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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE  DIA DOS  
D'OCTUBRE DE MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC. 

 
 
 

A les onze hores i cinc minuts, es reuneix, en sessió ordinària el Ple del 
Consell Insular de Mallorca, amb els assistents que a continuació es relacionen: 
 

Presidenta: Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort. 
 
 

Hbles. Srs. Conseller: Bartomeu Blanquer i Sureda, Carles Felip Cañellas 
i Fons, Maria Rosa Estarás i Ferragut, Alejandro Pablo Espinós Bonmatí,  Margalida 
Ferrando i Barceló, Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana, Joan Flaquer i Riutort, José 
Maria Gonzàlez i Ortea, Jaime Matas i Palou, José Ramón Orta Rotger, Andreu Riera i 
Bennàsar, Maurici Rovira de Alós, María Salom i Coll, Joan Verger Pocoví, Guillem 
Vidal i Bibiloni, Joana Aina Vidal i Burguera, Catalina Mercè i Riera, Francesc Antich i 
Oliver, Andreu Crespí i Plaza, Antoni Josep Diéguez i Seguí, Damià Pons i Pons, 
Francesc Quetglas i Rosanes, Maria Teresa Riera i Madurell, Joan Francesc Triay i 
Llopis, Antoni Alorda i Vilarrubias, Catalina Maria Bover i Nicolau, Mateu Morro i Marcé, 
Damià Pons i Pons, Pere Sampol i Mas, Antoni Pascual i Ribot, Eberhard Grosske i 
Fiol, Maria Margalida Thomas i Andreu 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General : Sra. Pilar Garcia Docio. 
 

Abans de començar a tractar els punts de l'ordre del dia, la presidenta 
proposa incloure-hi dos punts més dins un apartat de Despatx Extraordinari: 
  

1.- Modificació de condicions de lloc de treball del personal eventual 
aprovat en el Ple de dia  31 de juliol passat. 
 

2.- Modificació de crèdits en el pressupost de despeses 1995 referit a 
l'oficina de turisme. 
 

S'aprova per unanimitat incloure-hi aquests dos punts. 
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  PUNT 1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR (18-09-95). 
 
      S'aprova l'acta per unanimitat. 
 
 

PRESIDÈNCIA.- 
 

 
  PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 

El ple en resta assabentat. 
 

 
  PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 

Es llegeix el següent decret: 
 

"ASSUMPTE: Compareixença en les Actuacions diligències prèvies 
402/95 davant el Jutjat d'Instrucció núm. 1 d'Inca. 
 

Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 21 de setembre de 
1995 i amb fonament del que preveu l'article 34.1.h) de la llei 7/95, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, resolc que el Consell Insular de Mallorca 
comparegui en les meritades Actuacions número 402/95 seguides davant el Jutjat 
d'Instrucció Número 1 d'Inca, mitjançant els lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del 
C.I.M. Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Sra. Carmen de España Fortuny, 
indistintament, en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica del Poder Judicial, assumiran 
la representació i direcció d'aquest. 
 

Que es doni compte de la present resolució al Ple, en la primera sessió 
que farà, per a al seva ratificació." 
 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
  PUNT 4.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA NOMENAMENT 
REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A DISTINTS ÒRGANS. 
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Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

 
"Nomenar representant del CIM a la Comissió de Planificació i 

Coordinació d'inversionbs de l'INEM al Conseller Sr. Antoni Alorda Vilarrubias (titular) i 
a la Consellera Sra. Catalina Bover Nicolau (suplent)." 
 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU) i setze abstencions (PP). 
 
 
  PUNT 5.- PROPOSTA NOMENAMENT VICE-PRESIDENT DE LA 
COMISSIÓ INSULAR D'URBANISME DE MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"El President de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca comunica 
que a la sessió de data 22 de setembre es va acordar elegir al Sr. Joan Verger Pocoví, 
vice-president de l'esmentat organisme. 
 

D'acord amb el paràgraf quart de l'article 2 del vigent Reglament 
d'organització i funcionament de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, es 
proposa nomenar al Sr. Joan Verger Pocoví Vice-president de l'esmentada Comissió." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
  PUNT 6.- PROPOSTA DE PETICIÓ AL GOVERN BALEAR QUE 
ELABORI I REMETI URGENTMENT AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS LES 
LLEIS DE FINANÇAMENT DEFINITIU DELS CONSELLS INSULARS I DE CREACIÓ 
DEL FONS DE COMPENSACIÓ INTERINSULAR. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"El finançament de les competències que es transfereixen als Consells 
Insulars resulta per a la correcta gestió de les mateixes. És per això que la Llei 5/1989 
de Consells Insulars dedica una especial atenció a establir de quina forma s'ha de 
calcular el cost efectiu de cada nova competència que es transfereix als Consells. 
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No obstant, i conscients que el problema del finançament dels Consells 
Insulars és d'una gran complexitat, el legislador va voler establir una clàusula que 
permetés l'existència de dos sistemes de finançament de les competències 
transferides: un primer sistema, que s'estableix, com a capítol propi a cada llei 
aprovada pel Parlament, de transferències i que haurà d'incloure el càlcul del cost 
efectiu de la mateixa; i l'anomenat "sistema definitiu de finançament", segons l'artícle 
39 de la Llei de Consells. 
 

Aquest "sistema definitiu de finançament" basat en l'experiència de cinc 
anys de gestió de la primera competència transferida, sortiria de la constatació de fins 
a quin punt ha resultat suficient la primera valoració del cost efectiu,  afegint-hi  al càlcul 
de qüestions com són les noves inversions o les reposicions del material inventeriable, 
dels béns mobles o el manteniment dels béns immobles afectes a cada competència. 
 

És per això que la Llei 5/1989 establei al seu artícle 39 que 
"transcorreguts quatre anys des de l'entrada en vigor de la primera llei d'atribució de 
competències pròpies, i en el termini màxim d'un any, una llei del Parlament establirà el 
sistema definitiu de finançament d'aquestes". 
 

Dia 24 de juliol de 1990 es publlicà al BOCAIB nº90 la Llei 9/1990 
d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat 
que en la seva disposició final única estableix que "la present llei entrarà en vigor el 
mateix dia de la seva publicació en el BOCAIB" 
 

Per tant està clar que el 24 de juliol d'enguany exhaurien els terminis 
màxims (quatre anys més un) per a que el Parlament aprovàs la llei, tot establint-hi el 
sistema definitiu  de finançament de les competències que es transfereixen als 
Consells Insulars. 
 

Igualment, l'artícle 40 de la Llei 5/1989 de 13 d'abril de Consells Insulars 
prescriu: "transcorreguts quatre anys des de l'entrada en vigor de la primera llei 
d'atribució de competències pròpies, i en el termini màxim d'un any, es regularà per llei 
del Parlament el Fons de Compensació Interinsular que s'aplicarà en entrar en vigor el 
sistema de finançament definitiu". 
 

En aquest cas, la voluntat del legislador està perfectament clara. 
Conscient del desequilibri existent entre les illes, ja sigui per la ubicació dels serveis o 
per la concentració d'inversions, són necessaris mecanismes compensatoris. Uns 
mecanismes que no poden ser puntuals per la via dels decrets o dels acords de 
Govern, ans es manifesta la voluntat expressa que es regulin per llei, palesant així la 
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importància que han de tenir aquests mecanismes. 
 

Resta clar que aquesta llei de Compensació Interinsular havia de ser 
aprovada el mateix dia 24 de juliol d'enguany (que és quan es cumpleixen els terminis 
màxims establerts legalment). 
 

És evident que el sistema definitiu representarà un increment de les 
qüantitats amb la qual es calcula el cost efectiu dels serveis i de les competències 
rebudes si inclou altres elements com els apuntats anteriorment i,  més encarà tenint 
en compte que les valoracions aprovades fins ara són generalment minses i 
insuficients. D'altra banda, és obvi que el Fons de Compensació Interinsular ha 
d'esdevenir un sistema paralel de finançament que ha de suposar nous ingressos pels 
Consells Insulars. 
 

Així, qualsevol plaç que perllongui els terminis prescrits representa un 
perjudici clar pel Consell Insular de Mallorca que es veu privat d'uns ingressos als que 
previsiblement ha de tenir-hi  accés. 
 

El fet del flagrant incompliment de la llei de Consells Insulars ens hauria 
de preocupar força. Primerament perque es tracta d'una llei importantíssima que, sense 
poder qüalificar-se-la de llei bàsica, forma part del còs legislatiu de desenvolupament 
estatutari i d'estructuració de la Comunitat Autònoma en un dels sus elements cabdals 
com són els Consells Insulars. En segon lloc per l'exemple negatiu que implica sempre 
el fet que l'administració, responsable de fer cumplir les lleis als ciutadans, sigui la 
primera en imcumplir-les. 
 

És per tot això que el Consell Insular de Mallorca exposa la següent: 
 

MOCIÓ: 
 

1 - El Ple del Consell Insular de Mallorca acorda dirigir-se al Govern 
Balear instant-lo a presentar de forma immediata un Projecte de Llei de Finançament 
de les Competències Pròpies dels Consells Insulars, i una Llei de Creació del Fons de 
Compensació Interinsular, tal i com s'estableix als artícles 39 i 40 de la Llei 5/1989 de 
13 d'abril de Consells Insulars. 
 

2 - El Ple del Consell Insular de Mallorca acorda dirigir-se al Govern 
Balear instant-lo a remetre als Consells Insulars la , amb la màxima urgència possible, 
els estudis econòmics previs on s'estableixin els càlculs en que s'han de basar les 
esmentades lleis, així com la documentació comptable que demostri de manera fefaent 
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la correcció dels càlculs econòmics efectutas. 
3 - El Ple del Consell Insular de Mallorca, tot lamentant l'injustificat retard 

del Govern Balear a l'hora de presentar aquests Projectes de Llei -imcumplint l'establert 
per la Llei de Consells Insulars-, insta al Govern Balear a iniciar de manera immediata 
un tràmit d'audiència als Consells Insulars per tal de recabar l'opinió d'aquests òrgans 
sobre les valoracions de les transferències rebudes i sobre els continguts de la futua 
Llei de Finançament Definitiu de les Competències Pròpies i de Creació del Fons de 
Compensació Interinsular." 
 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM). Fa un resum de l'argumentació que el 
consellers poden trobar en el text de la moció. Fa esment de la Llei de consells 
insulars, article 39, que estableix que transcorreguts 4 anys des de l'entrada en vigor de 
la primera llei d'atribució de competències pròpies, en el termini màxim d'un any, una 
llei del Parlament, establirà el sistema definitiu de finançament de les transferències. El 
24 de juliol de 1990, continua, es va publicar la Llei d'atribució de competències als 
consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat, cosa que significa que a partir 
de l'entrada en vigor de les competències ja han passat els cinc anys que marcava la 
llei. 
 

Per altra banda l'art 40 de la mateixa llei prescriu que transcorreguts 
quatre anys des de l'entrada en vigor de la primera llei d'atribució de competències 
pròpies i en el termini màxim d'un any s'ha de renovar per llei del Parlament el fons de 
compensació interinsular que s'aplicarà en entrar en vigor el sistema de finançament 
definitiu. 
 

Fa observar que, per tant, hi ha un incompliment de terminis. 
 

Recorda que algunes d'aquestes transferències de competències han 
causat un perjudici econòmic al Consell Insular. Aporta l'exemple que cap de les 
transferències no ha anat dotada d'una transferència de béns immobles i que, en 
aquests moments, el personal transferit en matèria de cultura ha hagut d'ocupar una 
sala pública d'exposicions. 
 

Totes aquestes qüestions s'han de preveure en el sistema definitiu de 
finançament dels consells insulars i la proposta d'acord, que recull aquests aspectes 
conté tres punts: 
 

El primer, demana instar al Govern Balear, perquè presenti com més aviat 
millor un projecte de llei de finançament de les competències pròpies dels consells 
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insulars i una llei de creació del fons de compensació interinsular tal com estableixen 
els articles 39 i 40 de la Llei de consells insulars. 
 

Es refereix al segon punt que demana que es puguin conèixer els estudis 
econòmics previs i la documentació comptable que acrediti la correcció dels càlculs 
econòmics efectuats, de manera que es pugui avaluar el cost real de les competències. 
 

El punt tercer demana que els consells insulars tinguin audiència per tal 
de poder intervenir en la valoració de les transferències i en el contingut de la futura 
Llei de finançament. 
 

Resumeix la intervenció i la moció indicant que, senzillament es tracta 
d'instar al Govern Balear el compliment dels articles 39 i 40 de la Llei de consells 
insulars 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Manifesta l'acord el seu grup amb la 
proposta. Recorda que es tracta d'un dels grans assumptes pendents de la definitiva 
articulació correcta de les diferents institucions de la Comunitat Autònoma.  
 

Intervé el Sr. Matas (PP). Considera que el Sr. Sampol acaba de posar de 
manifest moltes d'interpretacions lliures i judicis de valor que poden perjudicar el procés 
de les transferències. 
 

Recorda que hi ha una tasca important iniciada en diverses matèries. Es 
refereix a l'esperit de la Llei de consells insulars i afirma que recull el sistema definitiu 
de transferències dins el procés de descentralització  establert en la Constitució 
Espanyola i en la Llei de finançament de les comunitats autònomes  que preveuen un 
sistema de finançament definitiu després d'haver-se produït les transferències. 
 

Explica que la intenció és que el sistema definitiu faci una redistribució de 
fons econòmics d'acord amb una sèrie de variables en relació amb el cost efectiu de la 
transferència. En aquest sentit recorda que la Llei de consells insulars ja introdueix el 
sistema de variable redistributiva en el desenvolupament de l'article 36. Es tracta, per 
tant, d'aplicar un sistema que varia el concepte de distribució a partir d'allò que és el 
cost efectiu total de la competència transferida.  La fórmula de redistribució dels fons 
econòmics s'ha de fer d'acord amb el sistema definitiu de finançament autonòmic 
segons la Llei de finançament de les comunitats autònomes. 

Se sorprèn del fet que en la proposició no es doni la importància que té al 
fet qualitatiu que significaria que els fons es rebessin com a fons incondicionals. Explica 
que la importància de passar d'un sistema provisional a un de definitiu serà el nivell 
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d'autonomia de què podran gaudir els consells i aquest aspecte el considera bàsic per 
al bon funcionament de les institucions, cosa que sembla que no preocupa el grup de 
govern. 
 

