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ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I AMB 
CARÀCTER D'URGÈNCIA DEL PLE DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA  DE DOTZE DE FEBRER 

           DE  MIL NOU-CENTS NORANTA-SET. 
 
 
 
 

A les tretze hores i deu minuts del dia dotze de febrer de mil nou-cents 
noranta-set 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: Alejandro Pablo Espinós, Bartomeu Blanquer i 
Sureda Bonmatí,  Margarita Ferrando i Barceló, Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana,  
Maria de los Reyes Carbonell Alberti, Andres Riera i Bennàsar, Mauricio Rovira de 
Alós, Juan Verger Pocoví, María Salom i Coll, Guillermo Vidal i Bibiloni, José Maria 
Gonzàlez i Ortea,  Juana Ana Vidal i Burguera, Francisco Antich Oliver, María Rosa 
Estaras Ferragut, Juan Flaquer Riutort, José Ramón Orta Rotger, Catalina Mercedes 
Amer i Riera, Andres Crespí i Plaza, , Damià Pons i Pons, Francesc Quetglas i 
Rosanes,  Juan Francisco Triay i Llopis, Antoni Alorda i Vilarrubias,  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: Hbles. Srs.  Carlos Felipe 
Cañellas Fons, Antonio José Diéguez i Seguí, Juan Mesquida Ferrando, Antoni Sansó 
Servera. 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 

 
L'Hble. Consellera Sra. Maria Rosa Estaras entra al punt 3.  

 
 

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

La presidenta sol⋅licita la declaració d'urgència del Ple basada en la 
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necessitat d'aprovar totes les propostes de l'ordre del dia i que fan referència a diversos 
aspectes de la gestió i el funcionament del sistema d'eliminació de residus sòlids 
urbans de Mallorca. 
 

S'aprova la declaració d'urgència per unanimitat. 
 
 
 

2.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR ( 03-02-97). 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Recorda que el seu grup havia demanat que les 
intervencions corresponents al punt de l'ordre el dia que feia referència a l'aprovació 
definitiva del pressupost amb el debat relacionat amb l'augment del sou dels 
funcionaris es recollís literalment. Informa que han parlat amb el secretari que els ha 
assegurat que s'ha recollit el debat amb la màxima literalitat dins l'estil indirecte en què 
es transcriuen les intervencions. Per això votaran a favor de l'aprovació de l'acta. 
 

Intervé la Sra. Thomàs (EU). Fa notar que a la pàg 62, hi figura el Sr. 
Sampol com a membre d'EU. 
 

S'aprova l'acta per unanimitat amb la correcció de l'error detectat per la 
Sra. Thomàs. 
 
 
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
 
 

PUNT 3.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LES TARIFES PER A L'ANY 
1997 APLICABLES AL SERVEI DE GESTIÓ DELS RSU DE L'ILLA DE MALLORCA. 
 

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

" Atès l'escrit de TIRME S.A. de data 29 d'octubre de 1996 relatiu a la 
proposta de tarifes per a l'any 1997 i atès així mateix l'escrit de TIRME S.A. de data 27 
de novembre de 1996 revisant la proposta de tarifes per a la Gestió dels RSU de 
Mallorca corresponents a 1997. 
 

I atès l'informe conjunt dels Sr. Pere Mascarò i Antonio Morano Ventayol, 
Tècnics del Consell Insular de Mallorca, de data 27 de gener de 1997 relatiu a la 
proposta de tarifes per a l'any 1997 aplicables al Servei de Gestió dels RSU de l'illa de 
Mallorca, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori eleva al Ple del Consell 
Insular de Mallorca la següent proposta d' 
 

A C O R D  
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1.- Aprovar la revisió de les tarifes per a l'any 1997 aplicables al Servei de 

Gestió dels RSU de l'illa de Mallorca per un import total de 6.004 ptes./T (SIS MIL 
QUATRE PESSETES/T), IVA no inclòs, la qual es desglosa de la següent forma: 
 

A) en concepte de tractament..................5.159 pta/tn 
B) en concepte de transferència i transport...845 pta/tn 

 
Aquesta tarifa és única per a tots els residus que es tractin. Els residus 

que no puguin esser incinerats, degut a la limitació de capacitats de la planta 
incineradora, seran tractats mitjançant empacat i emmagatzament per a la seva 
posterior  incineració o altre tractament que pugui incluir-se dins la modificació del pla 
director." 
 
