
 
 

 
 

ACTA  DE  LA  SESSIË EXTRAORDIN�RIA I AMB 
CAR�CTER D'URG�NCIA DEL PLE  DEL  CONSELL 
INSULAR   DE   MALLORCA   DE   DIA  DOTZE D'ABRIL 
 DE  MIL  NOU-CENTS  NORANTA-SIS. 

 
 

A les onze hores i deu minuts, es reuneix, en sessi¾ extraordinÓria i amb 
carÓcter d'urgÞncia del Ple del Consell Insular de Mallorca, amb els assistents que a 
continuaci¾ es relacionen: 
 
 

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

Hbles. Srs. Conseller: Bartomeu Blanquer i Sureda,  Alejandro Pablo 
Espin¾s BonmatÝ,  Margarita Ferrando i Barcel¾, Maria del Pilar Ferrer i Bascu±ana, 
JosÚ Maria GonzÓlez i Ortea,  Andres Riera i BennÓsar, Mauricio Rovira de Al¾s, 
MarÝa Salom i Coll, Juan Verger PocovÝ, Guillermo Vidal i Bibiloni, Juana Ana Vidal i 
Burguera, Francisco Antich Oliver, Carlos Ca±ellas Fons, MarÝa Rosa Estaras 
Ferragut, Juan Flaquer Riutort, Jaime Matas Palou, JosÚ Ram¾n Orta Rotger, Catalina 
Mercedes Amer i Riera, , Andres CrespÝ i Plaza, Antonio JosÚ DiÚguez i SeguÝ, 
DamiÓ Pons i Pons, Francesc Quetglas i Rosanes, Juan Mesquida Ferrando, Juan 
Francisco Triay i Llopis, Antoni Alorda i Vilarrubias, Catalina Maria Bover i Nicolau, 
Mateu Morro i MarcÚ, DamiÓ Pons i Pons, Pere Sampol i Mas, Antonio Pascual i Ribot, 
Eberhard Grosske i Fiol, Maria Margarita Thomas i Andreu. 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar GarcÝa Docio. 
 

Els Hbles. Srs. Bartomeu Blanquer i Jaime Matas entren en el punt 11. 
 
 
  PUNT 1.- PROPOSTA DE LA PRESID�NCIA DE DECLARACIË 
D'URG�NCIA DEL PLE CONVOCAT. 
 

�s acceptada per unanimitat la proposta de declaraci¾ d'urgÞncia, per� 
el Sr. Verger demana a la PresidÞncia que una altra vegada, o nomÚs posin a l'ordre 
del dia els punts realment urgents, o que els els donin amb mÚs temps. 
 
 
  PUNT 2.- APROVACIË ACTA ANTERIOR (1-4-96). 



 
S'aprova la proposta per assentiment. 

 
 

PRESID�NCIA 
 
  3.- DECRETS A DONAR COMPTE. 

 
El Ple en resta assambentat 

   
  4.- DECRETS A RATIFICAR. 

 
Es llegeig el seg³ent decret: 

 
" ASSUMPTE:Compareixenþa com demandat davant la Sala 

Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de JustÝcia de Balears en el recurs 
contenci¾s-administratiu interposat pel Procurador Sr. Miguel SocÝas Rossell¾, en 
representaci¾ de la Sra. Apolonia Castell Perell¾, contra "acord del Consell Insular de 
Mallorca de 4.12.95, desestimant recurs ordinari interposat contra acord del CIUM de 
28.10.94 que denegava per unanimitat la declaraci¾ d'interÞs social d'un aer�drom 
privat a Son Mesquidassa (Felanitx) en base a informes jurÝdics de 27.5 i 22.6/95". 
Actuacions 303/96. 
 

Vist el meritat recurs contenci¾s-administratiu i examinat l'informe de 
l'Assessoria JurÝdica del C.I.M. de 3 d'abril de 1996, aquesta PresidÞncia, per raons 
d'urgÞncia i amb fonament a l'article 34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, resolc que el 
Consell Insular de Mallorca comparegui davant la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Superior de JustÝcia de Balears en dit recurs. AssumirÓ la representaci¾ del 
Consell Insular de Mallorca el Procurador de Palma Sr. Pedro Ferrer Amengual i la 
direcci¾ tÞcnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de Espa±a 
Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria JurÝdica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei OrgÓnica 6/85. 
 

Que es doni compte de la present resoluci¾ al Ple, a la primera sessi¾ 
que farÓ per a la seva ratificaci¾." 
 
 

Es ratifica el decret per assentiment. 
 
 
 

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS. 
 
 
  PUNT 5.-  PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE LA VIEGENCIA DELS 
ACORDS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL CIM. 



 
Es dona compte de la seg³ent proposta de la Comissi¾ 

Serveis Generals i Recursos Humans: 
 

" Atesa la diligÞncia relativa al reconeixement de la vigÞncia dels Acords 
del Personal Funcionari del Consell Insular de Mallorca, subscrita per la Mesa de 
Negociaci¾, el contingut literal de la qual Ús el seg³ent: 
 

"A la seu del Consell Insular de Mallorca, dia 10 d'abril de 1996, es 
reuneix la Mesa de Negociaci¾ integrada per la representaci¾ del Consell i dels 
sindicats que van signar el dia 30 d'octubre de 1991 els Acords del Personal Funcionari 
de la Corporaci¾, els quals van ser aprovats pel Ple el dia 11 de novembre de 1991 i 
prorrogats en la seva vigÞncia per un altre acord de dia 6 de juny de 1994. Assisteixen 
a la reuni¾ els seg³ents representants: 
 
 

En representaci¾ del Consell: 
 

Hble. Sr. Mateu Morro MarcÚ. 
 
 

En representaci¾ dels sindicats: 
 
 

CCOO: Sr. Fernando Gonzßlez MartÝnez. 
 
 

UGT: Sr. Miquel Angel Carlos Arnßiz. 
 

 
CSI-CSIF: Sra. M¬ Asunci¾n Gonzßlez Pi±eiro.  

 
 

Les parts reunides manifesten el seg³ent: 
 

Que dins el termini concedit a l'efecte per l'article 3 dels Acords del 
Personal Funcionari del Consell Insular de Mallorca, les representacions sindicals 
presents van formular la den·ncia expressa i escrita dels esmentats Acords, la vigÞncia 
dels quals finalitzava el dia 31 de desembre de 1995, sol.licitant la constituci¾ de la 
Mesa de Negociaci¾. 
 

Que la Mesa de Negociaci¾, desprÞs d'incloure els nous Acords del 
Personal Funcionari entre els temes a negociar, i amb la finalitat d'evitar que es pugui 
produir un buit normatiu en el rÞgim jurÝdic del personal funcionari,  considera oport· 
procedir al reconeixement de la vigÞncia dels Acords signats el dia 30 d'octubre de 
1991 fins a l'aprovaci¾ dels nous Acords.   



 
Que com a conseq³Þncia de l'efectivitat del Conveni de  

transferÞncia dels centres hospitalaris del CIM a la CAIB, recollit en el Decret 32/1994, 
de 28 de marþ, d'assumpci¾ per la CAIB dels centres hospitalaris dependents del CIM 
i d'organitzaci¾ de l'exercici de competÞncies sobre aquests (BOCAIB n·m 39, de 31-
03-1994), van ser traspassats a la CAIB, el dia 1 de maig de 1994, els Hospitals 
General i PsiquiÓtric, fins aleshores dependents d'aquest Consell. Aquesta 
transferÞncia va suposar que el sindicat CEMSATSE, que tambÚ havia signat els 
esmentats Acords, deixÚs de tenir representaci¾ en el CIM. D'altra banda, com a 
conseq³Þncia del resultat de les eleccions sindicals celebrades el dia 28 de febrer de 
1995, l'AIF va dixar, tambÚ, de tenir representaci¾ en la Corporaci¾, per la qual cosa 
la signatura d'aquest acord la realitzen la resta de les representacions que van signar 
els Acords. 
 

En conseq³Þncia, la Mesa decideix formalitzar el seg³ent ACORD: 
 

RECONEIXER la vigÞncia dels Acords del Personal Funcionari del 
Consell Insular de Mallorca, amb efectes de dia 1 de gener de 1996 i fins a l'aprovaci¾ 
del nou text dels Acords, d'acord amb all� que preveu el seu article 3. 
 

D'altra banda, la Corporaci¾ assumeix el compromÝs d'iniciar la 
negociaci¾ del nou text dels Acords en un termini mÓxim de trenta dies, una vegada 
presentades pels sindicats les corresponents propostes. 
 

I en prova de conformitat, tots els representants assenyalats signen 
aquesta acta, acordant elevar-la al Ple del Consell Insular per a la seva aprovaci¾ 
definitiva". 
 

El President de la Comissi¾ Informativa de Serveis Generals i Recursos 
Humans de la Corporaci¾ eleva al Ple, per a la seva aprovaci¾, la seg³ent: 
 
  

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

RECONEIXER la vigÞncia dels Acords del Personal Funcionari del 
Consell Insular de Mallorca, aprovats per acord  
plenari de dia 11 de novembre de 1991, amb efectes de dia  
1 de gener de 1996 i fins a l'aprovaci¾ del nou text dels Acords, d'acord amb all� que 
preveu el seu article 3. 
 

D'altra banda, la Corporaci¾ assumeix el compromÝs d'iniciar la 
negociaci¾ del nou text dels Acords en un termini mÓxim de trenta dies, una vegada 
presentades pels sindicats les corresponents propostes." 
 

La Presidenta, per l'absÞncia del Sr. Morro, explica que els sindicats han 



manifestat el desig que els pactes, entre el Consell i els funcionaris i el personal 
laboral, continu ń en vigÞncia fins a l'aprovaci¾ d'un nou text. 

El Sr. Morro, que entra a la sala quan s'exposa el tema,  ratifica les 
paraules de la presidenta i afegeix que la corporaci¾ assumeix el compromÝs d'iniciar 
la negociaci¾ d'un nou text. 

 
S'aprova la proposta per assentiment. 

 
  PUNT 6.-  PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE LA VIGENCIA DEL 
CONVENI COL.LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DEL CIM. 
 

Es dona compte de la seg³ent proposta de la Comissi¾ 
Serveis Generals i Recursos Humans: 
 

" Atesa la diligÞncia relativa al reconeixement de la vigÞncia del Conveni 
Col.lectiu del Personal Laboral del Consell Insular de Mallorca, subscrita per la Mesa 
de Negociaci¾, el contingut literal de la qual Ús el seg³ent: 
 

"A la seu del Consell Insular de Mallorca, dia 10 d'abril de 1996, es 
reuneix la Mesa de Negociaci¾ integrada per la representaci¾ del Consell i dels 
sindicats que van signar el dia 30 d'octubre de 1991 el Conveni Col.lectiu del Personal 
Laboral de la Corporaci¾, el qual va ser aprovat pel Ple el dia 11 de novembre de 1991 
i prorrogat en la seva vigÞncia per un altre acord de dia 6 de juny de 1994. Assisteixen 
a la reuni¾ els seg³ents representants: 
 
 

En representaci¾ del Consell: 
 

Hble. Sr. Mateu Morro MarcÚ. 
 
 

En representaci¾ dels sindicats: 
 
 

CCOO: Sr. Antoni Company Bonet. 
 
 

UGT: Sra. Margarita Bßrez Moreno. 
 

 
CSI-CSIF: Sra. Caridad Garcerßn Bonnet. 

 
 

Les parts reunides manifesten el seg³ent: 
 

Que dins el termini concedit a l'efecte per l'article 3 del Conveni Col.lectiu 



del Personal Laboral del Consell Insular de Mallorca, les representacions sindicals 
presents van formular  
la den·ncia expressa i escrita de l'esmentat Conveni Col.lectiu, la vigÞncia del qual 
finalitzava el dia 31 de desembre de 1995, sol.licitant la constituci¾ de la Mesa de 
Negociaci¾. 
 

Que la Mesa de Negociaci¾, desprÞs d'incloure el nou Conveni Col.lectiu 
del Personal Laboral entre els temes a negociar, i amb la finalitat d'evitar que es pugui 
produir un buit normatiu en el rÞgim jurÝdic del personal laboral,  considera oport· 
procedir al reconeixement de la vigÞncia del Conveni Col.lectiu signat el dia 30 
d'octubre de 1991 fins a l'aprovaci¾ del nou Conveni.   
 

En conseq³Þncia, la Mesa decideix formalitzar el seg³ent ACORD: 
 

RECONEIXER la vigÞncia del Conveni Col.lectiu del Personal Laboral del 
Consell Insular de Mallorca, amb efectes de dia 1 de gener de 1996 i fins a l'aprovaci¾ 
del nou text del Conveni Col.lectiu, d'acord amb all� que preveu el seu article 3. 
 

