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ACTA DE  LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA I AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA 
DEL PLE DEL   CONSELL  INSULAR  DE  MALLORCA DE VINT-I-SET DE  
JULIOL DE  MIL  NOU-CENTS NORANTA-VUIT. 

 
 
 

A les onze hores i cinc minuts del dia vint-i-set de juliol de 
mil nou-cents noranta-vuit 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: 

Hble. Sra. Presidenta: Maria Antònia Munar Riutort. 

 

Hbles. Srs. Consellers:   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 Flaquer Riutort, 
Carlos Felipe Cañellas Fons, José Ramón Orta Rotger, Juan Verger Pocoví,  
Bartomeu Blanquer i Sureda, María Salom i Coll, Guillermo Vidal i 
Bibiloni, José Maria Gonzàlez i Ortea, Andres Crespí i Plaza, Francisco 
Antich Oliver, , Francesc Triay Llopis, Antoni Alorda i Vilarrubias, Juan 
Mesquida Ferrando, Damià Pons i Pons, Antonio José Diéguez i Seguí, 
Catalina Mercedes Amer i Riera, Francesc Quetglas i Rosanes, Catalina 
Maria Bover i Nicolau, Damià Pons i Pons, Pere Sampol i Mas, Antoni Sansó 
Servera, Antonio Pascual i Ribot, Eberhard Grosske i Fiol, Maria Margarita 
Thomas i Andreu, Joana Ana Vidal Burguera.   

 

Consellers que excusen la seva assistència: Hbles. Srs. 
Alejandro Pablo Espinós Bonmatí i  Maria Rosa Estaras Ferragut,  

 
 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 
Interventora Adjunta: Sra. Brigida Llinas Ferrer. 

 

  El Sr. Orta (PP) entra al punt 12, el Sr. Blanquer (PP) surt al 
punt 6 i es reincorpora al punt 7, la Sra. Pilar Ferrer(PP) surt al punt8 
i entra al punt 12, el Sr. Verger(PP) surt al punt 20, el Sr. Riera(PP) 
surt al punt 20. 

  La Presidenta Sra. Maria Antònia Munar i Riutort abandona la 
sala en el punt 20, ja no es torna reincorporà i assumeix la presidència 
el Sr. Joan Francesc Triay Llopis. 
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  PUNT 1.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DEL 
PLE CONVOCAT. 

 
Abans de començar la sessió, la presidenta sol⋅licita la 

declaració d'urgència, motivada per la urgència mateixa de diversos punts 
de l'ordre del dia.   

 
S'aprova la declaració d'urgència per unanimitat.   

 

          PUNT 2.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (06-07-98). 
 
S’aprova l’acta per unanimitat. 

 
  

PRESIDÈNCIA. 
 
 
  PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 
  Es dóna compte dels següent decrets: 
 
          “ ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en 
el recurs contenciós-administratiu interposat pel Sr. Rubén Enrique Canet 
contra "la resolució dictada per la Presidenta del Consell Insular de 
Mallorca, de data 24 de març de 1998, quant desestimatòria de les 
pretensions deduïdes mitjançant escrit de data 10 de març del mateix any, 
per esser contrària a dret i lesiva". Actuacions 841/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat 
l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 30 de juny de 1998, aquesta 
Presidència, per raons d'urgència 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 Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell 
Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer i 
la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen 
de España Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 
    Que es doni compte de la present resolució al Ple, a la primera 
sessió que farà per a la seva ratificació.” 
 

Es ratifica el decret per unanimitat.   
 
 
  “ ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears en el recurs contenciós administratiu interposat per la Procuradora 
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Sra. Monserrat Montane Ponce, en representació del Sr. Wolf Siegfried 
Wagner, contra "acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, de 6 d'abril 
de 1998, relatiu a la imposició d'una multa per infracció urbanística 
consistent en la construcció d'un camí sobre parcel.la 157-E del polígon 33 
de Manacor, per una quantitat de 1.231.019 pta.". Actuacions 911/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat 
l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 7 de juliol de 1998, 
aquesta Presidència, per raons d'urgència 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 Justícia de les Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació 
del Consell Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. María Luisa 
Vidal Ferrer i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i 
la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei 
Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, a la primera 
sessió que farà per a la seva ratificació.” 
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
 
          “ ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el 
recurs contenciós administratiu interposat pel Procurador Sr. Miguel Buades 
Salom, en representació de l'Ajuntament d'Escorca contra "l'acord del Ple 
del Consell Insular de Mallorca, de data 6 d'abril de 1998, pel qual se 
sanciona a l'Ajuntament d'Escorca amb una multa d'un milió de pessetes per 
infracció prevista a l'art. 76.1.c) en relació amb l'art. 23, ambdós de la 
llei 16/1985 de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol". Actuacions 
910/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat 
l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 7 de juliol de 1998, 
aquesta Presidència, per raons d'urgència 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 Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell 
Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer i 
la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen 
de España Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, a la primera 
sessió que farà per a la seva ratificació.” 
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Es ratifica el decret per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, 
EU) i tretze abstencions (PP, Mixt).   
 
 
  “ ASSUMPTE: compareixença com a codemandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears en el recurs contenciós administratiu interposat per la Procuradora 
Sra. Monserrat Montane Ponce, en representació dels Srs. Pedro, Juan, Angela 
i Gloria Servera Castiñeiras, contra "l'acord de la Comissió Insular de 24 
de juliol de 1997, d'aprovació definitiva de les normes de Planejament del 
Polígon 4.21 de Manacor, i contra l'Acord del Consell Insular de Mallorca 
d'1 de juny de 1998 pel qual es desestima el recurs ordinari". Actuacions 
993/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat 
l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 16 de juliol de 1998, 
aquesta Presidència, per raons d'urgència 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 Justícia de les Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació 
del Consell Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. María Luisa 
Vidal Ferrer i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i 
la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei 
Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, a la primera 
sessió que farà per a la seva ratificació.” 
 

Es ratifica el decret per unanimitat.   
 
 
  “ ASSUMPTE: compareixença com a codemandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears en el recurs contenciós administratiu interposat pel Procurador Sr. 
Juan Cerdó Frías, en representació d'ASGISA, Asesoramiento de Empresas S.A., 
contra l'acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 4 de maig de 1998, 
relatiu a la suspensió de la vigència del Pla General d'ordenació urbana de 
Llucmajor. Actuacions 983/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat 
l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 16 de juliol de 1998, 
aquesta Presidència, per raons d'urgència 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 Justícia de les Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació 
del Consell Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. María Luisa 
Vidal Ferrer i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i 
la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a 
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l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei 
Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, a la primera 
sessió que farà per a la seva ratificació.” 
 

   
Es ratifica el decret per unanimitat.   

 
 
          “ ASSUMPTE: Compareixença a les Actuacions judici verbal 663/98 
davant el Jutjat de Primera Instància Num. 3, Secció 03 de Palma, sobre 
Recurs a la Resolució Administrativa de desemparament, interposat pel 
Procurador Sr. Jesús Molina Romero en presentació de la Sra. Maria del 
Carmen Jimenez Romero. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de dia 22 de 
juliol de 1998 i amb fonament del que preveu l'article 34.1.h) de la Llei 
7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, resolc que el 
Consell Insular de Mallorca comparegui a les meritades Actuacions Judici 
Verbal número 663/98 seguides davant el Jutjat de Primera Instància núm. 3, 
Secció 03, de Palma, mitjançant els lletrats adscrits a l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M. Srs. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i Carmen de España 
Fortuny, indistintament que, en base a l'article 447.2 de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial, assumiran la representació i direcció d'aquest. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, en la primera 
sessió que farà, per a la seva ratificació.” 
 
 
  Es ratifica el decret per unanimitat.   
 
 

“ ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el 
recurs contenciós administratiu interposat pel Procurador Sr. Gabriel Buades 
Salom, en representació de CALA CRISTAL S.A. contra "acord de la Comissió 
Insular d'Urbanisme de 25.4.97, d'aprovació definitiva de les Normes de 
Planejament acordada l'11.11.96 i contra l'acord del Ple de 4 de maig de 
1998, pel qual es desestima el recurs ordinari". Actuacions 1014/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat 
l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 23 de juliol de 1998, 
aquesta Presidència, per raons d'urgència 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 Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell 
Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer i 
la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen 
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de España Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, a la primera 
sessió que farà per a la seva ratificació.” 
 

Es ratifica el decret per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, 
EU) i tretze abstencions (PP, Mixt).   
 
 
           “ ASSUMPTE: compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears en el recurs contenciós administratiu interposat per la Procuradora 
Sra. Beatriz Ferrer Mercadal, en representació del Sr. Miguel Sbert Dols, 
contra "acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, d'1.6.98 pel que es 
desestimen les al.legacions formulades en expedient de disciplina 
urbanística núm. 96/06 pel que se li imposa una multa al recurrent". 
Actuacions 1064/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat 
l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 23 de juliol de 1998, 
aquesta Presidència, per raons d'urgència 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 Justícia de les Illes Balears en dit recurs. Assumirà la representació 
del Consell Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. María Luisa 
Vidal Ferrer i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i 
la Sra. Carmen de España Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a 
l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei 
Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, a la primera 
sessió que farà per a la seva ratificació.” 
 
 
  Es ratifica el decret per unanimitat. 
 
  “ ASSUMPTE: Compareixença com a demandat davant la Sala 
Contenciosa-Administrtiva del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el 
recurs contenciós administratiu interposat pel Procurador Sr. Juan Cerdó 
Frías, en representació del Sr. Guillermo Alcover Bretin i altres contra 
"acord de la Comissió Insular d'Urbanisme de 25.4.97, d'aprovació definitiva 
de les Normes de Planejament de Calviá, derivades de la suspensió del 
planejament d'11.11.96 i contra l'acord de 4 de maig de 1998, pel qual es 
desestima el recurs ordinari". Actuacions 984/98. 
 
  Vist el meritat recurs contenciós-administratiu i examinat 
l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 23 de juliol de 1998, 
aquesta Presidència, per raons d'urgència i amb fonament a l'article 34.1.h) 
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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 Justícia de Balears en dit recurs. Assumirà la representació del Consell 
Insular de Mallorca la Procuradora de Palma Sra. Maria Luisa Vidal Ferrer i 
la direcció tècnica el Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen 
de España Fortuny, indistintament, lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica 
del C.I.M., en base a l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, a la primera 
sessió que farà per a la seva ratificació.” 
 

Es ratifica el decret per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, 
EU) i tretze abstencions (PP, Mixt).   
 
 
  PUNT 4.- DONAR COMPTE DELS EXPEDIENTS 4, 5, 6 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 1998. 
 
   
   Es dóna compte dels seguents expedients: 
 
 
  EXPEDIENT Nº 4 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOSTS DE 
1.998. 
 