Atribueix a un desconeixement del sistema de valoració, per part del Sr. 
Sampol, l'afirmació que ha fet en el sentit que no es reconeixen els béns immobles, 
quan realment hi ha els immobles recollits com a costs indirectes, ja que és indiferent 
transferir els doblers o el bé en si. 
 

Considera que el punt tercer, llevant-hi les paraules "injustificat retard", 
podria tenir sentit de cara al futur.  
 

Opina que és important per als consells insulars, sense cap tipus 
d'entrebanc ni de difuminació, defensar l'aspecte pragmàtic de la realització del procés 
de transferències. Pensa, per tant, que és inútil obrir una discussió que tindria poc 
sentit, perquè dubta que els diputats del PSOE puguin expressar per a les 
transferències als consells una idea diferent de la que han posat en pràctica en el 
procés de transferències a les comunitats autònomes.     
 

Insisteix en l'opinió que la preocupació principal dels consellers ha d'esser 
insistir perquè el Govern dugui a terme el procés de transferències com més aviat millor 
i amb el millor finançament i en aquest punt se n'ha iniciat un procès en l'àmbit de les 
competències  sobre agricultura, ordenació del territori, protecció de menors, transport 
terrestre i artesania. 

 
No voldria que s'obrís ara una discussió amb l'objectiu de desviar l'atenció 

d'aquest objectiu principal.  
 

Es refereix al condicionant que representa l'entrada en vigor del nou 
sistema de finançament de les comunitats autònomes que preceptivament entrarà en 
vigor dia 1 de gener del 1997. A partir d'aquest fet, que necessàriament influirà en el 
procés de transferències als consells, pensa que ara no és el moment s'escometre la 
discussió, ni és el moment de presentar aquestes lleis, per importants que siguin, sinó 
que s'ha d'esperar que el finançament sigui incondicionat i s'ajusti a aquest nou 
sistema de distribució.  
 

Després d'aquesta argumentació conclou que el punt 1 i el punt 2 de la 
moció no es poden aprovar i que el punt 3, amb la retirada d'"injustificat retard", ja que 
realment els terminis han passat, però no fa gaire temps, el seu grup hi podria donar 
suport. 
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Intervé el Sr. Triay (PSOE). Afirma que la proposta s'ha presentat per 

defensar el finançament del Consell de Mallorca i per defensar el compliment de la Llei 
de consells insulars. 
 

Aquesta llei, afirma, és molt clara: als quatre anys i entrant en vigor abans 
dels cinc anys de l'entrada en vigor de la primera transferència, s'ha de regular per llei 
el sistema de finançament definitiu dels consells. Això és necessari perquè s'ha 
comprovat que les transferències que el Consell ha rebut produeixen dèficits. Hi ha 
proves clares i cita com a exemple que cap d'aquestes transferències ha suposat un 
sol m2 d'espai administratiu, cosa que amb una sola transferència no representa gaire 
cosa però que amb unes quantes planteja problemes greus. Una sola oficina que s'ha 
rebut arriba viciada amb el local desnonat per una sentència judicial. 
 

Per tant el nou sistema és necessari i, per altra banda, constitueix una 
obligació legal fixada quan el legislador pensava que en cinc anys hi hauria 
pràcticament fetes totes les transferències, i els consells serien els pilars de 
l'Administració autonòmica. 
 

Per altra banda, es refereix al fons de compensació interinsular que és 
una figura que té per objecte compensar les illes per aquelles mancances 
d'equipaments i d'infraestructures que originalment haguessin tingut un fons comú. Una 
idea concebuda per a les illes menors, ara s'ha vist que és necessària per a Mallorca, 
com per exemple dins l'àmbit de l'equipament administratiu. 
 

Opina que al marge de la discussió sobre les competències concretes 
que s'hagin de rebre durant els pròxims quatre anys, es podria dir que el programa del 
govern és pobre i poc insularista, i sembla molt correcte que el Consell de Mallorca 
aixequi la veu demanant el compliment dels aspectes de la Llei de consells que poden 
afavorir i millorar la situació actual. 
 

Torna intervenir el Sr. Sampol (PSM-NM). No vol qualificar de pedanteria 
les reiterades al⋅lusions a la ignorància que ha fet el Sr. Matas, el qual es veu que no 
sap que les oficines de turisme no han vingut dotades amb un local i ara hi ha el 
problema per al Consell d'haver d'assumir un cost atribuïble al Govern Balear. 
 

No admet tampoc que dins Cultura i Patrimoni hi hagués el bé immoble, ja 
que si amb el cost de les transferències s'hagués  d'adquirir l'immoble, Mallorca 
quedaria sense política de patrimoni i sense política cultural. 
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Insisteix que la discussió se centra en la necessitat del compliment de la 
Llei de consells insulars. Pensa que les úniques opcions en aquest tema són, o complir 
la llei o presentar una iniciativa legislativa per modificar-la. Afirma que el Govern no té 
la discrecionalitat de poder allargar els terminis. Els consells podrien admetre un 
allargament si veien una voluntat del Govern de resoldre aquesta situació i en aquest 
cas tal vegada no haurien presentat la moció. 
 

Allò que no es pot admetre és condicionar la discussió del finançament 
definitiu de les competències transferides als consells fins que s'hagi resolt el 
finançament de les transferències de l'Estat a les comunitats autònomes.  
 

Pensa que la qüestió es podria plantejar a l'enrevés. Precisament tenir 
resolt el tema dels consells podria esser una bona experiència a l'hora de negociar el 
finançament de la Comunitat Autònoma amb el Govern central. 

 
Replica el Sr. Matas (PP). Repeteix que el sistema nou aplicat a les 

comunitats autònomes condicionarà el sistema dels consells. Fa veure en aquest sentit 
que la Llei mateixa recull sempre allò que cada moment és el sistema provisional de les 
comunitats autònomes. Per tant, un nou sistema de finançament d'aquestes 
condicionarà lògicament el sistema dels consells. 
 

El tràmit d'audiència que es demana comptarà amb el suport del grup de 
consellers del PP ja que pensen que és necessari i imprescindible, perquè la voluntat 
d'assumir les competències per part dels consells s'ha de transmetre al Govern. 
 

També pensa que des d'aquesta audiència s'ha d'instar al Govern perquè 
faci una modificació puntual de la Llei en el sentit de recollir els necessitats d'aquest 
Consell. Aquesta modificació hauria de preveure que els fons fossin incondicionats des 
d'ara mateix, i d'això, la majoria no n'ha dit res. És a dir que, malgrat que el sistema 
final es pugui perllongar, és molt important que, encara que sigui dins un sistema 
provisional, els fons tinguin aquesta característica. 
 

En referència als costs de l'immoble, assegura que si s'analitza el cost 
efectiu de les transferències de patrimoni i cultura es veurà que s'hi preveuen aquests 
costs, que poden esser de lloguer i no de compra, i que encara que no hi fossin, només 
fent un estalvi d'assessors, la Comissió tindria fons més que a bastament per a les 
despeses de l'immoble. 
 

Es refereix al Sr. Triay i lamenta que no hagi contestat si el PSOE 
defensaria el sistema aplicat als fons de compensació interterritorial i al sistema de 
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transferències a les comunitats autònomes als fons interinsulars i a les transferències 
als consells. 
 

Assegura que si el Govern de la Comunitat hagués aplicat els mateixos 
criteris per als consells que els que ha aplicat el Govern de Madrid, el cost seria només 
una tercera part. 
 

Torna intervenir el Sr. Triay (PSOE). D'acord amb el Sr. Sampol afirma 
que una llei, el Govern, o la compleix o la modifica. En relació als preus recollits sobre 
els lloguers afirma que són ficticis i no tenen res a veure amb els preus de mercat.  
 

Pensa que just amb la recuperació dels 425 milions invertits en el Bon 
Sossec, els Consells ja podrien tenir una bona implantació física i resoldre el cost 
d'adequació. 
 

Per altra banda afirma que no veu cap tipus de relació entre el sistema 
renovat de finançament de comunitats autònomes de 1997 i les qüestions que planteja 
la Llei de consells insulars.  
 

Finalment nega que els costs poguéssin esser més baixos aplicant els 
sistema de les comunitats autònomes. La llei de l'embut l'ha aplicada el Govern Balear 
amb els consells en aplicar la banda ampla quan demana competències al Govern 
central i la part prima quan les transfereix als consells. 
 

Torna intervenir el Sr. Sampol (PP). Pensa que l'al⋅lusió als assessors no 
pot esser més desafortunada perquè a Cultura i Patrimoni, no n'hi ha cap. Recorda que 
Cultura, quan la gestionava el Govern Balear tenia un conseller i tres directors 
generals, un secretari general tècnic i quatre assessors. Tot aquest cos polític s'ha 
reduït i ara el president de la Comissió del Cultura assumeix tota la feina. 
 

La presidenta respon a la petició de contrarèplica per part del Sr. Matas, 
que el Consell no és un parlament i que el grup del PP no pot pretendre tancar els 
debats allò on té majoria i allà on té minoria. 
 

El Sr. Matas insisteix i manifesta que el Sr. Triay no ha contestat la seva 
pregunta. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU) i setze en contra (PP). 
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MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 

 
 
  PUNT 7.- ESMENA DE DEFICIÈNCIES DE LA MODIFICACIÓ 
DEL PLA GENERAL DE PALMA, A LA ILLETA I DEL SECAR DE LA REAL 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
 

"Vist l'acord de la CIU de Mallorca en sessió celebrada el dia 22 de 
setembre 1995, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori de dia 28 de 
setembre de 1995 eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

Aprovar definitivament la modificació del Pla General de Palma, a la illeta 
I del Secar de la Real, en base l'informe jurídic de 21 de juliol de 1995." 
 
 

El Sr. Quetglas explica que la proposta d'acord té per objecte donar per 
esmenades les deficiències que el Ple del Consell de dia 7 de novembre de 1994 va 
acordar assenyalar com a prescripcions per poder aprovar definitivament la modificació 
del Pla General en aquest punt. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 PUNT 8.- MODIFICACIÓ PG, CAMP REDÓ. PALMA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
 

"Vist l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, en 
sessió de data 22 de setembre de 1995, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del 
Territori en data 28 de setembre de 1995, eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

Atesa la modificació del Pla General de Palma, que té com a objecte un 
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canvi d'ús de diverses parcel.les d'equipament del Sector 8, de la urbanització del 
Camp Redó, s'acorda suspendre l'aprovació per tal que l'ajuntament aproti un Estudi de 
necessitats docents en l'àrea d'influència dels equipaments modificats i que justifiqui la 
modificació, en base l'informe jurídic de data 27 de juliol de 1995." 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Informa que el Camp Redó és una 
urbanització nova en què es comencen a construir edificis. Tal com preveu la llei, 
aquest Pla parcial ha fet una sèrie de cessions al municipi, en funció de necessitats 
socials. Entre les cessions n'hi ha una de destinada a un institut de secundària i una 
altra a un col⋅legi d'EGB. La  proposta que prové de l'Ajuntament de Palma, té per 
objecte canviar l'ús d'aquestes reserves i destinar la d'institut a un edifici per al Ministeri 
d'Economia i la destinada a EGB a un conservatori de música. 
 

Opina que la Comissió d'Urbanisme presenta una proposta prudent, ja 
que per poder desqualificar d'una manera definitiva els usos escolars del Pla parcial, 
encara deshabitat, s'ha de justificar que  en estar habitat no seran necessaris aquests 
usos escolars. 
 

Com que l'expedient no venia justificada aquests no necessitat, la 
proposta és de suspendre l'aprovació fins que l'Ajuntament la presenti una justificació 
més extensa. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Es mostra d'acord amb la proposta, però vol 
remarcar que  el seu grup és sensible a la necessitat d'una nova localització per al 
conservatori i aquesta, des del punt de vista urbanístic, sembla que adequada i també 
ho sembla per a l'edifici d'Hisenda.  
 

Reconeix que la insuficiència de la justificació del canvi d'ús i fa notar que 
la Direcció Provincial d'Educació es limitava a certificar lacònicament que es 
desafectava de l'ús docent, sense explicar quina era la planificació de construccions de 
centres, ni com es pensava respondre a les necessitats d'equipament docent futur. 
 

El Sr. González Ortea (PP) explica que aquesta modificació té una 
història més llarga que es remunta a les negociacions entre l'Ajuntament de Palma i 
Patrimoni per recuperar els solars del futur parc de les estacions. L'Ajuntament havia 
de compensar Patrimoni amb una sèrie de solars i un d'aquests era el del Camp Redó  
que tenia un gran interès per al Ministeri d'Hisenda que hi volia instal⋅lar la delegació 
nova. L'Ajuntament va iniciar el canvi d'ús per fer possibles les construccions, sempre 
que el MEC hi estigués d'acord. L´acord entre els dos ministeris  va fer que aquest 
darrer manifestàs que no hi havia inconvenient. Com que té la competència per 
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estudiar les necessitats docents, és lògic suposar que la resposta es basava, a més, en 
el coneixement de les necessitats docents presents i futures de la barriada.  
 

Sorprenentment la Comissió d'Urbanisme pareix que va en contra 
d'aquest acord que en principi estava pensat per al benefici general. 
 

El seu grup opina així, per tant, anuncia el vot en contra d'una proposta 
que, per altra banda, no té gaire base, ja que demana que la justificació de la 
necessitat la faci l'Ajuntament, quan la competència per fer aquests estudis la té el 
Ministeri. 
 

El Sr. Alorda (PSM-NM) fa notar que es parla de planificació urbanística i 
que, per tant, es tracta de preveure la problemàtica futura a llarg termini. No cal apel⋅lar 
a l'urbanisme, afirma, sinó que n'hi ha prou de fer una volta per la vorera de mar per 
veure la importància d'introduir racionalitat en aquest àmbit.  
 

La proposta, continua, afecta un sector on s'hi preveuen un milenar 
d'habitatges, cosa que vol dir uns tres mil habitants que requeriran necessàriament un 
equipament escolar.  
 

El procediment per als equipaments escolars sol esser que l'ajuntament 
ofereix solars i el MEC els hi construeix i no a l'enrevés. Considera important no entrar 
en polèmiques institucionals, si realment se cerquen els interessos públics, sobretot si 
només hi ha interessos públics en joc. 
 

El Consell mantenint el Conservatori a la Misericòrdia, si només mirava 
els seus interessos consideraria que l'afavoreix aprovar la modificació . 
 

Anuncia el vot a favor del seu grup. 
 