 

Intervé el Sr. Antich  (PSOE). Informa que la tarifa aprovada el mes de 
desembre del 96 era 5.409 PTA/Tm, que comprenia 4.535 PTA/Tm per als costs 
d'incineració i empaquetatge i 874 PTA/Tm per als costs de transferència. Una vegada 
estudiades les propostes de revisió de TIRME i els informes dels tècnics del CIM sobre 
l'aplicació estricta de la fórmula polinòmica de revisió, resulta la tarifa de 6.004 PTA/Tm 
de les quals 5.159 corresponen a tractament i 845 a transferència i transport. 
 

Informa que l'augment deriva principalment de la modificació d'una sèrie 
de paràmetres. En destaca la disminució del període d'amortització pel retard en la 
posada en marxa de la planta de Son Reus -unes 83 PTA-, l'aplicació de l'IPC - unes 
200 PTA-, la variació del preu del Kw- unes 182 PTA, la manca d'un abocador per a 
l'eliminació de les cendres que implica utilitzar el mateix sistema que s'utilitzava en 
període de proves -unes 310 PTA- i que tan aviat com hi hagi l'abocador, 
desapareixerà aquest concepte.  
 

Tot això, a més d'un reajustament de la fórmula en els aspectes de 
l'amortització de les estacions de transferència, que per la falta de la de Manacor, que 
significa - 43 PTA i l'augment de les tones entrades que són -148 PTA, conformen el 
total de la tarifa que es presenta avui a aprovació. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Anuncia que, com ja és habitual en relació a 
aquest sistema d'eliminació que el seu grup mai no ha compartit, votaran en contra de 
l'acord. 
 

Vol cridar l'atenció sobre el fet que la tarifa que avui es presenta és tres 
vegades més alta que la tarifa prevista inicialment i un 10% més alta que l'aprovada al 
final de l'any passat. L'augment prové en part per la davallada del preu de l'energia 
produïda en la planta, un preu que es va dir que ja havia baixat, però que era previsible 
que s'estabilitzàs, cosa que no ha passat, sinó que ha continuat baixant. La pujada 
també prové del sobrecost que significa el tractament de les cendres tòxiques no 
previst inicialment, ja que encara no hi ha en funcionament l'abocador. Fa notar que 
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l'informe tècnic de la proposta del punt següent parla de sistemes diversos de gestió 
d'aquestes cendres que encara implicarien un sobrecost més alt. 
 

Reitera el vot negatiu i remarca el fet que la incineradora surt bastant més 
cara que les previsions, amb uns increments i amb uns problemes derivats de la 
incapacitat de gestionar un sistema d'acord amb les previsions inicials. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Com que hi ha quatre punts de l'ordre del dia 
referits a l'eliminació de residus sòlids urbans, anuncia que farà una única intervenció 
referida globalment a tots aquests punts. 
 

Reitera el compromís assumit a partir del mes de desembre passat per 
part del PP amb l'objectiu de dur endavant la solució de la recollida dels residus sòlids 
urbans mitjançant el sistema de l'eliminació per incineració combinada amb la recollida 
selectiva i el reciclatge derivats de la modificació del Pla Director. 
 

Reitera aquest compromís que es concretarà en el suport del seu grup a 
tots els punts de l'ordre del dia. 
 

Admet que no és agradable en cap moment augmentar taxes, però a la 
vista dels informes tècnics considera que les tarifes es justifiquen plenament. Recorda 
que el seu grup va voler assegurar que fos així i que va sol⋅licitar un ajornament de la 
decisió per tal d'estudiar bé la proposta. També recorda que varen fer una sèrie de 
propostes a la Comissió que, encara que no s'hagin acceptat, no influiran en el vot 
definitiu, ja que mantenen el compromís.    
 

