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

 
 
 
 

A les dotze hores i quaranta-cinc minuts, es reuneix, 
en sessió extraordinària i amb caràcter d'urgència del Ple del 
Consell Insular de Mallorca, amb els assistents que a continuació 
es relacionen: 
 
 

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

Hbles. Srs. Consellers: Bartomeu Blanquer i Sureda,  
Alejandro Pablo Espinós Bonmatí,  Margarita Ferrando i Barceló, 
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana,   Andres Riera i Bennàsar, 
Mauricio Rovira de Alós, Juan Verger Pocoví, María Salom i Coll, 
José Maria Gonzàlez i Ortea, Guillermo Vidal i Bibiloni, Juana 
Ana Vidal i Burguera, Francisco Antich Oliver, Carlos Cañellas 
Fons, María Rosa Estaras Ferragut, Juan Flaquer Riutort, José 
Ramón Orta Rotger, Catalina Mercedes Amer i Riera, Andres Crespí 
i Plaza, Antonio José Diéguez i Seguí, Damià Pons i Pons, 
Francesc Quetglas i Rosanes, Juan Mesquida Ferrando, Juan 
Francisco Triay i Llopis, Antoni Alorda i Vilarrubias, Antoni 
Sansó Servera, Catalina Maria Bover i Nicolau, Damià Pons i Pons, 
Pere Sampol i Mas, Antonio Pascual i Ribot, Eberhard Grosske i 
Fiol, Maria Margarita Thomas i Andreu. 
 

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

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 
 

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

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). El seu grup pensa que 
el tema que es vol posar damunt la taula probablement no té prou 
grau de maduresa per poder donar una resposta al problema. Indica 
que, possiblement, ajornant la decisió es podria resoldre. Per 
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tant demana que no s'acordi la urgència. 
 

La presidenta informa que ha convocat el Ple perquè 
creu que és ben hora de tractar la posada en marxa de la 
incineradora. Pensa que el tema s'ha ajornat massa vegades. 
Recorda la possible indemnització que pot demanar l'empresa, 
recorda que fa uns deu mesos que hi ha un acord majoritari sobre 
la incineradora subscrit pels partits PP, PSOE, UM, i PSM fins fa 
poc, és a dir 31 vots contra dos o, com a molt 26 contra 7, que 
també representen una àmplia majoria ciutadana. Recorda també que 
es calcula en 7 milions diaris el cost que implica tenir la 
incineradora aturada.  
 

 
Se sotmet a votació la declaració d'urgència del Ple i 

s'aprova per desset vots a favor (PP, UM) i quinze en contra 
(PSOE, PSM-NM, EU). 
 
 

PUNT 2.- INICI DE LES OPERACIONS I POSADA EN MARXA DE 
LA PLANTA DE TRACTAMENT DE SON REUS I DE LES ESTACIONS DE 
TRANSFERÈNCIA. 
 

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

"Atès l'escrit de TIRME S.A., empresa concessionària 
del Servei de Gestió de RSU de l'illa de Mallorca, de data 9 de 
maig de 1996, les resolucions de la Direcció General d'Indústria 
de 23 de gener de 1996, de 2 de febrer de 1996 (aclaratòria) els 
dictàmens de la Comissió Permanent de la Comissió Balear de Medi 
Ambient i de la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma de 
data 9 de maig de 1996 i l'informe del Cap del Servei del Medi 
Ambient del CIM de data 14 de maig de 1996, la Comissió de Medi 
Ambient i Ordenació del Territori eleva al Ple del CIM la següent 
proposta d' 
 
 A C O R D 
 

1r.- Autoritzar a TIRME S.A., empresa concessionària del 
Servei de Gestió dels RSU de l'illa de Mallorca, a iniciar les 
actuacions especificades al Pla de posada en funcionament que 
s'adjunta amb l'escrit de data 9 de maig de 1996,i per ende 
l'inici de la prestació del servei per a la gestió dels residus 
sòlids urbans de l'illa de Mallorca. 
 