D'altra banda, la Corporaci¾ assumeix el compromÝs d'iniciar la 
negociaci¾ del nou text del Conveni Col.lectiu en un termini mÓxim de trenta dies, una 
vegada presentades pels sindicats les corresponents propostes. 
 

I en prova de conformitat, tots els representants assenyalats signen 
aquesta acta, acordant elevar-la al Ple del Consell Insular per a la seva aprovaci¾ 
definitiva". 
 

El President de la Comissi¾ Informativa de Serveis Generals i Recursos 
Humans de la Corporaci¾ eleva al Ple, per a la seva aprovaci¾, la seg³ent: 
  

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

RECONEIXER la vigÞncia del Conveni Col.lectiu del Personal Laboral del 
Consell Insular de Mallorca, amb efectes de dia 1 de gener de 1996 i fins a l'aprovaci¾ 
del nou text del Conveni Col.lectiu, d'acord amb all� que preveu el seu article 3. 
 

D'altra banda, la Corporaci¾ assumeix el compromÝs d'iniciar la 
negociaci¾ del nou text del Conveni Col.lectiu en  
un termini mÓxim de trenta dies, una vegada presentades pels sindicats les 
corresponents propostes." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
  PUNT 7.- APROVACIË DEFINITIVA DEL PLA D'ACTDUALITZACIË DEL 



SERVEI DE PREVENCIË I EXTINCIË D'INCENDIS I SALVAMENT PER L'ANY 1996. 
 

Es dona compte de la seg³ent proposta de la Comissi¾ 
Serveis Generals i Recursos Humans: 
 

"INFORME: El Pla del Consell Insular de Mallorca, en sessi¾ de 4 de 
desembre de 1.995, adoptÓ l'acord d'aprovÓ inicialment el Pla d'Actualitzaci¾ del 
Servei de Prevenci¾, Extinci¾ d'Incendis i Salvament per l'any 1.996. 

El Pla contava amb un pressupost total inicial de 71.800.000'- pessetes. 
 
          SotmÞs l'esmentat Pla a informaci¾ p·blica, pel periode reglamentari, publicat al 
BOCAIB num.157 de data 19 de desembre de 1.995 i a informe de la Comissi¾ de 
Col.laboraci¾ amb les Corporacions Locals, el Ministeri per a les Administracions 
P·bliques , mitjanþant escrit de data 28 de febrer de 1996 de la Direcci¾ General 
d'Acci¾ Econ�mica Territorial comunicÓ al Consell Insular de Mallorca que la 
subvenci¾ estatal, pel que fa a la secci¾ sectorial del Programa de Prevenci¾ i 
Extinci¾ d'Incendis per l'any 1996 ascendeix a la quantitat de 34.000.000 de pessetes. 

 
Conseq³entment, conforme al que disposa l'article 10 del Reial Decret 

665/1990, de 25 de maig, pel que es regula la cooperaci¾ econ�mica de l'Estat a les 
inversions de les Entitats Locals, procedeix que pel Ple del Consell Insular de Mallorca 
ho aprovi definitivament. 

 
Per tot lo expressat la Comissi¾ de Serveis Generals i Recursos Humans 

eleva al Ple la seg³ent proposta d' 
 
                           A C O R D 
 
1.- Aprovar definitivament el Pla d'Actualitzaci¾ del Servei de Prevenci¾, Extinci¾ 
d'Incendis i Salvament per l' any 1.996, que inclou l'adquisici¾ de vehicles autobombes, 
amb el seg³ent finanþament: 
 
  PRESSUPOST           APORTACIË M.A.P.       APORTACIË C.I.M. 
  68.000.000             34.000.000             34.000.000 
 
2.- Aprovar definitivament, aixi mateix, la resta de la documentaci¾ que integrava 
l'expedient administratiu que es va aprovar inicialment en sessi¾ plenÓria de dia 4 de 
desembre de 1995, en la mesura en que no es veu modificada pel punt anterior. 
 
3.- Remetre l'expedient administratiu corresponent al MAP als efectes prevists a 
l�article 10 del R.D.665/90 de 25 de maig." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
  PUNT 8.- MODIFICACIO DE L'ACORD DEL PLE DEL CONSELL DE DIA 



6 DE NOVEMBRE DE 1995 SOBRE CONSTITUCIO D'UNA SERVITUT A FAVOR DE 
GESA PER A LA INSTAL.LACIO D'UNA CANONADA DE GAS A L'HOSPITAL 
PSIQUIATRIC. 
 

Es dona compte de la seg³ent proposta de la Comissi¾ 
Serveis Generals i Recursos Humans: 
 

" AtÚs l'escrit de data 5 de marþ de 1995 del Sr. Jose Felix Ferrer Rotger, 
Director de GESA GAS, S.A. UNIPERSONAL comunicant que l'empresa GAS Y 
ELECTRICIDAD S.A. en virtut d'escriptura p·blica de data 31 de juliol de 1995 ( 
n'adjunta fotoc�pia) va segregar els actius de l'activitat de gas i els va aportar a una 
nova societat denominada GESA GAS S.A. UNIPERSONAL que aglutina la totalitat de 
l'activitat de gas de la companyia des de aquesta data, es fa necessari modificar l'acord 
del Ple del Consell de dia 6 de novembre de 1995 que constituÝ a favor de GAS Y 
ELECTRICITAT S.A. una servitut personal per a la instal.laci¾ d'una canonada de gas 
a l'Hospital PsiquiÓtric, per a la qual cosa el President de la Comissi¾ de Serveis 
Generals i Recursos Humans fa la seg³ent proposta d' 
 

            A C O R D 
 

"Modificar l'acord del Ple del Consell Insular de dia 6 de novembre de 
1995 en el sentit de que l'empresa a favor de la qual es constitueix la servitut serÓ 
GESA GAS S.A. UNIPERSONAL en substituci¾ de la que consta a l'acord, la qual 
assumirÓ totes les despeses derivades de la constituci¾ de la servitut" 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 

BENESTAR SOCIAL 
 
 
  PUNT 9.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN PROTOCOL PER A 
L'ADMISSIÓ EN ELS CENTRES LLAR DELS ANCIANS I RESIDÈNCIA HUIALFÀS 
DEL CONSELL  INSULAR DE MALLORCA. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió 
Benestar Social: 
 

" La modificació de l'ordenança fiscal que regula els preus públics de les 
estades i els serveis de la Llar del Ancians i la Residència Huialfàs obliga a presentar 
juntament amb la sol.lcitud d'ingrés un informe socio-econòmic amb els recursos 
patrimonials de l 'ancià i dels familiars o persones obligades a atendrer-lo, per la qual 
cosa, el President de la Comissió fa la següent proposta d' 
 

A C O R D  
 



Únic.- Aprovar el Protocol per a l'admissió en els centres Llar dels Ancians 
i Residència Huialfàs del Consell Insular de Mallorca que s'adjunta al qual es sotmetran 
tots els Ajuntaments de l'illa de Mallorca que no mantenguin un Conveni vigent per a la 
cobertura de places per vàlids i per assistits de la Residència "Llar dels Ancians" del 
Consell Insular de Mallorca, als efectes de que el procediment d'admissió s'articuli amb 
xarxa socio-assistencial primària dels municipis de l'illa de Mallorca." 
 
  S'aprova la proposta per assentiment. 
 
  PUNT 10.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA I L'AJUNTAMENT DE PALMA, PER A LA 
COBERTURA DE PLACES PER A VÀLITS I PER ASSISTITS DE LA RESIDÈNCIA 
"LLAR DELS ANCIANS" DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió 
Benestar Social: 
 

" Atès que el dia 31 de maig de 1996 finalitza el Conveni signat el dia 1 de 
juny de 1993 entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Palma per a la 
cobertura de Places per a vàlids i per assistits de la residència "Llar dels Ancians" del 
Consell Insular de Mallorca i atesa la conveniència de mantenir una col.laboració 
estable amb l'Ajuntament de Palma per a la cobertura de places a la Llar dels Ancians, 
el President de la Comissió de Benestar Social fa la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 
 

1.- Aprova el Conveni que s'adjunta entre el Consell Insular de Mallorca i 
l'Ajuntament de Palma, per a la cobertura de places per a vàlits i per assistits de la 
Residència "Llar del Ancians" del Consell Insular de Mallorca. 
 

2.- Autoritzar a la Presidenta del Consell Insular de Mallorca per a la firma 
del Conveni esmentat." 
 

S'aprova la proposta per assentiment. 
 
 
 
  PUNT 11.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN CONVENI SOBRE 
PRESTACIONS SOCIALS BÀSIQUES ENTRE LA CONSELLERIA DE SANITAT I 
SEGURETAT SOCIAL, EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I ELS DIVERSOS 
AJUNTAMENTS DE L'ILLA DE MALLORCA. 
 

Es dona compte de la següent proposta de la Comissió 
Benestar Social: 
 



" Als efectes de garantir en el periode que va des de 1996 al 1999, la 
col.laboració interinstitucinal pel manteniment d'una xerxa mínima de prestacions 
socials bàsiques als Municipis de Mallorca, d'acord amb el mapa de Cobertura i en el 
Marc del Pla Concertat entre el Ministeri d'Afers Socials i la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears i de la Planificació del Govern Balear i el Consell Insular de Mallorca, el 
Presidetn de la Comissió de Benestar Social fa la següent proposta d' 
 
 

A C O R D 
 

 
1.- Aprovar el Conveni que s'adjunta de colaboració sobre Prestacions 

Socials Bàsiques entre la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social del Govern Balear, 
el Consell Insular de Mallorca i els Ajuntaments de Mallorca que ho sol.licitin. 
 

2.- Autoritzar la Presidència del Consell Insular de Mallorca per a la firma 
dels Convenis esmentats." 
 

La Sra. Vidal (PP) manifesta que el PP s'abstindrà perquè el Pla, que ha 
estat vigent durant quatre anys, necessita ja unes revisions per part de la Comunitat 
Autònoma i sobretot per part dels ajuntaments que tenen noves necessitats. Manifesta 
que el PP donarà el vist-i-plau quan el conseller de Benestar Social hagi parlat amb tots 
els ajuntaments, ja que vol que aquest Conveni sigui de futur. 

 
El Sr. Damià Pons (PSOE) exposa que, com a persona dialogant que és, 

a pesar que tenen els vots suficients per dur endavant la proposta ajornaran la votació 
perquè el PP pugui donar el seu vot positiu i així es pugui aprovar per tots els partits. 
De forma urgent demanaran a la Conselleria de Sanitat i a tots als ajuntaments que 
enviïn els suggeriments que trobin oportuns i esperaran uns vint dies les respostes. 
Després tornaran dur la proposta a Comissió i a Plenari. 

 
Esperant un temps prudencial perquè el PP pugui votar positivament el 

Sr. Pons decideix retirar la proposta.  
 
La Sra. Vidal (PP)  agraeix la benevolència del conseller, insistint però 

que el que demanen no són, només, petites matisacions. 
 
La presidenta retira la proposta de l'ordre del dia. 

 
 
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 
  PUNT 12.- CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ PER A L'ESTUDI DE LA 
VIABILITAT TÈCNICA, ECONOMIA, SOCIAL I AMBIENTAL D'UN PLA GLOBAL DE 
GESTIÓ DE RESIDUS ALTERNATIU A LA INCINERADORA. 



 
Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Medi Ambient i 

Ordenació del Territori: 
 

"La Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori en sessió de data 11 
d'abril de 1996 acorda elevar al Ple les següents propostes d' 
 
 ACORDS 
 

1.- El Consell Insular de Mallorca ha consensuat la conveniència d'implantar un 
sistema de gestió integrada dels RSU, viable, flexible i preferible en termes ambientals, 
socials i econòmics, respecte a esquemes de gestió basats exclusivament en 
l'eliminació controlada. Aquest sistema dóna un gran pes a la reducció i a la valorització 
-reciclatge i compostatge- dels residus, amb objectius ambiciosos per assolir en 
horitzons de 5 i 10 anys. 
 

El Consell Insular de Mallorca considera que malgrat que hauria estat preferible 
la seva planificació en una etapa anterior, és una ocasió única per a desenvolupar i 
implatar un programa ambientalment avançat per a la gestió integrada dels residus 
sòlids urbans de Mallorca, exemplar a nivell internacional. 
 

El Sistema donarà solució definitiva a la problemàtica existent de l'eliminació 
dels RSU, sempre que disposi d'una sortida adequada per la resta/rebuig, que malgrat 
que s'anirà reduint en termes relatius a la quantitat de residus generats, sempre existirà 
a mig termini. La limitació de la capacitat disponible d'eliminació i l'elevació del seu cost 
unitari són  
instruments motivadors de l'avenç de la reducció i la valorització material. 
 