 “la qui subscriu, Presidenta d’aquest Consell Insular, en 
justificació del 4rt.expedient de modificació de crèdits en el pressupost 
de 1998, per incorporació de romanents, ROM-2/98), a proposta dels 
responsables dels serveis afectats, exposa la següent 

 

MEMÒRIA 

 

 Aplicant els articles 163 de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 47 i 48 del R.D. 500/1990, de 
20 d’abril y Base 13 de les d’execució del Pressupost General per a 
l’exercici de 1998, es procedeix a confeccionar el present expedient 
d’incorporació de romanents de crèdit en el Pressupost de Despeses de 
l’exercici 1998, que correspon a crèdits de l’exercici de 1997 i 
anteriors, en els quals queda justificada l’existència de suficients 
recursos financers. Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la 
següent: 

 

PROPOSTA D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 

 

 Aprovar l’expedient núm. 4 de modificació de crèdits en el 
pressupost de despeses de 1998, per incorporació de romanents (ROM-2/98) 
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corresponents a partides de l’exercici de 1997, sense finançament afectat, 
i d’altres d’exercicis anteriors a 1997, amb finançament afectat, en les 
quals queda justificada l’existència de crèdit,  quedant les noves 
partides pressupostàries de la següent forma: 

 

A) AUGMENT DE DESPESES (PARTIDES AMB FINANÇAMENT AFECTAT) 

Partida Denominació Import 

70.51800.22786 Estudis i treballs tècnics P.O.S. 2.371.277 

 TOTAL  2.371.277 

 

B) AUGMENT DE DESPESES (PARTIDES SENSE FINANÇAMENT AFECTAT) 

Partida Concepte Import 

10.12120.62280 Obres millora Sveis.Generals 4.736.514 

10.12120.62380 Maquinària,instal.Sveis.Grals.  25.000.000 

10.12120.62580 Mobiliari i estris Svs.Generals 400.000 

10.12120.63580 Reposició mobiliari Sveis.Generals 875.800 

10.12140.62680 Equips informàt.Svei.d’Informàt. 10.680.213 

10.43220.62280 Obres millora edificis corporació 1.090.862 

 

20.45130.22684 Public./activ.soc-cult.Cut.i Pat. 1.159.998 

20.45130.76280 Aport.a Aj.Cultura i Patr.Hist. 15.000.000 

20.45310.76280 A Ajuntaments:Rest.Patr.i Façanes 9.000.000 

20.45310.78080 Subv.a fam.o inst.s/fi lucre R.P. 16.000.000 

20.45440.62880 Adquisició patrimoni bibliogràfic 2.689.193 

20.45820.62580 Mobiliari i estris Can Sabater 3.006.259 

20.45900.62880 Fons bibliogr.:Suport genèric 2.970.187 

 

40.31300.62380 Maquinària i instal.Llar Ancians 4.000.000 

40.31300.63580 Mobiliari i estris rep.Llar Ancians 64.000 

 

50.43210.22786 Estudis i treb.tècn. O.T./habitab. 4.392.000 

50.43210.22787 Redacció Pla territ. de Mallorca 6.000.000 

50.51100.61280 Obres cons/repos.Carret. i Camins 96.325.813 

50.51100.61281 Obres neteja entorn Carret.i Camins 8.000.000 

50.51100.62380 Maquinària i alt. Carret.i Camins 1.499.007 
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50.53300.63280 Obres reposició Sa Dragonera 7.000.000 

  

70.75110.62680 Equips informàt.Sveis.d’Inf.Tur. 100.000 

70.75120.62380 Maquinàr.i instal.l Foment i Oc. 400.000 

  

 TOTAL   220.389.846     
     

 TOTAL INCORPORACIONS A + B   222.761.123   

AUGMENT EN INGRESSOS: 

99.87002        Romanent de tresoreria p/incor- 

                poració de crèdits 222.761.123  

                

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost.” 

   

EXPEDIENT Nº 5 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 
1998. 
 
  
  La qui subscriu, Presidenta d'aquest Consell Insular, per decret 
de dia deu de juny de 1998, ordenà la incoació d'un expedient de 
modificació de crèdits en el pressupost de despeses de l'exercici de 1998 
per generació de crèdits, i vists els antecedents que figuren a 
l'expedient, en  
justificació de l'expedient núm.5 de modificació de crèdits en el 
pressupost de 1998 per generació de crèdits, (GEN-2/98) exposa la següent 
 
MEMÒRIA 
 
  Aplicant els articles 162 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, 43, 44 i 45 del RD 500/1990, de 20 
d'abril y Base 12 de les d'execució del Pressupost General per a 
l'exercici de 1998, es procedeix a confeccionar el present expedient de 
generació de crèdits en el Pressupost de Despeses de l'exercici 1998, per 
existir els compromisos ferms  d'aportació, drets reconeguts o drets 
reconeguts i recaptats prevists als articles esmentats, i que figuren  a 
l'expedient. 
 
  Per tot això, es proposa a la Comissió de Govern la següent: 
 

PROPOSTA DE GENERACIÓ DE CRÈDITS 
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  Aprovar l'expedient núm. 5 de modificació de crèdits en el 
Pressupost de Despeses de 1998 per generació de crèdits (GEN-2/98), 
d'acord amb el següent detall: 
 
A) AUGMENT DESPESES  
  
Partida    Denominació     Import 
 
50.44400.48911 Fundació Deixalles (Projecte ADAPT-1) 3.000.000  
         
                TOTAL AUGMENT DESPESES 3.000.000     
 
 
B) AUGMENT PREVISIONS INGRESSOS 
 
* (DRETS RECONEGUTS I RECAPTATS) 
 
Partida    Denominació     Import  
  
99.439901 Ingressos no prevists  3.000.000     
 
 TOTAL 3.000.000    
 
 TOTAL AUGMENTS PREVISIONS D’INGRESSOS 3.000.000   
             
  Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost.” 
 
 

EXPEDIENT núm. 6 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL  PRESSUPOST DE 
1998. 
 
  La qui subscriu, Presidenta d'aquest Consell Insular, per Decret 
de dia vint-i-cinc de juny de mil nou-cents noranta vuit, ordenà la incoació 
d'un expedient de modificació de crèdits en el pressupost de despeses de 
1998 , a proposta dels responsables del serveis afectats, i, tot en 
justificació de l'expedient núm. 6 de modificació de crèdits al pressupost 
de l'exercici de 1998 per transferències (TR-2/98), exposa la següent  
      
MEMòRIA 
 
  Aplicant els articles 160 i 161 de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 40, 41 i 42 del RD 500/1990, de 
20 d'abril y Base 11 de les d'execució del Pressupost General per a 
l'exercici de 1998, es procedeix a confeccionar el present expedient de 
modificació de crèdits per transferències entre partides pressupostàries amb 
diferent vinculació jurídica incloses a un mateix grup de funció. Per tot 
això, es proposa a la Comissió de Govern la següent 
  
PROPOSTA D'ACORD    
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  “Aprovar l'expedient núm. 6 de modificació de crèdits al 
Pressupost de 1998 per transferències (TR-2/98) entre partides 
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica que afecten a un mateix 
grup de funció, o a crèdits de personal inclosos a diferents grups de 
funció, d'acord amb el següent detall: 
 
A) RELACIó D'AUGMENTS DE CRèDITS P/TRANFERèNCIES: 
---------------------------------------------------------------- Codi  
  Concepte         Import 
---------------------------------------------------------------- 
10.22300.62300 Maquinària i altres Bombers de Mca. 25.000.000 
20.45110.14100 Altre personal subst.C.C.La Misericòrd 7.592.985 
20.45110.16000 Seguretat Social C.C.La Misericòrdia 2.346.240 
40.31330.20900 Lloguer d’altre immob.Svs.transf,A.S. 320.000 
40.46300.22706 Estudis i treb.tècnics Prom.sociocult. 2.000.000 
50.53300.62200 Obres millora Sa Dragonera 1.808.912 
50.53300.62300 Maquinària i instal.l.Sa Dragonera 802.760 
50.53300.62500 Mobiliari i estris Sa Dragonera 2.199.858 
70.32200.23101 Locomoció Fodesma 2.000.000 
    
           TOTAL AUGMENTS P/TRANFERèNCIES........     44.070.755 
      
 
 
 B) RELACIó DE BAIXES P/TRANSFERèNCIES: 
---------------------------------------------------------------- 
 Codi        Concepte          Import 
---------------------------------------------------------------- 
10.22300.62200 Edificis i altres const.Bombers de Mca 25.000.000 
20.45400.22706 Estudis i treballs tècnics Bibl.Arx.    8.551.851 
20.45310.22706 Estudis i treb.tècnics Svei.Patrimoni 1.387.374 
40.31330.22105 Productes aliment.Svs.transf.d’A.Social 320.000 
40.46300.48903 Altres transferències Aules 3ª Edat 2.000.000 
50.53300.63200 Obres reposició Sa Dragonera 4.811.530 
70.32200.22199 Altres subministraments Fodesma 2.000.000 
 
 TOTAL BAIXEX P/TRANSFERÈNCIES 44.070.755    
         
TOTAL BAIXES P/TRANSFERèNCIES    44.070.755  
             
  Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost.” 
 
  Aprovats per la Comissió de Govern de dia 29 de juny de 1998. 
   

El Ple en resta assabentat. 
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PUNT 5.- DONAR COMPTE DE LES ACTUACIONS REALITZADES DESPRÉS DE 
L´ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D´INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES  A  F.C.C. S.A. 
PER ACORD DEL PLE DE DIA 22 DE DESEMBRE DE 1997 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

“ El passat dia 17 de juny de 1998 l´empresa FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A ha començat a prestar el servei 
d´inspecció tècnica de vehicles que li fou adjudicat per acord del Ple 
del Consell de Mallorca de dia 22 de desembre de 1997. Aquest acord, en 
el punt quart, facultava a la “ Presidència del CIM pel desenvolupament i 
execució dels precedents acords.” 

 
A continuació passo a explicar les actuaciones administratives 

realitzades des de l´acord esmentat fins a la presa de possessió de la 
societat adjudicatària en la prestació del servei. 
 

Primerament, va esser necessari notificar l´acord a totes les 
empreses que havien participat al concurs, a la que resultà adjudicatària 
i al Tribunal Superior de Justícia de Balears, ja que l´acord s´havia prés 
en execució d´una sentència i de dos actes judicials. 

 
          El dia 13 de febrer de 1998 la Sala del Contenciós-Administratiu 
del T.S.J.B.ens comunicà una Providència que disposava: “…se tiene por 
ejecutada la sentencia recaida en los autos de donde dimana la presente 
pieza, en su consecuencia, procédase al archivo de la misma.” 
 
          Aquesta Providència ens donava la seguretat jurídica necessària 
per continuar en l´execució de l´acord de Ple esmentat, que fou publicat 
en el B.O.C.A.I.B. núm.31, de dia 7 de març de 1998. 

 
El plec de condicions determinava que el contracte s´havia de 

formalitzar en escriptura pública, per a la qual cosa fou necessari 
sol·licitar al Col·legi Oficial un Notari pel torn d´ofici. El dia 16 de 
març de 1998 ens fou designat el Notari Sr. Eduardo Urios  
Camarasa. 
 