2n.- Autoritzar a TIRME S.A. perquè, una vegada 
desenvolupades les seqüències de la posada en marxa de les 
instal.lacions contractades, pugui iniciar la seva explotació 
ordinària, prèvia comunicació al Consell Insular de Mallorca i 
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una vegada aixecada l'acta de comprovació.  
 

3r.- Delegar en la Comissió de Govern del C.I.M. la 
competència de les qüestions relatives amb la posada en 
funcionament del servei de gestió de residus sòlids urbans de 
l'illa de Mallorca. De dites resolucions se'n donarà compte al 
Ple. 
 

En totes les resolucions en què faci ús d'aquesta delegació, 
es farà constar expressament tal circumstància. 
 

La delegació serà revocable en qualsevol moment. 
 
 

En cap cas no es podrà delegar l'atribució que ja es 
delega. 
 

L'acord plenari es publicarà en el BOCAIB." 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Per qüestió d'ordre, 
demana si el president de la comissió ha de presentar la moció. 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Recorda que a la darrera 
sessió del Ple ja va demanar la retirada d'aquest punt, perquè 
pensa que seria bo estudiar-lo millor, precisament perquè alguns 
grups ho consideren així. 
 

Una vegada perduda la no declaració d'urgència, 
continua pensant que la qüestió no té prou maduresa perquè es 
pugui aprovar. Proposa una esmena in voce que consisteix a 
suprimir el text, dins el paràgraf primer, a partir de "1996" 
fins a "illa de Mallorca" i, dins el paràgraf segon, substituir 
"prèvia comunicació al Consell Insular de Mallorca", per "prèvia 
autorització del Consell Insular de Mallorca". 
 

Proposa aquestes dues esmenes perquè el Consell compte 
amb l'informe favorable de Medi Ambient, i amb l'autorització de 
l'Ajuntament de Palma per fer proves a la incineradora, però no 
per començar a fer la gestió ordinària i, per tant, convindria 
que dins l'acord quedàs ben clar que això és així, de manera que 
en iniciar-se la gestió ordinària, després de les comprovacions 
dels tècnics del Consell, de l'Ajuntament i de la Conselleria 
d'Indústria, el Consell hauria d'haver donat l'autorització 
expressa. 
 

Pensa que, d'aquesta manera, l'acord estaria en la 
línia de l'autorització de l'Ajuntament de Palma i, per tant, tot 
quedaria més clar.  
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Per altra banda, i pel que fa a l'acord que prové de 
Comissió, fa notar que es tracta d'autoritzar les proves amb 
fems, després d'haver-se fet les proves en buit, cosa que 
permetrà fer les anàlisis de les cendres i de les escòries. 
 

La presidenta recorda que la Llei marca que les esmenes 
s'han de presentar abans i per escrit a la Presidència i, per 
tant, presentar esmenes en un tema de la importància d'aquest pot 
tenir molta de transcendència i, en conseqüència, es mostra 
partidària de debatre l'acord tal com ve de Comissió. En un altre 
Ple es pot modificar l'acord si s'acorda així. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU) se sorprèn que ara es pugui 
presentar una qüestió procedimental important, si resulta que el 
president de la Comissió no està facultat per presentar una 
esmena in voce. 
 

Informa que EU votarà en contra de la proposta i de 
l'esmena i per raons que ja han reiterat en aquest Ple i per 
coherència amb els seus plantejaments. De tota manera considera 
que no és intranscendent el contingut de l'esmena proposada pel 
Sr. Antich, precisament perquè... 
 

La presidenta interromp el Sr. Grosske, li recorda que 
l'esmena no s'ha admès i que, per tant, s'ha de centrar en la 
proposta. 
 