El Consell Insular de Mallorca vol destacar que en un sistema de gestió 
integrada, el reciclatge no és un objectiu en si mateix, sinó un element més de gestió, 
com la reducció i l'eliminació, prioritari per determinats materials i fins a certs nivells, a 
partir dels quals és inviable ambientalment i econòmica. 
 

El Consell Insular de Mallorca considera que l'èxit del model que recomana 
només podrà assolir-se amb l'aplicació dels instruments organtitzatius necessaris, que 
formen part inseparable del propi Sistema de Gestió Integrada. Accepta que caldrà 
dedicar l'esforç continuat i permanent, i els recursos que això suposa. 
 

2.- En relació al sistema d'eliminació del rebuig, el CIM considera que allò més 
adient és la utilització d'un abocador controlat que compleixi amb la normativa europea. 
A tal efecte, s'impulsaran les modificacions del Pla Director de RSU i les modificacions 
de la contracta amb l'empresa concessionària que s'estimin necessàries." 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Fa notar que la proposta conté dos punts que 
varen esser objecte de votació diferenciada a la Comissió. El primer consisteix en un 
resum de les conclusions de la Comissió i va obtenir consens i el segon recull el parer 



d'EU i conté una proposta en relació als residus que no es poden compostar ni reciclar. 
 
Anuncia el vot favorable per al primer punt, tot fent notar que implica un 

guany important en relació a la situació anterior, ja que es passa d'un 100% 
d'incineració a un pla integral de gestió. 

Qualifica com a decisiu el segon punt, amb una previsió de reducció 
progressiva de la fracció de rebuig. Aquesta darrera fracció aniria a un abocador 
controlat, que complís la normativa europea i per aconseguir-ho, es proposa que 
s'adoptin les mesures necessàries. 

 
Pensa que un dels beneficis de la Comissió ha estat constatar que 

aquesta solució alternativa és viable, i això amb independència que altres grups ho 
considerin o no convenient. Afirma que EU opina que el sistema d'incineració no és un 
sistema de futur, que progressivament serà un sistema desfasat que correspon a una 
filosofia absolutament desenvolupista de l'economia i de les polítiques mediambientals i 
a una concepció d'aplicació de tecnologies dures als problemes del medi ambient que 
generen efectes extraordinàriament perjudicials per al medi ambient i perillosos per a la 
salut. 

 
Qualifica la solució de la incineració d'insolidària per a l'actual generació i 

per a les futures. A més d'esser una solució cara com es demostrarà en l'apartat de les 
tarifes. 

 
Considera que hi ha una paral×lelisme clar entre el sistema d'incineració 

per a l'eliminació de residus i les centrals nuclears per a la producció d'energia elèctrica 
que es presentaven com a imprescindibles, segures, ben estudiades i que no 
contaminaven i, en pocs anys, la història ha donat la raó a aquelles posicions 
minoritàries que s'hi oposaven. 

 
Preveu que això mateix passarà amb el sistema d'incineració. No es pot 

oblidar que l'opció no és incineració contra abocador, sinó incineració i abocador, 
contra abocador. 

 
Fa avinent que el resultat d'aquesta votació i de les votacions següents 

suposen una distorsió d'allò que és el pensament real de la societat mallorquina. Avui 
l'oposició a la incineradora dins el Consell estarà representada només per dos vots. 
Això, sortosament, no és una representació real d'allò que pensa la societat, ja que hi 
ha molta altra gent, a més de la que se sent identificada amb EU que està en contra 
d'aquest sistema.  

 
Considera que no es poden oblidar els programes electorals ni es pot 

admetre que l'oposició, per fer oposició, renunciï als programes i, per altra banda, 
només per estar o continuar en el govern, també es faci renúncia dels programes. 

 
Conclou amb l'opinió que aquesta no és la batalla final en la gestió dels 

residus i que té una relació directa amb el tipus de model de creixement que es vol per 



a Mallorca. 
 
Intervé la presidenta fa notar que la intervenció ha excedit l'abast de les 

conclusions de la Comissió. De tota manera, essent que el tema és transcendent, està 
disposada a esser generosa amb les exposicions. 

 
Intervé el Sr. Pascual (UM). Anuncia el vot afirmatiu del seu grup en 

relació a l'apartat primer de la proposta que recull les conclusions de la Comissió. Pel 
que fa al segon punt, el vot serà negatiu perquè el seu grup continua pensant que la 
incineració és la més poc dolenta de les fórmules d'eliminació de fems. 

 
El Sr. Sampol (PSM-NM) considera que pel primer apartat es poden 

felicitar tots els grups presents, tot i que els resultats hagin estat més poc espectaculars 
d'allò que s'havia previst.  

 
Argumenta que la Comissió ha demostrat amb xifres allò que sempre 

s'havia negat. Es deia, continua, que el reciclatge era car i, per tant, inviable. Avui se 
sap que un sistema de tractament mixt que tengui en compte la reducció en origen, el 
reciclatge de la matèria inorgànica i el compostatge de l'orgànica, no només no és més 
car, sinó que abarateix qualsevol sistema de tractament.  

 
Per desgràcia l'estudi no es va fer el 1990 quan el Govern Balear va 

aprovar el Pla Director, si s'hagués fet aleshores, comenta, probablement la institució 
s'hauria estalviat moltes de tensions i segurament el sistema que avui s'adoptarà ja 
estaria en funcionament des d'uns anys enrere. 

 
Es refereix a la manca de consens sobre el sistema de tractament dels 

excedents. El PSM, entenia i entén que s'ha d'impulsar, perquè és el sistema més 
adient, un sistema de tractament de rebuigs mitjançant un abocador controlat, que 
compleixi la normativa europea, amb recollida de lixiviats, amb depuració d'aigües 
residuals i amb recollida de gasos.      

 
Es refereix a algunes alternatives a què han fet referència els mitjans de 

comunicació i que demostren que les investigacions en aquest camp continuen i que és 
possible que s'arribi a solucions viables en pocs anys i que, segons sembla, poden 
reutilitzar un 100% dels residus i, a més permeten buidar i reutilitzar els materials ja 
depositats en els abocadors.  

 
Considera que el seu grup ha de defensar l'abocador, ja que és evident 

que per canviar el sistema hi ha una condició prèvia que és la modificació del Pla 
director que obriria les portes a qualsevol decisió política que pugui prendre el Consell. 

 
Per això, anuncia el vot favorable per al segon apartat. 
 
Es refereix a les al×lusions fetes en relació a la manca de respecte per als 

programes electorals. Considera que més endavant demostrarà que la manera més 



efectiva de lluitar contra la incineració és, precisament votant avui a favor de les tarifes. 
Afirma que des de les responsabilitats de govern, han après una lliçó important i és que 
en prendre una decisió s'han de tenir en compte moltíssims de factors i que en 
governar és difícil complir totalment un programa electoral, sobretot si només es tenen 
cinc consellers de 33. Això ho saben també altres forces, com ara Iniciativa per 
Catalunya, Esquerra Unida, que a Catalunya gestiona en aquest moment tres 
incineradores. Per això no se sap, continua, què hauria fet EU si hagués segut on seu 
el conseller que parla.  

 
Anuncia que més endavant podrà explicar perquè prenen aquesta decisió, 

que qualifica de dolorosa, però que és la millor manera de combatre al incineració. 
 
 
Intervé el Sr. Triay (PSOE). En primer lloc fa notar que a la proposta no hi 

ha un segon punt, sinó que hi va haver una esmena d'EU que no va esser acceptada i 
que, per tant, no forma part de la proposta. Això amb independència que EU la presenti 
aquí i es debati conjuntament amb la proposta. 

 
Fa notar que les conclusions d'aquesta Comissió confirmen allò que el 

seu grup ja propugnava, és a dir que el reciclatge és el sistema òptim i que aquest 
sistema només és viable fins a un determinat percentatge. També conclou que el 
reciclatge no és incompatible amb la incineració, i que és possible plantejar-se un 
reciclatge a cinc o deu anys del 40% del volum dels residus i que, per tant, hi ha un 
60% de residus que hauran de tenir un tractament final, que haurà d'esser abocador o 
incineració amb recuperació energètica. També es refereix a les afirmacions de la 
Comissió en el sentit que els abocadors són pitjors que les incineradores si aquestes 
tenen el nivell de qualitat de la de Son Reus. 

 
Son unes conclusions, continua, que coincideixen també amb el V 

Programa europeu en matèria de medi ambient pel que fa a sistemes prioritaris, 
reducció, reciclatge, recuperació energètica i, sempre en el darrer nivell, abocador. 

 
Recorda que els grups polítics varen anar a les eleccions amb definicions 

clares sobre allò que defensaven. Recorda que els socialistes deien que revisarien el 
Pla de residus sòlids  i la concessió a TIRME, per tal que el reciclatge fos el sistema 
prioritari i la incineració el sistema complementari que s'aplicaria als residus no 
reciclables. També deien que en quatre anys es podria aspirar a un 25% del reciclatge, 
que es fomentaria la recollida selectiva, que s'havia de fabricar compost, que Son Reus 
havia de complir les normatives més estrictes, que s'havia de fer una Comissió de 
participació i control i que una Llei Balear havia d'introduir totes els noves exigències 
per tal que hi hagués una cobertura legal que fes possible tot això. També recorda que 
quan es va acordar el programa de majoria es va establir que no es faria cap de les 
fases pendents de Son Reus, que no se situaria a Son Noviet l'abocador de cendres 
procedents de Son Reus -Això vol dir que a Son Reus hi hauria una cosa que faria 
cendres i que és la incineradora- , també que la revisió del Pla de residus garantiria el 
predomini de la recollida selectiva, el foment del reciclatge i compostatge, la 



reutilització de residus i que es faria possible la Llei de residus i, moltes d'aquestes 
coses s'aproven i es compleixen avui mateix o es treballa per complir-les. 

 
 
Es refereix al primer punt de les conclusions, sobre el qual hi ha acord, i 

fa notar que coincideix amb els objectius que es proposa el seu grup en aquest àmbit i 
als quals s'acaba de referir com a elements dels programa electoral del partit i de 
l'acord per a la constitució de la majoria del Consell. Fa notar que la incineració que es 
farà no és purament destructiva, sinó que recupera l'energia elèctrica. Fa incís en 
l'afirmació que el reciclatge no és un objectiu, sinó un element més de la gestió. 

 
Fa notar també que aquells que, tant de dins el Consell com de fora, han 

defensat que es podia arribar a un 80% o a un 100% de reciclatge, queden plenament 
desautoritzats per les conclusions que avui s'aproven. 

 
Es refereix a la previsió de posar en pràctica instruments organitzatius per 

a l'èxit del sistema, entre els quals hi ha d'haver entitats que es facin càrrec de la 
comercialització dels productes separats. 

 
En relació a la viabilitat entén que reciclar fins a un 40% és l'alternativa 

que a partir d'ara s'ha de manejar, però també fa notar que no diuen que no sigui viable 
que el 60% restant no sigui incinerat, pot dir que és possible, però des del punt de vista 
econòmic, no és viable, perquè ja no es pot optar per un sistema que no sigui el que ja 
hi ha en marxa. També fa notar que les conclusions deixen clar que el sistema de 
l'abocador és, des del punt de vista ambiental, pitjor que el sistema d'incineració. 

 
Comenta que els sis mesos que s'han hagut de menester per arribar a 

allò que ja se sabia no es pot considerar un temps perdut, per la informació que han 
pogut tenir els que no en tenien i els que mantenien postures absolutament radicals 
que han rebaixat els fonamentalismes. Per tant, sis mesos i tres milions dedicats a 
aquesta pedagogia no és un preu excessiu, remarca.   

 
Fa avinent que en cap dels documents que ha citat, ni de conjunt, ni 

propis del partit, es fa esment a una política d'abocadors que està fora de tots els 
compromisos. L'únic compromís que el seu partit té és tancar-los tots, cosa que 
confirma el consultor quan diu que un abocador controlat no és més que una 
incineració lenta de residus, poc eficient i escassament controlada pel que fa a 
emissions a l'atmosfera.  