          En compliment de la legislació de contractes de la 
administracions públiques i del plec de condicions, l´empresa F.C.C. va 
constituir fiança definitiva per import de cinc milions de pessetes i va 
presentar els corresponents certificats de que es trobava al corrent de 
les seves obligacions tributàries i de també respecta de la Seguretat 
Social. 
 

L´acord de 22 de desembre de 1997 disposava al punt 2: 
  
          “Requerir a l´entitat mercantil “ITEMA, S.A. “ perquè reintegri 
al Consell Insular de Mallorca la quantitat de 352.213.736.-pta, “rebudes 
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com a liquidació de la concessió” que s´haurà de fer efectiva en el moment 
en que la nova concessionària es faci càrrec del servei.” 
 
           D´acord amb aquesta previssió, ITEMA,S.A. el dia 11 de juny de 
1998 va abonar al Consell de Mallorca les següents quantitats: 
 352.213.736 ptes en execució de l´acord abans esmentat. 
  

247.213.736 ptes en concepte de valor amortitzat de les 
instal·lacions d´ITEMA  afectes al servei de la Inspecció Tècnica de 
Vehicles de Mallorca a la data d´entrega de les mateixes, l´1 de juliol de 
1997. 
 
     19.141.074 ptes en concepte del 16% d´I.V.A. sobre l´import de la 
maquinària, instal·lacions, mobiliari,…valorat en 119.631.714. 
 

A la vegada ITEMA S.A ha venut a FCC mitjançant escriptura 
pública otorgada davant el Notari abans esmentat i el mateix dia 11 de 
juny de 1998 el conjunt de terrenys i instal·lacions que havia construit 
conegudes com Estacions “ PALMA II “, “ INCA “, i “MANACOR”.                      
 

Aquest mateix dia 11 de juny de 1998 es va susbcriure davant el 
Notari indicat el contracte d´adjudicació del servei d´inspecció tècnica 
de vehicles a F.C.C. i d´acord amb la potestat que es va reservar 
l´administració a la condició tercera de l´avantprojecte d´explotació, es 
va fixar  que la ubicació de les instal·lacions de reconeixement seria 
als emplaçaments anomenats “PALMA”, “INCA” i “MANACOR”. També es va cedir 
a l´empresa indicada les instal·lacions de propietat del Consell de 
Mallorca anomenades “PALMA I “ com preveu el plec de condicions. 

 
Finalment, també s´ha procedit a la devolució de la fiança 

definitiva que havia constituit ITEMA S.A. per import de cinc milions de 
pessetes.”  
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Demana, ja que no consta a 
l'informe, si la plantilla l'ha assumida aquesta empresa.   

 
La presidenta informa que la totalitat de la plantilla s'ha 

acollit a l'oferta de l'empresa.   
 
El Ple en resta assabentat. 

 
 

PUNT 6.- MOCIÓ DE PRESIDENCIA SOBRE TRANSFERÈNCIA D’ACCIONS DE 
GESTUR BALEAR, S.A. ALS CONSELLS INSULARS 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
  “ L’empresa GESTUR BALEAR, S.A. va ser constituïda l’any 1980 
amb la finalitat d’oferir serveis urbanístics de promoció de sòl, 
especialment dins l’àmbit del sòl industrial als ajuntaments i altres 
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promotors. La composició accionarial estava circumscrita exclussivament a 
SEPES (SOCIEDAD ESTATAL DE PROMOCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SUELO), Consells 
Insulars, Govern Balear i Caixes d’estalvi (“La Caixa” i “Sa Nostra”).  
Cal destacar que el Govern Balear tenia una participació mínima (5,33 %), 
mentres que la del Consell de Mallorca, el segón accionista, era del 18,66 
%. L’accionista més important, encara que minoritari era SEPES, amb un 
49,33 %.   
 
  Per Reial Decret 620/98 de 17 d’abril, l’Estat ha transferit al 
de les Illes Balears la titularitat de 132 accions de l’empresa GESTUR 
BALEAR, S.A., per acord de la Comissió Mixta de transferències de 5 de 
març de 1998. L’acord ha estat efectiu a la darrera reunió del Consell 
d’Administració i de la Junta General d’accionistes de GESTUR, el passat 
dia 7 de juny, quan han tingut lloc els canvis corresponents al Consell 
d’Administració de l’entitat. 

 
  El fonament competencial d’aquesta transferència és l’article 
10.3 de l’Estatut d’Autonomia (competència exclussiva de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears en ordenació del territori, urbanisme i 
habitatge). L’àmbit competencial de GESTUR BALEAR, S.A. es limita a 
l’urbanisme, atès que qüestions com ordenació del territori o habitatge 
romanen fora del seu objecte social. 
 
  Això no obstant, la competència urbanística, en l’àmbit de les 
Illes Balears, ha estat transferida amb caràcter de pròpia als Consells 
Insulars, la qual cosa fa inconvenient i inconseqüent que sigui el Govern 
Balear qui ostenti la titularitat de les accions d’una empresa el 
naixement de la qual va ser impulsat per les institucions per constituir-
se en eina estratègica de la política urbanística, en el camp de la 
gestió. 
 
         Així doncs, transferides les accions al Govern de la Comunitat, 
pertoca ara una distribució d’aquest patrimoni entre els Consells 
Insulars, que són els titulars de la competència esgrimida per produïr la 
transferència des de la Societat Estatal a la Comunitat. 
 
 
  Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca acorda: 
 

 El Consell de Mallorca acorda elevar a la Comissió Tècnica 
Interinsular, per a la seva tramitació, la següent proposta: 

 “El Govern Balear traspassa als Consells Insulars el 80% de les 
accions de GESTUR BALEAR, S.A., que ha rebut de l’Estat, d’acord amb el 
R.D. 620/98, en proporció a la participació social actual de cada consell 
insular”. 

 
Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Informa que aquesta empresa es 

va constituir amb la finalitat d'oferir serveis de promoció de sòl i que 
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estava participada fonamentalment pel SEPES, en un 50% aproximadament de 
les accions, el segon accionista era el Consell de Mallorca, el tercer les 
caixes, després el Govern Balear i, finalment els altres dos consells. 
  

SEPES, continua, va transferir les seves accions, una 
transferència de patrimoni, no de competències, al Govern Balear. El Reial 
Decret que publica la transferència, la justifica en el fet que el Govern 
Balear té transferides les competències en matèria d'urbanisme.   

 
Com que la competència d'urbanisme, dins la Comunitat Autònoma, 

ha estat transferida al consells insulars, seria lògic que aquesta 
transferència patrimonial de l'Estat a la Comunitat Autònoma, tengués un 
segon pas de distribució envers els consells.  

 
El conseller que parla ja va anunciar dins el Consell 

d'Administració la intenció de formular aquesta proposta, que qualifica de 
generosa en relació als percentatges i que es faria d'acord amb la 
representació actual dels consells en GESTUR i que seria 80, 10, 10.   

 
 
Intervé el Sr. Grosske (EU). Anuncia el vot favorable del seu 

grup. Comenta que l'Estat té com a interlocutor únic a les Illes Balears 
el Govern Balear i, per tant, fa abstracció de la transferència del Govern 
als consells insulars. Pensa que ha d'esser, per tant, la Comunitat 
Autònoma que ha d'esser coherent amb aquesta distribució competencial i 
que les accions traspassades no han de romandre en mans de la Comunitat, 
sinó que han de passar als consells.   

 
Intervé la Sra. Salom (PP). Recorda que a GESTUR no hi ha ningú 

que hi tengui majoria absoluta, sinó que es tracta d'una empresa privada 
amb participació pública. Si bé és cert, continua, que el Consell té 
transferides les competències en matèria d'urbanisme, pensa que això no és 
un motiu suficient perquè les accions de GESTUR, que es dedica a oferir 
sòl industrial als ajuntaments, hagin de passar als consells. Per aquesta 
mateixa raó, comenta, també hi hauria de passar tot allò que té relació 
amb vivendes de protecció oficial.   

 
Pensa que ara que falta només un any per a les pròximes 

eleccions, no és el moment de plantejar noves competències. Recorda que el 
seu grup va presentar un calendari de transferències que el PP vol complir 
escrupolosament. No descarten que en el programa del 99 hi hagi un nou 
conjunt de traspassos.   

 
Pensa que el Consell, que demana noves competències, hauria 

d'esser més coherent i quan des del Parlament se'ls n'ofereixen de noves, 
hauria d'assumir aquesta responsabilitat, en comptes de negar-se a 
acceptar segons quines competències.   

 
Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Agraeix a EU el suport que ha 

anunciat. Pensa que tal vegada no s'ha explicat bé, ja que ell no ha fet 
cap reivindicació competencial, sinó que allò que reclama és un conjunt 
d'accions en funció d'una competència, urbanisme, que el Consell ja té 
transferida.   
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La competència d'urbanisme, insisteix, constitueix l'únic 
argument pel qual SEPES va transferir aquestes accions a la Comunitat. 
  

 
Recorda que el Consell va manifestar, ja des del principi, una 

voluntat de participació superior a la del Govern amb la subscripció d'un 
18'66 % de les accions inicials davant un 5'33% del Govern.   

 
Per altra banda, manifesta la sorpresa del seu grup per la 

intervenció de la Sra. Salom. Pensa que amb el PP hi ha un seriós problema 
d'interlocució. Recorda que va plantejar aquesta qüestió al Consell 
d'Administració de GESTUR i el president Sr. Ramis, conseller de Medi 
Ambient, va dir que la proposta s'estudiaria, s'atendria, que era lògica i 
que se'n parlaria i ara resulta que els representants del PP al Consell 
diuen que no. Es demana qui diu la veritat i qui no la diu. Es demana si 
el PP vol considerar aquesta proposta o no la vol considerar. Qualifica la 
situació d'incomprensible.   

 
La Sra. Salom (PP) afirma que el seu grup està disposat a 

parlar-ne, però, no ara, sinó en funció del calendari de transferències 
del seu grup. Insisteix en l'opinió que ara, al final de la legislatura, 
no és el moment oportú. Per això es nega a acceptar que hi hagi cap 
incoherència entre allò que diu el conseller de Medi Ambient i allò que 
ella diu. Si el Consell té interès a rebre competències, com afirmen, 
convida a acceptar les que els ofereix el Parlament.   

 
Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Insisteix que hi ha una 

incongruència entre les afirmacions del conseller i allò que diu la Sra. 
Salom. Repeteix que es tracta d'una transferència patrimonial i no d'una 
de competencial. Manifesta que voldria sentir un sol argument pel qual el 
Govern de la Comunitat té legitimitat per esser titular de la majoria 
d'aquestes accions. En relació al rebuig de transferències afirma que el 
Consell no vol gestionar els fracassos mal dotats del Govern de la 
Comunitat.  

 
S'aprova la proposta per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, 

EU) i dotze en contra (PP, Mixt).   
 
 
  HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES.  
 
   

PUNT 7.- PROPOSTA D'APROVACIó DEFINITIVA DE LA MODIFICACIó DE 
L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER A TRACTAMENT I TRANSFERèNCIA I TRANSPORT 
DELS RESIDUS SòLIDS URBANS DE L'ILLA DE MALLORCA . 
 