El Sr. Grosske (EU) es refereix a la proposta, recorda 
el vot en contra que acaba d'anunciar per raons polítiques de 
fons, però hi afegeix que, fins i tot estant a favor de la 
incineració, aquesta proposta no es pot votar. Explica que, 
jurídicament, no està ben elaborada perquè el tenor literal no 
s'ajusta ni a la sol⋅licitud, ni a la literalitat de l'informe 
jurídic, ni a la literalitat de l'informe tècnic. Fa notar que en 
tots els casos ha ha referències a proves amb càrrega real i 
igualment passa amb l'autorització de l'Ajuntament. En canvi la 
proposta d'acord autoritza les proves i l'inici de la posada en 
servei que és allò que el Sr. Antich ha volgut matisar. És a dir 
s'autoritza allò que ningú no ha demanat ni avalat amb l'informe. 
 

Conclou la intervenció apel⋅lant a la responsabilitat 
del grups. Igualment fa una crida al secretari perquè assessori i 
anuncia que si es pren l'acord, EU el denunciarà per via 
administrativa i, si cal, per via judicial. 
 

La presidenta afirma que dóna suport als Serveis 
Jurídics de la casa i que no dubta de la bondat jurídica de la 
proposta. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Recorda que el Consell de 
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Direcció Política del PSM, va prendre d'acord dia 11 d'abril, de 
votar afirmativament la proposta de les tarifes de Son Reus. 
Recorda igualment que el vot no va esser incondicional, sinó que 
hi va haver unes negociacions prèvies amb els altres grups del 
Pacte, que es varen plasmar en un document subscrit per 
unanimitat dia 12 d'abril. Entre els acords hi havia, en primer 
lloc, garanties que s'impulsaria el Pla de tractament integral de 
residus aprovat per la Comissió d'Estudi d'Alternatives i, en 
segon lloc, hi havia la garantia que no es posaria en marxa la 
planta si no hi havia en tramitació l'abocador definitiu de 
cendres i escòries. 

El no compliment de la primera condició no és 
atribuïble a cap grup del Consell perquè requereix la modificació 
del Pla de residus promès pel Govern del Sr. Soler. Però el segon 
sí que depèn exclusivament del Consell. L'acord determinava que, 
dins el termini d'un mes, el Consell aprovaria la ubicació de 
l'abocador, la comunicaria a TIRME, i aquesta empresa en el 
termini d'un altre mes presentaria el projecte al Consell. 
 

Aquest darrer punt no s'ha complit i constitueix la 
garantia de la seguretat mediambiental màxima. 
 

És conscient, continua, de l'esforç que ha fet el 
president de la Comissió. Pensa que avui s'hagués pogut dur una 
proposta que hauria resolt el problema polític, però que no era 
la més aconsellable des del punt de vista tècnic i mediambiental, 
ja que convenia esperar uns quants dies més per poder tenir un 
abocador amb les màximes garanties. 
 

Informa que el PSM es va reunir ahir i va acordar 
desbloquejar aquesta situació atès que una demora atribuïble al 
Consell pot provocar unes despeses més que importants. L'acord 
presa en la reunió va esser proposar la següent esmena, del text. 
D'aquesta esmena se'n va informar el Sr. Triay i el Sr. Antich i 
hi varen estar d'acord i diu: 
 

"1.- Autoritzar TIRME, S.A., empresa concessionària del 
Servei de Gestió dels Residus Sòlids Urbans de l'Illa de 
Mallorca, a iniciar les actuacions de prova especificades al Pla 
de posada en funcionament que s'adjunta a l'escrit de data 9 de 
maig de 1996, ben entès que en cap cas no podrà iniciar-se 
l'explotació del servei de forma ordinària i, per tant, amb 
aplicació de tarifes de tractament, fins que s'iniciï la 
tramitació de l'abocador definitiu de cendres i escòries. 
 