El Sr. Antich  (PSOE) puntualitza la intervenció del Sr. Grosske.  Reconeix 
que s'han produït una sèrie de canvis que han fet que la tarifa prevista inicialment 
s'hagués de modificar. Recorda, però, que encara n'hi ha d'altres, com ara la 
incorporació dels filtres de carbó actiu que la fan augmentar i que la disminució del 
període d'amortització aconsella posar la planta en funcionament com més aviat millor 
perquè constitueix un factor d'increment. 
 

Pel que fa a la gestió, informa que les xifres que es manegen per a preus 
de tarifa, concretament a les reunions a les quals va assistir dies passats d'un fòrum a 
Alcúdia, van de les 6.000 PTA i les 15.000 PTA i que, per tant, la tarifa proposada, a 
pesar dels augments, encara se situa dins la gamma de preus més baixa d'aquest 
sector. 
 

Informa que hi ha converses amb l'Ajuntament de Palma encaminades a 
trobar un abocador definitiu que permetrà reduir aquestes 300 PTA de despeses 
d'explotació. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per vint-i-set vots a favor (PP, 
PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dos en contra (EU). 
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PUNT 4.- AUTORITZACIÓ A TIRME S.A. PER A L'INICI DE 
L'EXPLOTACIÓ ORDINÀRIA DEL SERVEI DE GESTIÓ DELS RSU DE L'ILLA DE 
MALLORCA. 
 

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

" Atès l'escrit de Tirme S.A., de data 28 de novembre de 1996, sol.licitant 
la posada en marxa amb caràcter ordinari de la Planta Incineradora de Son Reus i en 
conseqüència l'inici de la Gestió dels RSU de l'illa de Mallorca. 
 

Atès l'escrit de TIRME S.A., de data 24 de desembre de 1996, 
continuació del anterior de data 28 de novembre de 1996, mitjançant el qual 
acompanya la llicència de funcionament de la Planta Incineradora de Son Reus 
concedida per l'Ajuntament de Palma de Mallorca. 
 

Atesa l'acta final del període de proves de funcionament de la Planta 
Incineradora dels RSU de l'illa de Mallorca, signada pels representants de l'Ajuntament 
de Palma, Conselleria de Funció Pública i Interior, Conselleria de Medi Ambient, 
Ordenació del Territori i Litoral, Consell Insular de Mallorca, i Tirme S.A., en data 5 de 
desembre de 1996, en la qual es fa constar que  des del punt de vista tècnic les 
instal.lacions reuneixen les condicions necessàries per al seu funcionament normal i 
continuat. 
 

Atès l'informe favorable a l'explotació ordinària del Servei, del Cap del 
Servei de Medi Ambient, de data 7 de gener de 1997, atès l'informe del Cap del Servei 
d'Activitats Classificades de data 10.01.97, i atès l'informe jurídic de la lletrada del 
Consell Insular de Mallorca de data 16 de gener de 1997, la Comissió de Medi Ambient 
i Ordenació del Territori du al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d' 
 

A C O R D 
 

1.- Autoritzar a TIRME S.A., empresa concessionària del Servei de Gestió 
dels RSU de l'illa de Mallorca, a la posada en marxa,amb caràcter ordinari, de la planta 
incineradora de Son Reus i el subsegüent inici de la Gestió dels Residus Sòlids Urbans 
de l'illa de Mallorca, amb les següents condicions: 
 

1a.- Compliment per part de TIRME, S.A. de les prescripcions previstes en el 
plec de condicions jurídiques, administratives i econòmiques que regeixen la concessió 
així com en el reglament d'explotació del Servei aprovat pel Ple  
del Consell Insular de Mallorca  en data 4.10.93 i modificat parcialment pel Ple en data 
4.12.95 i, en general, amb la resta de normativa que li sigui d'aplicació. 
 