El Sr. Triay (PSOE) confirma que el Consell seria el primer interessat per 
trobar una nova ubicació al Conservatori, però també creu que la Comissió 
d'Urbanisme ha de tenir interessos de més volada i ha de pensar en solucions sempre 
que no atempti contra drets de ciutadans als quals teòricament ha de servir.  
 

Es refereix a l'informe del MEC i fa notar que diu que no entra en les 
seves previsions de programació escolar la utilització d'aquests solars, i pensa que s'ha 
d'entendre només així, és a dir a quatre anys vista ,ja que el MEC no fa previsions 
urbanístiques a quinze anys. Això no vol dir, però, que ja es pugui comprometre el solar 
si en quatre no s'ha de menester per a usos escolars. És un tema que s'ha d'estudiar.  
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Recorda que la proposta és oberta i que només demana més justificació. 

Si s'acredita que no és crearà cap problema als futurs habitants, no hi ha dubte que la 
proposta definitiva serà d'aprovació.  
 

Considera molt desafortunades les paraules del tinent d'urbanisme de 
Palma quan qualifica de batalla institucional i d'absurda aquesta proposta.  
 

El Sr. González Ortea(PP) considera que el Sr. Alorda és molt ingenu en 
matèria urbanística. Explica que qualsevol planejament ha d'esser dinàmic i cada 
moment s'ha d'adaptar a les necessitats i allò que pot semblar un improvització no és 
més que una modificació. No hi ha cap pla que no experimenti modificacions 
contínuament, assegura. 
 

Considera que és raonable pensar que les previsions les faci el Ministeri i 
no l'Ajuntament. Es refereix a les piràmides de població i recorda que la població 
infantil disminueix, per tant, en el futur faran falta més porques escoles. Insisteix en 
l'afirmació que si el Ministeri s'ha pronunciat en aquest sentit, el Consell no l'ha de voler 
esmenar i pretendre que sap més sobre els interessos públics  que el Ministeri. 
 

Considera que la proposta no és més que posar una pedra en el camí 
d'una solució assenyada i raonable, ja que el Sr. Triay mateix ja ha dit que amb un 
estudi o una justificació es podria aprovar el canvi d'ús.   

El Sr. Crespí (PSOE) recorda que els institucions públiques responen allò 
que els demanen i no una altra cosa. En nom del Ministeri, ja que era director provincial 
quan els informes es varen emetre, afirma que aquests informes es refereixen a la 
població infantil del moment i que el Ministeri no preveu la possible urbanització de les 
zones. El fet d'aportar nous polígons urbans amb noves necessitats no és previsible per 
part del Ministeri que no té competències urbanístiques. Quan el MEC va contestar 
aquesta sol⋅licitud feia referència a les necessitats d'escolarització del moment. 
 

El Sr. González Ortea (PP) se sorprèn que el Ministeri no tingui en 
compte el Pla general de Palma i afirma que s'haurà de replantejar el vot del seu grup 
si el Ministeri fa les previsions amb aquesta lleugeresa. 
 

El Sr. Crespí (PSOE) recorda que els Plans generals són una hipòtesi de 
feina que es modifica contínuament. Assegura que un Ministeri que planifica a llarg 
termini no els pot tenir en compte de manera rigorosa . 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, 
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PSM-NM, UM, EU) i setze en contra (PP). 
  
 
 PUNT 9.- PLA DIRECTOR SECTORIAL DE PEDRERES. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
 

"Vist l'acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, en sessió 
celebrada el dia 22 de setembre de 1995, així com l'informe emès pel Director de la 
Ponència Tècnica de la Comissió Insular d'Urbanisme en data 25 de setembre de 
1995, i l'emès pel Cap del Servei de la Gestió de RSU, la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori, en data 28 de setembre de 1995, eleva al Ple la següent 
proposta d' 
 
 
 A C O R D 
 

Examinat el Pla Director Sectorial de Pedreres, aprovat inicialment per la 
Comissió de Coordinació de Política Territorial del Govern Balear, a la sessió de 26 de 
juny de 1995, i que ha estat tramès al Consell Insular de mallorca per tal que sigui 
emès l'informe que assenyala l'article 24.1.b) de la Llei 8/87 d'1 d'abril, d'Ordenació 
Territorial de les Illes Balears, s'acorda: informar desfavorablement el Pla Director 
Sectorial de Pedreres, en base a: 
 

1r) Les argumentacions que figuren a l'informe del Director de la Ponència 
Tècnica de la Comissió Insular d'Urbanisme de data 28 de setembre de 1995, que el 
Consell Insular de Mallorca fa seves. 
 

2n) És necessari que el Pla Sectorial tengui en compte el problema dels 
residus de la indústria de la construcció, a fi de què aquests puguin ajudar a la 
restitució dels llocs degradats per la pròpia activitat, evitant l'abocament indiscriminat 
de residus i assolint les prescripcions que assumeix la legalitat vigent enq uan a la 
possible toxicitat o perillositat d'aquests residus. 
 

3r) El Consorci que es creï per la supervisió i/o l'execució dels plans de 
restauració o rehabilitació ha de comptar amb la participació captial dels Consells 
Insular de cada illa. 
 

4t) En tot cas, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
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ha de sotmetre novament a informació pública el Pla Director Sectorial de Pedreres 
després de les modificacions que s'efectuïn en virtut de les presents al.legacions, atesa 
la importància de les mateixes." 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) explica que la proposta es basa en l'informe que 
s'adjutna, el qual detecta que el Pla de pedreres entra en col⋅lisió amb els criteris 
aprovats pel Parlament, amb la Llei d'espais naturals, amb la Llei d'ordenació del 
territori i finalment amb l'autonomia del Consell Insular. 
 

Pel que fa als criteris aprovats pel Parlament no estableix enlloc en quines 
zones no es poden situar pedreres en cap cas. Hi ha un excés de tolerància en relació 
amb les limitacions espacials, temporals i d'obertura de pedreres noves. Hi ha una 
insuficiència en el tractament de la rehabilitació de les pedreres. Tampoc no hi ha una 
distinció entre les explotacions que compten amb els permisos corresponents i les que 
són il⋅legals i no en tenen. 
 

Pel que fa a la Llei d'espais naturals, fa notar que no hi ha una 
identificació suficient d'aquelles pedres a les quals s'ha de marcar un termini d'activitat 
dins les àrees naturals d'especial interès. Tampoc no segueix aquesta Llei pel que fa a 
l'autorització de noves pedreres dins les àrees naturals  d'especial interès. 
 

No compleix la Llei d'ordenació territorial perquè aquest Pla no és un dels 
que defineix la Llei. La manca de definició espacial, la manca de plànols, la manca de 
criteris restrictius converteixen el Pla en un simple Reglament que regula l'obertura de 
pedreres noves i el funcionament de les existents a partir de criteris de legalització de 
les que ja hi ha i de tolerància sobre les futures localitzacions.  
 

Finalment, el Pla invadeix les competències del Consell pel que fa a les 
declaracions d'utilitat pública. El Pla sostreu al Consell la competència en matèria 
d'utilitat pública i l'atorga a una declaració genèrica feta des del mateix Pla. Un fet que 
qualifica de greu i que pensa que constitueix un element que ja és suficient perquè el 
Ple, unàmimement, s'hi manifesti en contra. 
 

El Sr. Grosske (EU) manifesta que, des del punt de vista formal, el 
conjunt de la documentació que avala la proposta d'acord podria anar reunida en un 
únic document. Des del punt de vista de caràcter urbanístic considera que les 
objeccions són suficients per aprovar la proposta. I no ho són tant les que deriven de 
les objeccions en matèria de medi ambient, que podrien esser més completes. En tot 
cas considera correcte el sentit de l'acord i la sol⋅licitud al Govern i la sol⋅licitud 
d'informació pública fan que EU doni suport a la proposta.   
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El Sr. González Ortea (PP) recorda que, històricament, la situació de les 

pedreres ha estat caòtica i, per tant, calia ordenar l'explotació de les pedreres per tal 
com constitueixen una activitat fonamental en l'economia d'aquesta Comunitat, ja que 
estan a la base de l'activitat de la construcció. 
 

Amb aquest esperit, explica, es varen aprovar uns criteris. La redacció del 
Pla tenia l'inconvenient d'afectar un gran nombre de situacions diverses, i que estaven 
en mans privades. Això vol dir que el Pla era mal de fer. El Pla, a part d'establir 
definitivament l'organització i la classificació de les pedreres existents i ubicar-les en les 
diferents zones, fa un estudi detallat de l'efecte que podria tenir una llei aprovada en el 
Parlament posteriorment a l'aprovació dels criteris que varen servir per a l'elaboració 
del Pla. 
 

Informa que la Llei d'Espais naturals va modificar els criteris del 
Parlament, ja que dedica alguns articles a les pedreres, l'article 11, que estableix que 
dins les àrees naturals d'especial protecció, només hi pot haver les  pedreres que ja hi 
havia i unes instal⋅lacions públiques determinades. Per tant, el criteri cinc que 
demanava delimitar les zones on no es podrien situar pedreres resulta sobrer perquè 
és ben clar, a partir de la Llei, quines són les zones on no es pot obrir cap pedrera. 
 

Es refereix al fet que alguns dels informes tècnics, fets molt 
superficialment, i tan incoherents entre si que és difícil reunir-los en un sol document 
com ha demanat el Sr. Grosske, insisteixen en el criteri núm. 5, i demanen que el Pla 
determini quines són els pedreres que s'han de tancar i quin termini tenen per fer-ho. 
Això l'article 22 de la LEN no no preveu  així, sinó que diu que les pedreres que estiguin 
dins espais naturals s'hauran de sotmetre a unes limitacions, però no diu que s'hagin 
de tancar. Per tant, el Pla es refereix a les que són dins els espais naturals, n'elimina 
les que estan dins zones d'alta protecció i, a la resta, que són dins espais naturals, els 
exigeix tota una sèrie de requisits, tal com preveu l'art. 22 de la LEN. 
 

Per tot això afirma que el Pla està ben elaborat, recull íntegrament, no 
només l'esperit dels criteris del Parlament, sinó també l'esperit i la lletra de la LEN. 
 

Es refereix a una altre tema que no s'ha assenyalat i és la creació del 
consorci que obliga tots els propietaris de pedreres a disposar d'una certa quantitat 
amb la finalitat de rehabilitar les pedreres. Algun dels informes assenyalen que dins 
aquest consorci hi hauria d'haver el Consell i ell es mostra totalment d'acord a plantejar 
al Govern aquesta possibilitat. 
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Pel que fa a la invasió de competències considera que cal distingir els 
conceptes. Per una banda hi ha l'interès públic, que la LEN atribueix al Govern, i que 
no correspon ni a la utilitat pública ni a l'interès social, i que tal vegada seria més lògic 
atribuir al Consell Insular, de manera que el seu grup hi podria estar d'acord. I per altra 
banda, hi ha la figura de la utilitat pública en sòl no urbanitzable, recollida en la Llei del 
sòl, i que, d'acord amb els traspassos de competències, correspon al Consell. 
 

Considera que tot això són temes que es podrien incloure en un informe 
per presentar al Govern, però pensa que és lamentable retardar l'aprovació d'un Pla 
que ha costat molts d'esforços i que respecta enormement el medi ambient i ordena un 
tema que fins ara cap administració espanyola no havia estat capaç d'ordenar. 

Anuncia el vot en contra de l'acord i el qualifica més de rebuig polític que 
d'altra cosa. 
 

Proposa informar favorablement sobre el Pla i adjuntar-hi un informe que 
reculli tots els aclariments sobre participació del Consell i alguna altra com ara el 
rebliment de les pedreres amb material d'enderrocament. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) opina que la documentació és més que suficient 
per votar a favor de la proposta. El Sr. González mateix incorre en una contradicció 
quan, per una banda, justifica que el Pla se separi dels criteris perquè la LEN  es va 
aprovar posteriorment als criteris i a continuació diu que el Pla director de pedreres es 
basa en la LEN. Evidentment, dedueix, hi ha un confusió, tant de procediment com de 
fons. El fet cert és, continua el Sr. Quetglas, que les prescripcions del Pla van en contra 
d'allò que diu la LEN i tres o quatre anys de tramitació ha estat un temps més que 
suficient per incorporar-hi allò que la LEN assenyala. Si no fos així s'introduirien uns 
criteris d'inseguretat si el Pla s'aprovava sense incloure-hi les prescripcions de la LEN. 
 

Es refereix als informes i retreu que el grup del PP es queixi quan 
precisament s'ha facilitat tota la documentació disponible perquè els consellers 
poguessin tenir un coneixement prou ampli. Explica que, evidentment, la Comissió, si hi 
havia informes contradictoris, ha triat en funció dels seus criteris.     
 

Pel que fa al consorci, recorda que l'informe afirma que aquesta entitat ha 
de comptar amb la participació del consell de cada illa. 
 

En relació a l'interès públic afirma que és una expressió que no està gens 
concretada ni quina repercussió té sobre el planejament urbanístic, i definida tal com 
ho ha fet el Sr. González, no és més que una argúcia per sostreure al Consell les seves 
competències en matèria de declaració d'interès social i d'utilitat pública. En la mesura 
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que el Govern intenta la recuperació espúria de competències plenament transferides, 
la majoria s'hi ha d'oposar. 
 

Demana la paraula el Sr. González Ortea (PP) i la presidenta la hi dóna 
tot recordant-li que ja ha fet ús dels dos torns. 
 

El Sr. González assegura que només ha parlat una vegada. No admet 
que hi hagi la contradicció que ha assenyalat el Sr. Quetglas entre la LEN i els criteris. 
L'únic criteri, continua, que algun informe diu que no es compleix, és el núm 5 que diu 
que s'han d'assenyalar les àrees on no hi pot haver cap pedrera i això ho assenyala la 
Llei. No és que hi estigui en  contra, es que allò que la Llei ja diu no hi importa que ho 
digui el Pla. 
 

Precisa que ell no s'ha queixat dels informes, sinó que ha estat el Sr. 
Grosske. Ell només ha dit que n'hi ha qualcun de fet massa apressadament i altres que 
posen de manifest alguns desconeixements greus i alguns plantejaments que semblen 
més polítics que no tècnics. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) fa notar que el Sr. González s'ha limitat a reiterar 
els arguments que ja havia exposat abans. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU) i setze en contra (PP). 
 