2.- Delegar en la Comissió de Govern del Consell 
Insular de Mallorca la competència de la posada en funcionament 
de les instal⋅lacions aprovades pel Ple del Consell Insular de 
Mallorca en relació al Servei de Gestió dels Residus Sòlids 
Urbans de l'Illa de Mallorca. De les dites resolucions se'n 
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donarà compte al Ple. En totes les resolucions en què es faci ús 
d'aquesta delegació es farà constar expressament tal 
circumstància" 
 

A més, aquesta proposta recull una esmena suggerida pel 
Sr. Verger en el sentit que totes les noves instal⋅lacions que 
s'haguessin d'aprovar, és a dir, l'abocador definitiu, les 
plantes de triatge i de compostatge, les hauria d'aprovar el Ple. 
 

Informa que l'assessora del Consell, avui matí mateix, 
ha donat el vist-i-plau a aquest proposta. 
 

Demana que se sotmeti a votació si aquesta proposta es 
pot votar o no, ja que entén que no es tracta d'una qüestió 
exclusiva de Presidència. 
 

Considera que la proposta aclareix allò que avui es 
vota, és a dir, aclareix que l'autorització es perquè TIRME pugui 
posar en marxa la planta, únicament en fase de proves i no de 
servei, que, a més, és allò que demana l'empresa. 

Pensa que avui s'hauria pogut aprovar la ubicació 
definitiva de l'abocador, però hauria estat una decisió forçada 
per la situació política i haurien deixat de banda criteris 
tècnics. Informa que el seu grup està disposat a acceptar el 
retard d'unes setmanes, si és que es tracta de trobar un lloc més 
apte des del punt de vista mediambiental. 
 

Recorda que el seu grup sempre ha dit que la planta no 
s'ha de posar en marxa sense tenir ben definit tot el procés. 
S'ha demostrat, recorda, que el punt més conflictiu és l'abocador 
i, per això, és molt important tenir decidida la ubicació en el 
moment de posar-se en marxa definitivament la incineradora. 
 

Fa notar que la proposta respecta els acords que es 
varen prendre al Consell de Direcció Política del PSM, en el 
sentit que permet les tramitacions necessàries en unes condicions 
acceptades pels altres partits i referendades pel Ple. Entén que, 
de vegades, els acords no es poden prendre per causa de força 
major i en aquests casos recorda que la solució requereix diàleg 
per poder trobar solucions, però que no és pertinent voler 
imposar unes postures damunt les altres. Pensa que la solució que 
proposa compagina  els interessos del Consell amb la postura 
política del partits que governen la institució amb unes 
garanties en relació al medi ambient. 
 

Demana al PP que compleixi la paraula i recorda que 
durant mesos han dit que el PP votaria igual que el PSM. Avui el 
PSM votarà a favor de poder votar l'esmena i, després també 
votarà a favor de l'esmena. Espera que els consellers del PP 
també i, per l'interès general col⋅lectiu, facin honor a la seva 
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paraula.  
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Fa notar que el president 
de la Comissió ha fet unes propostes per millorar la solidesa 
jurídica de l'acord. Recorda també que mai dins el Consell 
Insular s'havia impedit una esmena in voce dins el Ple. Fa notar 
també que el portaveu del PSM, proposa i defensa una alternativa 
que, de fet, implica acceptar la posada en marxa de la planta 
incineradora, que és, precisament, l'objecte de la sessió d'avui. 
La proposta del Sr. Sampol és coherent amb el pacte i coherent 
amb els acords presos el mes d'abril en relació a les gestions en 
matèria de residus. 
 

Ningú no pot posar en dubte que l'actuació dels 
consellers socialistes dins el Consell ha estat d'intentar en tot 
moment la cohesió del pacte i fer tots els esforços per superar 
les diferències que han anat sorgint entre els integrants. Tot 
això ho han et respectant els acords del pacte de progrés. 
 

Avui hi ha però una situació diferent perquè no es ve a 
votar la posada en marxa o no de la planta de Son Reus, sinó que 
es ve a votar com es resol una pugna que s'ha creat entre UN i el 
PSM... 
 