2a.- Estricta subjecció al contingut de les llicències i autoritzacions 
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administratives atorgades així com al contingut dels precitats informes del Cap del 
Servei de Medi Ambient, de data 7.01.97, i de la Lletrada del C.I.M. de 16.01.97. 
 

2.- Delegar en la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca la 
competència de les qüestions que es puguin derivar de l'anterior acord. De les 
resolucions dictades en virtut d'aquesta delegació se'n donarà compte al Ple.En les 
resolucions en què es faci ús d'aquesta delegació, es farà constar expressament tal 
circumstància. La delegació será revocable en qualsevol moment i en cap cas no es 
podrà delegar l'atribució que ja es delega. L'acord plenari es publicarà en el BOCAIB." 
 
 

Intervé el Sr. Antich (PSOE). Informa que es tracta d'autoritzar l'empresa 
per a la posada en marxa amb caràcter ordinari de la planta de Son Reus, en resposta 
a la sol⋅licitud de Tirme en què manifesta que està en condicions de poder tractar tots 
els fems produïts a l'illa. Prèviament hi ha hagut un període de proves amb 
comprovacions fetes pels tècnics dels diversos organismes competents i després s'han 
fet les comprovacions de les emissions, que han demostrat que aquestes es mouen 
dins els paràmetres permesos i que, pel que fa a dioxines i furans, compleixen la 
normativa alemanya. També s'han catalogat com a prodeuctes inerts les cendres 
cimentades i, per tant, es poden depositar en qualsevol abocador adequat. S'ha 
obtingut la llicència per utilitzar l'abocador de Son Reus i també les llicències de les 
estacions de transferència d'Alcúdia i de Binissalem. S'han acceptat les propostes de 
Tirme per solucionar la falta de les estacions de transferència de Sóller, Campos i 
Manacor, que encara no s'han pogut posar en funcionament. 
 

Informa que Tirme ha acceptat posar en marxa una empacadora per als 
residus excedents, provocats per la limitació, decidida pel Consell, de la capacitat 
d'incineració amb la intenció d'afavorir el compostatge i el reciclatge. 
 

La proposta té l'aval dels informes favorables dels serveis tècnics. 
 

La posada en marxa definitiva permetrà donar una alternativa al sistema 
d'abocadors irregulars que han funcionat fins ara i que el Consell va tancant per 
sentència judicial i per voluntat del Parlament, a més de les evidents raons 
mediambientals. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Manifesta que, no només està en desacord 
amb la proposta des del punt de vista polític, sinó que considera que, dels del punt de 
vista formal, el Consell tampoc no ha de donar l'autorització. 
 

Afirma que les obligacions per a Tirme que figuren en la proposta hi estan 
agafades amb agulles, per exemple, el fet d'haver de tenir en una determinada data la 
planta empacadora no és una obligació adquirida d'una manera jurídicament formal, al 
marge que l'empresa hagi manifestat la seva posició favorable a la construcció. 
 

Detecta que el sistema d'incineració, que no és només la planta de Son 
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Reus, és incomplet perquè hi falten estacions de transferència, que en són elements 
fonamentals, com ho és l'abocador de cendres definitiu en relació al qual encara no hi 
ha, ni tan sols un expedient iniciat, ni tampoc una decisió política. Opina que faltant 
aquestes peces fonamentals no es pot autoritzar la posada en marxa definitiva del 
sistema. Per tant la conclusió és que la decisió és feble jurídicament i políticament. 
 