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

 
  “ El Ple del C.I.M., en sessió celebrada el dia 4 de maig de 1998, 
va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de la Taxa 
per a tractament i transferència i transport dels residus sòlids urbans de 
l'illa de Mallorca. Sotmesa a informació pública l'esmentada modificació, es 
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van  formular dues reclamacions a la mateixa, que van ser informades pels 
serveis tècnics del C.I.M. el dia 17 de juliol de 1998, per l'Assessoria 
Jurídica del C.I.M. en data 17 de juliol de 1998 i finalment per la 
Secretaria i Intervenció del CIM en data 20 de juliol de 1998. 
 
  Aquesta Presidència, vists els antecedents ressenyats, eleva al 
Ple de la Corporació la següent proposta 
 
     D'ACORD 
 
  1r.- Resoldre les reclamacions presentades per la Federació 
d’Associacions de Veïns de Palma i Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la 
Naturalesa, contra l'Acord provisional de modificació de l'Ordenança 
reguladora de la Taxa per a tractament i transferència i transport dels 
residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca, adoptat pel Ple de d'aquesta 
Corporació en data 4 de maig de 1998, en el sentit següent: 
 
  - Desestimar les reclamacions formulades per la Federació 
d’Associacions de Veïns de Palma i Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la 
Naturalesa, contra l'Acord provisional de modificació de l'Ordenança 
reguladora de la Taxa per a tractament i transferència i transport dels 
residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca, adoptat pel Ple de d'aquesta 
Corporació, en base a l'informe de Secretaria i Intervenció del C.I.M., de 
20 de juliol de 1998, que forma part del present acord. 
                                                   
  2n.- Resoltes així les reclamacions presentades, s'acorda amb 
caràcter definitiu, modificar la "Taxa per a tractament i transferència i 
transport dels residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca" i aprovar la 
redacció definitiva de l'esmentada modificació, en els termes que es 
contenen en el text annex; tot això de conformitat amb el que preveu 
l'article 17.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
  3r.- Aquest Acord definitiu, juntament amb el text integrat de la 
modificació de l'Ordenança es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma, i s'aplicarà a partir de la data que assenyala la 
Disposició Final de la repetida Ordenança. 
 
  4rt.- Contra el present acord definitiu, de modificació de la 
"Taxa per a tractament i transferència i transport dels residus sòlids 
urbans de l'illa de Mallorca, els interessats podran interposar recurs 
contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears, 
en el termini de dos mesos comptats a partir  del dia següent al de la 
publicació del referit acord i del text de la modificació de l'Ordenança, en 
el B.O.C.A.I.B.” 
 
TEXT ANNEX 
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MODIFICACIó DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER TRACTAMENT I 
TRANSFERèNCIA I TRANSPORT DELS RESIDUS SòLIDS URBANS DE L'ILLA DE MALLORCA. 
 
 ARTICLE QUART.- 
 
  La tarifa a aplicar és de 6.971 pta./tonelada de residus. A 
aquesta tarifa li serà d'aplicació l'Impost sobre el valor afegit (IVA), 
quan legalment procedesqui. 
 
 DISPOSICIó FINAL 
 
  La present Ordenança Fiscal, originàriament aprovada pel Ple de la 
Corporació el dia 23 de desembre de 1996 , que va ser objecte de 
modificació, per acord plenari provisional de 4 de maig de 1998 i amb 
caràcter definitiu, per acord plenari de dia         entrarà en vigor i serà 
d'aplicació a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
  
 

Intervé la Sra. Amer (PSOE). Informa que avui es tracta 
d'aprovar definitivament la proposta, després del tràmit de l'aprovació 
provisional.   

 
Recorda que la proposta compta amb els informes favorables de 

Secretaria, d'Intervenció, que assumeixen els informes tècnics. També són 
favorables els informes jurídics. Comenta que l'informe jurídic especifica 
clarament que els únics legitimats per presentar al⋅legacions són els 
ajuntaments per tal com són els subjectes passius de la taxa.    

 
En tot cas, hi ha la voluntat d'estudiar aquestes reclamacions. 

Queda clar, continua, que Tirme ha de cobrar la tarifa actualitzada i, per 
tant, s'ha de recollir l'actualització d'aquests costs. L'informe tècnic 
també fa referència a l'empaquetament i fa esment que les tones entrades i 
empaquetades ja han integrat el cost fix i l'únic cost generat després ha 
estat el variable que no hi ha dubte que serà inferior a les entrades en 
concepte de venda energètica.   

 
Informa que un altre punt fa referència al lloguer dels 

terrenys, un concepte que les properes tarifes ja inclouran en el cost 
d'explotació.    

 
En relació al punt referit al cànon de concessió, que s'havia 

dit que podria rebaixar la tarifa, informa que els tècnics no han assumit 
aquesta possibilitat, ja que si es tenen en compte tots els costs interns 
resultarien més elevats que la rebaixa en concepte del cànon.    

 
Per tant, les al⋅legacions presentades no justifiquen una 

modificació de la taxa presentada inicialment i, en conseqüència, la 
proposta inicial constitueix la proposta definitiva.   

 
Intervé el Sr. Grosske (EU). Anuncia el vot el contra de 

l'aprovació definitiva i, a més, si aquesta aprovació es produeix, anuncia 
també la interposició d'un contenciós administratiu.   
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Pensa que els al⋅legants tenen raó i fa veure que els serveis 

jurídics ja es curen en salut i es limiten a reproduir l'informe tècnic, 
sense gosar-lo valorar des del punt de vista jurídic.   

 
Anuncia que l'informe tècnic constituirà la base del contenciós, 

ja que conté tots els elements que demostren que els al⋅legants tenen la 
raó.   

 
Recorda que les entitats que ha presentat al⋅legacions diuen que 

els ciutadans no han de pagar les diferències derivades del temps 
transcorregut entre la data d'aprovació de la tarifa i l'aprovació de 
l'ordenança fiscal. El retard derivat de problemes polítics no l'han 
d'haver d'assumir els ciutadans. Aquesta afirmació és tan elemental, 
comenta, que els serveis tècnics mateixos afirmen que es tracta d'una 
qüestió excepcional, que la hi han inclosa enguany en concepte 
d'inversions de posada en marxa, però que això no es podrà fer per als 
anys posteriors. Opina que això no s'entén ja que, o bé es pot incorporar 
aquest concepte a la tarifa o no es pot fer. El fer d'afirmar que s'hi 
incorpora enguany sense que es pugui repetir els altres anys, demostra una 
certa feblesa argumental.    

 
Es refereix a les despeses d'empaquetament en relació a les 

quals els Serveis Tècnics fan una espècie de joc de paraules en dir que 
ara es paguen els costs fixos i d'amortització, però que quan això es 
cremi hi haurà una reducció de costs. Opina que això són embulls, ja que 
hi ha hagut un increment derivat, no de la incineració, sinó de 
l'empaquetament. Es demana qui ha de pagar aquests costs, el ciutadà o 
l'entitat responsable d'haver produït aquest empaquetament.   

 
Per altra banda, es refereix a les despeses derivades del 

dipòsit dels fems empaquetats. En relació a aquest concepte fa notar que 
els Serveis Tècnics afirmen que ara, per enguany, es comptabilitza com a 
inversió, però que si la situació continua, s'haurà de comptabilitzar com 
a costs fixos i no com a inversió. Pensa que això és una nova feblesa 
argumental.    

 
Pel que fa al cànon de la concessió, fa notar que els Serveis 

Tècnics afirmen que els al⋅legants tenen la raó, ja que s'ha d'incorporar a 
la tarifa com a menor cost. També afirmen que hi ha uns altres costs 
indirectes que si s'imputassin dins la tarifa compensarien el menor cost i 
conclouen que no cal tenir en compte aquest cànon. Argumenta que es tracta 
d'un raonament poc sòlid, ja que si el cànon s'ha d'incorporar, s'ha 
d'incorporar, i si hi ha altres despeses que s'hi hagin d'incorporar, 
també s'ha de fer. Allò que no pot esser és aquesta espècie de compte de 
la vella.   

 
No es vol estendre excessivament, ja que es tracta d'una qüestió 

bastant tècnica que es podrà discutir en ocasió de la moció que el seu 
grup ha presentat.   

 
Anuncia el vot en contra del seu grup, ja que pensen que les 

al⋅legacions estan ben fonamentades, que l'informe tècnic és d'una feblesa 
i d'una contradicció patètica i que és molt significatiu que els serveis 
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jurídics no s'hagin volgut implicar en l'aval de l'informe tècnic. Per 
això, opina que el contenciós que ha anunciat prosperarà.   

 
Intervé la Sra. Rosa Bueno, representant de la Federació 

d'Associacions de Veïns. Agraeix l'oportunitat de poder intervenir que els 
brinda el fet que el Consell s'hagi obert a la participació ciutadana. 
  

 
Pensa que això és important perquè d'aquesta manera el Consell 

s'apropa als ciutadans.   
 
Se sorprèn per haver d'intervenir després d'algunes 

intervencions de consellers. Pensa que la seva intervenció podrà semblar 
repetitiva. Tot i això exposarà íntegrament la intervenció que havien 
preparat.   

 
Recorda que el passat 25 de juny, la Federació d'Associacions de 

Veïns, va presentar al⋅legacions a l'ordenança aprovada inicialment pel 
Consell.   

 
La Federació, continua, opinava que l'estudi tècnic i econòmic 

no era correcte, ja que es comptaven com a costs de tractament fets 
econòmics ocorreguts durant l'any 96 i 97 derivats del retard en la posada 
en marxa de la taxa durant aquells exercicis.  

 
Les al⋅legacions també feien referència a la manca d'un pla de 

reciclatge i compostatge elaborat pel Consell amb la conseqüència de 
traslladar al ciutadà el cost de l'emmagatzemament dels residus no 
tractats. La conclusió era que els ciutadans hauran de pagar dues vegades 
per un mateix concepte.   

 
També es plantejava que els ciutadans, a través de la taxa, 

s'haurien de fer càrrec d'una situació que no té res a veure amb un 
tractament de residus mitjançant reciclatge i compostatge per la situació 
d'acumulació de fems empaquetats a la planta de Son Reus, cosa que fa 
necessària la dotació de terrenys per depositar-los.   

 
També es recordava a les al⋅legacions que la taxa no podia 

superar el cost del servei contractat i, per tant, se n'havia de 
descomptar l'aportació que l'empresa fa en concepte de cànon de la 
concessió.  