La presidenta interromp el Sr. Triay i li demana que 
centri el debat en la proposta. 
 

El Sr. Triay (EU) demana que avui es resolgui el debat 
amb racionalitat i amb serenitat, pensat què s'ha de resoldre, 
que no és més que el fet de concedir una autorització 
administrativa a una concessionària que compleix tots els 
requisits per poder posar en marxa en fase de proves una 
instal⋅lació. 
 

Considera que, tant la proposta d'acord, encara que 
contingui algunes imperfeccions, que es poden millorar amb la 
proposta que ha fet el Sr. Antich, i també amb la proposta que fa 
el PSM, i que, a més, totes dues coincideixen a acceptar que es 
posi en marxa, en fase de proves, la instal⋅lació. 
 

Demana als consellers que tractin de resoldre aquest 
problema i que no el tractin de dur cap a unes altres qüestions, 
amb manca de flexibilitat en les relacions entre els grups, que 
no hauria d'esser el tema del debat d'avui. Fer una altra cosa 
seria enganar l'opinió publica i aprofitar el Ple per fer lluites 
de partit. 
 

Intervé la presidenta. Demana que sigui conseqüent amb 
les paraules que acaba de dir i si tan vàlid és l'acord que fa 72 
hores tots els diputats tenien, com les esmenes que s'han 
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proposat, hi doni suport. 
 

El Sr. Triay (PSOE) respon que si és una pregunta que 
fa la presidenta, la resposta és que sí, que el grup de 
consellers socialistes donarà suport a totes les iniciatives, 
perquè pensen que van encaminades a un mateix objectiu. Per això 
demana que totes tres es refonguin en una de tota sola. 
 

 
El Sr. Verger (PP) afirma que el seu grup pensava que, 

després d'aprovar-se les tarifes, no hi tornaria haver problemes 
entre els partits referits a la incineradora. Pensaven que els 
partits s'havien compromès a bastament perquè ja no fos necessari 
haver de retirar o, ni tant sols haver de dur a Ple, aquesta 
qüestió. 
 

Es refereix a l'abocador. Assegura que no en trobaran 
d'altre de millor que Son Noviet. Lamenta que durant tres o 
quatre anys fessin tot quant era possible per avortar aquell 
projecte i ara n'hagin de pagar les conseqüències. 
 

Assegura que no entén com en haver decidit governar i 
haver acordat que acceptaven la incineradora, ara hagin de 
provocar més discussions. 
 

Es refereix a la proposta i fa notar que el segon punt 
és net clar i concís i, per consegüent, anuncia que votaran a 
favor de la proposta. 

Pel que fa a l'esmena, ja que significa retardar una 
vegada més la posada en marxa definitiva, anuncia que hi votaran 
en contra. 
 

Torna intervenir el Sr. Grosske (EU). Recorda que en la 
seva intervenció anterior ha invocat el parer del secretari, i 
voldria que constàs en acta, sobre si la literalitat de l'acord 
que es proposa correspon a la sol⋅licitud de TIRME, als informes 
favorables dels Serveis Tècnics, i dels Serveis Jurídics i a 
l'autorització de l'Ajuntament de Palma. 
 

Per part de Secretaria s'informa que, en primer lloc, 
l'acord és legal. El Ple, a més, en aquest moment actua com a 
òrgan de contractació i a ell li correspon interpretar el Plec de 
condicions. Per tant, amb independència de la literalitat de la 
sol⋅licitud, s'ha fet una proposta avalada pels Serveis Jurídics 
i Tècnics i s'ha d'entendre que és vàlida. És possible que les 
esmenes vagin en el senti d'aclarir i precisar l'abast  de la 
proposta d'acord. 
 