 
 PUNT 10.- TERCERA PETICIÓ DE PRÒRROGA DEL TERMINI 
CONTRACTUAL PER A LA POSADA EN SERVEI DE LA GESTIÓ DE TRACTAMENT 
DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DE L'ILLA DE MALLORCA, PRESENTADA PER 
L'EMPRESA CONCESSIONÀRIA TIRME, SA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori: 
 

"Vist l'informe del Cap del Servei de la Gestió de RSU, Sr. Antoni Morano 
Ventayol, relatiu a la tercera petició de pròrroga del termini contractual per a la posada 
en servei de la gestió de tractament de residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca, 
presentada per TIRME, SA, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, en 
data 28 de setembre de 1995,eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
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Concedir una pròrroga de 14 setmanes a l'empresa TIRME, SA per a la 

posada en servei de la gestió de tractament de Residus Sòlids Urbans de l'Illa de 
Mallorca, fixant el nou termini final de les obres per al dia 8 de febrer de 1996." 
 
 

Presenta la proposta el Sr. Triay (PSOE). Informa que l'empresa TIRME 
sol⋅licita una pròrroga de catorze setmanes per raons de força major, un incendi produït 
per causes alienes a la seva responsabilitat. Amb la pròrroga, el termini per a la posada 
en funcionament definitiu seria el dia 8 de febrer que ve. Es refereix als informes 
tècnics que són favorables i proposa al Ple que l'aprovi. 
 

El Sr. Grosske (EU) fa notar que la proposta té un contingut bàsicament 
tècnic, ja que l'incompliment del termini previst en una contracta amb una administració 
pública, si es pot justificar per causes objectives i no atribuïbles ni al contractista ni a 
l'administració, té la pròpia tramitació difícilment qüestionable des del punt de vista 
polític en situacions normals. 
 

Malgrat això, per lògica i per coherència amb la posició de des  de 
sempre, abans i després de les eleccions, Esquerra Unida ha mantingut en el tema de 
la incineradora, anuncia que el seu grup es manifestarà en contra de la proposta, com 
igualment es manifestaria en contra del punt següent, és a dir, en contra de tot quant 
faci referència a la tramitació i a la continuació ordinària de la contracta de la 
incineradora de Son Reus. 
 

Tanmateix, com que la proposta és la concessió d'una pròrroga, és a dir 
retard  de la posada en funcionament d'una cosa en què el seu grup no està d'acord, 
anuncia que el vot del seu grup serà d'abstenció. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Refereix la seva intervenció, a més d'aquest 
punt, al punts 11 i 18, ja que tots estan relacionats. 
 

Manifesta que el seu grup està compromès amb aquest projecte perquè 
creuen que és bo i, per tant, és bo que si necessiten unes setmanes més els les 
concedeixin. També estan d'acord amb l'aprovació definitiva del Reglament 
d'explotació, però denuncia  la situació curiosa en què un pacte de govern públic 
compromet la majoria del Consell a no fer una tercera fase i fer un pla alternatiu, amb 
el qual el PP pot estar d'acord, que mena al fet que a cada Ple s'hagi de fer una 
discussió sobre aquest tema.  
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Considera que és una qüestió transcendental per les repercussions que 
pot tenir, que no és correcte fer-ne una batalla política. Per això demana que retirin els 
punts 10 11 i 18 i s'intenti arribar a un acord. Recorda que la majoria té l'obligació de 
resoldre el tema de la incineradora i no la té ara el grup del PP. Recorda que si no 
volen abocar a Son Noviet hauran de cercar una altre lloc i tindran el suport del PP. Si 
volen fer reciclatge també podran comptar amb el seu suport. Però insisteix que no és 
correcte que a cada Ple s'hagi de discutir aquest tema. Per tant, demana que s'estudiï 
tot això dins la tranquil⋅litat d'una Comissió per evitar entrar dins una dinàmica difícil 
d'entendre.   
 

Els grups del Consell, continua, llevat d'EU, uns perquè en varen esser 
promotors i uns altres perquè varen firmar un pacte, estan implicats i han de trobar una 
solució. Insisteix que aquests punts passin a Comissió ja que considera que és una 
equivocació haver-se de pronunciar avui, només perquè alguns grups han de 
respondre a certes pressions populars. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM). Considera que el PSM està més 
compromès amb la seva consciència que amb el pacte amb el Consell. L'acord, afirma, 
compromet l'equip de Govern a paralitzar la segona fase de la incineració. El grup del 
PSM té en aquest aspecte la mateixa dinàmica de vot que la que tenia durant el passat 
mandat. Per tant, en els punts 10 i 11 tenen prevista l'abstenció i entenen que això és 
coherent amb la seva ideologia.  
 

Referint-se al Sr. Verger, manifesta l'opinió que aquest és el tema més 
important que té Mallorca en aquest moment, per les repercussions que en el medi 
ambient, i per la gran sensibilitat popular que ha afectat el PP, ja que si no fos així no 
s'explicaria que, des de l'any 92, s'hagi tingut amagat el projecte d'abocador de Son 
Noviet i els consellers no l'hagin pogut consultar. 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Recorda que aquesta proposta prové de 
Comissió, amb dues abstencions i la resta de vots, favorables. Es tracta de la tercera 
pròrroga. Recorda que a la segona el PSOE i també el PSM i Um s'hi varen abstenir. 
Explica que l'abstenció del PSOE  es fonamentava en el fet que havien plantejat tres 
propostes de modificació del Projecte de residus del Consell  i veien que el temps 
passava sense donar cap solució. Una proposta era la del carbó actiu, una altra era la 
de la Comissió de Control i Seguiment i l'altra era la reforma del Pla de residus sòlids. 
Ara el carbó actiu és una realitat, la Comissió de Control es proposa en el punt següent 
de l'ordre del dia i el tema de la reforma, no tan sols és una voluntat de la majoria de 
Govern, sinó que també el President de la Comunitat Autònoma, Sr. Soler, es va 
comprometre a tramitar i agilitar, ja que la competència és del Govern. Desaparegudes 
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les raons ara està ben justificat el vot favorable. 
 

Per altra banda recorda que el PP ha deixat al Consell amb una gravíssim 
situació en matèria de residus sòlids. El PP ha deixat uns compromisos sense resoldre. 
Tres anys amb el projecte d'abocador sense tramitar, ni informar, ni aprovar, ni 
denegar. Ara reclamen que en unes setmanes resolguin un tema que el PP ha tingut 
aturat durant tres anys, cosa que podira donar lloc a responsabilitats patrimonials del 
Consell. Vol deixar clar que si això es produeix, la responsabilitat política serà 
exclusivament del PP per haver tingut congelada aquesta solució. 
 

Torna intervenir el Sr. Grosske (EU). Respon al Sr. Verger en relació a la 
proposta implícita que els ha fet de retirar el punt 18. Manifesta que si llegeix amb 
atenció la moció podrà veure que hi ha una comissió prevista per estudiar el tema en 
profunditat. Considera que es tracta d'un tema estratègic, d'un tema que divideix els 
electorats i que desperta sensibilitat social. Espera que, de la nova situació creada dins 
el Consell, en pugui sortir aquesta Comissió per estudiar exhaustivament i intensament 
el problema de l'eliminació dels residus sòlids urbans. En aquest sentit, en comptes de 
retirar la proposta convida el grup del PP a donar-hi suport perquè recull perfectament 
el sentit de la intervenció del seu portaveu. 
 

El Sr. Verger (PP) opina, dirigint-se al Sr. Triay, que els qui tenen un bon 
problema són els grups de la majoria que no es posen d'acord amb aquest tema per les 
discrepàncies que hi han en l'aplicació del pacte que han firmat. Insisteix en la voluntat 
de col⋅laboració per no posar en marxa la segona fase de Son Reus, sempre que la 
majoria resolgui què faran amb els fems que no cremaran i això es faci a un preu lògic. 
Matisa que no ha demanat que es retiràs cap punt, sinó que es deixàs damunt la taula 
per poder-lo estudiar millor i amb més calma. 
 

La presidenta fa notar que la proposta tracta de concedir una pròrroga i 
que el debat ha sortit d'aquest tema i en concret dels punts 10 i 11. 
 

El Sr. Verger (PP) recorda que demanava que es deixassin damunt la 
taula els punt 10, 11 i la moció del 18. Com que no s'hi deixen anuncia el vot en contra 
dels punts 10 i 11. 
 

La presidenta demana que Secretaria informi, encara que sigui necessari 
un recés, sobre fins a quin punt hi ha responsabilitats personals en votar una proposta 
en què hi pot haver claríssimament un incompliment de contracte. 

El secretari entén que si no s'aprova la pròrroga hi pot haver 
responsabilitats per part de la institució, que no es poden concretar en aquest moment. 
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La presidenta demana si la responsabilitat és només de la institució o pot 

esser personal dels que voten en contra de la proposta. 
 

El secretari respon que si s'aprova la proposta no hi ha responsabilitats, si 
no s'aprova, la responsabilitat és de la corporació, si bé aquesta la pot reclamar als 
responsables.  
 

El Sr. Cañellas (PP) vol demanar al secretari si al Consell hi ha la mateixa 
responsabilitat que als ajuntaments, en el sentit que els membres que voten en contra 
d'un informe dels serveis tècnics, responen privadament amb la seva butxaca. 
 

Des de Secretaria es reitera l'afirmació que s'ha fet abans en el sentit que 
no es pot concretar en aquest moment però es pot dir, en general, que si es produeix 
un incompliment per part del Consell, hi pot haver una responsabilitat de la corporació i 
aquesta pot reclamar als qui han estat responsables de l'incompliment. 
 

La presidenta es refereix a l'informe a què feia referència el Sr. Cañellas 
com a condició perquè hi hagués responsabilitats i afirma que l'informe és dins 
l'expedient. 
 

El Sr. Verger (PP) demana un informe per part dels serveis tècnics sobre 
si votar en contra implica una il⋅legalitat per part dels qui voten en contra. I afegeix que 
si s'ha de suspendre la sessió també demana que se suspengui. 
 

La presidenta, a les tretze hores i nou minuts, suspèn la sessió per poder 
tenir aquesta opinió jurídica. 
 

A les tretze hores i quinze minuts es reprèn la sessió. 
 

La Presidència, a la vista de l'opinió jurídica expressada pel secretari 
sobre les possibles responsabilitats jurídiques del vots i d'acord amb els portaveus de 
tots els grups, retira el punt núm. 10, el punt núm. 11 i el punt núm. 1 inclòs dins la 
proposta núm. 18  i afegieix dins l'apartat segon d'aquesta proposta núm 18: "dins el 
marc del Pla de residus sòlids urbans de Mallorca". 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Considera necessària una explicació després 
d'aquesta operació d'enginyeria institucional. Reflexiona sobre el fet que un punt de 
caràcter purament tècnic obliga a posar dos punts i una part d'una moció damunt la 
taula. Manifesta que aquesta dinàmica és negativa, encara que avui s'hagi arribat a una 
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solució consensuada. Sense aquest acord, continua, d'un debat purament tècnic 
s'hauria arribat a una situació de paralització, de mala sortida o no se sap ben bé què. 
Creu que és important interrogar-se per què s'ha arribat a aquesta situació que obliga 
EU a haver de donar una ditada de mel als grups que sempre estan a favor de la 
incineradora (PSOE i UM) i haver de fer una crítica als aliats tàctics en aquest tema 
(PSM-NM). Manifesta que està d'acord amb el Sr. Sampol en el sentit que la 
consciència pesa més que el compromís amb el pacte. Passa que, perquè això no 
produeixi situacions d'inestabilitat, el qui parla no ocupa una vice-presidència i es limita 
a ocupar el galliner de la institució. Creu que crear expectatives que després no es 
poden complir, perquè la consciència pesa més que un programa firmat, provoca 
aquestes coses.  
 

Tampoc no pot estar d'acord amb el Sr. Verger quan amenaça amb votar 
exactament al contrari d'allò que pensa, vol i votaria si no fos que, amenaçant així, crea 
dificultats a l'equip de govern. Considera que això no són maneres d'ajudar a fer 
funcionar normalitzadament una institució en què cada força política ha d'esser 
coherent amb el seu programa, sense fixar la seva posició més que en funció d'això, i 
sense actuar només per perjudicar alguns grups.  
 

Es felicita perquè es crea la comissió que es demana en el punt 18, ja 
que pensa que el Consell té el deure de donar una resposta  tan consensuada com 
sigui possible a un problema tan delicat com aquest, en què els distints electorals han 
d'estar segurs que allò que es faci ha d'esser la millor solució per als seus interessos. 
 

La presidenta opina que, si tots els portaveus hi estan d'acord, el debat 
s'ha de concretar més i ha de quedar explícit també que el termini és d'un mes en 
comptes de tres. 
 

El Sr. Verger (PP) agraeix que el seny s'hagi imposat i es pugui intentar 
trobar solucions possibles. No admet que el Sr. Grosske digui al PP en funció de què 
ha de votar. Pensa que la llibertat de vot la té el PP com la va tenir EU quan va votar 
una Presidència d'UM sense que els seus electors li haguessin encarregat. 
 

Es refereix a la moció del punt 18. Manifesta l'acord en què el punt 10, 
l'11 i el primer de la moció, referit a la paralització cautelar, passin a Comissió i que els 
punts dos i tres es poden aprovar avui donant, en comptes de tres mesos, un mes 
perquè és important tenir com més aviat millor una solució definitiva. 
 

Comenta que allò que no es pot fer és en un punt demanar una pròrroga i 
en un altre demanar la paralització. Afirma que és bo que tot aquest tema es discuteixi i 
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no s'hagi de fer més demagògia. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM). Lamenta que l'anunci d'un consens, el 
converteixi el portaveu d'Esquerra Unida en una repassada a tots els grups. El convida, 
en acabar, a comprovar que el pacte recull explícitament el compromís de paralitzar la 
segona fase de la incineradora  i de potenciar el reciclatge i la recollida selectiva, i que 
enlloc preveu que el PSM hagi de donar suport a la primera fase. Fa avinent al Sr. 
Grosske que si el qui parla seia al costat del Sr. Grosske, a la taula de Presidència hi 
seuria el Sr. Verger i hi hauria segona fase i, encara que el Sr. Verger comenci a 
comprendre que s'ha de reciclar, no hi hauria el compromís que es prendrà ara, 
d'intentar arribar a un vuitanta per cent de reciclatge. 
 

El PSM no es podia permetre, continua, renunciar per primera vegada en 
la història d'aquesta terra, a la possibilitat que a la primera institució de Mallorca es fes 
una política social, d'ordenació del territori, cultural i de patrimoni, molt diferent de la 
que es feia, encara que comportàs un deteriorament de la imatge pública del PSM. 
 