 
Aquest és, de forma resumida, el contingut de les al⋅legacions.  
Es refereix ara a l'informe tècnic. Encara que rebutgi les 

al⋅legacions, entén que, en part, els dóna la raó quan afirma, referint-se 
als anys 96-97 que: "És evident que es tractava d'una situació excepcional 
que només està justificada per a aquest any, però que no es podrà 
incorporar a futures taxes si no es tornen donar les mateixes 
circumstàncies de diferència entre l'aprovació de la tarifa i l'entrada en 
vigor de la taxa". I acaba dient que: "Els tècnics consideren que les 
al⋅legacions no justifiquen una modificació de la taxa, tot i que 
incorporen alguns elements que hauran d'esser considerats en exercicis 
futurs si es mantenen les circumstàncies excepcionals que es varen produir 
durant el 1997".   
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Manifesta la preocupació de la seva associació per l'informe del 

lletrat quan afirma que: "Des d'una perspectiva jurídicoprocessal es 
planteja la qüestió de la legitimació de les entitats recurrents per 
formular les reclamacions, ja que cal recordar que en matèria fiscal no es 
reconeix l'acció pública com succeeix, per exemple, en matèria 
d'urbanisme, quan el legislador ho ha volgut fer ho ha fet, cosa que no es 
produeix en l'àmbit en què es produeixen les reclamacions examinades. No 
s'ha d'oblidar que estam davant una taxa insular, els subjectes passius de 
la qual són els ajuntaments, conseqüentment són els únics legitimats per 
formular reclamacions a la taxa".   

 
Recorda que el Consell, com a entitat de caràcter local, està 

sotmesa a la Llei reguladora de les hisendes locals. Ho diu perquè en la 
contesta a la seva al⋅legació se'ls ha negat la legitimació com a 
interessats, un caràcter i una legitimació que expressament els atorga 
expressament l'article 18.1 de l'esmentada llei que diu que: "Als efectes 
del que disposa a l'apartat 1 de l'article anterior, tindran la 
consideració d'interessats a) els qui tenguin un interès directe o 
resultassin afectats per aquests acords -o sigui els ajuntaments que són 
els subjectes passius de la taxa insular d'incineració-; b) els col⋅legis 
oficials, cambres oficials, associacions i altres entitats legalment 
constituïdes per vetlar pels interessos professionals, econòmics o 
veïnals, quan actuïn en defensa dels que els són propis". Com a entitat 
veïnal legalment constituïda, la Federació d'Associacions de Veïns de 
Palma té la consideració d'interessada i entre els interessos que defensa 
hi ha la reclamació contra qualsevol tribut que considerin injust 
desproporcionat o excessiu pel que fa a les tarifes que s'han d'aplicar. 
Per aquesta raó varen formular la reclamació dins el tràmit de l'aprovació 
provisional de la modificació de l'ordenança.  

 
Assegura, per tant, que la seva associació té la condició 

d'interessada per formular reclamacions contra aquesta taxa. Recorda que 
la seva reclamació qüestiona amb rigor el càlcul de la tarifa per tona de 
residus incinerada i lamenta que es pugui negar que la seva associació 
actuï en defensa dels interessos dels veïns de la ciutat que, finalment, 
pagaran l'increment de la taxa, encara que sigui a través de la 
modificació de la corresponent ordenança municipal.   

 
Per aquestes raons reitera les al⋅legacions formulades i s'oposa 

a la modificació de l'ordenança fiscal en els termes prevists.   
 
Intervé la Sra. Amer (PSOE). Insisteix que el punt bàsic de la 

tarifa inclou el cost del servei. Ara l'associació de veïnats pensa que 
s'ha de pagar dues vegades i això no és cert...   

 
La presidenta la interromp i li demana que no polemitzi amb 

l'associació, sinó que fixi la seva posició.   
 
La Sra. Amer (PSOE) continua. Es refereix a les afirmacions que, 

en aquest sentit, ha fet el Sr. Grosske. Pensa que si una cosa és clara és 
que la mitjana ponderada de la tarifa de tractament preveu els apartats 
d'incineració, transport o empaquetatge. Per tant, fa notar que si 
l'empaquetatge fa una cosa és precisament rebaixar aquesta mitjana 
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ponderada, ja que el cost de tona empaquetada és inferior al de tona 
incinerada.   

 
El Sr. Grosske (EU), a part del cànon, resumeix que allò que 

pretén dir és que aquest sistema de tractament demostra que és caríssim i 
que, des d'aquest punt de vista, empitjorarà encara amb l'ampliació de la 
incineradora. Allò que pretén en tot cas és que les disfuncions derivades 
de la gestió dels residus (òbviament empaquetar els residus és més car, 
amb independència de la imputació comptable, que tractar-los sense 
empaquetar-los prèviament) amb el cost superior que impliquen, derivat de 
l'empaquetament, del lloguer dels terrenys per als fems empaquetats, el 
derivat de la distorsió temporal entre l'aprovació de la tarifa i la de 
l'ordenança, no l'hagin de pagar els ciutadans. No s'han d'incorporar a la 
tarifa i, per tant, se n'ha de fer càrrec la institució responsable.   

 
Se sotmet a votació i s'aprova la proposta per vint-i-set vots a 

favor (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt) i dos en contra (EU).   
 
 
  COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 
          PUNT 8.- CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA I EL COL·LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS DE 
BALEARS. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
  “ Atès que el CIM té com a atribució pròpia l'assistència i la 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica dels municipis, competència que 
exerceix a través del Servei d'Assistència Tècnica als Ajuntaments. El qual, 
al mateix temps, dur a terme una labor important de perfeccionament dels 
funcionaris de les Entitats Locals, mitjançant la realització de cursos de 
formació i de jornades sobre temes puntuals. 
 
  Atès que el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d'Administració Local de les Illes Balears té, per una banda, com a una de 
les funcions primordials la formació dels seus col·legiats, i, d'altra 
banda, pot exercir quantes funcions li siguin encomanades per 
l'Administració i col·laborar amb aquesta mitjançant la realització 
d'estudis, emissió d'informes i altres activitats relacionades amb els seus 
fins que els hi puguin esser sol·licitades o acordin formular per pròpia 
iniciativa.  
 
  Tot això, fa aconsellable la firma d'un conveni marc de 
col·laboració entre el Consell i el Col·legi i, per això, la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació, eleva al Ple la següent proposta d' 
 

A C O R D 
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  1) Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre el Consell 
Insular de Mallorca i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d'Administració Local de les Illes Balears, que s'adjunta a aquesta 
proposta. 
 
  2) Facultar la Sra. Maria Antònia Munar Riutort per a la firma del 
dit conveni. 
 
  3) Notificar aquests acords al Col·legi de Secretaris, 
Interventors i Tresorers d'Administració Local de les Illes Balears.” 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM-NM). Explica que es tracta de 
formalitzar la renovació d'una relació que s'ha mantingut des de sempre. 
Recorda que el Col⋅legi de Secretaris, des de la seva fundació l'any 1925, 
ha tingut sempre una tasca meritòria en la formació i l'assessorament d'un 
col⋅lectiu clau en la vida local com són els secretaris, els interventors i 
tresorers. Ara es dóna cobertura a una sèrie d'actuacions que es duran a 
terme conjuntament. Per començar es publica un butlletí informatiu al qual 
participa el SAT. Pensa que la col⋅laboració serà fructífera, amb aquesta 
associació d'un prestigi indiscutible.   

 
S'aprova la proposta per unanimitat.    

 
 

PUNT 9.- MODIFICACIÓ DEL PLA D’OBRES I SERVEIS DE 1998, SOL·LICITADA 
PER L’AJUNTAMENT D’ARIANY.  
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 

 “ Atès l’escrit de l’Ajuntament d’Ariany, pel qual sol·licita un 
canvi de finançament de l’obra nº 9 del Pla d’Obres i Serveis de 1998, 
“Pes municipal i punt verd, 2ª fase”, ja que la Conselleria de Medi 
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral del Govern Balear ha aprovat i 
ha inclòs en el Pla Mirall l’esmentada obra, amb una subvenció de 
3.107.415 pessetes.  
 

 L’obra “Pes municipal i punt verd, 2ª fase” de l’Ajuntament 
d’Ariany  esta inclosa en el Pla d’Obres i Serveis de 1998 amb el següent 
finançament: 
 
Obra: “Pes municipal i punt verd, 2ª fase” 
Pressupost: 10.601.465 pessetes 
Aportació CIM:  9.541.318 pessetes 
Aportació Ajuntament:   1.060.147 pessetes 
 

 I atès que el Govern Balear mitjançant el Pla Mirall ha finançat 
l’esmentada obra, l’Ajuntament d’Ariany sol·licita que es canviï el 
finançament, que quedaria de la següent forma: 
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Obra: “Pes municipal i punt verd, 2ª fase” 
Pressupost:    10.601.465 pessetes 
Aportació CIM: 6.963.977 pessetes 
Aportació CAIB(Pla Mirall):   3.107.415 pessetes 
Aportació Ajuntament.     530.073 pessetes         
  

Així la diferencia entre la subvenció aprovada inicialment en el 
Pla i la proposada per l’Ajuntament és de  2.577.341 pessetes. 
 

 Amb aquesta diferencia l’Ajuntament proposa que es financin dues 
obres “Enllumenat públic” i “Enjardinat nucli urbà”. 
  
  Atès, emperò, el que disposa la clàusula 5.4 de la convocatòria 
del Pla d’Obres i Serveis de 1998 “ Cas que les entitats, pels projectes 
d’obres i/o serveis que s’incloguin en el Pla d’Obres i Serveis de 1998, 
rebin ajudes o subvencions d’altres institucions públiques i/o privades es 
deduiran de l’import del pressupost del projecte(exclosos honoraris de 
redacció i de direcció), i sobre el resultat s’aplicarà el percentatge que 
correspongui com aportació al Consell Insular de Mallorca d’acord amb els 
punts anteriors. En tot cas, l’aportació municipal no podrà ser inferior a 
la meitat(50%) del percentatge que correspon aportar a cada Ajuntament, 
segons les fórmules assenyalades a la clàusula 5, sobre l’import total del 
corresponent projecte”, el finançament  d’aquestes dues obres haurà 
d’ésser el següent: 
 
Obra: “Enllumenat públic”                    
Pressupost: 4.747.341 pessetes                                                
Aportació CIM: 1.424.203 pessetes     
Aportació CAIB(Pla Mirall):3.085.771 pessetes 
Aportació Ajuntament: 237.367 pessetes 
 
Obra: “ Enjardinatat nucli urbà” 
Pressupost: 2.858.893 pessetes 
Aportació CIM: 714.724 pessetes 
Aportació CAIB ( Pla Mirall): 1.858.280 
Aportació Ajuntament: 285.889 pessetes  
           
     D’acord amb l’anteriorment exposat, la Presidenta del Consell 
Insular de Mallorca fa la següent proposta d’ 
 

     A C O R D 
 
 

 1.- Aprovar  la modificació sol·licitada per l’Ajuntament 
d’Ariany del finançament de l’obra nº 9, “Pes municipal i punt verd, 2ª 
fase” obra inclosa en el Pla d’Obres i Serveis de 1998, degut a la  
inclusió  de l’esmentada obra en el Pla Mirall del Govern Balear, quedant 
l’obra amb el següent finançament: 
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Obra: “Pes municipal i punt verd, 2ª fase” 
Pressupost:    10.601.465 pessetes 
Aportació CIM: 6.963.977 pessetes 
Aportació CAIB(Pla Mirall):   3.107.415 pessetes 
Aportació Ajuntament.     530.073 pessetes         
  

 2.- Modificar el Pla d’Obres i Serveis de 1998 en el sentit 
d’incloure les següents obres que es finançaran amb l’estalvi de la 
subvenció del Consell de Mallorca de l’obra “Pes municipal i punt verd, 2ª 
fase” modificada al punt anterior: 
 
Obra: “Enllumenat públic”  
Pressupost: 4.747.341 pessetes                                 
Aportació CIM: 1.424.203 pessetes   
Aportació CAIB(Pla Mirall): 3.085.771 pessetes 
Aportació Ajuntament: 237.367 pessetes 
           
 
Obra: “Enjardinat nucli urbà” 
Pressupost:   2.858.893 pessetes 
Aportació CIM:  714.724 pessetes  
Aportació CAIB(Pla Mirall):1.858.280 pessetes  
Aportació Ajuntament:    285.889 pessetes”      
 
  S'aprova la proposta per unanimitat.   
           