El Sr. Grosske (EU). Recorda que quan es va constituir 
la corporació, EU va intervenir en el debat constatant que es 
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constituïa de forma complicada i, per tant, era de difícil 
gestió, però que això no era necessàriament negatiu, ja que 
sempre que s'actuàs amb sentit de responsabilitat, rigor, 
coherència i voluntat de diàleg, era possible resoldre les coses, 
fins i tot, més bé que en situació de majoria absoluta. Fa notar 
que ja només queden dos grups que continuïn mantenint posicions 
coherents.  
 

Des d'aquest punt de vista se sent defraudat del to del 
debat, que no és més que una pugna entre partits, ja que allò que 
s'hauria d'estudiar seria una proposta més modesta que autoritzàs 
només les proves, i que estaria més en sintonia amb la realitat 
jurídica i tècnica. Només s'explica la posició de Presidència a 
partir de dues hipòtesis: una que ell mateix ja va descartar i 
que seria un pacte soterrat amb el Partit Popular i una altra que 
seria una vendetta per les tensions que la Presidència ha hagut 
de suportar a causa de les posicions un tant fluctuants del PSM, 
i en un moment en què aquest partit es troba en situació de 
feblesa se li fa un torcebraç. 
 

Considera que no es tracta d'una actitud rigorosa, ja 
que quan es parla d'incineració cal fer acords coherents i, 
després cadascú ha de votar d'acord amb el seu programa. Anuncia 
que, maldament s'aprovassin les esmenes que avui fan coherent 
l'acord, EU no el votaria.  
 

No convé, pensa, crear aquests tipus d'espectacles, 
quan es tracta de reclamar fidelitats o compromisos a pactes, 
quan en definitiva hi ha una cosa damunt la taula i una altra 
davall la taula i això darrer mou allò que hi ha damunt, sense 
que l'opinió pública pugui saber què passa dins el Consell. 
 

Conclou la intervenció fent constar el seu profund 
disgust perquè això es faci d'aquesta manera. 
 

Torna intervenir el Sr. Sampol (PSM). No vol insistir 
en el debat sobre la incineradora, però sí que vol fer una 
reflexió sobre les posicions coherents. 
 

Recorda que el PSM va acceptar votar a favor de les 
tramitacions necessàries per a la planta incineradora, empès per 
dues raons fonamentals: primer per imperatiu legal i segon per la 
insolvència del Consell per fer el rescat de la concessió. 
 

Recorda que el Sr. Grosske va prometre que presentaria 
una proposta de rescat, cosa que no ha fet i això pot esser un 
indici sobre la raó que té el PSM, ja que el rescat és 
impossible. 
 

Insisteix a demanar que es votin les esmenes i demana 
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al secretari si el Reglament preveu o no que s'hagi de sotmetre a 
votació un esmena presentada durant el debat. 
 

Anuncia que si la proposta no se sotmet a votació, el 
grup de consellers del PSM, no participarà en la votació següent, 
perquè no està d'acord amb el procediment i per no posar els 
coses fàcils a la Sra. Munar.  
 

Si hi ha ruptura, indica, els motius no provindran de 
la incineradora, sinó que seran uns altres, i un dia se sabran, 
assegura.   

 
La presidenta, per al⋅lusions, contesta tant al Sr. 

Grosske com al Sr. Sampol. Creu que 11 mesos són molts per parlar 
del sol tema de la incineradora i més quan hi havia un pacte de 
govern clar i ben debatut en què el PSM s'havia compromès a votar 
a favor de la incineradora. Motius interns del PSM, han estat els 
que han motivat actituds absurdes que només pretenien justificar 
el PSM davant els seus votants. Recorda que en el pacte no es 
parlava de l'abocador, aquest tema prové del fet que no tots els 
membres del PSM opinaven igual i, per això, avui no hi ha el Sr. 
Morro aquí. 
 

Reconeix que el PSM va dir sí a les tarifes, però per 
dir-ho va haver de dir sí a un abocador definitiu, que  és 
difícil de trobar, sobretot si es té en compte que una vegada 
trobat, com a Sineu, amb un batle independent del PSM, es diu que 
no.  
 