 
Conclou dient que aprovar els vuit punts implica avançar de manera 

decidida cap a una nova i real política de residus. Per una banda, es posa en marxa la 
planta de Son Reus, a través d'una sèrie de decisions que inclouen: aprovar els tarifes 
que el concessionari ha de cobrar als ajuntaments, rebutjar la posada en marxa de les 
obres d'una tercera línia, adquirir el compromís que els abocadors d'escòries i de 
cendres encimentades no seran ni a Son Noviet ni a Son Reus i que en un termini breu 
es prendrà la decisió política de la ubicació. Per altra banda es decideix desenvolupar 



una iniciativa legislativa per presentar al Parlament, es proposa la modificació de Pla de 
residus de l'illa de Mallorca per tal que la reducció en origen, el reciclatge i el 
compostatge siguin sistemes prioritaris i, finalment, es decideix fer una acord amb 
TIRME per tal que es puguin adaptar els obligacions contractuals a les decisions 
polítiques que ha enumerat. Alhora s'acorda un calendari d'actuacions per poder dur 
endavant els projectes de les plantes de classificació, de reciclatge i, simultàniament, 
posar en marxa un projecte tècnic de gestió integral, en la seguretat que s'avança amb 
solvència tècnica cap al futur. 

 
 
El Sr. Verger (PP) considera lògic que les conclusions de la Comissió 

incloguin els abocadors perquè a qualque lloc s'han de dur els residus.  Afirma que el 
seu grup ja estava d'acord a reciclar una porció, però també és cert que els qui 
coneixien el problema sabien que les conclusions a què arribaria la Comissió, ja eren 
conegudes de feia estona. Sa sabia que per arribar a un 40%, percentatge molt 
ambiciós, que no s'ha aconseguit encara enlloc de forma global, es necessiten 
inversions, mentalització i comportament cívic. El seu grup, afirma, treballarà perquè 
això sigui possible, però les experiències d'altres llocs fan veure que els problemes són 
molts.  

 
Manifesta eu el seu grup està d'acord amb la primera part, tot i que vol 

expressar alguns dubtes en relació al sistema de gestió integrada, que es necessari per 
fer possible els objectius, ja que és curiós que s'afirmi que el compostatge i el reciclatge 
sóns més barats, quan a tot Europa no és així. Recorda que, per començar, aquesta 
aventura costa al Consell uns 250 milions del pressupost i que  també comportarà 
modificacions d'ordenances municipals. Reitera però, el suport del seu grup, tot i tenir 
els seu dubtes que el temps desmentirà o confirmarà. 

 
Vol recordar que aquest debat ja es va fer al Parlament durant la 

legislatura passada. També recorda que el 83 ja s'hi varen discutir els abocadors i que 
si els ajuntaments de Mallorca haguessin estat disposats a fer abocadors controlats, 
avui no es parlaria d'incineració, però no hi va haver cap ajuntament que volgués els 
fems dels altres, llevat del de Palma. Pensa que es bo tenir presents aquestes 
circumstàncies. 

 
Afirma que no és partidari dels sistema d'abocadors que introdueix 

l'esmena d'EU i, per això pensa que és bo que es voti com a esmena, encara que no 
formi part de la proposta com ha fet notar el Sr. Triay. El seu grup, repeteix, és partidari 
de la incineració amb recuperació d'energia en una planta de les condicions tècniques 
de la de Son Reus. 

 
També opina que amb el temps s'aconseguirà una reducció i un millor 

reciclatge, ja que les normatives europees obligaran a canviar els costums als 
ciutadans. En aquest sentit recorda que dins el Consell ja s'ha parlat de la necessitat 
de destinar fons per fer possible la mentalització de la gent perquè comenci a triar.  

 



Reconeix que és cert que les tecnologies avancen i que hi ha plantes que 
permeten un control de tots els contaminats i que produeixen un compost de qualitat, 
però s'haurà de veure el camí per on s'avança i els acords amb què s'arriba amb el 
concessionari. 

 
Reitera el vot favorable al primer punt, tot i els dubtes sobre valoracions 

que ja ha exposat i anuncia el vot negatiu per al segon punt si es manté com a 
proposta. 

 
 
El Sr. Grosske (EU) replica per les al×lusions que s'han fet a la seva 

intervenció anterior. Al Sr. Sampol li respon que quan des de posicions com la seva es 
diu que votar a favor de les tarifes i dels altres punts que fan referència al tema és la 
millor manera de lluitar contra la incineració, els és aplicable aquell article, que va 
escriure un membre significat del PSOE a les Balears amb motiu del canvi en relació a 
l'OTAN, que deia que entrar-hi era el millor sistema per canviar l'OTAN des de dedins. 
Ara resulta que per lluitar contra la incineradora s'ha de votar a favor de les tarifes. 
Qualifica aquesta argumentació de patètica i contradictòria amb el tema de les 
contrapartides urbanístiques. Pel que fa a les decisions d'Iniciativa per Catalunya 
afirma que és una organització sobirana que actua igual que el PSM que, teòricament 
estan en contra de la incineradora, però com que ja els va bé tenir el poder amb el PSC 
cedeixen en aquest punt. Si EU volia jugar el paper de la majoria com ho fa el PSM, fa 
set mesos que podria ocupar la cadira i no ho volen fer perquè no estan d'acord amb 
aquest posicionament. En tot cas ho farien amb més serietat perquè allò que no es pot 
fer és una política de doble llenguatge. No es pot firmar un pacte que implica, com ha 
fet veure el Sr. Triay, incineració i després dir que la consciència està per damunt els 
pactes, votar a favor de les tarifes i votar avui punts a favor de la incineració, al mateix 
temps que se'n voten a favor dels abocadors en un mateix Ple. 

 
Es refereix a l'exposició del Sr. Triay. Afirma que no s'han de manipular 

les conclusions de la Comissió. Els estudis i les aportacions de dades són una altra 
cosa. Recorda que a la darrera reunió es va demanar a l'Institut Cerdà que fessin un 
estat de la qüestió sobre la polèmica que hi ha sobre aquest tema a nivell internacional. 
L'efecte hivernacle, per exemple, pareix que és més alt amb l'abocador controlat. No 
obstant això, també és evident que hi ha altres paràmetres, com ara la toxicitat de 
segons quins productes procedents de la incineració que es poden valorar més o 
manco, però que no existeixen amb l'abocador i que per EU són determinants perquè 
constitueixen un enverinament lent i constant del medi ambient. Per això, quan el Sr. 
Triay diu que la seva política és llevar tots els abocadors s'hauria d'enrecordar que són 
tots llevat d'un que és el de les cendres i les escòries de Son Reus. Per tant, el sistema 
que es proposa és incineració més abocador i el d'EU és abocador controlat 
exclusivament. 

 
El Sr. Sampol (PSM-NM) afirma que s'ha limitat a constatar uns fets que 

no ha valorat. Pensa que aturar una incineradora que fa uns anys que funciona és més 
econòmic que una que ha de començar. Per això si aquí es viable, allà ho deu esser 



doblement. Recorda que els efectes sobre el medi ambient són internacionals i que la 
contaminació de les incineradores de Catalunya també afecta Mallorca. Per això pensa 
que un partit d'àmbit estatal hauria de tenir una política global. No vol avançar 
arguments que corresponen als punts que es tractaran més endavant, però des de 
l'esquerra pensa que s'hauria d'intentar no fer al×lusions despectives cap als càrrecs 
públics, perquè ocupar la cadira, ja que s'ha sentit una veu que ho deia, significa una 
càrrega molt feixuga. En tot cas pensa que tots el consellers hi són per servir el poble, 
encara que es pugin equivocar, però sempre amb la millor de les intencions. 

 
El Sr. Triay (PSOE). Fa notar que el Sr. Grosske abomina dels seus socis 

a Catalunya que, a més duen un segon llinatge, que es diuen IC-Els verds, que 
gestionen a Barcelona l'Entitat Metropolitana de Medi Ambient que té al seu càrrec els 
residus, amb dues plantes tremendament contaminants amb un ultimàtum per adaptar-
se a la normativa europea abans del 31 de desembre d'enguany. No pensa que es 
tracti de qüestió de cadires  i comenta que la veu ha sortit de la seva banda on es 
pensen que les cadires són seves per dret natural i que les que no ocupen ells 
s'ocupen il×legítimament. Pel que fa a l'OTAN pensa que el PSOE va prendre una 
decisió encertada perquè l'OTAN d'ara ja no és allò que era i espera que el PSM també 
hagi pres una bona decisió. 

 
Assegura que no manipula cap conclusió, sinó que assegura que 

aquestes s'han d'interpretar a partir dels documents. Reitera que està d'acord amb els 
conclusions, quan de fet les decisions ja es varen prendre aquí fa un any i mig. 
Prefereix que els doni la raó un institut acreditat que no que la doni un columnista. Pel 
que fa a l'abocador, assegura que la viabilitat econòmica no es pot demostrar, ja que 
no es parteix d'una opció teòrica, sinó d'una realitat i això vol dir que l'opció abocador 
costa 20.000 milions de pessetes. És cert que el PSOE és partidari de tancar tots els 
abocadors de residus sòlids urbans  i l'abocador que queda, per no és per als residus, 
sinó per a les cendres degudament encimentades, que tots els experts coincideixen a 
considerar com a residu inert que no exigeix un tractament especial. Per tant 
comparteix plenament els diversos punts de les conclusions i, pel que fa a l'esmena 
que proposa EU, repeteix que no hi votaran a favor. 

 
El Sr. Verger (PP) pensa que és millor no parlar de cadires perquè qui les 

dóna és el poble. Fa notar però que necessiten els vots del PP per dur segons quins 
temes endavant. El partit més votat, recorda, va esser el PP i molts de dirigents 
socialistes afirmen que els qui han d'ocupar les cadires han d'esser les llistes més 
votades. 

 
Se sotmet a votació la primera part de la proposta i s'aprova per 

unanimitat. 
 
Se sotmet a votació el segon apartat i es rebutja per set vots a favor 

(PSM-NM, EU) i vint-i-sis en contra (PP, PSOE, UM). 
 
 



  PUNT 13.- PROPOSTA SOBRE APROVACIÓ TARIFES A APLICAR EN 
EL TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS I ESTABLIR LA TAXA PER 
TRACTAMENT, TRANSFERÈNCIA I TRANSPORT DELS R.S.U. DE L'ILLA DE 
MALLORCA I APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL CORRESPONENT. 
 

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

"Vista la proposta d'aprovació de les tarifes a aplicar en el tractament dels 
residus sòlids urbans, inclòs l'adaptació per a l'acompliment de la normativa alemanya 
d'emissions de dioxines i furants a la planta incineradora de Son Reus, emesa per la 
Comissió conjunta de Medi Ambient i Ordenació del Territori i d'Hisenda i Especial de 
Comptes a la sessió de 14 de desembre de 1995, i els informes tècnics en què se 
sustenta, aquesta Presidència proposa al Ple de la Corporació Insular l'adopció dels 
següents  
 
 
 A C O R D S 
 
 

1r.- Desestimar la proposta de tarifes formulada per TIRME, S.A. en el seu escrit 
de 30-10-1995, en base a què els serveis tècnics del CIM, en el seu informe de data 
27-11-95, no estan d'acord amb elles. 
 

2n.- Aprovar les tarifes presentades pels serveis tècnics del CIM i acceptades 
per la Comissió conjunta de Medi Ambient i Ordenació del Territori i d'Hisenda i 
Especial de Comptes a la sessió de 14 de desembre de 1995, amb els següents 
termes: 
 

"1.- Acceptar la proposta de l'empresa concessionària del Servei de Gestió dels 
Residus Sòlids Urbans per instal×lar filtres de carbó actiu i les propostes d'inversió i 
dels costos d'explotació, incorporant aquestes variables a la fórmula de revisió de 
tarifes. 
 

2.- Aprovar per a 1996 la tarifa de tractament i transferència i transport que ha 
de percebre TIRME, S.A., fixant la quantia de la següent forma: 
 

a) en concepte de tractament ................ 4.568 pta/tn. 
b) en concepte de transferència i transport .   874 pta/tn. 

 
                       tota tarifa única ........  5.442 pta/tn." 
 
 

3.- Establir la Taxa per tractament i transferència i transport dels residus sòlids 
urbans de l'illa de Mallorca i aprovar l'Ordenança Fiscal reguladora de la dita Taxa, en 
els termes que es contenen en el text annex. 



 
De conformitat amb allò que disposa l'article 17.1 de la Llei 39/1988, el present 

Acord provisional, i també el referit Text de l'Ordenança Fiscal annex, s'exposaran al 
públic en el tauler d'anuncis d'aquest Consell durant el termini de trenta dies hàbils, a fi 
de què els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que 
estimin oportunes. 
 

Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el BOCAIB, i també en un diari dels 
de major difusió de la Comunitat Autònoma, el seu termini serà comptador a partir de 
l'endemà del dia de la publicació del corresponent anunci en el BOCAIB. 
 

Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, segons el que disposa 
l'article 17.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
 

4t.- Donar trasllat a l'empresa concessionària, TIRME, S.A., de la contestació de 
l'Agència Tributària-Delegació Especial de Balears, de 21 de desembre de 1995, sobre 
la tributació per a l'impost sobre l'IVA dels serveis de gestió dels residus sòlids urbans 
de Mallorca." 
 

