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ACTA  DE  LA  SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I AMB 
CARÀCTER  D'URGÈNCIA  DEL PLE DEL CONSELL 
INSULAR  DE  MALLORCA  DE  DIA  TRETZE DE 
FEBRER   DE  MIL  NOU-CENTS  NORANTA-SIS. 

 
 
 
 
 

A les tretze hores i trenta minuts, es reuneix, en 
sessió ordinària del 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,  
Alejandro Pablo Espinós Bonmatí,  Margalida Ferrando i Barceló, 
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana, José Maria Gonzàlez i Ortea, 
 Andreu Riera i Bennàsar, Maurici Rovira de Alós, María Salom i 
Coll, Joan Verger Pocoví, Carles Felip Cañellas i Fons, Maria 
Rosa Estaras i Ferragut, Joan Flaquer i Riutort,  José Ramón Orta 
i Rotger, Guillem Vidal i Bibiloni, Joana Aina Vidal i Burguera, 
Catalina Mercè i Riera, , Andreu Crespí i Plaza, Francesc Antich 
i Oliver, 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. 
 

Consellers que excusen la seva assistència: Hble. Sr. 
Jaime Matas i Palou. 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 
 

PUNT 1.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DECLARACIÓ 
D'URGÈNCIA DEL PLE CONVOCAT. 
 

Abans de començar a debatre els dos punts de l'ordre 
del dia, la presidenta proposa la declaració d'urgència del Ple 
motivada per la necessitat d'acordar una resposta institucional a 
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la sol⋅licitud de pròrroga de tres mesos, presentada per 
l'empresa Tirme, per a la posada en marxa de la incineradora de 
Son Reus, ja que si no es concedeix la pròrroga, la incineració 
haurà de començar demà dia 14 de febrer. 

S'acorda per assentiment la declaració d'urgència del 
Ple. 
 

A continuació la presidenta proposa que consti en acta 
el condol de la corporació per la mort recent del Sr. Alfonso 
Salgado Gomila, que va esser conseller i president de la Comissió 
de Cultura d'aquest Consell. 
 

Igualment proposa manifestar el condol de la corporació 
per la mort del pare del Sr. Joan Verger Pocoví, portaveu actual 
del grup de consellers del Partit Popular. 
 

S'acorda per assentiment expressar aquests condols i 
els consellers reunits guarden un minut de silenci en memòria 
dels finats. 
 
  PUNTS 2 I 3.-  
 

PUNT 2.- RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ DE PRÓRROGA DE TRES 
MESOS SOL.LICITADA PER TIRME S.A., EN DATA 8 DE FEBRER DE 1996. 
 

PUNT 3.- RESOLUCIÓ DE LES SOL.LICITUDS DE TIRME S.A. DE 
PRORROGA PER A LA POSADA EN SERVEI DE LES ESTACIONS DE 
TRANSFERÈNCIES D'ALCÚDIA, CAMPOS, BINISSALEM, MANACOR I SÓLLER. 
 

La presidenta informa que abans de començar el Ple hi 
ha hagut una reunió de la Junta de Portaveus per tal de tenir 
informació dels serveis jurídics sobre les responsabilitats 
econòmiques i administratives que es podrien derivar de no 
concedir la pròrroga a què l'empresa té dret.  
 

Demana a Secretaria que vulgui informar tots els 
membres de la corporació sobre aquestes possibles 
responsabilitats. 
 

Per part de Secretaria s'informa que hi ha la petició 
de pròrroga presentada per Tirme i uns informes tècnics i 
jurídics que avalen la concessió de la petició. Fa avinent que hi 
ha el dret subjectiu que té l'empresa Tirme d'obtenir aquesta 
pròrroga per tal com la sol⋅licitud està justificada. Això vol 
dir que, en principi, s'ha d'aprovar la concessió. Si no 
s'aprovava, els consellers que hi votassin en contra, haurien de 
justificar la seva postura i presentar arguments sòlids i 
raonables en què basar el seu vot; si no ho feien així es podria 
considerar que cometen una arbitrarietat. D'aquesta actuació se'n 
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podria derivar una responsabilitat, que en aquest moment no es 
pot avaluar, però que podria arribar a esser penal i patrimonial. 
 