Si un posa clàusules a un contracte i, a més fa que no 
es puguin complir, difícilment es pot arribar a acords. Així que 
el problema no serà de 48 hores ni d'una setmana, serà més llarg, 
s'ha de negociar amb els propietaris, que han de voler vendre, 
s'han de fer els projectes, l'ajuntament ha de donar els 
permisos, hi ha d'aver aprovacions inicials, definitives... Per 
tant, no es pot ajornar la posada en marxa fins a tenir 
l'abocador. 
 

Repeteix que tenir la incineradora aturada costa molt i 
no considera que perquè un partit tengui un problema intern, i 
vulgui votar en contra i quedar en el càrrec, cosa que vol dir 
que no donaran cap facilitat al pacte per poder dur el tema 
endavant, hagi d'esser el motiu perquè els ciutadans de Mallorca 
n'hagin de pagar les conseqüències. 
 

Es mostra convençuda que la proposta és totalment legal 
i demana al secretari si s'han de votar els propostes presentades 
pel PSM, i, tot i que no sigui preceptiu jurídicament, es mostra 
disposada a permetre la votació. 
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Opina que l'únic objectiu del PSM ara és cercar excuses 
per no haver de complir el compromís que tenien; poder quedar 
asseguts a la cadira i, poder, a més, votar en contra, de manera 
que els convida, bé a deixar les responsabilitats, o bé votar a 
favor. 
 

 
Intervé el Sr. Grosske (EU). Matisa que el 12 d'abril 

EU va presentar una moció per demanar que el Consell es 
pronunciàs a favor d'iniciar una negociació amb la companyia 
concessionària i amb el Govern Balear per modificar el Pla 
Director de Residus Sòlids, i per tal de cercar un sistema de 
gestió alternatiu a la incineradora. Argumenta que amb això 
s'eludia el tema del rescat i es feia possible prescindir de la 
incineradora, repercutint sobre les tarifes l'amortització de la 
planta. Lògicament en haver-se rebutjat la moció, no calia fer 
res més. 
 

El Sr. Sampol (PSM) afirma que és de mal gust parlar de 
persones que ja no són aquí i que no es poden defensar. Recorda 
que a Sineu hi governa una candidatura independent que va decidir 
per unanimitat que no volia l'abocador dins el municipi. 
 

La presidenta afirma que no ha criticat ningú, ben al 
contrari, ha dit que el Sr. Morro era coherent. És cert que el 
batle de Sineu és independent, però en aquest moment fa 
d'assessor amb el PSM. 
 

El Sr. Triay (PSOE) es refereix a l'abocador i constata 
que, efectivament, avui no hi ha una proposta, perquè no hi ha un 
emplaçament, i trobar-lo requereix una feina laboriosa. No hi ha 
dubte, assegura, que si aquesta feina estigués feta, no seria 
gens raonable presentar-se aquí, dins un Ple extraordinari i 
urgent, i sense haver consultat ni debatut amb els grups de 
consellers amb una proposat d'aquest tipus. Fins i tot el PSM, 
que aquestes darreres setmanes, n'ha fet una condició sine qua 
non hi ha renunciat i ha fet una proposta lògica. 
 

Es refereix a les afirmacions del Sr. Verger en el 
sentit que no es trobarà cap emplaçament millor que el de Son 
Noviet i li recorda que va tenir uns quants anys per convertir en 
realitat aquest rien ne va plus, i que, ben al contrari, va tenir 
el projecte dins el calaix. 
 

Insisteix que el Ple avui fa un debat artificial, ja 
que llevat dels dos consellers d'EU, tots els altres estan 
d'acord a posar en marxa la planta i, per tant, no es discuteix 
això, sinó que es discuteix si unilateralment es força la sortida 
del PSM del pacte del progrés. Això no és lògic ni exemplar, 
afirma. Les decisions dins el Consell no es poden prendre 
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d'aquesta manera. 
 