Intervé per una qüestió d'ordre el Sr. Sampol (PSM-NM). Fa notar que hi 
ha una sèrie de propostes d'acord condicionades entre si, entre les quals una proposta 
d'acords amb l'empresa concessionària que aquesta vincula a l'aprovació de les tarifes. 
 També considera el conseller que parla que s'han de vincular l'aprovació de les tarifes 
a l'acceptació dels acords. Abans de començar a debatre aquest punt demana que el 
Partit Popular manifesti si fa comptes o no oposar-se a aquests punts. 

 
La presidenta considera que no és oportú demanar al PP que es 

manifesti. 
 
El Sr. Sampol demana en tot cas un debat conjunt d'aquests punts. 
 
Presenta la proposta el Sr. Antich (PSOE). Manifesta que la proposta 

consisteix a desestimar la proposta de tarifes presentada per TIRME.  La proposta es 
va presentar en la forma i dins el termini previst en el contracte. Per contra, els 
mateixos informes fan una altra proposta de tarifa que va esser aprovada en la 
Comissió conjunta. La tarifa inclosa en la proposta incorpora l'acceptació de la proposta 
feta per TIRME d'incloure el carbó actiu a la planta de Son Reus amb les propostes 
d'inversió i els costs d'explotació que impliquen. 

 
La tarifa que es proposa és de 4.568 PTA per a tractament i 874 PTA per 

tona per a les transferències, amb què resulta un total de 5.442 pta/ tona en total. 
 
Informa que l'augment en relació a la tarifa aprovada anteriorment que era 

d'unes 2.800 PTA resulta bàsicament de l'aplicació de l'IPC, de la incorporació del 
carbó actiu i de la baixada del preu del Kw. 



 
La proposta inclou també l'aprovació de la taxa de tractament i 

transferències i igualment l'aprovació de l'ordenança fiscal, la qual incorpora l'esmena 
referida a l'article 2 en què s'ha substituït: "El transport des de les dites estacions a la 
planta de tractament i la seva incineració per a la producció d'energia elèctrica" per: "El 
transport des de les dites estacions a la planta de tractament i el seu tractament." 

 
Finalment, la proposta inclou traslladar a TIRME la resposta a les 

consultes que el Consell va fer a Hisenda sobre la tributació per IVA aplicable en 
concepte de serveis de gestió de residus sòlids urbans als ajuntaments. 

 
Intervé el Sr. Grosske (EU). Qualifica d'exquisit i deliciós el gest cap a la 

galeria consistent a caviar a darrera hora la paraula "incineració" per la paraula 
"tractament" , tot i que aquesta paraula queda repetida, i fer arribar el text via 
ordenança frissós. Suposa que, de tota manera, el debat continua tractant de les tarifes 
d'incineració. 

 
Considera que dins l'acord hi falta, com a mínim, l'expressió de la voluntat 

política de primar les tarifes de tractament d'aquells residus que hagin d'esser 
compostats o reciclats, encara que no es pugui recollir dins l'ordenança per 
impossibilitat jurídica. 

 
En relació a les tarifes, fa notar que constitueixen un bon exemple de com 

les previsions poden canviar radicalment i que és ben possible que unes tarifes de 
2.000 pessetes passin a esser de 5.000 pessetes al cap d'uns pocs anys. Les causes 
ja les ha indicades el Sr. Antich, una de raonable, la pujada de l'IPC i dues més, una la 
introducció de mesures de seguretat i l'altra la baixada de la subvenció al Kw produït. 
Les dues causes conviden a pensar que és possible que l'increment substancialíssim, 
pot intensificar-se encara, per raó de noves tecnologies, normatives o disposicions que 
puguin encarir el sistema. Tampoc no s'ha de descartar que el preu del Kw continuï 
baixant i s'hagin de fer correccions. 

 
Per tant, perquè no és possible estar contra la incineradora i votar a favor 

de les tarifes, pel fet de no incloure l'expressió de la voluntat política de primar les 
tarifes dels productes que hagin d'esser reciclats o compostats i, finalment per la 
prevenció cap a unes tarifes que tenen una tendència a l'alça espectacular, anuncia el 
vot en contra del seu grup. 

 
Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM).  Assegura que dins l'acord hi ha implícit 

que la tarifa de tractament del material reciclat és de zero pessetes. Informa que la 
intenció inicial del PSM era aplicar una tarifa bonificada, però avui si es compleixen les 
previsions de la Comissió, la tarifa de tractament dels productes que s'hagin de reciclar 
serà sempre inferior a la de la incineració. 

 
Per tant, se suposa que si hi ha aquesta bonificació econòmica, sigui una 

tarifa de zero pessetes o sigui una rebaixa en relació a la incineració hi haurà un 



estímul per reciclar.       
Recorda que el PSM va presentar una moció en què instava el Consell a 

paralitzar la planta incineradora en línia amb moltes d'actuacions del PSM que en 
conjunt conformaven l'alternativa del PSM. Explica que aquesta alternativa consisteix a 
impulsar un pla integral que prevegi mesures legislatives, una reducció de residus en 
origen, el foment de la recollida selectiva el reciclatge, el compostatge i un abocador 
controlat. Quan es va presentar la moció, recorda, hi havia una planta pràcticament 
acabada. Aleshores el PSM pensava que el rescat era possible amb una repercussió 
damunt les tarifes de la possible indemnització i amb una modificació del contracte amb 
la concessionària per tal que gestionàs el sistema nou. Explica que d'aleshores ençà hi 
ha la feina de la Comissió, amb tota una documentació que constata l'existència d'una 
Pla de residus sòlids urbans que obliga el Consell a cremar el 100% dels residus, que 
constata que hi ha un contracte amb una empresa que ha fet una inversió de 14.000 
milions de pessetes, que constata que hi ha uns informes jurídics que asseguren que el 
Consell no és competent per aturar la incineradora, i que si ho feia hauria de pagar tota 
la inversió més el lucre cessant, el rescat es calcula en 16.664 milions de pessetes o 
1.126 milions de pessetes anuals durant un període de 25 anys, amb les particularitats 
que aquesta indemnització no es podria traslladar a les tarifes. Una documentaicó que 
constata també que els ajuntaments no estarien obligats a entregar els residus al 
Consell i que el Consell no té prou capacitat d'endeutament per atendre aquesta 
despesa, ja que d'endeutament del Consell és un préstec de 3.625 milions a 25 anys al 
9%.  

 
Per altra banda, informa que el Govern accepta per escrit modificar el Pal 

director, llevat del punt que fa referència a la substitució de la incineració com a 
tractament dels rebuigs. Hi ha també l'advertiment verbal del president de la Federació 
de Municipis en el sentit que impugnaria qualsevol repercussió del rescat damunt les 
tarifes, també hi ha un advertiment d'EMAYA, que produeix el 60% dels residus, en el 
sentit que sortiria del sistema si el Consell sortia del Pla director, hi ha dos 
emplaçaments, previs al contenciós, presentats per TIRME que reclama autorització 
per obrir l'abocador de Son Noviet i per posar en funcionament el tercer forn de Son 
Reus i hi ha, finalment, la necessitat d'aprovar unes tarifes que, si no s'aproven no vol 
dir que s'aturi la planta, sinó que la concessionària podria posar en marxa la planta 
cobrant les tarifes que figuren a la plica guanyadora. Això vol dir que el tribunals fixarien 
el preu just i el Consell hauria de pagar la diferència. Probablement aquesta empresa 
també aniria als tribunals per obrir la tercera línia i hi aniria per demanar l'abocador de 
Son Noviet i és possible que guanyàs. 

 
Argumenta que si avui no s'aprovaven les tarifes es romprien els 

possibles acords amb TIRME, aquesta empresa es desmarcaria dels programes de 
reciclatge i exigiria el compliment del contracte, és a dir el 100% dels residus de 
Mallorca per a la incineradora.  

 
Explica que per tot això, ha afirmat abans que avui es combatia més la 

incineració aprovant les tarifes que no entrant en conflictes jurídics amb l'empresa 
concessionària.  



 
Es demana si es possible el rescat en aquestes condicions. Informa que 

una majoria d'un poc més del 51% del Consell Polític del seu partit va considerar que 
avui des del Consell Insular és impossible aquest rescat, només ho seria si es 
modificava el Pla director de residus i es podia negociar amb TIRME amb l'acord del 
PP. Considera però, que econòmicament el rescat també és inviable si s'ha de finançar 
amb els pressuposts del Consell. Des del punt de vista del medi ambient pensa que en 
aquest moment el rescat, sense el compromís de modificar el Pla director, tampoc no 
tindria una incidència positiva, sobretot si es té en compte que  es dissenyarà un pla 
integral de residus sòlids, es proposaran iniciatives legislatives, es proposen inversions 
en  plantes de triatge i de compostatge, es proposa la contractació d'una empresa per 
projectar el pla integral de tractament de residus, cosa que permetrà reutilitzar un 
mínim del 40% dels residus i l'èxit d'aquest pla s'assegura, segons les afirmacions de 
l'empresa consultora, amb la implicació de tots els ajuntaments de l'illa, implicació que 
no és possible si el Consell retira la incineració perquè EMAYA es retiraria. 

 
Afirma que el PP hauria pogut evitar aquest mal glop per al PSM. Tot i 

així, les tensions han permès fer una interpretació més fina del document del pacte. 
Així avui s'aprovarà una iniciativa positiva des del punt de vista mediambiental, totes les 
propostes en matèria de tractament de residus seran també molt positives, hi haurà 
propostes en matèria d'ordenació del territori i aviat hi haurà grans acords en matèria 
de protecció del territori i en aquest sentit hauran d'agrair al PP que hagi donat la força 
per imposar un punt de vist més adequat a les tesis del PSM. 

 
Conclou la intervenció afirmant que el seu partit ha fet tot quant ha pogut i 

tot quant han sabut en un moment en què hi havia perill de rompre la corda i han 
preferit no tensar-la més, de manera que avui es voten unes conclusions que 
representen la voluntat unànime del Consell d'aprovar un sistema que, a curt termini, 
vagi cap a la reutilització d'un mínim del 40% dels residus. Si TIRME ha acceptat 
implicar-s'hi i fer unes grans inversions, ha estat gràcies a aquesta postura de força i 
gràcies a les mobilitzacions que hi ha hagut. Finalment, afirma que el compromís del 
PSM és continuar avançant cap a un sistema més racional de gestió. 

 
Anuncia el vot afirmatiu comptant amb totes aquestes mesures i amb els 

acords amb l'empresa, que qualifica d'imprescindibles. 
 
Intervé el Sr. Verger (PP). Agraeix al Sr. Sampol l'explicació  que acaba 

de fer, que suposa que deu correspondre a la que va fer ahir al Consell Polític del seu 
grup, però opina que avui no és la que havia d'haver feta dins el Ple del Consell, en 
relació a les tarifes. 

 
Demana al Sr. Antich si la tarifa elèctrica aplicada a l'energia produïda de 

10'86 pessetes s'ha publicat i a on. També demana què passa amb les 44.000 tones 
que se suposa que tindran un tractament i que avui queden penjant. Igualment demana 
que si avui s'aproven les tarifes què faran els ajuntaments que no tenen l'ordenança 
aprovada. 



 
Respon el Sr. Antich (PSOE). Informa que la modificació de l'article 2 ja 

es va aprovar dia 18-12-95 i que ha estat un error repartir el text sense aquesta 
modificació. Informa que tot quant fa el Consell avui en l'àmbit del reciclatge és gratuït, 
per tant vol dir que ja hi ha un interès perquè de qualque manera es primi el reciclatge 
en relació a qualsevol altre sistema. També explica que l'encariment de la tarifa ha 
estat el resultat de la introducció de mesures de seguretat. Pel que fa a la possibilitat 
apuntada pel Sr. Grosske en el sentit que poden sorgir altres problemes i haver 
d'encarir més les tarifes, assegura que pot passar també amb els abocadors controlats. 

 
Pel que fa a les preguntes formulades pel Sr. Verger. Informa que la 

modificació del preu del Kw la fa el Reial Decret 2366/94 de dia 9 de desembre 
aplicable per als següents 5 anys. La capacitat de tractament de la incineradora és de 
900 tones i en principi hi havia la previsió de posar en marxa la línia antiga, però per 
motius de seguretat  s'ha decidit no fer-ho, de manera que en moments de punta pot 
passar que la capacitat no sigui suficient i hi ha prevista una planta d'empaquetatge per 
a la posterior incineració o fer altres actuacions si es modifica el Pla director. Pel que fa 
a les ordenances, informa que els ajuntaments les poden modificar en qualsevol 
moment i no han d'esperar a aplicar-les fins a l'any vinent.    