Es debaten conjuntament les dues propostes de l'ordre 
del dia. 
 

"Assumpte: Resolució de la petició de pròrroga de tres 
 mesos sol.licitada per TIRME, SA en data 8 de febrer de 
1996. 

En data 8 de febrer de 1996 TIRME S.A. ha sol.licitat 
pròrroga de tres mesos per a la posada en funcionament de la 
planta incineradora de Son Reus. 
 

En data 9 de febrer de 1996 la lletrada del CIM ha informat 
favorablement la concessió de l'esmentada pròrroga. 
 

En data 12 de febrer de 1996 el Cap del Servei de les Gestió 
dels RSU ha informat que: "TIRME S.A. no es troba en condicions 
de posar en funcionament la incineradora de Son Reus".  
 

Aquesta Presidència proposa que pel Ple de la Corporació 
s'adopti el següent 
 

   A C O R D 
 

Concedir a TIRME SA una pròrroga de tres mesos per a la 
posada en funcionament de la planta incineradora de Son Reus." 
 
 
 

"Assumpte: Resolució de le sol.licitud de TIRME, S.A. 
de pròrroga per a la posada en servei de les Estacions de 
Transferències d'Alcudia, Campos, Binissalem, Manacor i Sòller. 
 
 

El 31 de gener de 1996 el Sr. Angel Fernandez Homar, en la 
seva qualitat de gerent de TIRME S.A., presentà sol.licitud de 
pròrroga per a la posta en servei de les estacions de transferèn-
cia per a la d'Alcudia fins al 9 de maig de 1996, per a la de 
Campos fins el 15 de juny de 1996 i per a les de Binissalem, 
Manacor i Sòller de quatre mesos a partir del moment de disposar 
de les llicències preceptives per a l'activitat. 
 

 Posteriorment, el dia 8 de febrer de 1996 TIRME S.A. 
presentà sol.licitud de pròrroga de tres mesos per a la posada en 
funcionament de la planta incineradora de Son Reus. 
 

Vist l'informe de dia 12 de febrer de 1996 del Secretari 
Adjunt en el qual disposa que la concessió d'aquesta segona 
pròrroga comportarà la de la posada en funcionament de les 
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estacions de transferència. 
 

Vist l'informe favorable a la concessió de la pròrroga del 
Cap del Servei de la Gestió dels RSU. 
 

Aquesta Presidència proposa que pel Ple de la Corporació 
s'adopti el següent 
 
 

        A C O R D   
 

Concedir una pròrroga de tres mesos a TIRME S.A. per a la 
posada en funcionament de les estacions de transferència." 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Es refereix a les dues 
propostes d'acord que avui es presenten. 
 

En relació al contingut tècnic de les propostes no hi 
té res a dir, ja que són propostes avalades pel serveis tècnics i 
jurídics, però vol que consti, en relació a la posada en 
funcionament de les estacions de transferència, que allò que 
sol⋅licitava el contractista era una pròrroga de 4 mesos a partir 
de la concessió de la llicència d'obres i activitats de tres 
estacions en concret, de manera que des de la perspectiva del 
contractista mateix no hi ha possibilitat que les estacions es 
posin en marxa, no ja el mes de maig, sinó probablement passat 
l'estiu. És a dir que la pròrroga no clou els problemes derivats 
de la posada en marxa de les estacions de transferència. 
 