En relació al punt 18, explica que el PSM accepta que el punt núm 1 passi 
a Comissió per l'advertiment que les responsabilitats possibles es deriven primer cap a 
la institució i després cap als causants. També el fet de passar a Comissió permet 
aprovar dos punts importants de la moció, el dos i el tres, o sigui insistir en el reciclatge 
i insistir en la modificació del Pla de residus, amb el compromís del Sr. Soler, i 
finalment, permet, crear la comissió d'estudi de viabilitat d'altres alternatives.  
 

Fa notar que, des que es va aprovar el Pla de residus sòlids, les coses 
han canviat molt dins la societat, on de cada dia el terreny està més abonat per fer 
polítiques avançades i, fins i tot, canvia la suposada bondat de la incineradora, de 
manera que un sistema que tenia unes compensacions econòmiques importants, avui 
ja no les té perquè les subvencions s'han reduït i les previsions són que en pocs anys 
no hi hagi dins Europa cap estat que subvencioni la cogeneració. 
 

Manifesta que si es pot aconseguir tot això el seu grup tindrà en 
coherència la consciència i la responsabilitat que els ha duit a governar dins la 
institució. 
 

El Sr. Triay (PSOE) pensa que és defensar el Consell acceptar que es 
postposi la decisió sobre la pròrroga a TIRME, que evita la confrontació directa amb el 
concessionari, un fet que tindria conseqüències imprevisibles, i permet trobar en 
poques setmanes una solució. 
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Un altre tema que queda pendent és la modificació del Reglament per 
poder crear la Comissió de Participació i Control, que és una passa endavant  i una 
garantia  de qualitat ambiental i de participació i que espera que podrà tenir una solució 
favorable per als interessos generals. 
 

Per altra part afirma que potenciar el reciclatge és una opció que el seu 
grup defensa com a prioritària. Si bé consideren que un vuitanta per cent a mig termini 
és una fita ambiciosa però no per això volen renunciar-hi. Per això, dins el Pla de 
residus s'ha d'estudiar la manera de canalitzar l'opció del Consell. 
 

Pel que fa a la Comissió d'Estudi, pensa que si es limita a un mes a partir 
de la constitució, el dictamen es pot assumir encara que les obligacions del Consell 
vagin  contra-rellotge per no incórrer en responsabilitats que pugin afectar la vida del 
Consell durant molts d'anys. 
 

El Sr. Grosske (EU) considera que el termini per a la feina de la Comissió, 
que la primera proposta fixava en tres mesos i ara en un mes, s'hauria de modificar 
perquè quedi clar que s'entén el termini a partir de la constitució i demana que sigui de 
dos mesos, que és un termini perfectament raonable, i que permetria que un debat 
que, no només ha d'esser intern i tècnic dins el Consell, sinó que ha d'esser capaç de 
transmetre a la societat les alternatives i ha d'esser eficaç. 
 

Recorda al Sr. Sampol que tots dos varen esser presents en els debats 
que varen conduir a la firma del pacte i sap què figurava en els documents inicials i sap 
tot quant es va llevar i com va quedar al final i sap que la proposta de paralització de la 
primera fase es va llevar. Pensa que això ho reconeix quan diu que estar en el galliner 
amb el Sr. Grosske és un luxe que no es podia permetre. No està segur que l'única 
manera perquè en el Consell hi hagués una alternativa de govern distinta a l'anterior 
fos firmar aquest document i amb aquests termes. Es felicita que EU no es vegés en 
l'alternativa d'haver de firmar una cosa contrària d'allò que plantejava durant la 
campanya electoral. 
 

El secretari fa notar que al segon punt ha de quedar clar que conté el 
compromís de fer la petició al Govern Balerar, ja que el Consell no és competent per 
dur a efecte un pla que pugui modificar l'aprovat. Entèn que aquest aspecte hauria de 
quedar explicit. En relació als dos mesos fa notar que el termini de la segona pròrroga 
de la concessió acaba el proper 2 de novembre. 
 

 
El Sr. Verger (PP) fa notar que s'ha d'afegir més al punt dos i proposa: 
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"En el marc de la modificació del Pla d'eliminació de residus sòlids" o una cosa així, ja 
que ha de quedar clar que ha d'esser dins aquest marc de modificació que el Consell 
pot elaborar i proposar. Ell havia entès que el punt dos anava condicionat. Es mostra 
d'acord en el termini de dos mesos. 
 

La presidenta dóna l'enhorabona als portaveus per haver arribat a acords 
assenyats i reitera que es retiren els punts 10 i 11, es retira el punt 1 de la moció del 
punt núm. 18. Sotmet a votació aquesta moció, apartats segon i tercer amb la 
modificació en el punt dos: "Dins el marc de la modificació del Pla de residus sòlids 
urbans de Mallorca" i en el punt tercer canviant el termini de tres mesos pel de dos 
mesos a partir de la constitució de la comissió. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
 PUNT 11.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT 
D'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DE 
MALLORCA. 
 

S'ha decidit deixar-lo damunt la taula 
 
 
 

BENESTAR SOCIAL. 
 
 PUNT 12.- PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ 
AVALUADORA I DE SEGUIMENT DEL SUPORT TRANSITORI COMUNITARI / 
SALARI SOCIAL, (STC/SS). 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Benestar 
Social:  
 

"Atès que la Disposició Addicional Segona de les Bases del Suport 
Transitori Comunitari / Salari Social (STC/SS) aprovades definitivament pel Ple del 
Consell Insular de Mallorca en sessió extraordinària de dia 31 de juliol de 1995 
(publicat en el BOCAIB núm. 114 de dia 12/09/95), disposa que en el termini de dos 
mesos a partir de l'aprovació definitiva d'aquestes Bases, el Ple del Consell Insular de 
Mallorca constituirà la Comissió Avaluadora i de Seguiment del STC/SS d'acord amb la 
composició prevista a la Base 24, el President de la Comissió de Benestar Social fa la 
següent proposta d' 
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A C O R D 

 
 

Únic.- Constituir la Comissió Avaluadora i de Seguiment del Suport 
Transitori Comunitari / Salari Social (STC/SS) prevista a la base 24 i Disposició 
Addicional Segona de les Bases del STC/SS, aprovades definitivament pel Ple del 
Consell Insular de Mallorca en sessió extraodinària de dia 31 de juliol de 1995 (publicat 
en el BOCAIB núm. 114 de dia 12/09/95), la qual quedarà constituida pels membres 
que a continuació es relacionen: 
 
Sr. Damià Pons Pons    (Grup PSOE) 
Sra. Catalina Mª Bover Nicolau (Grup PSM) 
Sr. Antoni Pascual Ribot   (Grup UM) 
Sra. Maria M. Thomas Andreu  (Grup EU) 
Sra. Joana A. Vidal Burguera  (Grup PP) 
Sra. Maria Salleras Joan   (Cáritas Diocesana) 
Sr. Fernando Galán Guerrero  (CCOO)   
Sr. Jesús Ramos Lobo   (UGT) 
Sra. Catalina Llabrés Malondra (Secretari SASS) 
 

El membre de la Federació d'Entitats Locals i de l'Ajuntament de Palma 
estan pendents de confirmació." 
 

Presenta la proposta el Sr. Pons (PSOE). Explica que, d'acord amb la 
base 21 de constitució del salari social, s'havia de constituir una comissió tècnica de 
funcionaris amb la finalitat fonamental de comprovar i analitzar les sol⋅licituds i 
presentar les propostes d'aprovació denegació, entre altres competències. A més 
s'havia de constituir la Comissió Avaluadora i de seguiment formada per diferents 
membres del Consell, un representant de l'Ajuntament de Palma i també una 
representació de les comarques, membres d'entitats col⋅laboradores, membres dels 
sindicats més representatius i finalment un tècnic que actuaria com a secretari.  
 

Qualifica les propostes d'absolutament necessàries, ja que en qüestió de 
poques setmanes es rebrà dels ajuntaments la massa dels expedients de salari social i 
no es podrà perdre ni un dia ja que el temps perdut seria una demora en l'aplicació 
d'aquest benefici. 
 

Demana la paraula el secretari.Informa que posteriorment a l'elaboració 
de la proposta s'ha rebut de l'Ajuntament de Palma el nom del seu representant en la 
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Comissió que es la Sra. Carmen Sagrado Mezquida.  
 

El Sr. Pons inclou la Sra. Sagrado dins la proposta. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat.   
 
 
 PUNT 13.- PROPOSTA DE RATIFICAR LA COMPOSICIÓ DE LA 
COMISSIÓ TÈCNICA DEL STC/SS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Benestar 
Social: 
 

"Atès que, a proposta del President de la Comissió de Benestar Social, 
mitjançant Resolució de Presidència de data 7 de setembre de 1995 es va nomenar els 
membres de la Comissió Tècnica del Suport Transitori Comunitari / Salari Social, 
d'acord amb el previst a la Disposició Adicional Primera de les Bases del STC/SS 
aprovades definitivament pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió 
extraordinària de dia 31 de juliol de 1995 (Publicades den el BOCAIB núm. 114 de dia 
12/09/95), el President de la Comissió de Benestar Social fa la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 
 

Únic.- Notificar als efectes prevists a la Base 21 del Suport Transitori 
Comunitari / Salari Social (STC/SS), aprovades definitivament pel Ple del Consell 
Insular de Mallorca en sessió extraordinària de dia 31 de juliol de 1995 (Publicades en 
el BOCAIB núm. 114 de dia 12/09/95), la composició de la Comissió Tècnica 
nomenada a proposta del President de la Comissió de Benestar Social mitjançant 
resolució de Presidència de dia 7 de setembre de 1995 i que és la següent: 
 

Sr.Pere Mascaró Pons. 
Sra. Catalina Llabrés Malondra. 
Sra. Carmen González Miró. 
Sra. Carmen Nadal Casasnovas. 
Sra. Lídia Salom Ferrer. 
Sr. Jorge Torres Araujo." 

 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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ESPORTS I JOVENTUT. 
 
 PUNT 14.- CONVENI PER L´UNIFICACIO DE LES ACTIVITATS  ENTRE 
EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA - PROGRAMA L´ESPORT PER A L´EDAD 
ESCOLAR- I LA FEDERACIO BALEAR DE FUTBOL, PEL XIV TORNEIG DE 
FUTBOL ALEVI. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la comissió d'Esports i 

Joventut: 
 

"ANTECEDENTS: El Consell Insular de Mallorca i la Federació Balear de 
Futbol,han arribat a un acord per l´unificació de entre les activitats federatives i les 
institucionals del CIM en matèria d´Esport per a l´Edat Escolar( FUTBOL), especialment 
en lo referit al XIV Torneig de Futbol Aleví,organitzat pel Departament d´Esports del 
Consell Insular de Mallorca.Atès lo qual, es sotmet a la Comissió, la seguent 
 

P R O P O S T A 
 

Aprovar el Conveni entre el Consell Insular de Mallorca i la Federació 
Balear de Futbol, per l´unificació de les activitats entre el C.I.M. -(Programa per l´Esport 
de l´Edat Escolar)- i la  Federació,per lo que fa a l´organització del XIV Torneig de 
Futbol AlevÍ, 1995/96, que com annex s´uneix a aquesta proposta." 
 

Intervé el Sr. Diéguez (PSOE). Explica que el conveni pretén que el futbol 
estigui en el mateix lloc en què estan la resta dels esports que es practiquen en edat 
escolar. Informa que per a tots els esports hi ha convenis amb les respectives 
federacions per tal que hi pugui haver unes competicions unificades. Enguany, 
continua, hi havia pressupost i s'ha pogut unificar la categoria dels alevins. Anuncia que 
els anys que venen es podrà continuar en aquest procés. 
 

Intervé el Sr. Riera (PP). Anuncia l'abstenció del seu grup ja que 
considera que no es pot ficar tot l'esport dins el mateix sac. Pensa que després de 13 
anys de fer des del Consell un torneig que ha rebut felicitacions de totes les Comunitats 
d'Espanya, no es veu la necessitat de posar-lo ara en mans d'una federació. 
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Sospita que per aquest aquí es pot arribar a la desaparició del torneig, 
igual que ha passat amb una altre d'organitzat per una institució i que el segon any va 
passar a mans de la federació i ara ja no se'n parla. 
 

No es pot assegurar, continua, que la federació no ho dugui bé, però si 
s'ha de guiar per com ho va fer fa tres anys pot concloure que aquesta decisió és el 
principi del final ja que llavors només va aconseguir inscriure set equips. Avui el Consell 
n'inscriu més de cent. 
 

Replica el Sr. Diéguez (PSOE). Pensa que les consideracions del Sr. 
Riera tenen sentit des del moment que es considera que l'esport està al servei de la 
política. Explica que l'any passat el Consell va gastar uns 22'5 milions per fer aquesta 
competició i que enguany no costarà gaire més de cinc milions. Per altra banda, indica 
que s'ha de tenir en compte que les federacions estan sostingudes en part per doblers 
públics i que el fet de mantenir una organització paral⋅lela a la federativa implica una 
duplicitat de despeses. Finalment afirma que si s'ha aconseguit una gran participació 
ha estat com a resultat de la gran inversió econòmica que s'ha fet. Enguany, amb tot, hi 
participen més equips que mai. 
 

El Sr. Riera (PP). Recorda que quan el Sr. Diéguez se'n va fer càrrec, tota 
la inscripció ja estava feta. Pel que fa a les despeses recorda que pujaven més perquè 
el Consell es feia càrrec de tot el vestuari i que ara el Consell pensa que avança uns 
doblers, però es veurà amb el compromís d'atendre les demandes de vestuari dels 
clubs que estan avesats a rebre'l gratuïtament com a condició per participar-hi. 
Recorda igualment que el PP no va organitzar aquest torneig, ja que quan varen entrar 
el varen trobar organitzat i el varen continuar. No creu que ningú pugui demostrar que 
això hagi significat gaire vots per al PP. 
 

Torna replicar el Sr. Diéguez (PSOE). Explica que si bé es cert que la 
inscripció s'havia tancat quan ell va entrar, els equips que s'han volgut donar de baixa 
ho han pogut fer i també s'han admès noves inscripcions, poques. Això vol dir que el 
mecanisme nou no ha desencoratjat cap dels participants. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per setze vots a favor (PSOE, 
PSM-NM, UM, EU) i setze en abstencions (PP). Es fa notar que el Sr. Groskke no es 
trobava dins la sala en el moment de la votació.  
 
