestió ha de respondre
a un pla de necessitats, i això no s’ha elaborat en el nostre cas
(malgrat que tots els qui hem participat en  la  redacció dels
plans les tinguem clares), i s’hauria de haver fet de manera
participativa, cosa difícilment viable atesa la maca de personal
crònica que patim, perquè aquest procés no és fàcil ni breu. 

Els plans també haurien de contenir mecanismes d'ava-
luació, perquè és important tenir clar què és el que s’ha pogut
portar a terme i què és el que no, i per què, per poder disse-
nyar el pla següent, a més de servir per retre comptes davant
la ciutadania en acabar el període de vigència del pla. 

I finalment, si volem que el document sigui útil i àgil,
també s'hauria d'agilitzar el format del text,  els apartats del
qual no només s'ajusten sinó que s’amplien, en relació amb els
que marca l'article 99 de la Llei 12/1998, del patrimoni histò-
ric de les Illes Balears: intervenció, conservació i difusió. Ai-
xò fa que algunes accions sobre un mateix bé siguin enuncia-

des de manera repetitiva en diferents apartats. 
En definitiva, i a tall de conclusió, consideram que l'ela-

boració dels plans de gestió del patrimoni històric, a més de
ser  un manament legal que obliga  els consells insulars,  són
també eines vàlides per millorar i facilitar aquesta gestió, així
com també per  vincular  els compromisos de transparència i
participació de l’Administració amb la ciutadania, tot això des
de la consciència que en el Consell Insular de Menorca, amb
l'experiència que ens aporta la redacció ja  de cinc d'aquests
plans, necessitam millorar  els processos tècnics (i probable-
ment també polítics) d'elaboració d'aquests documents. 
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