Recorda que no posar a votació les esmenes no tendria 
precedents dins el Consell i pensa que en aquesta pràctica no hi 
ha d'haver retrocessos. 
 

Opina que per qüestions formals, encara que hi hagi 
hagut desqualificacions injustificades, no es pot deixar passar 
l'oportunitat de poder fer una política progressista i els 
excessos d'amor propi no poden esser la causa que un projecte com 
aquest pugui acabar en un col⋅lapse. Convida a mirar més enfora i 
a tenir més perspectiva, a disminuir les dosis de personalisme i 
a actuar amb més generositat. 
 

La presidenta defineix aquest tema com a essencial i 
primordial. Afirma que s'ha d'aprovar i és urgent. Recorda que té 
el consens majoritari, que només té dos vots en contra o, com a 
molt en té set, és a dir els vots del PP, el PSOE, i UM. És cert 
que el PP sempre ha assegurat que no facilitaria els coses i que 
si el PSM no votava a favor, el PP tampoc no hi votaria, per 
això, arribats a aquestes circumstàncies demana al PSM si volen 
dimitir lliurement dels seus càrrecs o si l'obligaran a prendre 
acords més profunds, ja que aquest partit fa impossible que 
l'acord d'avui es pugui prendre avui amb els vots necessaris. 
 

No té cap inconvenient perquè es posin a votació totes 
les propostes que es duguin, però considera absurd modificar un 
acord pres per la Comisisó fa 72 hores. Per aquesta qüestió no 
vol esser intolerant, però demana al PSM que faciliti les coses.  
 

El Sr. Sampol (PSM) recorda que la proposta que el seu 
grup ha presentat posa en marxa la planta de Son Reus d'acord amb 
la petició de l'empresa i la votarà a favor, si es permet que es 
voti.  
 

En relació a la pregunta de si deixaran els càrrecs, 
recorda que els consellers del PSM no en són propietaris, ja que 
aquests són del partit i, per tant, segons com vagi la votació, 
consultaran el Consell de Direcció Política i, quan aquest òrgan 
hagi pres la decisió, podrà contestar. 
 

La presidenta demana al secretari si és preceptiu votar 
l'esmena. 

El Secretari es refereix al Reglament que diu 
literalment que una esmena, art. 97, és un escrit que presenta 
qualsevol membre, abans d'iniciar-se la deliberació de 
l'assumpte. 
 

Se sotmet a votació l'esmena proposada pel PSM i es 
rebutja per tretze vots a favor (PSOE, PSM-NM) i denou en contra 
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(PP, UM, EU). 
 

Se sotmet a votació l'esmena presentada pel Sr. Antich 
i es rebutja per tretze vots a favor (PSOE, PSM-NM) i denou en 
contra (PP, UM, EU). 
 

Abans de sotmetre a votació la proposta d'acord, la 
presidenta demana al PSM si volen posar els seus càrrecs a 
disposició de la Presidència o si s'ha de veure obligada a donar-
los per cessats. 
 

El Sr. Sampol considera que la institució és molt 
important i requereix més respecte. Recorda que els càrrecs del 
PSM, a diferència dels partits que funcionen amb lideratge únic, 
no sap ben bé si dictatorial, no pertanyen als consellers, sinó 
que estan subjectes a organismes que funcionen democràticament. 
Si la presidenta els vol destituir que ho faci, els consellers no 
poden renunciar sense l'autorització dels òrgans del partit.  
 

La presidenta destitueix dels seus càrrecs els 
consellers del PSM. 
 

Se sotmet a votació la proposta i s'aprova per desset 
vots a favor (PP-UM), dos en contra (EU) i tretze abstencions 
(PSOE, PSM-NM).  
 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. 
Presidenta, aixeca la sessió a les catorze hores i deu 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, 

 
 