Fa notar que la manca d'abocador prové d'un problema polític de fons en 
què es manegen solucions esperpèntiques, com ara dur les cendres tòxiques sense 
cimentar a la península, cosa que no és raonable, ni des del punt de vista ecològic, ni 
des del punt de vista econòmic, ni des del punt de vista tècnic. Si les cendres s'han 
d'abocar a Mallorca, pensa que la solució de Son Reus és tècnicament molt feble i 
gens recomanable des del punt de vista geològic i, en aquest sentit, recorda que l'única 
raó és el compomís polític de caire electoralista que impedeix fer-ho allà on és 
tècnicament més adequat. Aquest fet fa molt difícil poder imposar l'abocador a un altre 
lloc, tècnicament pitjor, amb l'únic argument que hi ha el compromís polític de no fer-ho 
al lloc bo. Anuncia que EU, autoritzada pel fet d'oposar-se a la globalitat del sistema, 
s'oposarà a qualsevol ubicació de l'abocador, però considera que és obligació del seu 
grup fer aquesta reflexió en veu alta perquè l'opinió pública pugui saber les vertaderes 
raons d'aquestes decisions que es basen en una contradicció molt difícil de resoldre i 
amb repercussions de caràcter econòmic. 
 

Manté l'opinió que no es pot donar l'autorització de funcionament definitiu 
en aquestes circumstàncies i anuncia formalment que el seu grup presentarà un recurs 
contra la decisió. Recorda que és el segon recurs que anuncia després del que el seu 
grup va interposar contra l'acord del més de juny amb el resultat de la suspensió de 
l'efectivitat d'aquell acord. 
 

Es refereix al punt segon de l'acord que delega en la Comissió de Govern 
la competència per dur endavant les gestions que es derivin del punt anterior, entre les 
quals hi ha la ubicació de l'abocador. Considera difícilment explicable que un partit de 
l'oposició, en aquest cas el PP, pugui donar suport a un punt  que sostreu a l'oposició 
mateixa la capacitat de decisió en una qüestió tan sensible com aquesta. Opina que 
com que la decisió és impopular el PP no es vol implicar en aquest tema, fet que 
considera que no és excessivament honest des del punt de vista polític. Considera que, 
després d'haver-se implicat en la implantació del sistema d'eliminació de residus per 
incineració, el PP, després d'haver tirat la pedra, ara amaga la mà. 
 

El Sr. Rovira (PP) proposa que la decisió sobre l'abocador, prevista en el 
punt segon, correspongui al Ple. 
 

El Sr. Grosske (EU) manifesta la seva satisfacció perquè el PP proposi 
aquesta modificació. 
 

La presidenta també es mostra satisfeta perquè els extrems es toquin. 
 

El Sr. Antich (PSOE), responent al Sr. Grosske, fa notar que el Consell va 
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acordar, a proposta del PP, que els excedents se sotmetessin al sistema d'embalatge, 
acord que es va comunicar a Tirme, empresa que mai no va manifestar que hi estigués 
en desacord. A més, Tirme, quan presenta la proposta de tarifes per al 97, hi inclou el 
cost del sistema d'embalatge, cosa que constitueix una acceptació implícita del 
sistema, igual que ja va passar amb el sistema del carbó actiu. Informa també que 
Tirme té en estudi una sèrie de projectes de plantes d'embalatge per presentar al 
Consell. 
 

És cert que falten unes estacions de transferència i també és cert que 
Tirme mateix dóna una sèrie de solucions. Sóller du els fems directament a Son Reus, 
amb Campos no hi ha cap problema per anar també directament a Son Reus i en 
relació a Manacor hi ha l'acord d'enviar els residus a Alcúdia. 
  
Informa que Tirme té totes les llicències sol⋅licitades i que allà on hi ha hagut problemes 
ha estat a causa dels ajuntaments i fa avinent que l'alternativa a aquest sistema que 
ara es posa en marxa és el sistema anterior d'abocadors il⋅legals, és a dir 30.000 Tm 
sense cap tipus de mesura de control mediambiental. 
 

Considera que és d'interès públic que tots els fems es tractin amb un 
sistema que compleix, no només la normativa europea, sinó també la normativa 
alemanya. 
 

No és vera que no hi hagi abocador, ja que hi ha la llicència de 
l'Ajuntament de Palma que autoritza el que s'ha fet servir en període de proves. També 
és cert que aquest abocador té una capacitat determinada. Informa que hi ha 
converses per trobar la solució i els informes confirmaran si és possible. Recorda que 
hi pot haver llocs geològicament millors, però també és cert que un abocador, si es fa 
ben fet, es pot construir a qualsevol lloc. 
 