Pel que fa a la posició política, manifesta que 
Esquerra Unida té la mateixa posició que ja va tenir l'any passat 
en ocasió d'una proposta similar, és a dir optarà per 
l'abstenció. Recorda que la seva actitud és d'oposició 
sistemàtica a la incineradora; que qüestionen l'expedient des del 
principi i que el seu grup va proposar la moratòria. Opina però, 
que avui es tracta d'una proposta lleugerament distinta, ja que 
es tracta de retardar la posada en marxa; votar en contra, 
explica, podria interpretar-se com que pretenen que es posi en 
marxa demà mateix i votar a favor podria fer pensar que el seu 
grup està implicat en aquest procés. Per tant, conclou, l'opció 
és l'abstenció. 
 

Finalment, vol fer una reflexió, sobre aquesta qüestió 
que té enormes dificultats de tot tipus, tècniques i polítiques. 
No debades es debat avui la tercera pròrroga per a la posada en 
marxa. Les dificultats, explica, també són polítiques perquè el 
govern autonòmic mateix posa traves objectives, com ho demostren 
els requisits que s'exigeixen per a l'abocador provisional. 
Recorda que encara que durant aquests tres mesos es puguin 
obtenir els permisos necessaris, encara hi haurà problemes 
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enormes, perquè no s'ha resolt el problema de l'abocador 
definitiu. Això, a part del abocadors incontrolats. 
 

Qualifica la situació com de propera al col⋅lapse 
polític i, per tant, reitera la professió de fe d'EU en la 
Comissió de Recerca d'Alternatives a la Incineradora que, amb una 
representació diversa, constitueix l'únic marc de racionalització 
d'aquest problema i, per tant, l'única via a partir de la qual 
pot sortir una solució real pactada. 
 

Intervé el Sr. Verger (PP). Manifesta que haurien 
preferit tenir un informe jurídic per escrit, per això demana que 
les paraules del secretari constin en acta paraula per paraula. A 
part, demana que se'n faci un, no només referit a les pròrrogues 
que es demanen avui, sinó als punts que queden pendents com ara 
taxes, etc. Pensa que així serà possible tenir clares les 
responsabilitats de cadascú. 

Fa notar que avui hi ha una dificultat tècnico-política 
i que, fent un poc de memòria, no es pot donar la culpa al 
Govern. Sense anar més enfora, el PSM a l'Ajuntament va demanar 
que no s'abocassin les cendres a Son Reus fins que no hi hagués 
un informe de medi ambient. Pensa que el col⋅lapse polític es va 
produir en el moment en què un pacte de progrés va acordar que es 
posaria en marxa, no la tercera fase, peró sí allò que hi havia 
començat. Avui pareix que els que es varen comprometre 
s'abstindran. Fa notar el problema que hi hauria si tots els 
grups s'abstenien o hi votaven en contra. Per tant, opina que la 
responsabilitat no és d'ara, sinó que és del moment inicial en 
què es va dir que no es posaria en marxa una tercera fase i que 
no s'abocarien les cendres a Son Noviet. El vertader col⋅lapse és 
el fet de prendre una determinació i comprometre's en unes coses 
i avui voler que unes altres forces treguin endavant aquests 
compromisos. 
 

El seu grup opina que avui aquesta proposta s'ha de dur 
endavant amb la postura clara de PSM, UM, PSOE i el PP darrera 
perquè el PP grup va iniciar aquestes coses. Pensa que és absurd 
que si hi ha un pacte públic, avui un dels grups es faci enrere 
amb una abstenció. Per això, anuncia que la idea del PP era votar 
en contra si hi havia l'abstenció del PSM.    
   