 
 PUNT 15.- APROVACIO DELS CONVENIS PER L´UNIFICACIO DE LES 
ACTIVITATS ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA - PROGRAMA DE 
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L´ESPORT PER A L´EDAD ESCOLAR- I LES DISTINTES FEDERACIONS BALEARS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Benestar 
Social: 
  

"ANTECEDENTS: Havent d´iniciar-se, el proper mes d´octubre, les 
competicions i activitats de l´esport escolar, de la temporada 1995/96, que desde el 
passat dia 1 de gener, es competència del Consell Insular de Mallorca,el Consell 
Insular de Mallorca i les federacions abans esmentades, han arribat a un acord per 
l´unificació de les activitats federatives i la institucional del CIM, per lo qual, es sotmet a 
la Comissió, la següent  
 
           P R O P O  S T A 
 

Aprovar els Convenis,per l´UNIFICACIO DE LES ACTIVITATS DE LA 
TAMPORADA 1995/96,( EN LES CATEGORIES EN L´EDAT ESCOLAR MENORS 
INICIACIO, BENJAMI, ALEVI, INFANTIL I CADETS ), ENTRE EL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA - PROGRAMA L´ESPORT PER A L´EDAD ESCOLAR- i les 
Federacions de  ATLETISME, BASQUET,BADMINTON, EDUCACIO ESPECIAL, 
ESCACS, FUTBOL CADET, FUTBOL SALA, GIMNASTICA ARTISTICA, GIMNASTICA 
RITMICA, HANDBOL, JUDO, NATACIO, PILOTA, RUGBI ,TENNIS, TENNIS 
TAULA,TIR AMB ARC, TIR DE FONA, i VOLEIVOL, 
que com annexes 1 a 19 s´uneixen a aquesta proposta. 
   

Destinar 29.817.415.-PTA. al compliment, per part del 
C.I.M., dels pagaments prevists els esmentats convenis,a les 
respectives Federacions,  segons les quanties que es detallen  a la Taula que com 
Annex 20 s´uneix a aquesta proposta. 
Aquests pagaments es faran en 1996 i amb càrrec a la consignació per Esport Escolar 
que figuri en el Pressupost de l´esmentat 
exercisi de 1996. 
 

Destinar 5.267.900.-PTA. pel pagament a la Federació , dels arbitratjes i 
altres despeses que assenyala la clausula 6-2 del Conveni.Aquest pagament es farà  
en 1996 i amb càrrec a la consignaió  per Esport Escolar que figuri en el Pressupost 
de l´esmentat exercisi de 1996." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 

 
 PUNT 16.- INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE BÉ D'INTERÈS CULTURAL 
AMB LA CATEGORIA DE CONJUNT HISTÒRIC DE L'AGRUPACIÓ DE BÉNS 
IMMOBLES SITUATS AL CARRER DE CAN OLESA, PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ I 
CARRERS DE L'ENTORN, DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR.  
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Cultura i 
Patrimoni Històric: 
 

"Atès que en data 1 de gener de 1.995 el Consell Insular de Mallorca va 
assumir, en virtut de la Llei autonòmica 6/1994, de 13 de desembre, les competències 
autonòmiques determinades a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric 
espanyol. 
 

Atès el que disposa el Decret 94/1991, de 31 d'octubre, pel qual es regula 
la declaració dels béns d'interès cultural de la CAIB, d'acord amb la Llei 16/1985, de 25 
de juny, del patrimoni històric espanyol i amb el R.D. 111/1986, de dia 10 de gener, de 
desenvolupament parcial de l'esmentada Llei. 
 

Atès el que disposa l'article 2, f) del Reglament d'Organització i 
Funcionament per a l'exercici de les competències atribuïdes per la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de patrimoni 
històric. 
 

El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic del 
Consell Insular de Mallorca fa la següent proposta d' 
 

A C O R D: 
"Informar i elevar al Ple del Consell Insular de Mallorca, per a la seva 

resolució, la proposta d'incoació de Bé d'Interès Cultural amb la categoria de Conjunt 
Històric, de l'agrupació d'immobles situats al carrer de Can Olesa, plaça de la 
Constitució i carrers de l'entorn, del terme municipal de Manacor, delimitada al plànol 
adjunt a la proposta. 
 

 La incoació s'ha de comunicar a l'Ajuntament de Manacor, i s'ha de 
publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al "Boletín 
Oficial del Estado", i es comunicarà al Registre de Béns d'Interès Cultural de la CAIB i 
al Registre General de Béns d'Interès Cultural per a la seva anotació preventiva. 
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 En la comunicació que es farà a l'Ajuntament de Manacor s'ha de fer 

constar la suspensió de les corresponents llicències municipals, en els termes que més 
avall s'exposen. 
 

 Els efectes de la incoació de l'expedient de declaració de Bé d'Interès 
Cultural, categoria de Conjunt Històric, són els que genèricament s'exposen a la  Llei 
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol i la normativa que la desplega, i 
específicament, implica la suspensió de les corresponents llicències municipals de 
parcel⋅lació, edificació o demolició a les zones afectades i dels efectes de les llicències 
ja concedides. Qualsevol obra que calgui realitzar en un immoble afectat per la incoació 
ha d'esser prèviament autoritzada per la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-
Artístic de Mallorca." 
 
 

Intervé el Sr. Damià Pons (PSM-NM). Explica que la proposta d'acord és 
el resultat d'un procés que va començar quan la premsa va informar que Can Llodrà 
havia estat objecte d'un inici d'enderrocament. Com que l'edifici estava en el catàleg 
que l'Ajuntament de Manacor suposadament tenia voluntat d'incorporar a les Normes 
subsidiàries i, a més, era un catàleg que ja havia estat objecte d'informe favorable de 
Patrimoni, es va pensar que s'havia d'evitar l'enderrocament i es va demanar a 
l'Ajuntament que fes una suspensió cautelar d'obres. La conclusió dels tècnics per fer 
possible protegir l'edifici va esser fer una proposta d'inici d'expedient per declarar 
conjunt històric el carrer de Can Olesa, on hi ha el casal de Can Llodrà i uns deu casals 
més, la plaça de la Constitució que hi està devora i els carrers que uneixen els dos 
espais. 
 

Afegeix que  hi ha la possibilitat que així com es faci la feina  que es pugui 
considerar oportú ampliar l'àrea inicial, o tal vegada reduir-la, a partir dels elements 
patrimonials que s'hi puguin localitzar. 
 

Intervé el Sr. Blanquer (PP). Anuncia la aprovació per part de l'Ajutament 
de Manacor d'un catàleg d'elements patrimonials en la sessió plenari d'avui mateix. 
Explica que està d'acord amb els objectius de la protecció però que discrepa de les 
mesures que s'han de prendre per arribar-hi. Pensa que la mesura que es pren avui és 
exagerada per una banda i insuficient per una altra. Exagerada perquè per protegir un 
sol edifici crea un conjunt històric dins una zona de Manacor on realment no hi ha 
conjunt històric. La declaració comporta una suspensió de llicències amb el consegüent 
perjudici per als propietaris dels edificis moderns. Per altra banda, pensa que la 
declaració és insuficient perquè només protegeix una part molt petita dels béns 
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catalogats dins el terme de Manacor als quals s'ha referit el Sr. Pons, especialment els 
situats en zona rústica. Això vol dir que queden protegits edificis que només tenen uns 
anys i queden desprotegits immobles de gran valor.  
 

Es cert que l'Ajuntament hi té una responsabilitat. Fa notar, però, que la 
protecció de l'Ajuntament només pot esser urbanística i de planejament, una protecció 
molt feble si no va acompanyada de la declaració de béns culturals per a tots aquells 
que realment ho necessiten.  
 

Conclou demanant una intervenció del Consell més completa i més 
selectiva i anunciant el vot a favor de la proposta. 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Afirma que Manacor constitueix l'exemple 
més patent d'allò que no s'ha de fer amb un nucli històric. El nucli de Manacor, 
continua, ha estat destruït en un percentatge molt elevat i el primer mal exemple el va 
donar l'Església que va destruir un edifici històric i el va substituir per un edifici de caire 
neogòtic sense pràcticament cap valor.  No queden més que residus d'allò que va 
esser el nucli històric i la poca cosa que queda no té garanties d'esser respectat. 
 

La proposta que es va presentar a la Comissió, explica, era una proposta 
excessiva ja que proposava transformar l'àrea descrita per Berard en conjunt històric. 
Aleshores es va cercar una àrea més reduïda, que és la de la proposta on hi ha uns 
edificis amb un relatiu valor històric. 
 

Pensa que no es pot dir que la proposta és insuficient, ja que l'objectiu 
que es proposa és, en principi, protegir Can Llodrà i no tots els edificis històrics del 
terme de Manacor, cosa que requeriria uns estudis i una feina molt més detinguda que 
aquesta acció puntual, a més de la responsabilitat municipal, tot i que consta que des 
la Comissió hi ha molt d'interès per conèixer la voluntat de l'Ajuntament. 
 

Es refereix a la proposta d'avui i pensa que serà positiva amb la condició 
que sigui d'aplicació ràpida perquè les molèsties que s'hagin de provocar durin com 
més poc temps millor. 
 

Torna intervenir el Sr. Pons (PSM-NM). Comenta la insuficiència retreta 
pel Sr.  Blanquer i fa notar que la proposta té un objectiu immediat que és resoldre la 
casuística de Can Llodrà. Fa notar igualment que si el Consell no atén tot el patrimoni 
del terme és perquè confien en la paraula i el compromís polític que se suposa que ha 
assumit la majoria municipal de Manacor en el sentit que el catàleg s'adjunti 
immediatament a les Normes subsidiàries. 
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Reconeix que és cert que les normes urbanístiques estableixen una 

protecció en precari, sempre que no hi hagi una voluntat política que faci que aquesta 
protecció es consolidi. 
 

D'altra banda, recorda que les competències en matèria de patrimoni les 
ha rebudes el Consell fa uns quants mesos amb un personal amb una gran voluntat i 
bona disposició i amb una capacitat de treball limitada i allò que el Consell no ha rebut 
han estat catàlegs de béns inventariats per la Conselleria de Cultura que ha tingut 
molts d'anys aquesta competències. 
 

Fa notar que quan el Sr. Blanquer es refereix al conjunt històric, pensa, 
sobretot, en les cases noves. Afirma que al conseller que parla li passa exactament al 
contrari, sobretot pensa en els casals que tenen caràcter històric i són precisament 
aquestes cases les que justifiquen la declaració.  
 

Torna intervenir el Sr. Blanquer (PP). Afirma que les cases noves que hi 
ha dins el conjunt proposat en constitueixen més del 90%. Allò que ha demanat és que 
s'hi aplicàs un criteri més selectiu que no afectàs més que els edificis que realment 
s'han de protegir. 
 

Reitera la bona voluntat de l'Ajuntament i demana que a partir del fet que 
tots dos reconeixen la precarietat de la protecció urbanística, el Consell la consolidi 
amb una protecció addicional. 
 

Finalment, recorda que el Consell mateix degué informar sobre el catàleg 
i, per tant, dins el Consell n'hi ha d'haver una còpia. Si no hi és, es posa a la disposició 
de la Comissió perquè l'Ajuntament de Manacor el pugui facilitar. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
PROPOSTES GRUPS POLÍTICS. 
 

 PUNT 17.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'ESQUERRA UNIDA 
SOBRE TRAMITACIÓ DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI APROVADA PEL PARLAMENT 
DE LES ILLES BALEARS EL 29 DE NOVEMBRE DE 1991 I RELATIVA A LA 
REFORMA DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA NOSTRA COMUNITAT. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
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"El propassat dia 12 de setembre el Congrés de Diputats decidí sobre la 

tramitació de la Proposició de Llei aprovada pel Parlament de les Illes Balears el 29 de 
gener de 1991 i relativa a la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la nostra Comunitat 
 

Aquesta proposició comptà amb el suport del Grup Parlamentari d'IU-IC i 
de diverses forces nacionalistes però fou rebutjada mitjançant el vot en contra del Grup 
Socialista i l'abstenció del Grup Popular. 
 
    El rebuig de la reforma estatutària proposada significa un atemptat 
importantíssim a les aspiracions a l'autogovern de la nostra Comunitat i el seu 
encasellament en una autonomia de segona categoria respecte a les comunitats que hi 
accediren per la via de l'article 151 de la Constitució. 
 
    Així mateix, aquest rebuig deixa palesa l'adhesió sense fisures del PP i el 
PSOE al Pacte Autonòmic signat per aquests dos partits l'any 1992 i fins a quin cert 
punt eren una cortina de fum les afirmacions del PP a les Illes Balears - reiterades per 
l'actual President de la Comunitat en el debat d'investidura del mes de juliol - en el 
sentit que aquest Pacte Autonòmic era només una primera passa que no impedia 
ulteriors avenços en matèria autonòmica. 
 
    Per tant, el Ple del Consell Insular de Mallorca adopta el següent 
 
                     ACORD: 
 

1er.- Manifestar davant l'opinió pública mallorquina i dirigir al President del 
Congrés dels Diputats la seva protesta i seu rebuig de la posició adoptada pel Ple del 
Congrés el passat dia 12 de setembre en tancar les portes a la tramitació de la reforma 
estatutària proposada pel Parlament de les Illes Balears. 
 

2on.- Adquirir, com a principal institució representativa d'àmbit insular, el 
ferm compromís de donar el seu suport a totes aquelles iniciatives polítiques i socials 
tendents a trencar les limitacions derivades del Pacte Autonòmic i a aconseguir, com a 
mínim, per a les Illes Balears, un nivell d'autogovern equiparable al de les Comunitats 
més desenvolupades en aquest terreny de l'Estat espanyol." 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Afirma que la votació del 13 de setembre en 
el Congrés dels Diputats rebutjant la proposta de modificació de l'Estatut d'Autonomia 
tanca un cicle en la lluita política per a l'autogovern d'aquesta Comunitat, i està en 
directa relació amb el pacte autonòmic que varen subscriure el Partit Popular i el 
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Socialista el 92, però que el problema es remunta al moment en què la nostra 
autonomia s'encarrila per l'art l43 de la Constitució, de manera que resulta una 
autonomia de segona categoria dins el conjunt de les comunitats autònomes.  
 