 
  PUNT 10.- APROVACIÓ DEL CANVI DE DENOMINACIÓ TOPONÍMICA DEL 
MUNICIPI "D'ANDRATX" 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 

 “Atès que en el Registre d'Entitats Locals del MAP el topònim 
del municipi d'Andratx figura com "Andraitx", amb "i" enmig de la "a" i la 
"t".  
 

 Atesa la petició de l'Ajuntament d'Andratx relativa al canvi de 
denominació toponímica del seu municipi en el Registre d'Entitats Locals 
per tal d'adaptar-lo a la forma prevista al Decret 36/1988, de 14 d'abril, 
pel qual es fixen les formes oficials dels topònims de les Illes Balears i 
segons el qual, l'ortografia correcta del municipi és "Andratx" sense "i", 

 
  D'altra banda, malgrat l'Ajuntament ens ha remés, a més del 
canvi de denominació del municipi d'Andratx, el canvi de denominació 
d'alguns dels seus territoris, d'acord amb el que assenyala l'article 1 de 
la Llei 8/1993, d'1 de desembre, d'atribució de competències als Consells 
Insulars en matèria de règim local, el Consell Insular de Mallorca 
únicament té atribuïda la competència sobre l'aprovació dels canvis de 
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denominació toponímica dels municipis i de la seva capitalitat, i no dels 
canvis de denominació toponímica dels territoris que composen aquests 
municipis, la competència dels quals, a manca de regulació sobre la 
matèria i conformement assenyala l'informe del SAT, correspon al municipi 
mateix.  

 
 Atès l'expedient instruït a l'efecte per l'Ajuntament, vist 

l'informe favorable del SAT i considerant complerts els requisits 
establerts en el procediment legal previst als articles 26 i següents del 
Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
població i demarcació territorial de les entitats locals, es proposa al 
Ple del Consell Insular de Mallorca l'adopció dels següents acords: 
 

 Primer.- Informar favorablement l'adequació a les formes 
oficials establertes en el Decret de la  denominació dels següents 
territoris del municipi d'Andratx: 

 
 S'Arracó/L'Arracó. 
 Es Camp de Mar/El Camp de Mar. 
 Sa Dragonera/La Dragonera. 
 Port d'Andratx. 
 Sant Elm. 
 
 Segon.- Aprovar el canvi de denominació toponímica del municipi 

de "Andraitx" per la forma  que fixa el Decret 36/1988, és a dir, 
"Andratx" sense "i" enmig de la "a" i la "x". 
 

 Tercer.- Publicar el present acord en el BOCAIB i comunicar-ho a 
l'Ajuntament interessat i al Ministeri d'Administracions Públiques perquè 
procedeixi a realitzar la corresponent modificació del Registre d'Entitats 
Locals, d'acord amb el previst a l'article 14.1 de la LBRL i conforme 
disposa l'article 11.3 del TRRL.   
El canvi de denominació tindrà caràcter oficial una vegada anotat en el 
Registre d'Entitats Locals del MAP i publicat en el Butlletí Oficial de 
l'Estat.” 
 

 
S'aprova la proposta per unanimitat.   

 
 

     PUNT 11.- MODIFICACIÓ DEL PROJECTE “RENOVACIÓ PAVIMENT C/ ERNEST 
MESTRE”  DE L’AJUNTAMENT DE FELANITX, OBRA INCLOSA EN EL PLA D’OBRES I 
SERVEIS DE 1998. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de 
Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 

 Atès l’escrit de l’Ajuntament de Felanitx pel qual ens comunica 
l’aprovació de la modificació del projecte “Renovació paviment c/ Ernest 
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Mestre”, obra inclosa en el Pla d’Obres i Serveis de 1998, degut a les 
suggerencies fetes pel departament de Carreteres del Govern Balear, ja que 
aquesta obra es troba inclosa en el  Pla Mirall del Govern Balear.Aquesta 
modificació no implica cap augment del pressupost aprovat en el Pla 
d’Obres i Serveis de 1998, per la qual cosa la Presidenta del Consell 
Insular de Mallorca fa al següent proposta d’ 
 
  A C O R D  
 

 Aprovar la modificació del projecte “Renovació paviment c/ 
Ernest Mestre” de l’Ajuntament de Felanitx, obra inclosa en el Pla d’Obres 
i Serveis de 1998, degut a les suggerencies fetes pel departament de 
Carreteres del Govern Balear, ja que la modificació no implica cap 
variació en el pressupost aprovat en el Pla.”   
      

   
S'aprova la proposta per unanimitat.   

 
 
 
  MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 
   
  PUNT 12.- INFORME SOBRE EL PLA DIRECTOR SECTORIAL DE CARRETERES 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Medi 
Ambient i Ordenació del Territori: 
 
   “ PROPOSTA DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ 
 
1.- Necessitat d'un Pla de Transports.- 
 
   En absència d'un Pla Territorial de Mallorca vigent, el Pla de 
Carreteres elaborat pel Govern és una pura extrapolació de tendències 
d'evolució del tràfic sense consideracions territorials, ni tan sols de 
transports alternatius.   
  
  Per exemple, sense unes previsions sobre el paper futur del 
ferrocarril, sembla difícil fer previsions viàries, ja que la carretera i el 
tren son dos tipus de transport complementaris. El Pla planteja  com a 
alternativa exclusiva de transport, un model d'infraestructura que prima 
clarament el tràfic per carretera, la qual cosa significa optar bàsicament 
pel transport privat i perjudicar la viabilitat de transports col⋅lectius 
d'inferior impacte  al medi ambient i costos inferiors per a la població en 
general.  
  
  Proposam la integració d'aquest Pla en un Pla Sectorial de Transports 
que potenciï el transport col⋅lectiu i, en particular, la línia de 
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ferrocarril Palma-Inca incloent la seva extensió fins a Alcúdia, i les 
línies Palma-Universitat, i Palma-Aeroport-S'Arenal. 
 
2.- Preferència de les duplicacions de calçada (autovies) respecte a les 

autopistes de nou traçat.- 
 
 
 Apartat 1.-  
 
  La Memòria del Pla en el seu apartat de "Criterios de Diseño" 
planteja, de forma genèrica, dues alternatives per a vies de gran capacitat: 
per una part, una autovia per desdoblament d’una carretera existent, i, per 
altra, una autopista paral⋅lela a la carretera, deixant aquesta com a via de 
servei. El Pla de Carreteres  opta  per aquesta darrera solució després 
d’exposar una sèrie d'inconvenients de l’opció autovia com per exemple els 
problemes d’accesibilitat al territori, "con rotura del entorno tradicional 
de la carretera". 
  
  La solució que el Pla proposa per mantenir l'accesibilitat al medi 

rural és, per tant,  la construcció d'una autopista paral⋅lela i pròxima a 
la carretera actual. Limitar l'ús de la carretera actual quasi exclusivament 
als usuaris del sòl rústic confinant, per exemple el tram Llucmajor-Campos, 
es pot considerar una tudada de doblers si es té en compte el gran cost que 
tenen aquestes vies. Una autovia, en canvi, pot resoldre els problemes 
d'accessibilitat a un entorn rural amb mitjans proporcionats i de reduït 

cost: vies rurals paral⋅leles a l'autovia i/o pasos inferiors de senzill 
disseny. 
 
  El Pla d'Autovies de l'Estat de 1987, en base a un estudi d'avaluació 
d'avantatges i inconvenients de les dues alternatives optà per la 
alternativa de l'autovia. De l'esmentat estudi es va concloure que, amb la 
mateixa inversió, l'increment de seguretat aconseguit és superior a una 
autovia que a una autopista, i que una autopista de nova implantació té un 
cost molt superior i implica un major impacte sobre el paisatge i sobre la 
propietat agrícola, aspecte molt important en el cas de l'illa de Mallorca. 
 
  Per tot l'anteriorment exposat, per a la resolució de la manca de 
capacitat de determinades carreteres sempre seria una millor solució la seva 
conversió en autovies mitjançant el seu desdoblament i la creació de rondes 
que la creació d'autopistes de nou traçat. 
 
 Apartat 2.-  
 
 Millora de l'actual traçat 
 
 El Pla de Carreteres ha de comtemplar com a prioritat absoluta la millora 
del traçat actual de les carreteres com a resposta als problemes de 
saturació mitjançat l'acondicionament i adició dels nous carrils, millora 
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dels accesos i sortides i condicionament i millora de vies secundàries 
existents i que puguin consitutuir una via complementària de la principal. 
 
 
3.- Gestió insular de les carreteres. 
 
  Les carreteres estan incloses en el llistat de matèries a transferir 
als Consells Insulars a l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia. El Consell de 
Mallorca manté la reclamació sobre aquesta competència i aspira, per tant, a 
la gestió integrada de les carreteres que actualment són autonòmiques i 
insulars. En conseqüència no veu l'oportunitat ni la conveniència de fer 
canvis de titularitat entre ambdues institucions. 
 
 
4.- Incompliment d'alguns criteris generals aprovats pel Parlament. 
  
  El Parlament en sessió de 14 de juny de 1.990 va aprovar els criteris 
generals del Pla de Carreteres, dels quals en destacam els següents: 
 
 
 a) "D'acord amb l'article 27 de la Llei de Carreteres, el Pla preveurà la 

creació de carrils pel trànsit de bicicletes a les àrees residencials 
o turístiques i travesseres en les que sigui factible, físicament 
separats dels carrils per a la circulació d'automòbils." 

 
  Aquest criteri, que està genèricament recollit a la Llei de Carreteres 
de les Illes Balears, no està desenvolupat en el Pla de Carreteres, que el 
posposa a la confecció d'un Pla de Vies Cicloturistes, desnaturalitzant el 
sentit del Criteri. 
 