Qualifica d'impresentable que el PSM s'abstingui avui. Davant 
l'informe jurídic i a la vista de les intervencions posteriors, 
anuncia que demanarà un recés per estudiar si els consellers del 
seu grup voten en consciència, ja que es tracta d'una qüestió 
prou important.    
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM)-NM). Recorda que el 89 es 
varen aprovar uns criteris al Parlament, entre els quals hi havia 
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el 10 que deia que: "... el Pla Director haurà de promoure 
mesures amb l'objecte de fomentar els sistemes de separació 
domèstica de residus per aconseguir una aplicació més eficaç del 
reciclatge..." i el criteri núm. 11 que deia que : "... el Pla 
Director contemplarà unes previsions educatives, tant per a 
l'àmbit escolar, com per a la resta dels àmbits socials respecte 
de la generació i la gestió domèstica dels residus sòlids 
urbans...", però que, a pesar d'aquestes asseveracions, el Pla va 
optar per una planta d'incineració amb producció d'energia, amb 
la justificació que l'aprofitament dels residus sòlids per a 
generar energia elèctrica implicaria trencar la dependència 
exterior en matèria energètica. 
 

Pensa que la situació d'avui la reflecteix l'informe 
elaborat a petició de la Comissió per a l'Estudi d'Alternatives  
que diu que les normes de la Comunitat Autònoma són de compliment 
obligat, és a dir que el Pla director ho és. També diu que el CIM 
només té competències per incinerar. Si el Consell, per tant, 
inclou alternatives, com ara reciclatge  o compostatge pot esser 
demandat. A més, també diu que si el Consell fa això, els 
ajuntament es poden negar a entregar els residus sòlids.  
 

És a dir, que aquest informe confirma l'opinió del PSM 
en el sentit que la incineració exclou el reciclatge i va encara 
més enfora, ja que el Pla de residus del Govern prohibeix el 
reciclatge i el compostatge i, per tant, el CIM no els pot 
promoure. Per tant, aquest Pla va en contra de les directrius 
europees actuals.  
 

Recorda que el PSM ha acordat en dues ocasions 
sol⋅licitar al Govern la modificació d'aquest Pla, modificació 
que s'ha promès reiteradament però que encara no s'ha produït.  
 

Considera, doncs, que la situació és clara. El PP no 
volia reciclatge ni en vol ara ni li interessa permetre que des 
del Consell es promoguin mesures en aquest sentit. 
 

El PSM, continua, es reafirma en contra de la 
incineració i anuncia que no votarà res que suposi la posada en 
funcionament d'aquest sistema. Per això, tampoc no votaran a 
favor de les pròrrogues. El vot serà d'abstenció perquè, votant 
no, es podria pensar que volen que es posi en funcionament demà.  
 

Els qui han defensat aquest projecte són els que n'han 
d'assumir la responsabilitat. Pensa que és impresentable 
l'objecte d'aquestes pròrrogues. Es demana perquè TIRME demana 
les pròrrogues avui. Recorda que en data 21-10-92 es varen 
presentar els projectes i que dia 4 de gener de 1995, dos anys i 
4 mesos més tard, varen reiterar la petició perquè el Consell no 
havia contestat. També recorda que el 2 de maig del 1995, es 
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varen aprovar els projectes. Les causes d'aquesta demora les va 
explicar el Sr. Verger als mitjans de comunicació: la raó era la 
polèmica i les eleccions. Pensa que això sí que és impresentable. 
 

Conclou afirmant que la postura del PSM es molt més 
coherent que la del PP. 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE) convida a tractar aquesta 
qüestió amb sentit comú, ja que pensa que no pot esser que, cada 
vegada que es tracta un aspecte de la incineradora, s'hagi de 
reproduir el debat sobre si hi ha d'haver incineració no n'hi ha 
d'haver. 
 

Recorda que EU va presentar una moció, a partir de la 
qual es va crear la Comissió per a l'Estudi d'Alternatives. En 
aquell moment se'n va retirar acordadament el punt que demanava 
la moratòria. La idea era assumir uns compromisos adquirits a 
través d'una concessió administrativa i, per tant, el Consell els 
ha de complir.  
 