 
Intervé el Sr. Grosske (EU). Afirma que després de les intervencions del 

Sr. Antich i del Sr. Sampol no queda clar per quina raó en aquesta proposta no hi ha 
l'expressió de la voluntat política d'allò que verbalment es diu, és a dir, la voluntat de 
donar un tractament diferenciat a les tarifes que corresponen als residus que van al 
compostatge i al reciclatge. El fet que actualment la tarifa sigui zero no el tranquil×litza. 
Sí que hi ha una referència en el text de l'acord amb TIRME on es preveu que aquesta 
empresa rebrà una compensació, però enlloc no es preveu la tarifa bonificada per a 
una situació de funcionament normal. És cert que les mesures de seguretat poden 
significar un sobrecost també en el cas dels abocadors, però això es presta més en el 
cas de les incineradores que utilitzen tècniques més elaborades perquè són 
potencialment més perilloses. Recorda que l'estudi de l'Institut Cerdà, en parlar de 
l'abocador, preveu el preu tenint en compte que compleix, no tota la normativa vigent, 
sinó també la prevista, és a dir que de moment no hi ha previsió de sobrecost. 

 
La necessitat de la modificació del Pla director és evident i això no excusa 

que el Consell no assumeixi la voluntat política de demanar-ne la modificació perquè 
sigui exclosa la incineració. 

Es refereix als costs econòmics de renunciar a la incineració. Recorda 
que algú va dir que l'estudi d'EU en aquest sentit era poc seriós. Considera que allò 
que és poc seriós és que l'Institut Cerdà, la primera vegada que en parla, els avaluï en 
1.300 milions anuals, la segona en 1.000 milions i, ara, 1.100 i, per altra banda, que el 
vice-president primer parli de 20.000 i al cap de cinc minuts el vice-president segon de 
16.000 milions.  Opina que això és el resultat de no poder tenir un estudi que pugui dir 
quin seria el preu real de renunciar a la incineració, perquè hi ha factors que es 
desconeix quin abast poden tenir finalment com ara el lucre cessant, la possible 
subvenció de la Comunitat Autònoma o l'actitud de l'empresa concessionària, que ha 



proporcionat xifres que, per tant, són les més favorables per a ella. Argumenta que 
aquesta empresa no pot tenir interès a entrar en una batalla legal i que, en 
conseqüència, la possibilitat d'arribar a un acord amb TIRME podria permetre eludir la 
figura jurídica del rescat, cosa que possibilitaria repercutir en les tarifes el preu de 
renúncia a la incineració. Per tot això pensa que les xifres reals són menors de les que 
es diu. 

 
De tota manera, si renunciar a la incineració presenta moltes dificultats, 

també en presenta no renunciar-hi com es veurà en discutir el punt referit a l'abocador. 
 
Expressa el seu escepticisme en relació als dos punts sobre temes 

urbanístics que, encara que el seu grup hi votarà a favor, no pensa que responguin a 
cap lectura més fina del pacte, ja que, si bé es fa un pas endavant en els dos punts 
concrets, totes les incògnites existents en l'àmbit urbanístic continuen plantejades 
igualment. 

 
El Sr. Verger (PP) demana a la interventora si és cert que els ajuntaments 

poden modificar la seva ordenança. 
 
La interventora respon que a partir del moment en què reben la 

comunicació ho poden fer. 
 
Torna intervenir el Sr.Verger (PP). Es refereix a les 40.000 tones i, com 

que el Sr. Antich no ha deixat ben clar que se n'ha de fer, proposa afegir un punt més 
que digui."Aquesta tarifa és única per a tots els residus que es tractin. Els residus que 
no puguin esser incinerats a causa de la limitació de la capacitat de la planta 
incineradora, seran tractats mitjançant l'empaquetatge o l'emmagatzemament per a la 
posterior incineració o un altre tractament que es pugui incloure dins la modificació del 
Pla director."  

 
El Sr. Antich (PSOE) considera que com que allò que s'aprova és la tarifa 

per al 96, un moment en què encara el reciclatge no estarà en ple funcionament, no 
troba cap inconvenient per afegir aquest punt que no fa més que constatar allò que en 
altres punts es tracta i que és acordar amb la concessionària com s'han de tractar 
aquests fems. 

 
Se sotmet a votació la proposta amb l'afegit proposat pel Sr. Verger i 

s'aprova per trenta vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM) i dos en contra (EU). 
 
Es fa constar que el Sr. Cañellas (PP) no era present a la sala en el 

moment de la votació. 
 
El Sr. Verger (PP) explica el vot del seu grup. Assegura que el seu partit 

hauria pogut aprofitar l'oportunitat política d'exigir els 17 vots que són necessaris per 
aprovar els tarifes i crear unes grans dificultats de funcionament en aquest Consell, ja 
que, com ha dit el Sr. Sampol, la capacitat d'endeutament no hauria pogut donar suport 



al rescat. Igualment es crearien dificultats si el PP no votava a favor de les tarifes. 
Assegura que el seu grup s'ha plantejat crear una dificultat sense solució que  posàs en 
perill la continuïtat de la governabilitat del Consell. Per damunt aquesta oportunitat, 
però, assegura que hi ha un programa, una responsabilitat política i una herència que 
en certa manera els obligava a no aprofitar-la. Recorda la qüestió de les dioxines, la de 
Son Noviet, la manifestació en contra, de manera que avui hi havia l'oportunitat de 
tornar la pilota, tot i que no hauria estat actuar amb serietat des del punt de vista de 
responsabilitat cap al poble, cap al Consell i cap a les institucions.  

 
Per tot això, pensa que és el moment de recordar que allò que importa no 

són les cadires, sinó que allò que importa són les responsabilitats que cadascú 
assumeix quan es presenta amb un programa i quan al llarg d'un mandat es prenen 
segons quines decisions demagògiques que més endavant poden repercutir en contra 
d'una formació política o d'unes persones.  

 
El Sr. Sampol (PSM-NM) agraeix les paraules del Sr. Verger perquè, 

efectivament, avui hauria pogut fer sang i no n'ha feta. En aquest sentit pensa que 
també és coherent, quan un partit accedeix a un govern, acatar els compromisos 
adquirits per la corporació anterior quan veu que no hi ha manera de canviar el 
sistema. Per tant torna agrair l'actitud del PP i demana que entengui que allò que fa el 
PSM també és respectar un contracte que el Sr. Verger va firmar quan era president. 
 
 
 PUNT 14.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA DIRECTOR DELS RSU 
DE MALLORCA. 
 

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

"Ateses les conclusions de la Comissió per a l'Estudi de la Viabilitat 
Tècnica, econòmica, social i ambiental d'un Pla de Gestió de RSU alternatiu a la 
incineradora i els informes dels Serveis Tècnics i Jurídics del Consell Insular de 
Mallorca, es voluntat d'aquesta Corporació acordar les mesures necessàries per dur a 
terme els objectius d'implantar un sistema de gestió integrada dels RSU a l'illa de 
Mallorca, d'acord amb les conclusions consensuades per l'esmentada Comissió. 
 

Es requesit necessàri per materialitzar aquesta idea dur a terme una modificació 
del Pla Director de RSU de Mallorca, per la qual cosa la Comissió de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori eleva al Ple la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

Solicitar del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la modificació 
del Pla Director de RSU per donar cabuda a les accions de reducció, reciclatge i 
compostatge, d'acord amb els treballs i conclusions de la Comissió per a l'estudi de la 
viabilitat técnica, económica, social i ambiental d'un Pla de Gestió de Residus Alternatiu 



a la Incineradora. 
 

Remetre al Govern Balear tot l'expedient de l'esmentada Comissió així com 
l'acord d'aquest plenari aprovant les conclusions de la mateixa." 
 

La presidenta manifesta que s'ha presentat una moció de part d'Esquerra 
Unida en el sentit de: "sol.licitar del Govern de la CAIB la modificació del Pla director de 
R.S.U. per tal d'excloure la incineració com a sistema de tractament dels residus". 

 
El Sr. Antich (PSOE) presenta la proposta. Diu que, ja només vol insistir 

en l'interès que té el Consell Insular a sol×licitar la modificació del Pla Director amb 
l'objectiu de poder implantar un Sistema de Gestió Integral, com ja s'ha dit 
reiteradament al llarg del debat. 

 
El Sr. Grosske (EU) explica que la proposta que presenta es deriva 

directament del que s'ha exposat i defensat en el punt primer. Com que considera que 
la proposta és insuficient, EU la completa amb aquesta esmena d'addició. 

 
El Sr. Sampol (PSM-NM) manifesta que el seu grup veu positiva la 

proposta de modificació i també l'esmena d'EU i anuncia que votaran sí a tot. També 
demana que el Govern deixi autonomia al Consell perquè pugui modificar en qualsevol 
moment el Sistema de Gestió. 

 
El Sr. Verger (PP) diu que els pareix bé la primera part de l'acord fins a " 

... compostatge" però no el que segueix, ja que és demanar massa i llevar tota la 
iniciativa al Govern. El que troba és que una comissió del Consell i del Govern 
s'haurien de reunir per intentar arribar a un acord portant iniciatives les dues entitats. 

 
Proposa que si s'aprova que l'acord digui: "Sol×licitar del Govern... i 

compostatge" el vot del seu grup serà afirmatiu i si no s'abstindran. 
 
El Sr. Antich (PSOE) manifesta que no està d'acord amb la proposta 

d'EU. En canvi veu lògica la proposta del PP i proposa l'acord de la següent manera: 
 
1r Punt: "Sol×licitar del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears la modificació del Pla Director de RSU per donar cabuda a les accions de 
reducció, reciclatge i compostatge."  

 
2n Punt: "Remetre al Govern Balear tot l'expedient de l'esmentada 

Comissió i també l'acord d'aquest Ple que n'aprova les conclusions." 
 
El Sr. Grosske (EU) manifesta que amb la nova modificació no hi està 

d'acord, perquè s'exposen a tenir un reciclatge de rebaixes. 
 
 
Se sotmet a votació l'esmena d'addició presentada per EU i es rebutja per 



set vots a favor (PSM-NM, EU) i vint-i-cinc en contra (PP, PSOE,UM).  
 
Se sotmet a votació l'esmena de modificació persentada pel PP i s'aprova 

per trenta vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM. UM) i dos en contra (EU).   
 

Es fa constar que el Sr. Orta (PP) no participà ni en el debat ni a la 
votació. 
 
 
  PUNT 15.- CREACIÓ D'UNA PONÈNCIA PER A LA REDACCIÓ D'UNA 
PROPOSICIÓ DE LLEI DE RESIDUS. 
 

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

"La legislació vigent en matèria de gestiò dels residus sòlids urbans 
(RSU), està composta per les següents normes jurídiques: 
 

-Llei 42/1975 de 19 de novembre sobre deixalles i residus sòlids urbans. 
 
-Directriu 75/442 de la C.E.E. de 15 de juliol de 1975 relativa als residus, 
transposada segons Real Decret Legislatiu 1163/1986 de 13 de juny pel qual 
es modifica la llei 42/1975 de 19 de novembre sobre deixalles i resisus sòlids 
urbans. 
 
-Directriu 91/156 de la C.E.E. de 18 de març de 1991 que modifica la Directriu 
75/442 de la C.E.E. de 15 de juliol de 1975 relativa als residus. 
 
-Pla Director per a la Gestió dels residus sòlids urbans (RSU) a les Illes Balears 
Pla Insular per a l'illa de Mallorca aprovat per Decret 87/1990 de 20 de 
setembre del Govern de la Comunitat Autònoma de les illes Balears, modificat 
per Decret 119/1993 de 14 d'octubre pel que fa al nombre i situació de les 
estacions de transferència de l'illa de Mallorca. 
 

Amb la finalitat de compaginar les noves disposicions comunitaries amb les 
necessitats de disposar d'un ordenament jurídic insular que permeti d'adopció de les 
mesures aprovades pel Consell Insular de Mallorca per a la gestió dels RSU 
generats a l'illa es considera necessari promulgar una Llei de Residus i en 
conseqüència procedir a la creació d'una Ponència dins el Consell Insular de 
Mallorca per a la redacció d'aquesta llei. Per la qual cosa la Comissió de Medi 
Ambient i Ordenació del Territori proposa el següent  
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Crear una Ponència per a la redacció de la proposició de Llei de Residus, 
integrada per un membre de cada grup." 



 
El Sr. Antich (PSOE) exposa que la creació d'aquesta ponència seria 

un avanç cap al Sistema de Gestió Integral que el Consell vol aconseguir. Aquesta 
ponència hauria d'estar formada per un membre de cada grup.  