Això, continua, ho intenta corregir la modificació del 91 . Però, l'acord 
sobre el procés autonòmic del 92 entre el PP i el PSOE, que és un disseny de com ha 
d'acabar el desenvolupament del títol vuitè de la Constitució i que es materialitza en 
una reforma d'acord amb el pacte autonòmic que es tramita primer que la reforma del 
91 i que desemboca en la votació del setembre del 95  en què l'abstenció del PP i el 
vot en contra del PSOE, provoquen el rebuig del text.  
 

Opina que es tracta d'un cop importantíssim que continua mantenint-nos 
en una situació d'inferioritat, en un fet que s'ha de lamentar absolutament i això és el 
que es proposa la moció. 
 

Explica que el text té dures parts. El primer punt manifesta el rebuig del 
resultat de la votació i el punt segon considera que la lluita per l'autogovern ha de 
continuar i es proposa que el Ple del Consell es manifesti clarament a favor de totes les 
iniciatives polítiques i socials tendents a trencar les limitacions derivades del pacte 
autonòmic i a fer realitat una reforma de l'Estatut que es correspongui amb la majoria 
de la consciència social del nostre poble que no veu amb bons ulls el fet de no tenir 
una autonomia de la mateixa categoria que pugui tenir Euskadi, Catalunya, Galícia o 
Andalusia. 
 

Intervé el Sr. Morro (PSM-NM). Anuncia el suport del seu grup a la moció. 
Recorda que la tramitació de la proposició de Llei ha estat un fet vergonyós amb 
l'episodi final que ens ha fet avergonyir en veure com es considera la nostra autonomia, 
cosa que ja es veia venir a partir del pacte autonòmic que, en contra d'allò que s'ha 
anat dient, significava l'aturada i el tancament de l'ampliació de competències per part 
de la Comunitat Autònoma. 
 

El pacte, opina, va esser ineficaç, no ha tingut cap conseqüència positiva, 
i va significar sentenciar  un estancament competencial, ja que ni en educació, ni en 
sanitat ni en cap d'aquests temes que ens acostarien un poc a autonomies amb més 
competències no s'ha avançat gens. Per tant, anuncia el suport del seu grup en la 
creença que el tema no ha de quedar tancat, ja que fer-ho significaria renunciar com a 
Comunitat Autònoma a allò que ens pertoca. Significaria acceptar la misèria 
autonòmica actual. 
 

La Sra. Estaràs (PP) anuncia que el seu grup donarà suport al primer 
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punt i també al segon si s'accepten els suggeriments que farà.  
 

Puntualitza que va esser la Constitució que va marcar allò que seria 
l'organització territorial de l'Estat amb el consens de totes les forces polítiques. Per tant, 
sempre dins la Constitució es va configurar allò que ara hi ha. L'any 91 es va presentar 
una modificació que el grup popular va votar i que dins la votació del Congrés va esser 
objecte de vot favorable per part d'una sèrie de diputats del PP. Allò que no es pot 
admetre, continua, és que una modificació del 91 es presenti quatre anys després de 
tenir-la dins un calaix, seguint motius d'oportunisme polític. 
 

Opina que el pacte del 92 era una passa per continuar endavant i 
aprofundir en l'autogovern. Recorda que el PP a nivell nacional va presentar al 
president del Govern, a tots el grups parlamentaris i a totes les forces un document 
base per culminar el desenvolupament de l'estat de les autonomies i que bàsicament 
marcava que en el termini de dues legislatures s'havia de tenir el grau d'autogovern que 
s'havia de menester. L'any 95, per motius d'oportunisme polític, es va presentar la 
modificació del 91. Qualifica d'incongruència tenir la proposta 4 anys dins el calaix. 
 

En relació al segon punt demana que el text sigui el següent: "Adquirir, 
com a principal institució representativa d'àmbit insular, el ferm compromís d'adquirir un 
nivell d'autogovern equiparable al de les comunitats més desenvolupades de l'Estat 
Espanyol", llevant tota la frase que indica: "Donar suport a totes aquelles iniciatives 
polítiques i socials tendents a trencar les limitacions derivades del pacte autonòmic", 
perquè entenen que, si allò que es pretén  és aconseguir un nivell d'autogovern 
equiparable al d'altres comunitats, queda clar que els grups estan d'acord que sigui així 
tot i que el grup del PP no comparteix la idea que l'obstacle sigui el pacte autonòmic i la 
prova és la proposta presentada el febrer de l'any passat. 
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Considera que no es correcte presentar el 
rebuig al Congrés, ja que aqueixa institució encarna la sobirania popular. Políticament, 
opina que el rebuig s'hauria de dirigir al PP, ja que és el partit que practica el doble 
llenguatge i fa una gran demagògia quan presenta a les Balears una reforma 
estatutària que després no és capaç de mantenir en el Congrés a l'hora de defensar-la.  
 

Recorda que el PSOE no va estar d'acord amb aquesta reforma i, per tant 
políticament han mantingut una actitud coherent. Pensaven que era excessivament 
particularista, que tenia vicis interns de coherència, a part que ara és absolutament 
anacrònica, ja que el 94 es va aprovar una altra reforma estatutària  com conseqüència 
dels pactes autonòmics del 92. 
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Assegura que l'explicació de la representant del PP no té res a veure amb 
la història real. Explica que el calendari de com es tramiten les propostes legislatives en 
el Congrés el fa la Junta de Portaveus i, d'acord amb l'ordre establert, s'han vist les 
reformes quan ha estat l'hora. Per altra banda, afirma que els pactes autonòmics són 
positius, han incrementat les competències de la Comunitat Autònoma i ara s'ha de 
continuar treballant per assumir les competències que falten, especialment la més 
important, la matèria educativa i això no és cap retrocés, sinó tot al contrari. Pensa que 
hi ha reformes de l'Estatut que encara s'han de fer, com ara les reformes que afecten 
els consells: paper que han de tenir, competències, independència de l'activitat 
parlamentària, i creixement institucional. 
 

Recorda que dins l'any 96 hi ha un gran repte que és la participació  en el 
nou sistema de finançament i en la corresponsabilitat fiscal en què les Balears hi tenen 
un gran paper. 
 

El Sr. Grosske (EU) assegura que la moció no representa cap manca de 
respecte per al Congrés, senzillament manifesta un desacord. Fa notar que el PSOE 
pretén passar discretament aquest debat a base de criticar  el doble llenguatge del PP. 
Però troba excessiu  que demanin que critiquin el PP als altres grups, ja que el PSOE 
l'única virtut que té és la coherència d'impedir qualsevol ampliació del límit que s'han 
fixat i això ho ha dit un any darrere l'altre. 
 

Recorda que efectivament la Constitució marca el desenvolupament 
autonòmic, però que el marca d'una manera oberta, garanteix a les que denomina 
comunitats històriques la via del 151, però no la nega per a les altres. Les Balears no hi 
varen accedir per motius de correlació de forces. Afirma que la reforma va estar dins un 
calaix quatre anys, senzillament perquè la Junta de Portaveus, amb el PP i el PSOE, 
varen decidir donar prioritat als projectes que provenien del pacte del 92 sobre els 
altres aprovats anteriorment. Un PP que, a nivell d'Estat no considera cap passa 
endavant el pacte autonòmic, una passa que no arribarà mai, perquè dins l'ànim dels 
firmants del pacte hi ha el propòsit que no hi hagi més passes. 
 

Agraeix el suport al primer punt manifestat per la Sr. Estaràs, però no pot 
acceptar el text que proposa per al segon punt, perquè considera que no té contingut. 
Pensa que si no hi ha iniciatives polítiques i socials mai no es trencarà el pacte 
autonòmic i mai no s'arribarà a l'objectiu. 
 

La Sra. Estaràs (PP) assegura que els presidents dels parlaments actuen 
per reglament i no per pressions polítiques. No considera que el PSOE sigui congruent 
en aquesta matèria, ja que el 91 es varen abstenir i ara han votat en contra.  
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Repeteix que el pacte constitueix una passa endavant, perquè les coses 

s'han de fer racionalment sense presses i sense pauses i anar aprofundint 
progressivament. 
 

Assegura que no es va arribar a cap acord per debatre primer la reforma 
del 92. Passa que no era dins l'ànim del PSOE tramitar la reforma del 91. 
 

Afirma que el seu partit està totalment d'acord a anar equiparant totes les 
autonomies, segons el contingut del pacte autonòmic  i amb un calendari concret 
presentat fa un any aproximadament. 

El Sr. Triay (PSOE) puntualitza que el Congrés són tots els grups i no 
creu que el Sr. Grosske vulgui expressar el rebuig al grup d'EU. Afirma que el seu grup 
no va defensar mai la reforma del 91, que es varen abstenir en el seu moment perquè 
estaven pendents de l'aprovació dels acords autonòmics, perquè volien que quedàs 
clar que estaven d'acord amb l'ampliació de la reforma competencial. Una vegada 
firmats els pactes, la pretensió del PSOE d'assegurar l'ampliació competencial ha 
quedat satisfeta. Creu que el PP crea ara confusió perquè diu que donaran suport a les 
protestes al Congrés, o sigui venen a protestar contra el seu grup parlamentari. 
 

Posa en coneixement dels membres del Consell que la Mesa del 
Parlament de les Illes Balears va esser consultada sobre la prioritat de la reforma del 
94 sobre la del 91 i el canvi de calendari va tenir tot el suport del  Sr. Soler, aleshores 
president del Parlament. 
 

La presidenta, parlant com a portaveu del grup d'UM, anuncia el suport 
del seu grup a la proposta, ja que representa el suport a una iniciativa presentada pel 
seu grup amb l'objectiu que la nostra autonomia sigui també una autonomia de primera. 
Unes comunitats per esser comunitat històrica, altres per esser illes, altres per tenir una 
llengua pròpia, ho han aconseguit i en el nostre cas que es donen les tres 
circumstàncies es veu que el partits centralistes no ho han volgut entendre. Opina que 
s'ha comès un error històric que haurem de pagar entre tots. 
 

A partir d'aquí es tracta d'aprofundir per evitar que fets com aquests no es 
puguin produir el dia de demà.   
 

Se sotmet a votació el primer punt de la moció i s'aprova per vint-i-cinc 
vots a favor (PP, PSM-NM, UM, EU) i vuit en contra (PSOE). 
 

Se sotmet a votació el segon punt de la proposta i es rebutja per nou vots 
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a favor (PSM-NM, UM, EU), setze en contra (PP) i vuit abstencions (PSOE). 
 
 
 
 PUNT 18.- MOCIONS DELS GRUPS DE CONSELELRS D'ESQUERRA 
UNIDA I PSM-NM SOBRE PARALITZACIÓ DE LA INCINERADORA DE SON REUS. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 
 

"El Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Sòlids Urbans de 
l'illa de Mallorca va ser aprovat pel Govern Balear l'any 1990, i preveu la inicineració de 
la totalitat dels residus urbans de Mallorca. 
 

Ara que el Pla està a punt d'entrar en funcionament, amb la posada en 
marxa de la planta inineradora prevista per a principis de l'any 1996, el seu cintingut ha 
quedat completament desfassat i obsolet. Des de l'any 1990 s'han produït importants 
canvis legals, socials, tècnics i científics que han provocat arreu del món un canvi en 
les tendències de gestió de residus. El Pla Director és obsolet i desfasat, no només per 
la inconveniència de la solució adoptada (la incineració), sinó també perquè la realitat 
actual del tractament dels residus a Mallorca no se correspon amb el Pla. Totes les 
iniciatives de reciclatge i recollida selectiva desenvolupades els darrers anys no estan 
recollides en cap marc legal. 
 

S'ha posat en evidència la necessitat de revisar les solucions a adoptar, 
així com el seu marc legal. La posada en marxa de la planta incineradora s'ha de 
reconsiderar seriosament. Les institucions públiques no poden seguir insensibles a la 
forta oposició popular que ha aixecat aquest tema, ni als estudis  científics que 
evidencien els greus impactes de la incineració del residus sobre el medi i la salut, així 
com els seus inconvenients des d'un punt de vista més ampli de gestió dels recursos. 
 

La incineradora de Son Reus ha aixecat una forta oposició popular, 
especialment des de l'any 1993. Prova d'això són els més de 300 metges que signaren 
un manifest contra la incineració, els 10.000 ciutadans que se manifestaren pels 
carrers de Palma, les més de 30.000 ptersones que donaren suport amb la seva firma 
a la Iniciativa Legislativa Popular contra la incineració i els 4.000  veïns de S'Indioteria, 
Palmanyola, Son Sardina, Sa Garriga i Petra que votaren no a la incineració en les 
consultes populars. Aquestes xifres demostren una mobilització sense precedents a la 
nostra illa, que hauria de servir per si sola perquè les institucions públiques 
reconsiderassin el sistema de gestió de residus. 
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L'oposició a aquest projecte ha vengut motivada pel coneixement dels 
perjidicis que suposa incinerar els residus des del punt de vista ambiental i sanitari. 
Una planta incineradora converteix els residus urbans en fums contaminants i cendres 
tòxiques. S'emeten i dispersen per l'atmosfera gasos contaminants que contenen, entre 
d'altres substàncies, dioxines, furans i metalls pesants. Aquestes substàncies són 
persistents i bioacumulatives, causen malalties respiratòries, al.lèrgiques i disfuncions 
del sistemes immunològic i reproductor. Les dioxines són es substàncies més tòxiques 
que se coneixen, i poden propiciar la possibilitat de patir càncer. Ni les tecnologies més 
avançades de filtració impideixen la dispersió d'aquestes substàncies per l'atmòfera, 
que posteriorment se depositen sobre la vegetació i els sòls i s'introdueixen en la 
cadena alimentària dels éssers vius. 
 

La incineració també produeix cendres, que suposen quasi un 40% del 
pes dels residus tractats, i necessiten un abocador. Les millors tècniques d'abocament 
de cendres no donen garanties que a mig o llarg termini no se puguin contaminar les 
aigües subterrànies. 
 

Els materials que se incineraran podrien esser aprofitats d'una forma molt 
més eficient si se recollissin de forma selectiva i posteriorment se compostassin i 
reciclassin. La incineració suposa dilapidar els limitats recursos del planeta. 
 

Per altra banda, la tendència actual en les polítiques de gestió de residus 
arreu del món ha avançat cap a la priorització de la reducció en origen i el reciclatge. 
La Directiva 91/156/CEE relativa als residus contempla la incineració com a la darrera 
opció, una vegada esgotades les possibilitats de reducció en orgien i reciclatge (just el 
contrari del que se planteja a Mallorca). La Directiva 85/339/CEE relativa als envasos 
per a aliments líquids exigeix l'elaboració de programes de retorn i reciclatge dels 
envasos. 
 