Per tant, no vol entrar en el debat original. Pensa que 
hi ha els espais de debat necessaris per estudiar aquest problema 
i, a més, és cert que el Consell és el gestor dels residus i, per 
tant, pot fer allò que diu el Pla i no pot fer res més. Una altra 
cosa és que el Consell té sol⋅licitat, per unanimitat, que el Pla 
es modifiqui per tal de poder avançar en el reciclatge i el 
compostatge. 
 

Fa veure que avui hi ha les sol⋅licituds d'unes 
pròrrogues, que es basen en una argumentació, amb uns informes 
jurídics i tècnics favorables. Per tant no es pot fer res més, 
des de la Comissió, que proposar al Ple que els doni els vist-i-
plau. 
 

És cert, continua,  que en relació a les estacions es 
demanen terminis més llargs, però els serveis jurídics de la casa 
consideren que la darrera pròrroga afecta la posada en 
funcionament de tot el servei i, per tant, això implica  que 
l'única que es pot concedir és de tres mesos. 
 

Reitera que es tracta d'una qüestió purament tècnica, 
objecte d'informe favorable, en funció d'un contracte que hi ha 
signat entre el Consell i un concessionari. Tota la resta de 
discussió, conclou, té un altre lloc per al debat. 
 

El Sr. Verger (PP) reconeix que els expedients de Son 
Noviet i les estacions de transferència es varen tenir aparcats 
dos anys i mig, i que hi ha haver molts de problemes, fins i tot 
es va modificar el Pla Director; s'havia de suprimir l'estació de 
Sóller, etc. Es va haver de negociar amb els ajuntaments, però es 
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varen anar resolent els problemes. Ell no volia Son Noviet i el 
PSM tampoc, però fa notar que el PSM fa una batalla política, 
preparant mobilitzacions per a demà, quan es tracta d'una qüestió 
tècnica. 
 

Opina que el PSM, tot i que no volia la responsabilitat 
de la incineració, sí que volia el poder dins el Consell i que, 
per això, va signar el pacte de progrés. 
 

Recorda que si s'ha de modificar el Pla director tindrà 
el suport del PP, i que s'hi s'ha de fer reciclatge, se'n farà. 
Però tot això, assegura, es fa discutint amb el Govern, amb la 
concessionària i amb els ajuntaments. Així ho hauria fet el Sr. 
Verger, si n'hagués tinguda la responsabilitat, però mai no 
hauria mobilitzat els ajuntaments del PP. 
 

Insisteix en el fet que el PSM, quan va assumir la 
responsabilitat de governar el Consell sabia que hi havia aquest 
problema i que ara l'hha d'assumir l'ha de resoldre.  Fa notar 
que l'opció no és son Noviet no i Palma sí, sinó que es tracta de 
trobar un lloc per al benefici de tothom, sense fer alarma 
social, com es fa per tot el món. Per tant, es tracta d'una 
qüestió tècnica i també política, amb una responsabilitat que 
s'ha d'acceptar i assumir. 
 

Es mostra d'acord a acceptar els conclusions de la 
Comissió i afirma que si s'en dedueix que hi ha una alternativa a 
la incineradora, es podrà demanar el rescat, però això no es pot 
fer ara, sense tenir cap conclusió.  Per tant, insisteix en 
l'opinió que avui el PSM no es pot abstenir. 

Torna intervenir el Sr. Grosske (EU). En referència a 
l'informe jurídic, elaborat en el marc de la Comissió de Recerca 
d'alternatives, que afirma que el Consell està constrenyit per 
allò que disposa el Pla de Residus i al qual s'ha fet referència 
durant el debat, vol remarcar que no és fruit de cap conclusió de 
la Comissió, sinó que un dels partits el va sol⋅licitar pel seu 
compte. Tothom sap, afirma, que una alternativa a la incineració 
requerirà una modificació del Pla Director. 
 