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
Els membres que formaran la ponència seran els següents:  
 
De part d'EU: El Sr. Grosske 
De part d'UM: El Sr. Pascual 
De part del PSM: El Sr. Alorda 
De part del PSOE: El Sr. Antic 
De part del PP: El Sr. José Orta   

 
 
  PUNT 16.- PROPOSTA D'INICIAR LA TRAMITACIÓ D'UN 
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ UN EQUIP TÈCNIC PER A LA REDACCIÓ D'UN 
PLA DE GESTIÓ INTEGRAL DELS RSU DE MALLORCA  I ESTABLIR UN 
CONVENI AMB LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA DEL GOVERN 
BALEAR. 
 

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

"Vista la necessitat de redactar un Pla de Gestió Integral de RSU per a la Illa 
de Mallorca es considera convenient oferir a la Conselleria de Comerç i Industria 
l'establiment d'un conveni per a la contractació d'un equip tècnic per a la redacció 
d'un pla de gestió integral dels RSU de Mallorca, o, en el seu cas, iniciar la tramitació 
d'un expedient de contractació per a l'esmentada redacció, per això la Comissió de 
Medi Ambient i Ordenació del Territori eleva al Ple la següent proposta d' 
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 Iniciar la tramitació d'un expedient de contractació d'un equip tècnic per a la 
redacció d'un Pla de Gestió Integral dels RSU de Mallorca, i oferir a la Conselleria de 
Comerç i Indústria del Govern Balear l'establiment d'un conveni per aquest efecte." 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i tretze abstencions (PP). 
 
 
  PUNT 17.- PROPOSTA D'ASSUMPCIÓ D'ACTUACIONS I MESURES 
DIVERSES AMB LA CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI DE GESTIÓ DELS RSU DE 
MALLORCA, TIRME, SA. 
 



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

"Ateses les conclusions de la Comissió per a l'Estudi de la Viabilitat 
Tècnica, econòmica, social i ambiental d'un Pla de Gestió de RSU alternatiu a la 
incineradora i els informes dels Serveis Tècnics i Jurídics del Consell Insular de 
Mallorca, es voluntat d'aquesta Corporació acordar les mesures necessàries per dur 
a terme els objectius d'implantar un sistema de gestió integrada dels RSU a l'illa de 
Mallorca, d'acord amb les conclusions consensuades per l'esmentada Comissió, en 
funció dels estudis elaborats pel seu equip assessor, l'Institut Cerdà. 
 

Per materialitzar aquest projecte s'han de complir dos requisits: 
 

La modificació del Pla Director i la modificació del contracte amb l'empresa 
concessiònari respectant, en tot cas, l'equilibri financer de la concessió. 
 

La Presidenta del CIM en l'escrit de 3 d'abril de 1996 va demanar el 
pronuniciament per part de la concessionària del Servei de Gestió dels RSU de 
Mallorca TIRME, SA, sobre determinades actuacions i mesures. TIRME, SA ha 
contestat que estaria dispost a assumir les actuacions i mesures proposades 
subjecte als següents termes: 
 

PRIMER.- L'emplaçament de les instal.lacions previstes serà determinat pel 
Consell Insular de Mallorca, o en tot cas, pel Pla Director que s'haurà d'aprovar. 
 

SEGÓN.- Aprovació, a la sessió del pròxim dia dotze dels corrents del Ple del 
Consell Insular de Mallorca, de les tarifes aplicables per a la prestació del servei 
corresponents a l'any 1996. 
 

TERCER.- Observança integra, com un tot sol. del conjunt de les actuacions i 
mesures propostes al seu escrit de referència. 
 

En conseqüència, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori eleva 
al Ple del CIM la següent proposta d' 
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1r.- L'empresa concessionària TIRME, SA  construirà una planta de selecció 
dels productes procedents de la recollida selectiva, el projecte de la qual l'ha de 
presentar el CIM en el termini de dos mesos a comptar des de la determinació del 
seu emplaçament; i durà a terme la gestió de l'esmentada planta. 
 

2n.- L'empresa concessionària TIRME, SA, construirà una planta de 
compostatge de matèria orgànica capaç de produir compost de qualitat igual o 
superior a la definida com tal en "l'ecotiqueta europea", el projecte de la qual l'ha de 
presentar el CIM en el termini de dos mesos a comptar des de la determinació del 



seu emplaçament; i durà a terme la gestió de l'esmentada planta.  
 

3r.- L'empresa concessionària TIRME, SA, construirà una planta d'empacat 
dels excedents de RSU que no puguin esser incinerats degut a la manca de 
capacitat per a fer front a les puntes de producció degudes a l'estacionalitat de 
l'activitat turística. 
 

4.- L'empresa concessionària TIRME, SA establirà acords amb entitats sense 
anim de lucre per el desenvolupament de polítiques actives de reinserció social que 
permeti la utilització de personal a les plantes de selecció, compostatge i empacat. 
 

5.- TIRME, SA, percebrà via tarifes, la corresponent contraprestació 
econòmica per a la construcció i gestió de les plantes abans esmentades. El CIM 
determinarà la propietat i la fòrmula de comercialització dels productes obtinguts com 
a  resultat de la valortizació que es dugui a terme en els processos de reciclatge i 
compostatge. 
 

6.- Les plantes a construir es definiran de comú acord entre el CIM I TIRME 
SA, ajustant-se als principis bàsics de l'Unió Europea, establint-se previament el 
pressupost d'execució corresponent i la seva repercusió en tarifes. 
 

7.- TIRME SA renuncia a la instal.lació de l'abocador de cendres cimentades i 
escòries a Son Nuviet durant la vigència de la present legislatura. En el termini d'un 
mes, TIRME, SA presentarà el projecte de l'abocador definitiu de cendres 
cimentades i escòries en el lloc distint de Son Nuviet i Son Reus, que determinarà 
previament el CIM, el qual es compromet a fer-ho en el termini d'un mes des de 
l'aprovació d'aquest acord pel Ple. 
 

8.- TIRME SA, renuncia a la instal.lació de la tercera i quarta línies 
d'incineració a Son Reus durant la present legislatura. 
 

9.- TIRME SA, es compromet a la posada en marxa de les instal.lacions 
actualment construïdes a Son Reus, línies 1 i 2 de la planta de tractament per 
incineració, en un termini no superior al necessari per a l'obtenció de les llicències 
precises per a la instal.lació del dipòsit temporal de cendres cimentades a Son Reus 
moment a partir del qual el CIM autoritzarà la posada en marxa de la planta en el 
termini de quinze dies. 
 

10.- Les inversions necessàries per implantar aquestes mesures les haurà de 
contractar TIRME SA, en el termini de dos mesos a partir de l'entrada en vigor de la 
modificació del Pla Director de RSU que permetrà les actuacions que ho precisin. 
 

11.- El CIM complirà les condicions indicades per TIRME, SA, al seu escrit de 
data 10 d'abril de 1996. 
 

 12.- Tot l'anterior queda condicionat a la prèvia modificació del Pla Director 



dels RSU de Mallorca que ampari aquestes actuacions, i a la modificació del 
contracte amb la concessionària TIRME, SA." 
 

El Sr. Antich (PSOE) en una presentació prèvia exposa que a fi de 
posar en marxa el Sistema de Gestió Integral s'ha arribat a un consens. Informa que 
la presidenta del Consell envià un escrit a la concessionària perquè es pronunciàs 
sobre tots aquests temes demanant-li si estaria d'acord amb aquest Sistema de 
Gestió Integral. Tirme contestà i demostrà interès a participar en totes aquestes 
actuacions, cosa que agraeix el Sr. Antich. 

 
El Sr. Grosske (EU) anuncia el vot en contra del seu grup perquè 

aquesta proposta suposa posar en marxa la incineradora i el fet de depositar les 
cendres a Son Reus. A més els punts 18 i 19 queden condicionats d'una forma 
temporal, que coincideix amb la present legislatura. El fet és que aquí, només, es 
parla de planta de selecció i planta de compostatge. EU hagués volgut un 
compromís més ferm per part del contractista amb el futur Pla de Gestió Integrada 
de Residus. 

 
El Sr. Sampol (PSM-NM) espera que el Pla Director de Residus es 

modifiqui ja que n'han rebut la confirmació de part de la Conselleria d'Indústria i a 
més hi ha tres membres del Govern que han votat a favor. Llavors la modificació del 
contracte amb l'empresa serà possible. Tirme fixa un calendari que assegura que, 
dos mesos després de la modificació del Pla Director, ja tindrà les plantes en fase de 
contractació.  

 
El Sr. Triay (PSOE) exposa que aquest acord no té molta força jurídica 

però que realment mostra les intencions del concessionari i del Consell. Aquest 
acord dóna cobertura pels punts que vénen a continuació que són paralitzar la 
tercera línia, i a la denegació de l'abocador de Son Noviet. El concessionari també 
s'implica en els futurs projectes de reciclatge i compostatge que es posin en marxa. 
Igualment el Consell s'obliga a l'emplaçament de l'abocador de cendres 
encimentades. 

 
El Sr. Verger (PP) assegura que el punt 12 és la clau d'aquesta 

proposta, ja que sense l'aprovació d'aquell punt és impossible aquest acord 
d'intencions. Hi ha fets que preocupen i s'hauran de discutir seriosament. Què 
costarà la planta de reciclatge i la de compostatge que ha de construir Tirme?. Què 
hauran d'aportar els ajuntaments?. De totes maneres el PP votarà a favor. 

 
El Sr. Grosske (EU) afegeix que Tirme aconsegueix tot el que li 

interessa i en canvi no s'aconsegueix un compromís global amb el tema de la Gestió 
Integral de Residus. 

 
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per trenta-un vots a favor 

(PP, PSOE, PSM-NM, UM) i dos en contra (EU). 
 



 
  PUNT 18.- RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ DE TIRME, SA, 
D'AUTORITZACIÓ DEL PROJECTE DE DIPÒSIT D'ESCÒRIES I CENDRES 
CIMENTADES PROCEDENTS DE LA PLANTA INCINERADORA DE SON REUS. 
 

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

"La Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori en sessió de 
data 11 d'abril de 1996 eleva al Ple la següent proposta d' 
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Vista la petició de l'empresa concesionària del Servei de Gestió dels RSU de 
Mallorca, TIRME, SA, de certificació d'acte presumpte sobre autorització del projecte 
de dipòsit d'escòries i cendres cimentades procedents de la Planta Incineradora de 
Son Reus, i vists els informes de la Assessoria Jurídica i del Cap del Servei de Medi 
Ambient, així com la renúncia de TIRME SA a l'esmentat projecte, s'acorda denegar 
l'autorització del Projecte de dipòsit d'escòries i cendres cimentades demanada per 
TIRME, SA." 
 

El Sr. Antich (PSOE) presenta la proposta. Es tracta de denegar 
aquesta autorització, ja que el Consell té la ferma voluntat de tenir en breu temps un 
lloc per ubicar les cendres. 

 
El Sr. Grosske (EU) ja de principi diu que votaran a favor d'aquesta 

proposta de denegar l'abocador de Son Noviet i de qualsevol altra ubicació. I, a més, 
creu que l'única posició lògica és la d'EU. 

 
Es refereix a la constatació que fa l'informe tècnic en el sentit que és 

per pressió popular que no és convenient aprovar Son Noviet com a abocador de les 
cendres. No per condicions tècniques.  

 
El Sr. Verger (PP) anuncia l'abstenció del seu grup. No comparteix 

l'informe jurídic, ja que moltes vegades un informe jurídic diu allò que s'ha de dir però 
no allò que toca dir. 

 
El Sr. Triay (PSOE) anuncia el vot positiu perquè ho pactaren així. 

Cercaran alternatives a Son Noviet que no creïn el rebuig que va crear.  
 
Se sotmet la propsota a votació i s'aprova per desset vots a favor 

(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i setze abstencions (PP). 
 
 
  PUNT 19.- RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ DE TIRME SA, 
D'INSTAL.LACIÓ D'UNA TERCERA LÍNIA D'INCINERACIÓ A SON REUS.  
 



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

"La Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori en sessió de 
data 11 d'abril de 1996 eleva al Ple la següent proposta d' 
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Vista la petició de l'empresa concesionària del Servei de Gestió dels RSU de 
Mallorca, TIRME, SA, de certificació d'acte presumpte sobre autorització de la 
instal.lació d'una tercera línia d'incineració a Son Reus, i vists els informes de la 
Assessoria Jurídica i del Cap del Servei de Medi Ambient, així com la renúncia de 
TIRME SA a l'esmentada instal.lació, s'acorda denegar l'autorització per a la 
instal.lació d'una tercera línia d'incineració a Son Reus demanada per TIRME, SA." 
 