Informa que, encara que sigui una possibilitat que descarta en principi, hi 
ha autorització per poder dur les cendres a la península. Aquesta possibilitat constitueix 
una garantia que permetria solucionar qualsevol emergència i que només es faria servir 
si es donava aquest cas.   
 

Pel que fa al segon punt de la proposta manifesta que accepta la 
modificació, però recorda que la intenció de la delegació era poder agilitar els tràmits 
diaris i reservar els grans temes per al Ple. 
 

El Sr. Grosske (EU). Recorda que la presidenta de vegades utilitza els 
prerrogatives que té de moderar els debats per introduir comentaris o bromes que 
afecten EU. Pensa que si una broma no fa gràcia a tothom, és una broma de mal gust i 
en aquest cas ho ha estat perquè ha molestat EU. Demana que si la presidenta 
considera que EU coincideix amb el PP intervengui en el debat i ho argumenti, però 
que no utilitzi les prerrogatives  de moderar per fer aquest tipus de comentaris. 
 

En resposta al Sr. Antich opina que el fet que Tirme hagi començat les 
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feines preparatòries per construir l'estació no eximeix de l'obligació contractual. Pensa 
que, jurídicament, és important que quan una corporació diu que una concessionària té 
una obligació pugui recolzar aquesta afirmació en una obligació contractual adquirida, 
cosa que no figura en l'expedient d'avui. 
 

Per  altra banda, reconeix que hi ha solucions provisionals en relació a la 
mancança de les estacions de transferència i que permeten que Son Reus funcioni, 
però també opina que unes solucions provisionals corresponen a un funcionament 
provisional i no definitiu. Igual passa amb l'abocador, en relació al qual hi ha una 
solució provisional. 
 

La possibilitat de dur les cendres a la península és una possibilitat i res 
més. Per això el fet d'aquesta possibilitat és una qüestió jurídicament intranscendent. 
 

Resumeix la intervenció afirmant que no s'aguanta jurídicament  
fonamentar una autorització definitiva per a vint anys sobre aquestes solucions 
provisionals. 
 

La presidenta comenta que el sentit de l'humor és la darrera cosa que 
s'ha de perdre. Recorda que des de la funció que té de moderadora permet de forma 
generosa i tolerant que s'expressin totes les opinions. Lamenta que no li hagi agradat el 
comentari i assegura que des de la Presidència no hi ha hagut la més mínima intenció 
de molestar el seu grup.   
 

Comenta que si UM ara vota amb el PP, també ho fa amb el PSOE i amb 
el PSM, de manera que en pur raonament democràtic, aquesta majoria té la raó.   
 

Comparteix la preocupació per la possibilitat que les cendres puguin anar 
a la península, però allò que la preocupa més és que se n'hi vagin els doblers dels 
mallorquins. 

El Sr. Rovira (PP) concreta la proposta de modificació que ha fet abans. 
Es tractaria d'incorporar el text següent: "Aquesta delegació no afectarà les decisions 
que s'hagin de prendre sobre la ubicació de l'abocador de cendres que, per tant, 
continuaran essent competència del Ple". 
 

El Sr. Antich (PSOE), en resposta al Sr. Grosske, argumenta que es 
tracta d'una concessió administrativa i, per tant, l'administració contractant, per raó 
d'interès públic pot ordenar a la concessionària que faci certes actuacions en relació a 
la concessió. Recorda que l'embalatge prové del fet que el Consell mateix ha aturat la 
tercera línia amb la intenció d'afavorir el sistema de compostatge i reciclatge. Així que 
el Consell pot ordenar aquestes accions; una altra cosa és acordar-ne el preu. Fa notar 
que, de fet, hi ha un acord també amb el preu, ja que la concessionària ha presentat 
una proposta de preu inclosa en les tarifes i el Consell les accepta. Per això entén que 
les decisions estan prou fonamentades i que no hi ha lloc a recurs. 
 

En relació a les autoritzacions informa que les llicències són llicències 
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definitives, ja que per a llicències d'activitats no existeix la figura de llicència provisional. 
 