  Per tant la menció en el Pla de Carreteres dels carrils de bicicletes 
és merament honorífica, en clara contradicció amb la política de promoció de 
turismes alternatius, com el ciclista esportiu i el cicloturista. 
 
 
 b) "Els projectes d'autopistes, autovies o vies ràpides, garantiran que 

les vies principals de la xarxa local i rural mantenguin la seva 
continuitat. Les vies que s'interrompin s'enllaçaran amb les mes 
pròximes que creuin la nova via, amb la finalitat que la xarxa local i 
rural resultan sigui sempre conexa." 

 
 Aquest criteri está insuficienment desenvolupat al Annex nº 2 de les 
Normes del Pla on s'identifiquen com efectes barrera els "accesos, pasos y 
cruces" que es tenen que resoldre mitjançant la seva ordenació. 
 
 
 c) No s'estableixen amb caràcter general els passadissos o zones de 
reserva vial, ja que hi falta en el cas de la via ràpida Llucmajor-Manacor, 
en les dues alternatives que es proposen. 
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 d) "Cadascun dels programes descrits  haurà de contenir una avaluació 

estimada econòmica, una avaluació dels conflictes urbanístics 
importants que pugui plantejar i una avaluació general dels impactes 
ambientals previsibles." 

 
  Aquest punt es desenvoluparà en apartats específics del present 
document. 
 
 e)  Avaluació dels costos socials i ecològics de la xarxa viària. 
 
   El Pla de Carreteres pioritza clarament, en l'avaluació de la bondat 
de les seves propostes, la rapidesa en el temps de reocrregut, tot això en 
detriment d'altres variables tan o més importants com són els costos socials 
i ecológics de la xarxa: consum de combustibles, renou, consum del 
territori, sinistrabilitat potencial , especialització funcional del 
territori, etc. 
 
5.- Afecció d'espais naturals protegits per la LEN. 
  
  Els nous traçats de carreteres proposats afecten a molts d'espais 
protegits, i se desvien clarament dels Criteris del Parlament en relació a 
aquesta questió. 
 
  Part de la xarxa primària complementària travessa espais naturals 
protegits.  Les Normes del Pla obliguen a velocitats excessives de disseny 
de 40 o 50 km/h. Per exemple a la Serra de Tramuntana, a la C-710 de 
Pollença a Andratx, se l'obliga a condicions de geometria, com són radis 
mínims en planta, que fan molt difícil l'adaptació de la carretera a la 
difícil orografia, amb clara contradicció amb el que estableix l'article 54 
de les Directrius d'Ordenació Territorial actualment en tràmit d'aprovació. 
Es considera que, en aquests casos, la protecció del paisatge i 
l'acompliment de l'article 19 de la Llei d'Espais Naturals (LEN.) deu primar 
sobre el criteri de velocitat. 
 
6.- Inexistència de mesures de protecció del patrimoni arqueològic. 
 
  No existeix en el Pla de Carreteres cap atenció al problema dels 
jaciments arqueològics que puguin resultar afectats per obres de carreteres, 
ni en quant a informació arqueològica bàsica dels nous traçats que se 
proposen, ni a establir unes prospeccions preceptives prèvies a l'inici de 
qualsevol obra nova. 

 
7.- Descoordinació amb alguns planejaments municipals. 
 
  El Pla de Carreteres reconeix que entra en contradicció amb les 
determinacions dels planejaments urbanístics de cinc municipis, sense 
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aportar cap anàlisi dels problemes ni establir cap forma de coordinació més 
enllà de l'absoluta preeminència del Pla Director Sectorial. 
 
  Aquest problema és especialment greu quan afecta a les àrees pròximes 
als nuclis urbans, en les que se situen les noves variants. 
 
  Establerta la vinculació del Pla de Carreteres sobre el planejament 
municipal, és inacceptable que, a més, siguin vinculants els informes de 
l’Organisme del Govern Balear encarregat de la gestió de les carreteres. 
 
  L'obligatorietat d'adaptar els Plans Municipals a les determinacions 
del Pla de Carreteres, hauria de dur la subvenció als municipis del cost 
d'aquesta adaptació amb una partida específica en el Pla de Carreteres i en 
els Pressuposts de la Comunitat. 
 
 
8.- Insuficient avaluació dels impactes ambientals. 

  El Pla de carreteres no inclou cap avaluació d'impacte ambiental. Ja 
que el Pla està obligat a establir les franges de reserva que defineixen 
molt el traçat de la futura carretera o variant, s'hauria d'haver fet l'AIA 
en fase prèvia de selecció d'alternatives. 
 
 Deixar pel projecte de construcció l'AIA de cada obra, és mantenir el 
criteri de que l'AIA és un document subsidiari que se redacta a 
"posteriori", i que com a màxim fa recomanacions sobre materials d'acabat 
dels murs o tipus de plantacions. 
 
9.- Escala inapropiada. 
 
  Els mapes esquemàtics a escala 1:300.000, com a document d'aprovació 
són clarament insuficients. Aquests planets podrien servir de referència per 
localitzar altres plànols més detallats, però no com a conclusió del Pla, ja 
que no permeten analitzar aquelles propostes que no estan ampliades a altres 
plànols a escala 1:5.000 o 1:10.000. 
 
 
10.- Debilitat d'algunes solucions proposades. 
 
  Resta sense definició el traçat de la via de gran capacitat que ha 
d'unir Llucmajor amb Manacor, tant en la solució autopista, com en la 
solució alternativa de duplicació de calçada,  la qual cosa impedeix avaluar 
els avantatges i inconvenients, i a més  pot implicar la invalidesa jurídica 
del Pla.  
  
  Algunes de les previsions d’ampliació de vials no estan suficientement 
justificades. Per exemple, no s'han localitzat dades d'IMD del segon cinturó 
de Palma (PM-30), que es preveu en doble calçada.  
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11.- Incongruències en relació al Pla Viari de Palma. 
 
  La Norma vuitena, relativa al Pla Viari de Palma, resulta incongruent 
amb les determinacions  gràfiques detallades del Pla de Carreteres, que 
defineix la reserva viària del segon cinturó i l'esquema de traçat del 
tercer cinturó (per la segona fase del Pla). 
 
12.- Reducció de les garanties de participació. 
 
  El Pla de Carreteres redueix les garanties de publicitat i participació 
en les Modificacions anomenades puntuals, que exclouen la participació dels 
Consells Insulars, i redueixen a la meitat el termini d'informació pública. 
 
  Igualment sense informació pública ni audiència a Ajuntaments i Consell 
Insular corresponent, permet incloure en el Programa el Pla d'obres 
previstes per després de l'any 2.005. 
 
 
13.- Denominació correcta del Pla. 
 
  El títol, Pla General de Carreteres no és correcte ja que, segons la 
llei 8/ 1987 de 1 d'Abril d'Ordenació Territorial, ha de ser un Pla Director 
Sectorial de Carreteres. 
 
 
14.- Normalització Lingüística. 
  
  El Pla Director Sectorial de Carreteres de la CAIB, d'acord amb 
l'article 6 de la Llei 3/ 1986 de 29 d'Abril de Normalització Lingüística i 
el Decret 100/90 de 20 de novembre, regulant l'ús de les llengües oficials 
de l'administració de la CAIB, hauria d'estar redactat en català, la llengua 
pròpia de les Illes Balears. 
 
  CONCLUSIÓ 
 
  En base als arguments exposats el Ple del Consell de Mallorca informa 
desfavorablement el Pla Director Sectorial de Carreteres de l'Illa de 

Mallorca, i sol⋅licita del Govern una nova redacció que complimenti les 
qüestions plantejades, i un nou període d'informació pública.” 
 
  A continuació es dóna compte de les Esmenes presentades pel Grup 
E.U a l’informe del CIM sobre el Pla Territorial de Carreteres: 
 
 
1.- Incloure a l'apartat 1 del següent paràgraf infine: 
 

"El desplegament d'aquest Pla de Transport hauria de menester 
destinar com a mínim la mateixa quantitat de doblers en inversions per a 
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l'extensió i potenciació del transport públic i/ col.lectiu, en especial 
el tren, que el destinat a carreterres" 
 
2.- Afegir un apartat 2 que digui el següent: 
 
 

Millora de l''actual traçat 
 

El Pla de Carreteres ha de contemplar com a prioritat  absoluta 
la millora del traçat actual de les carreteres com a resposta als 
problemes de saturació mitjançant l'acondicionament i adició de nous 
carrils, millora dels accesos i sortides i acondicionament i millora de 
vies secundàries existents i que puguin constituir una via complementària 
de la principal 
 
 
3.- Afegir un apartat 5 que digui: 
 
 

Avaluació dels costos socials i ecològics de la xarxa viària. 
 

El Pla de Carreteres  prioritza clarament,  en l'avaluació de la 
bondat de les seves propostes, la rapisdesa en el temps de recorregut, tot 
això en detriment d'altres variables tan o més importants com són els 
costos socials i ecològics de la xarxa.:  consum de combustibles, renou, 
consum de territori, sinistrabilitat potencial, especialització funcional 
del territori, etc. 
 
4.- A l'apartat 2, substituir el darrer paràgraf pel següent: 
 
 

Per tot l'anteriorment exposat, per a la ressolució de la manca 
de capacitat de determinades carreteres sempre seria una millor solució la 
seva conversió en autovies mitjançant el seu desdoblament i la creació de 
rondes que la creació d'autopistes de nou traçat” 

 
Intervé el Sr. Triay (PSOE). Recorda que ja l'any 87, el 

Parlament va aprovar els criteris del Pla de carreteres, basant-se en una 
disposició transitòria que preveia que, per raons d'urgència, es podrien 
fer plans sectorials o territorials sense directrius d'ordenació 
territorial. Fa notar que ja han passat onze anys des d'aquella declaració 
d'urgència i avui el Consell de Mallorca ha de fixar la seva posició per 
segona vegada, ja que fa quatre anys, ja es va sotmetre a informació 
pública. L'opinió que el Consell expressarà avui serà coherent amb la de 
fa quatre anys i serà de rebuig del Pla per raons ben fonamentades.   

 
Les raons d'urgència adduïdes l'any 87 i que onze anys més tard 

poden semblar una certa befa als motius inicials, pensa que avui realment 
existeixen, ja que el qui avui encalça el Govern Balear, ja no és una 
voluntat política de dur endavant un Pla de carreteres, sinó la Justícia 
que ha convertit en sentència el contingut de l'article 19 de la Llei de 
carreteres que estableix que no es pot fer cap carretera nova sense un pla 
sectorial de carreteres aprovat.    
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Tal vegada per aquesta situació real d'urgència, ens trobam una 
vegada més davant un Pla de carreteres inacabat, però que s'intenta 
aprovar per tal de tenir un títol legal que permeti dur endavant les obres 
que el Govern té compromeses per a la primera fase del conveni de 
carreteres.   