La vigència del Pla Director i de la concessió de la incineradora fins l'any 
2025 hipoteca la possibilitat d'aplicació d'aquestes mesures i de futures legislacions 
sobre residus. 
 

Per tots aquests motius, els grups de consellers sotasignants, proposam: 
 

1- La paralització cautelar de les obres i de la posada en funcionament de 
la planta incineradora de Son Reus. 
 

2- L'elaboració, aprovació i posada en marxa d'un Pla de reducció, 
recollida selectiva, compostatge i reciclatge que garanteixi la reducció de la producció 
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de residus, i tengui com a objectiu elr eciclatge i compostatge del 80% dels residus a 
mig termini. 
 

3- La creació d'una Comissió per a l'estudi de la viabilitat tècnica, 
econòmica, social i ambiental, d'un pla global de gestió de residus alternatiu a la 
incineració. Aquesta comissió, integrada per grups polítics, agents socials i tècnics en 
la matèria, haura d'oferir un dictamen en el termini de tres mesos." 
 

S'ha debatut conjuntament amb el punts 10 i 11. 
 
 

DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 PRIMER PUNT.- MODIFICACIO DE L'ACORD PLENARI DE DIA 31 DE 
JULIOL DE 1995 SOBRE LLOCS DE TREBALL CORRESPONENTS AL PERSONAL 
EVENTUAL. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Serveis 
Generals i Recursos Humans: 
 

"Atès que mitjançant l'anterior acord del Ple de la Corporació, adoptat el 
dia 31 de juliol de 1995, es va procedir a fixar, amb efectivitat a partir de l'1 de l'agost 
de 1995, els llocs de treball corresponents al personal eventual del Consell Insular de 
Mallorca, entre els quals hi consta, a l'apartat tercer que recull els llocs de gestió o 
gerència, el de Director de CIPRES, amb una retribució mensual (14 pagues) de 
347.643 PTA. 
 

Atesa la comunicació del President de la Comissió de Benestar Social en 
la qual proposa afegir a les estrictes funcions de Director del Centre CIPRES les 
d'assessorament al President de la Comissió Informativa de Benestar Social i la de 
coordinació executiva dins tot l'àmbit de l'esmentada Comissió. 
 

El President de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Recursos 
Humans sotmet al Ple de la Corporació per a la seva aprovació la següent: 
 
 

P R O P O S T A   D'A C O R D 
 
 

MODIFICAR, amb efectes a partir de la seva aprovació, l'anterior acord 
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del Ple de la Corporació, adoptat el dia 31 de juliol de 1995, sobre els llocs de treball 
corresponents al personal eventual del Consell Insular de Mallorca, el qual ha d'indicar 
que el lloc de treball de Director del Centre CIPRES li correspon també l'assessorament 
al President de la Comissió Informativa de Benestar Social i la de coordinació executiva 
dins tot l'àmbit de l'esmentada Comissió." 
 

Intervé el Sr. Pons (PSOE). Explica que es tracta de perfilar i afegir 
contingut a les comeses en matèria d'assessorament i coordinació i que la modificació 
no implica cap despesa suplementària. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 SEGON PUNT.- EXPEDIENT NÚM. 8 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE 1995. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"Aquesta Presidència, per Decret de dia 29 de setembre de 1995 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 1995, 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 1995. 

 
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular emeté el dictamen 

preceptiu, amb data 29 de setembre de 1995, 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 a l'art. 158 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, Reguladora 
de les Hisendes Locals, concordant amb l'art.35 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril, i amb 
la base 5 de les d'execució del pressupost per a 1995, he resolt de proposar al Ple de 
la Corporació la següent  
 

P R O P O S T A  D ' A C O R D 
 

1r.- Aprovar l'expedient núm, 8 de modificació de crèdits al Pressupost de 
1995, d'acord amb el següent detall: 
 
 
EXPEDIENT NúM. 8 DE MODIFICACIó DE CRèDITS EN EL PRESSUPOST DE 
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                     DESPESES DE 1995 
 
* CRèDITS EXTRAORDINARIS (CEX-1/95): 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDIT P/CRèDITS EXTRAORDINARIS: 
-------------------------------------------------------------- Codi   Concepte  
   Import 
-------------------------------------------------------------- 
 
70.75110.62200 Obres mill.sveis.informació turíst.   7.500.000  70.75110.62201 
Adquisició immoble sveis.inform.tur. 23.500.000 
                    
         TOTAL AUGMENTS P/CRèDITS EXTRAORDINARIS    31.000.000 
 
 
B) FONS DE FINANÇACIó DELS CRèDITS EXTRAORDINARIS: 
 
-ROMANENT DE TRESORERIA 
--------------------------------------------------------------Codi   Concepte  
  Import 
-------------------------------------------------------------- 
99.87000     Romanent de Tresoreria p/finanç. 
             crèdits extraordinaris                 31.000.000        
TOTAL FONS DE FINANÇ.P/ CRèDITS EXTRAORD.           31.000.000 
             

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 Rpégim local, i també l'article 150 de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals."  
 
 

Intervé la Sra. Bover (PSM-NM). Explica que es tracta d'habilitar una 
partida per preveure les despeses de reforma del local provisional que s'ha hagut 
d'ocupar pel fet que l'oficina d'informació turística traspassada pel Govern Balear ha 
estat objecte de desnonament a conseqüència d'una sentència judicial. 
 

A més de les obres de reforma també es preveu el crèdit per fer 
l'adquisició d'un local nou més adequat. 
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Anuncia que l'adquisició d'aquest local nou es farà mitjançant un concurs 
públic. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Es mostra d'acord amb la proposta. Recorda 
que el Govern va traspassar allò que tenia i que la sentència en el moment del traspàs 
no era ferma. Ara, afirma, seria just que el Govern col⋅laboràs en la nova adquisició. 
 

Anuncia el suport del seu grup a la proposta. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
  
 

PRECS I PREGUNTES. 
 

Es donen compte de les següents preguntes presentades pel Sr. José 
Ramón Orta Rotger del Grup de Consellers Populars:  
  

"1.- Quines són les línies generals i els objectius de la política cultural de 
l'equip de Govern del Consell Insular de Mallorca? 

2.- Quines activitats ha subvencionat el Consell Insular de Mallorca durant 
1995? 

3.- Quines peticions de subvencions hi ha hagudes durant 1995? 
4.- Quines subvencions s'han concedides enguany i per quin import? 
5.- Amb quins criteris s'han concedides les esmentades subvencions? 
6.- On queden prefixats aquests criteris? 
7.- Considera necessari l'equip de Govern publicar una normativa de 

subvencions que normalitzi aquesta situació? 
 8.- Quines iniciatives té previst dur a terme el Consell Insular de Mallorca 
en referència al Pacte Cultural Interinstitucional? 

9.- Com pensa el Consell Insular de Mallorca aconseguir una major 
coordinació de totes les activitats culturals que es duen terme a Mallorca? 

10.- Com es planteja l'equip de Govern del Consell Insular de Mallorca la 
participació de les entitats ciutadanes i culturals de la nostra Illa al disseny de la política 
cultural del Consell Insular? S'ha plantejat la necessitat d'articular algun sistema que 
permeti la participació ciutadana que faciliti la correcta atenció de totes les demandes 
que es susciten? 

11.- Pensa impulsar el Consell Insular de Mallorca algún nou equipament 
cultural? Si es així, quin/es son aquest/es? 12.- Ès coneguda la dificil sutuació de 
l'arxiu municipal de Palma, així com la seva importància. Atesa aquesta circumstància, 
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s'ha plantejat l'equip de Govern l'establiment de línies de col.laboració amb 
l'Ajuntament per tal de ajudar a garantir la preservació de la documentació, fer possible 
la seva consulta i ajudar al finançament de les obres del nou arxiu de la capital de la 
nostra Illa i de la nostra Comunitat? 

13.- S'ha plantejat l'equip de Govern la participació del Consell Insular de 
Mallorca en l'equipament del que ha d'esser nou Arxiu Municipal de l'Ajuntament de 
Palma? 

14.- A quina quantitat ascendeix el total de compres que el Consell Insular 
de Mallorca ha efectuat a l'Editorial Moll? 

15.- A quina quantitat ascendeix el total d'ajudes i subvencions que 
directa o indirectament ha concedit el Consell Insular de Mallorca a l'Editorial Moll? " 
 
 

Intervé el Sr. Orta (PP). Demana si és possible, per respecte a tots els 
consellers i vista l'hora que és, enviar les respostes per escrit. 
 

El Sr. Pons (PSM-NM), president de la Comissió del Cultura, informa que 
té preparades les respostes, que han estat d'elaboració bastant més llarga que les 
preguntes. 
 

Demana al Sr. Orta que no cometi excessos interrogatius d'aquestes 
dimensions perquè resulta desorbitat que a les vint-i-quatre hores de la celebració de la 
sessió es pugui tenir coneixement de tots aquests temes, i que els tècnics 
necessitarien uns quants dies per poder donar la resposta escrita corresponent. 
 

No té inconvenient a respondre ara o per escrit, però demana que en 
ocasions posteriors pensin si convé fer tantes preguntes d'un cop o fer-les d'una 
manera tan imprevisible. 
 

Comenta que el programa de Cultura que pretén desenvolupar l'equip de 
govern està establert en el pacte de govern. Una de les prioritats per aquest anys és 
replantejar com varen arribar les transferències en matèria cultural i de patrimoni. 
Retreu que demani informacions que va rebre de forma detalladíssima a una sessió de 
la Comissió de Cultura, amb llistes de totes les entitats que havien sol⋅licitat 
subvencions i on també també s'hi varen explicar els criteris de manera detallada. 
 

Afirma que va fer una comissió d'una transparència absoluta com ho 
prova el fet que la premsa d'uns dies després ho reflectís. 

 
Per altra banda, explica que la convocatòria pública de subvencions feta 
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pel seu antecessor, era la primera vegada que es feia dins la casa amb l'objectiu que 
tota aquella gent o les  entitats que tinguessin iniciatives culturals per impulsar, s'hi 
poguessin acollir. 
 

Les dues preguntes referides a l'Ajuntament de Palma no les contestarà 
ara perquè aquesta mateixa setmana s'ha de veure amb la Sra. Carme Feliu, regidora 
de cultura, i seria una desconsideració que no parlàs primer amb ella d'aquestes 
qüestions. 
 

En relació a l'Editorial Moll pensa que hi ha un cert trasllat al Consell 
d'una batalla entre oposició i govern  duita dins l'Ajuntament de Palma. Recorda que 
l'Editorial Moll és objecte únicament de les compres a què té dret  per raó del suport 
genèric de la producció editorial en llengua catalana. Lògicament, com que aquesta 
editorial és la que publica més llibres des de fa 58 anys, també és l'editorial a la qual es 
compren més llibres. Dins l'apartat de suport a la producció editorial tractat en la 
darrera Comissió de Cultura es varen atorgar a l'Editorial Moll un total de tres 
subvencions per un total 1.750.000 pessetes, condicionades a una oferta de preus més 
baixos. Explica que s'ha d'entendre que aquesta subvenció també es dóna als autors i, 
fins i tot, als autors objecte d'estudi en aquests llibres. No admet que es pugui imaginar 
que si se subvenciona un llibre, només l'empresa editora té els beneficis, sinó que s'ha 
d'interpretar que els beneficis són de molt més abast.   
 

Intervé el Sr. Orta (PP) recorda que la llei li atorga el dret de fer totes les 
preguntes que vulgui. Per altra banda, recorda que el PSM-NM fa exactament igual al 
Parlament Balear. Finalment afirma que ha demanat allò que ha considerat oportú 
demanar i fa notar que s'ha contestat només en relació a les subvencions de la darrera 
convocatòria i no de els concedides el 95. Igual que les referides a l'Editorial Moll, amb 
vint compres... 
 

La presidenta l'interromp tot recordant-li que aquest apartat és el de precs 
i preguntes i no una sessió de debat parlamentari. Tot i així demana als portaveus si 
volen iniciar un debat. 
 

El Sr. Verger (PP) opina que, ja que el Sr. Orta ha demanat les respostes 
per escrit, les hi poden fer arribar d'aquesta manera. 

 
 

A continuació es dóna compte de les següents preguntes formulades pel 
Sr. Alejandro P. Espinós Bonmatí del Grup de Consellers Popular:  
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"1.- Quines son les línies generals i els objectius de la política en matèria 
de Joventut de l'equip de Govern del Consell Insular de Mallorca? 

2.- Quines activitats juvenils ha subvencionat el Consell Insular de 
Mallorca durant 1.995? 

3.- Considera necessari l'equip de Govern redactar una normativa de 
subvencions en matèria de Joventut? 

4.- Com pensa el Consell Insular de Mallorca aconseguir una major 
coordinació de totes les entitats juvenils que es duen a terme a Mallorca? 

5.- Com es planteja l'equip de Govern del Consell Insular de Mallorca la 
participació de les entitats juvenils de Mallorca al disseny de la política de Joventut del 
Consell Insular de Mallorca? 

6.- Pensa impulsar el Consell Insular de Mallorca algún nou equipament 
juvenil? Si es així, quin/es son aquest/es?" 
 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). Anuncia que una resposta a la Comissió o per 
escrit aniria bé. 
 

Respon el Sr. Diéguez (PSOE), president de la Comissió d'Esports i 
Joventut. Explica que les línies generals de la política de Joventut es duran a comissió 
informativa amb tota l'organització de l'àrea i la dotació pressupostària. 
 

No hi ha hagut cap activitat subvencionada durant el 95, perquè no hi 
havia partida pressupostària prevista. 
 

Sobre necessitat de normativa, considera que és necessària i anuncia 
que la redacció està avançada.  
 

Pensa que la coordinació és pot aconseguir fàcilment preferint els 
programes a les subvencions. 
 

Anuncia que la Comissió decidirà quin ha d'esser el mecanisme més 
adequat perquè el disseny d'aquesta àrea nova sigui consultat a les entitats juvenils. 
 

En relació als nous equipaments juvenils pensa que és necessari que n'hi 
hagi més sense que això vulgui dir que el Consell n'hagi de construir de nous, sinó que 
la idea és col⋅laborar amb ajuntaments i institucions. 
 
 

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

    V.i P. 
LA PRESIDENTA,   

 