Fa notar que els instruments que falten són mínims, comparats amb la 
inversió total en el sistema d'eliminació i que l'empresa mateixa hi aporta les solucions 
perquè es pugui posar el servei en funcionament. 
 

Aquestes raons unides a la consciència de saber que s'eviten els 
abocadors incontrolats, fan que el Consell pugui aplicar la facultat interpretativa que 
permet la Llei de contractes de l'Estat i es pugui decidir la posada en funcionament del 
sistema, a pesar de la manca d'aquests instruments, ja que per damunt de tot, ha de 
prevaler l'interès públic. 
 

Pel que fa al transport de cendres fora de l'illa, assegura que no es tracta 
d'una qüestió intranscendent, sinó d'estar-hi a favor o en contra. Assegura que des de 
la Comissió no es vol fer servir aquesta possibilitat que constitueix només una 
assegurança contra imponderables, però que no és, repeteix, intranscendent. 
 

Accepta el text de la modificació proposada pel Sr. Rovira. 
 

El Sr. Grosske (EU) matisa que no ha dit que el transport de cendres a la 
península sigui un tema intranscendent, sinó que ha dit que el fet que Tirme tengui 
unes autoritzacions per fer-ho és jurídicament intranscendent a l'hora de saber si 
l'acord de posada en marxa definitiva és correcte o incorrecte. 
 

En resposta a la presidenta considera que no és correcte dir que és té la 
raó perquè l'acord és majoritari. Si l'acord és majoritari vol dir que es tracta d'una 
decisió democràtica, que té una gran capacitat de representació política i social i que 
és una decisió que, com a democràtica, s'ha d'acatar. Però no es pot dir que la majoria 
té la raó, perquè seria tant com dir que les minories són irracionals, quan el fonament 
de la democràcia és concedir la possibilitat d'esser raonable a qualsevol posició 
política. La raó és un problema de debat intel⋅lectual i no de legitimitat democràtica, 
conclou. 
 

 
Se sotmet la proposta a votació i s'aprova, amb la modificació proposada 

pel Sr. Rovira, per vint-i-set vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dos en 
contra (EU). 
 
 
 

PUNT 5.- AUTORITZACIÓ PER A LA SUBCONTRACTACIÓ PER TIRME, S.A. 
A L'EMPRESA TRANSPORTES MARITIMOS DE ALCUDIA, S.A., DEL TRANSPORT 
DELS RSU DE LES ESTACIONS DE TRANSFERÈNCIA FINS A SON REUS. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de 
Medi Ambient i Ordenació del Territori: 
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" Atès l'escrit de TIRME, S.A., de data 18 de novembre 1996, sol⋅licitant 

autorització per a procedir a la subcontractació del transport dels RSU des de les 
estacions de transferència fins a Son Reus. 
 

 Atès l'informe de l'Inspector de Servei de data 26 de novembre de 1.996, i atès 
l'informe del Secretari-Assessor Jurídic de la Comissió de Medi Ambient: Ordenació del 
Territori del Consell Insular de Mallorca, de data 3 de desembre de 1996, especificant 
la necessitat d'autorització expresa per part del Consell Insular de Mallorca d'aquesta 
subcontractació en aplicació de la clàusula núm. 36 del Plec de Condicions Jurídiques, 
Administratives i econòmiques que regeixen la Concessió per  concurs de la gestió dels 
RSU de Mallorca, la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori  eleva a Ple, la 
següent proposta d' 
 

A C O R D  
 

Autoritzar a "TIRME, S.A.", concessionària del  servei de gestió dels RSU de 
Mallorca, la subcontractació en favor de l'empresa "TRANSPORTES MARITIMOS  DE 
ALCUDIA, S.A." del transport del RSU des de les Estacions de Transferència fins a 
Son Reus. Cas de realitzar-se aquesta subcontractació, TIRME, S.A.  no quedarà 
rellevada de cap de les responsabilitats i obligacions  derivades del contracte i es farà 
responsable pels actes, errors o negligències del subcontratista com si es tractàs 
d'actes propis, sense perjudici de la responsabilitat del subcontratista i, en tot cas, el 
concessionari TIRME, S.A. quedarà obligat solidàriament i amb expressa renúncia als 
beneficis de divisió, ordre i excussió respecte a les obligacions assumides pel 
subcontratista amb tercers, quedant el Consell Insular de Mallorca sempre al marge de 
les relacions entre el concessionari i el subcontratista." 
 