En aquest sentit celebra la bona disposició del Sr. 
Verger a modificar el Pla Director si es troba una alternativa i 
demana que constin en acta aquestes paraules. Vol que consti 
també la bona disposició que han trobat dins la Comissió per part 
de TIRME mateix. Insisteix en l'opinió que el camí de la solució 
es trobarà en el marc d'aquesta Comissió i que amb l'aval polític 
i moral que doni el consens a l'entorn de les alternatives es 
podrà demanar la modificació de Pla. 
 

Torna intervenir el Sr. Sampol (PSM). Recorda que el 
PSM va assumir el govern del Consell perquè no l'assumís el PP 
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amb tot allò que representa i que no ho va fer per cap interès 
personal. Avui el Sr. Verger, afirma, representa el 100% 
d'incineració, és a dir el projecte incinerador que avui es fa a 
Mallorca, i ni vol fer reciclatge, ni vol modificar el Pla. 
L'interès que els mou és posar bastons a les rodes del pacte i 
faran tot quant podran, fins i tot utilitzaran  les institucions, 
i les conselleries per fer-ho. És possible que ho aconsegueixin, 
però el PSM farà tot el possible, assegura, per impedir-ho. 
 

En relació al pacte recorda que el PSM, PSOE, UM i 
també EU, varen firmar un document que diu no a la segona fase, 
però que enlloc afirma que estiguin a favor de la primera fase. 
 

Admet que el PSM, tal vegada, va cometre un error 
implicant-se, en certs moments, en aquest projecte a pesar de 
tenir-hi una postura contrària, pensant que així podrien avançar 
amb el reciclatge i el compostatge. Afirma que n'estan molt 
decebuts, ja que no s'ha avançat ni una passa. Avui, assegura, 
saben que la millor manera d'avançar en el reciclatge, és la 
lluita contra la incineradora. 
 

El Sr. Grosske (EU), recorda que EU no és signant del 
pacte. Afirma que el document el varen signar el tres partits que 
formen el govern. Allò que sí va fer Esquerra Unida va esser 
posar per escrit la seva posició política davant la nova situació 
dins el Consell. En el document, continua, hi constava que EU 
estava d'acord amb la major part del contingut, que hi havia 
temes com el de la incineradora, en què no hi estaven d'acord, i 
que n'hi havia uns altres que EU volia que hi fossin i que no hi 
eren, Finalment constava que EU volia impulsar de manera 
negociada el contingut del pacte en els aspectes en què estaven 
d'acord.  
 

El Sr. Verger (PP) recorda que durant el mandat 
anterior es va posar en marxa el reciclatge i, per tant, també el 
PP hi va participar. Els punts verds, doncs, són el resultat de 
la feina de tots els grups i el PP n'està molt satisfet. Això, 
recorda, permet reciclar aproximadament un 7% i la proporció 
podrà anar augmentant. El PP repeteix no ha estat mai en desacord 
amb el reciclatge i, per tant, no admet que el PSM els 
contradigui. 
 

Per altra banda recorda que en política tot val si els 
vots ho avalen, però allò que no es pot admetre és el 
desconeixement. Quan el PSM va entrar en el govern del Consell 
sabien que s'havia de resoldre el problema de la incineradora. 
 

A petició del PP es fa un recés quan són les 14 hores i 
20 minuts. 
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Es reprèn la sessió a les 14 hores i 35 minuts. 
Es fa constar que en el moment de les votacions no era 

present el Sr. Quetglas (PSOE). 
 

Se sotmet a votació la proposta corresponent al punt 2 
de l'ordre del dia i s'aprova per nou vots a favor (PSOE, UM) i 
vint-i-dues abstencions (PP, PSM-NM, EU). 
 

Se sotmet a votació la proposta corresponent al punt 3 
de l'ordre del dia i s'aprova per nou vots a favor (PSOE, UM) i 
vint-i-dues abstencions (PP, PSM-NM, EU). 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. 
Presidenta, aixeca la sessió a les catorze hores i quaranta 
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. Presidenta 
del Consell Insular de Mallorca. 
 

   V.i P, 
LA PRESIDENTA  

    
 

 