El Sr. Grosske (EU) anuncia el vot a favor d'aquesta la proposta perquè 
indica la paralització de la tercera línia de Son Reus. Però, adverteix, que ningú no 
ha de creure que allò que a'aprova aquí és una renúncia definitiva, ni en la voluntat 
del contractista ni en la voluntat del conseller.  

 
El Sr. Sampol (PSM-NM) manifesta al Sr. Grosske que un mandat no 

pot comprometre un mandat futur. Pot esser que el pròxim, si és d'un altre color 
polític, opini d'una manera molt diferent i aprovi Son Noviet i obri la tercera línia.  

 
El Sr. Triay (PSOE) recorda que realment la primera i segona fase 

encara no funcionen, per tant hi ha un retard molt important en relació amb les 
previsions. Això justifica que no s'aprovi la tercera línia. No només és Tirme que ha 
aclarit la seva posició sinó, que també el Consell ho ha aconseguit. A més, creu que 
amb les dues primeres fases n'hi haurà ben a bastament per incinerar el 60% que no 
es podrà reciclar. 

 
El Sr. Grosske (EU) afegeix que millor hagués estat no dir res sobre la 

renúncia durant el present mandat. També manifesta el seu temor que en pocs anys, 
hi hagi una incineradora que funcioni al màxim i una planta de reciclatge de 
consolació. 

 
Se sotmet a votació i s'aprova la proposta per desset vots a favor 

(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i setze abstencions (PP). 
   

 
 
La presidenta del Consell, una vegada arribat al moment d'haver 

aprovat tots els punts que fan referència als residus sòlids urbans, vol felicitar tots i a 
cadascun dels grups pel comportament tan digne que han tingut. Agraeix també al 
conseller F. Antich la seva actitud oberta a totes les opinions. També als serveis 
jurídics i tècnics que tant han treballat i, per finalitzar, a concessionària  Tirme i el 
seu representant Angel Fernández que han col×laborat activament perquè es 



poguessin dur a terme tots els acords que avui s'han aprovat. 
 

 
 
  PUNT 20.- RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. PERE 
SAMPOL I MÁS, LA SRA. MARIA ANTÒNIA VADELL FERRER I EL SR. ANTONI 
SANSÓ I SERVERA, COM A CONSELLERS DEL PSM-NM, I LA SRA. MARIA 
ANTÒNIA BURGUERA RIGO, COM A REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ DEL MATEIX PARTIT POLÍTIC CONTRA ACORD DE LA CIU DE DATA 
25 DE GENER I 3 DE FEBRER DE 1995. 
 

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

"Vist l'acord de la CIU, pres per majoria, de data 22 de març de 1996, la 
Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, en data 28 de març de 1996, 
eleva al Ple la següent proposta d' 
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Estimar el recurs ordinari interposat pel Sr. Pere Sampol i Màs, la Sra. Maria 
Antònia Vadell Ferrer i el Sr. Antoni Sansó i Servera, com a Consellers de PSM-NM, 
i la Sra. Maria Antònia Burguera i Rigo, com a Regidora de l'Ajuntament de Santanyí 
pel mateix partit polític, contra l'acord de la CIU de data 25 de gener i 3 de febrer de 
1995, pel qual es varen aprovar definitivament les modificacions 61 i 62 de les 
Normes Subsidiàries del Planejament de Santtanyí i que tenen com a objecte la 
creació del Sector d Sòl Apte per a Urbantizar anomenat "Santanyí Residencial 
Turístic Sa Talaiola", terme municipal de Santanyí, en base els informes jurídics 
emesos pel Tècnic Urbanista de la CIU i l'Assessoria Jurídica del CIM amb dates 
31.07.95 i 19.09.95." 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) presenta la proposta i les motivacions de la 
presentació del recurs. Explica que aquest es basa en diferents  arguments: per una 
part la nul×litat, la manca de motivació i el caràcter de la modificació, que no és tal 
modificació, sinó més bé una revisió encoberta. La urbanització suposa un increment 
de població de 1800 habitants i s'estableixen modificacions substancials en relació a 
les infraestructures i sistemes generals. El conjunt de totes les modificacions 
constitueixen a judici, tant del lletrat de la Comissió Insular d'Urbanisme, com del 
lletrat de l'Assessoria Jurídica del Consell, objecte més propi d'una revisió que d'una 
modificació. 

 
El Sr. Grosske (EU) manifesta que li sembla una mala política 

intercanviar acords sobre temes en absolut homogenis. Assegura que votaran 
afirmativament els dos punts.  



 
El Sr. Pascual (UM) exposa que els informes del recurs no són prou 

clars sobre si es tracta d'una modificació o d'una revisió del planejament de 
Santanyí. També respon al Sr. Grosske dient que no es tracta de moneda de canvi 
ni de marcadeig. Manifesta que el vot d'UM serà negatiu. 

 
El Sr. Alorda (PSM-NM) se n'alegra que el recurs presentat tengui el 

suport de la Comissió Insular d'Urbanisme, el suport de la Comissió d'Ordenació del 
Territori i tots els informes jurídics favorables. El tema de l'aigua és un tema cabdal i 
creu que serà un tema recurrent, ja que en aquests anys, a Mallorca, no tenir en 
compte aquest tema serà retret per tots els afectats.  

 
El Sr. Triay (PSOE) diu que estan a favor del recurs. Insisteix dient que 

només el número de modificació de les Normes Subsidiàries de Santanyí 68/62 ja 
indica el que està passant amb aquestes Normes. Tots els informes tècnics indiquen 
que això ja no és una simple modificació sinó una profunda revisió. Per tant hi ha 
motius suficients per rebutjar una urbanització no desitjable. Manifesta que voldria 
que UM votàs a favor d'aquest recurs, però que pot comprendre que no hi està 
obligada, ja que és una decisió de l'anterior mandat. 

 
El Sr. Verger (PP) fa notar que la proposta és estimar el recurs en 

funció d'uns informes i que aquests informes es concreten en el fet de discernir si es 
tracta d'una modificació o d'una revisió.De manera que l'informe de la Comissió parla 
que les modificacions són "bastant significatives" i, l'informe de l'Assessoria del 
Consell diu que "es pot tractar d'una revisió, tenint en compte que estam davant una 
actuació d'envergadura", però que en cap moment, cap dels informes s'atreveix a 
afirmar categòricament si es tracta d'una modificació o d'una revisió. 
 

Considera curiós, en aquest sentit, que el tècnic urbanista mateix 
contradigui aquelles expressions en citar la setència del Tribunal Suprem de 17 de 
febrer del 77 que afirma "que la revisión implica un examen total del texto urbanístico 
para determinar si se adapta a la realidad o proponer si se procede a las 
modificaciones que se consideren oportunas". Per tant, són dues les qüestions 
essencials d'una revisió. Primer que afecti la totalitat del text que no és el nostre cas 
i, segon que els afectes, siguin importants o no, han d'afectar la totalitat, que tampoc 
no passa en aquest cas. Tot això ho confirma una altra sentència del 31 d'octubre de 
1944 que assenyala que "en el supuesto enjuiciado, se está ante una modificación 
que se da cuando se produce una alteración de las determinaciones del 
planeamiento, aun cuando dicha alteración lleve consigo cambios aislados en la 
clasificación o calificación del suelo". 
 

Considera, per tant, que jurídicament, no queda clar que es tracti d'una 
revisió i que, des d'un punt de vista urbanític, hi encaixa perfectament la figura de la 
modificació. 
 

Reconeix que amb motiu de la darrera modificació es va advertir 



l'Ajuntament que ja era hora d'emprendre la revisió, però també vol recordar que són 
moltes els sentències que diuen que les comissions d'urbanisme no s'han de ficar en 
qüestions d'oportunitat. 
 

Per tot això anuncia el vot en contra de l'estimació. 
 
Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Puntualitza la intervenció del Sr. Verger en el sentit 
de considerar que s'ha tret les afirmacions que ha citat del seu context. No és cert, 
continua,  que no hi hagi afirmacions rotundes, ja que n'hi ha en els dos informes: 
Cita, en el del lletrat on consta que: "... hem de concloure que estam davant una 
revisió del planejament." Pensa que és difícil trobar més rotunditat. Cita també el text 
del tècnic urbanista que diu: "... només ens resta ratificar-nos en la tesi apuntada que 
estam davant un supòsit d'una revisió de planejament, puix que les alteracions 
resulten, com acabam d'exposar, prou significatives." 
 

En defensa dels tècnics, en relació als quals s'ha dit que primer havien 
tingut un altre criteri, recorda que el caràcter de revisió o modificació es posa de 
manifest després de l'esmena de les deficiències per part de l'Ajuntament de 
Santanyí, que modifica substancialment, fins i tot la modificació que proposaven 
originàriament. Tot això els tècnics ho diuen ben clar i justifica a bastament la 
postura de la Comissió Insular d'Urbanisme. 
 

Torna intervenir el Sr. Verger (PP). Assegura que a partir de la lectura 
de l'informe comprèn que es proposi estimar el recurs, però també recorda que en el 
mateix informe se cita la sentència del Tribunal Suprem que és ben explícita quan es 
refereix a la necessitat d'afectar la totalitat del text, afectació que no és dóna en 
aquest cas i, molt manco en relació al text urbanístic, cosa que confirma també l'altra 
sentència que ha citat del 31-10-44. 

 
El Sr. Grosske (EU) manifesta la seva sorpresa per la posició d'UM i 

insisteix que quan parla de canvi i marcadeig no s'ho treu de la màniga. La premsa 
és plena d'aquestes frases.  

 
El Sr. Alorda (PSM-NM) afegeix que si hi ha interès per aturar aquesta 

urbanització ara ve brodat. Només si hi ha un interès exagerat en la seva construcció 
es pot fer girar la truita dels informes jurídics. 

 
El Sr. Pascual (UM) insisteix i assegura que no hi hagut mercadeig. 
 
El Sr. Sampol (PSM-NM) sol.licita la votació nominal i que consti en 

acta que es vota en contra dels informes jurídics. 
 
Se sotmet a votació nominal i es rebutja la proposta per quinze vots a 

favor (PSOE, PSM-NM, EU) i devuit en contra (PP, UM). 
 
 



  PUNT 21.- PROPOSTA SOBRE EL PLA PARCIAL D'ORDENACIÓ 
DEL POLÍGON 6 COLÒNIA DE SANT PERE EN EL TERME MUNICIPAL D'ARTÀ. 
 

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

"ANTECEDENTS: Assebentada aquesta Presidència de la previsible 
urbanització d'una important zona de litoral baix ben conservat, que ocupa un front 
del voltant d'un quilòmetre de costa, zona que per les esmentades condicions 
especials i pels seus singulars valors fa aconsellable repensar sobre la necessitat de 
que sigui conservada, i atès també que amb els desenvolupament de l'esmentada 
zona es produiria una mes que important urbanització de terrenys que a hores d'ara 
constituexen un paisatge litoral d'indubtable qualitat estètica, amb la qual cosa es 
veurien contradits principis majoritàriament assumits com és ara el d'evitar la 
urbanització de més zones verges confrontants amb la costa, de la qual cosa s'en fa 
ressò els Criteris aprovats pel Parlament de les Illes Balears amb data 23 de febrer 
de 1989 i també el Pla director Sectorial d'Ordenació de l'Oferta Turística de l'Illa de 
Mallorca, aprovat per Decret del Govern Balear núm 54/1995, de 6 d'abril, per tot 
això i en ús de la competència amb matèria d'urbanisme atrubuïda als Consells 
Insulars per la Llei balear 9/1990 i altres disposicions que en sòn particularment 
d'aplicació, aquesta Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori, eleva al Ple 
la següent proposta d' 
 
 A C O R D 
 

1r.- Encarregar a l'Area d'urbanisme del Consell Insular de Mallorca que dugui 
a terme les actuacions i estudis o informes previs per tal d'escometre la conservació 
de la zona que conforma el Pla Parcial d'Ordenació del Polígon 6 (Es Canons) de la 
Colònia de Sant Pere, en el terme municipal d'Artà, amb inclussió de l'elaboració, en 
el seu cas, de la documentació precisa per a la iniciació de l'expedient de suspensió 
del planejament municipal a l'esmentada zona, tot això conforme a l'establert a 
l'article 130 del Text Refòs de la Llei del Sòl de 1992. 
 

2n.- Facultar la Presidència d'aquest Consell Insular per a la negociació dels 
termes d'un conveni amb el Govern Balear i l'Ajuntament d'Artà per a l'actuació 
coordinada i solidària de les tres institucions en el procès en el que s'ha fet esment 
en el paràgraf anterior." 
 

S'aprova per unanimitat 
 
 

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



   V.i P, 
LA PRESIDENTA, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