 

El Sr. Antich (PSOE) anuncia que la proposta respon a la sol⋅licitud de 
Tirme i que l'avalen els informes jurídics i tècnics.  
 

Introdueix l'esmena de fixar el termini d'un any per a l'autorització de la 
subcontractació.  
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova, amb la modificació  proposada 
pel Sr. Antich, per vint-i-set vots a favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dos en 
contra (EU). 
 
 
 

HISENDA ESPECIAL DE COMPTES 
 
 

PUNT 6.- PROPOSTA DE MODIFICACIó DE L'ORDENANÇA FISCAL 
DE LA TAXA PER A TRACTAMENT I TRANSFERèNCIA I TRANSPORT DELS 
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RESIDUS SòLIDS URBANS DE L'ILLA DE MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió d'Hisenda i 
Especial de Comptes: 

 
" Vist que el Consell Insular de Mallorca, en sessió celebrada dia 12 

d'abril va aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de la taxa per tractament i 
transferència i transport de residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca i les tarifes per a 
1996,  i que l'aprovació definitiva, resoltes les reclamacions presentades contra els 
acords provisionals, es va acordar pel Ple en sessió celebrada el 23 de desembre de 
1996.   
 

Vist, d'altra banda, que d'acord amb el contracte de concessió del servei 
de gestió dels residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca, s'ha de procedir a la revisió de 
la tarifa a aplicar per a l'any 1997. 
 

Vist també l'informe tècnic econòmic relatiu a la modificació de la Tarifa 
per a 1997 de data   27 de gener de 1997 i els informes de Secretaria i Intervenció de 
data 27 de gener de 1997 aquesta Presidència proposa al Ple del Consell Insular de 
Mallorca, la següent  
 

PROPOSTA D'ACORD 
 
"1r.- Aprovar inicialment la modificació de l'acticle quart i Disposició Final 

de l'Ordenança reguladora de la taxa per tractament i transferència i transport de 
residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca, en els termes que es contenen en el text 
annex. 
 

2n.- De conformitat amb alló que disposa l'article 17.1 de la Llei 39/1988, 
el present Acord provisional, i també el referit text annex, s'esposaràn al públic en el 
tauler d'annuncis d'aquest Consell Insular durant el termini de trenta dias hàbils, a fi de 
que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que 
estimin oportunes. 
 

3r.- Aquesta exposició al públic s'annunciarà 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 annunci en el BOCAIB. 

 
4rt.- 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." 
 
 

TEXT ANNEX.- 
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MODIFICACIó DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A 
TRACTAMENT I TRANSFERèNCIA I TRANSPORT DELS RESIDUS SòLIDS URBANS 
DE L'ILLA DE MALLORCA. 
 

ARTICLE QUART.- 
 

La tarifa a aplicar es de 6.004 pta./tonelada de residus. 
 

DISPOSICIó FINAL 
 
La present Ordenança Fiscal, la redacció definitiva de la qual va aprovar 

el Ple de la Corporació en sessió de dia    de 199 , entrarà en vigor el mateix dia en que 
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i serà 
d'aplicació a partir de l'entrada en funcionament del servei de gestió dels residus sòlids 
urbans de l'illa de Mallorca. 
 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Considera que l'aprovació de la taxa té una 
relació directa amb l'aprovació de les tarifes, debatudes i aprovades en el punt 3 
d'aquest mateix ordre del dia. Assumeix  com a pròpia la defensa de les tarifes que hi 
ha fet el Sr. Antich. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
 