 
Es refereix a la necessitat d'un pla de transports. Recorda que 

fa quatre anys, totes les argumentacions del Govern eren absolutament 
despectives en relació al ferrocarril, avui la cosa ha canviat ja que el 
Govern vol allargar el tren d'Inca fins a la Pobla i, per tant, dins 
aquesta nova mentalitat, seria raonable una certa referència en el Pla de 
carreteres que recollís les conclusions d'un pla de transport públic 
ferroviari que, no tan sols hauria de tenir en compte aquesta prolongació, 
sinó també altres línies possibles, amb unes necessitats i capacitats de 
transport de viatgers que és evident que influeixen de qualque manera en 
la necessitat de les carreteres que es proposen al Pla de carreteres i que 
són paral⋅leles a aquests ferrocarrils.   

 
Considera que la qüestió central de la proposta, i també central 

com a motiu de polèmica i debat, és la solució per a l'increment de la 
capacitat de les vies que avui estan saturades. Es refereix a la proposta 
que fa el Pla de noves autopistes entre Inca i Alcúdia, entre Palma Nova i 
Peguera, al segon cinturó de Palma, tot i que torna deixar a l'aire, igual 
que en la primera versió, la solució de Palma a Manacor. Recorda que en 
aquella ocasió ja es va criticar el fet que la qüestió amb més incògnites 
quedàs sense resoldre, ja que el Pla deia que podria esser una autopista 
pel Pla de Mallorca, o bé una per Llucmajor, més cap al litoral, i que 
passàs per Felanitx. Ara la proposta del Pla és diferent, ja l'autopista 
pel Pla està descartada, però es torna presentar una doble opció: des de 
l'Arenal fins a Manacor, per una autopista completament de nou traçat o 
bé, per una duplicació dels trams de les carreteres que hi ha actualment 
que se sumarien a unes variants per a les poblacions. D'aquesta 
alternativa, fa notar que només n'apareix una quantificació econòmica, 
però no n'apareixen els traçats i, per tant, la concreció damunt el 
territori de la solució que es proposa. Fa notar també, que el Pla proposa 
aquesta darrera alternativa i que simultàniament la desqualifica a la 
Memòria, per tant fa la impressió que és una cosa afegida a darrera hora 
que ni tan sols ha donat lloc a una revisió dels arguments antiduplicació 
que s'incloïen en la Memòria.   

 
Pensa que aquest plantejament en contra de les duplicacions i a 

favor de les autopistes és incongruent i absurd si es té en compte que les 
intensitats de trànsit de les carreteres, a Mallorca, disminueixen a 
mesura que ens anam allunyant de Palma. Curiosament l'argumentació contra 
les duplicacions es produeix quan el Govern mateix proposa duplicar la 
calçada en un dels trams inicials que és el de l'Arenal a Llucmajor. 
Argumenta que si el Govern pensa que aquesta duplicació és una bona 
solució, igual de bona ha d'esser entre Inca i Alcúdia, o entre Llucmajor, 
Campos, Felanitx i Manacor. Per tant, a la vista de les queixes que hi ha 
hagut, no tan sols de particulars, sinó també d'ajuntaments, per l'estalvi 
que suposa de territori ocupat, per la utilització, encara que sigui 
parcial de les instal⋅lacions ja fetes, del menor impacte que produeix 
l'aprofitament d'una carretera ja existent en relació a una autopista de 
nou traçat, el grup de consellers del PSOE proposa que el Consell de 
Mallorca elevi al Govern Balear l'opció de duplicació de calçada a 
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l'allargament de Palma Nova-Peguera i Palma-Inca fins a Alcúdia. Considera 
que això és una conclusió important del Consell de Mallorca, en relació al 
Pla de carreteres.   

 
Es refereix a altres qüestions que han variat en relació al Pla 

anterior. Cita els canvis de titularitat en relació als quals recorda que 
el Consell feia una al⋅legació que deixava clar que els canvis no podien 
esser automàtics i que de cap manera podien, per efecte d'una Pla, passar 
d'esser patrimoni d'una institució a esser-ne d'una altra, sinó que hi 
havia d'haver un acord. Fa notar que aquest Pla ja ho fixa així i que 
manté la mateixa classificació que plantejava la versió anterior. Des del 
punt de vista de l'equip de govern els canvis de titularitat no tenen 
major interès, des del moment en què hi ha una proposta presentada pel 
Consell a la Comissió Tècnica interinsular de transferència als Consells 
de la gestió i funció executiva de la matèria de carreteres. En el moment 
en què aquesta transferència es produeixi, les necessitats de canvis de 
titularitat cauran per la seva base ja que totes les gestionarà un sol 
organisme, almanco les insulars i les autonòmiques.   

 
Destaca que no queden prou reflectits alguns aspectes, com ara 

els carrils per al trànsit de bicicletes, el compromís que les xarxes 
rurals i locals no es vegin interrompudes per les carreteres noves. 
Qualifica de punt dèbil el fet que una de les decisions més importants del 
Pla, com ara la via ràpida entre Palma i Manacor, no aparegui més que a 
una escala 1:300.000, ja que falta la precisió necessària per poder jutjar 
la decisió que prengui el Govern.   

 
Es refereix a les afeccions a la Llei d'espais naturals, que 

haurien d'esser degudament justificades. Amb les condicions tècniques 
mateixes que el Pla exigeix a segons quines carreteres, es provocaran 
greus afeccions en el futur, com passarà amb tota la carretera de la serra 
de Tramuntana, encara no transformada, ja que les exigències geomètriques 
provocaran un impacte molt important. Fa avinent que no hi ha mesures de 
protecció del patrimoni arqueològic, cosa que seria bo de fer si 
s'establia que hi hagués d'haver prospeccions de caràcter preceptiu previ; 
hi ha desconnexió amb els planejaments municipals. En aquest sentit 
recorda que hi ha molts d'ajuntaments no estan conformes amb la variant 
que se'ls proposa, fins al punt que el Pla mateix cita cinc casos de 
descoordinació i sense que hi figuri cap justificació que expliqui les 
raons per les quals s'hi proposa una variant concreta.   

 
Considera que seria just que si tots els ajuntaments tenen un 

termini curt per adaptar les seves normes al Pla, que entre tants de 
milions de pessetes d'inversió hi hagués unes xifres, encara que fossin 
modestes, per sufragar el cost material que implica fer les adaptacions de 
planejament per voluntat del Parlament.   

 
Considera que hi ha una insuficient avaluació de l'impacte 

ambiental, insisteix en la poca definició de les escales, de manera que 
els detalls, com ara les franges de reserva en alguns casos no existeixen. 
Es mantenen elements negatius que ja hi havia a la versió anterior, com 
ara que hi ha massa possibilitats de fer modificacions amb escassa 
participació pública, com ara no exigir l'informe dels consells per fer 
modificacions puntuals.   
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Fa notar també que els documents no estan en català. És una 
qüestió important, tot i que no afecta el fons de la proposta d'avui, de 
la qual destaca que allò que interessa més és la consideració de la 
potenciació del ferrocarril, la transferència de les carreteres al Consell 
i la clara opció a favor del desdoblament de les carreteres existents en 
lloc d'autopistes de nou traçat.    

 
Intervé el Sr. Grosske (EU). Recorda l'evidència de les 

diferències que hi ha entre els diversos grups que componen el Consell en 
matèria de carreteres. Pensa que si aquestes diferències es posen en 
primer terme hi ha el perill que en l'informe que emeti el Consell sigui 
la posició del PP que predomini.   

 
Considera que s'ha fet una feina interessant de recerca, que fa 

que el document tengui pes, però que intenta evitar aquelles qüestions que 
puguin resultar més polèmiques entre els grups dels quals pretén el vot 
favorable. EU comparteix el conjunt de les propostes, amb independència 
que quedin sense incorporar algunes coses que el seu grup hauria volgut 
incloure, com s'imagina que alguns altres grups també haurien volgut 
incorporar algun aspecte que consideren important.  

 
Només hi ha, continua, una qüestió sobre la qual hi ha una 

diferència important de plantejament i que impediria votar favorablement 
el document. Aquesta possibilitat EU la intenta evitar mitjançant la 
incorporació de l'esmena núm. 4 de les que ha presentat el seu grup.   

 
Explica que aquesta esmena fa referència a una preferència no 

només de les autovies sobre les autopistes, que EU pot compartir, sinó al 
darrer paràgraf que taxativament proposa com a solució per a tota una 
sèrie de trams, precisament l'autovia. EU prefereix pensar molt bé les 
modificacions i en aquest sentit considera que un pronunciament tan 
contundent resulta impossible d'assumir. L'esmena esmentada proposa una 
redacció més oberta que afirmi que per a la resolució de la manca de 
capacitat de segons quines carreteres, sempre seria millor la conversió en 
autovia mitjançant el desdoblament i la creació de rondes que la creació 
d'autopistes de nou traçat. Pensa que d'aquesta manera es marca clarament 
l'ordre de prioritats, però no significa un compromís ferm d'aplicació 
d'aquesta solució amb caràcter universal.    

 
Es refereix a les altres tres esmenes, el rebuig de les quals no 

condicionaria el rebuig d'EU al document final. La primera pretén marcar 
un criteri polític, no tècnic, relatiu al finançament del pla de 
transports que demana que, a la vista de l'enorme dèficit en inversió 
especialment en transport públic ferroviari, el criteri públic prioritari 
hauria d'esser equiparar les prioritats inversores de carreteres amb les 
inversions en matèria de transport públic ferroviari. La segona fa 
referència a la necessitat de triar, quan es presenti un problema, la 
millora de la xarxa ja existent. La tercera esmena fa referència al fet 
que el Pla sempre prioritza de manera clara la rapidesa en el trasllat. 
Pensa que cal anar acostumant-se a tenir en compte el conjunt de costs 
ecològics i socials de qualsevol solució i a més que, amb distàncies tan 
curtes com hi ha a Mallorca, també s'ha de tenir en compte la comoditat, 
la seguretat, el consum de combustible o territori, és a dir un conjunt de 
costs que l'esmena qualifica de socials i ecològics i que es demana que es 
tenguin en compte a l'hora de triar una solució.   
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Pel que fa a la resta de qüestions coincideix amb l'exposició 

del Sr. Triay i s'hi remet per no allargar el debat.   
 
Intervé el Sr. Verger (PP). Fa notar que la proposta de denegar 

el Pla i demanar una nova informació pública es basa en la necessitat d'un 
pla de transports, amb una referència especial al ferrocarril. Recorda que 
aquesta qüestió està prou discutida, amb iniciatives preses per al futur i 
que implicaran unes inversions, no tan sols per a la línia d'Alcúdia, sinó 
també possiblement fins a Manacor o a Artà.    

 
Recorda que s'ha de tenir en compte que el tren no pot evitar 

haver de fer una millora substancial de les carreteres, ja que l'exemple 
del tren de Sóller demostra que el trànsit per carretera augmenta, fet que 
invalida l'argumentació que el tren llevarà trànsit a les carreteres. 
Curiosament, el tren només lleva passatgers a un altre transport públic 
que és el regular per carretera.   

 
Dit això, recorda que el Govern té la seva política en matèria 

de trens i que un pla sectorial de carreteres no té res a veure amb la 
implantació del tren i, per tant, no vol entrar en aquesta discussió. 
  

 
Pel que fa a la discussió sobre autovies o autopistes, recorda 

que és el gran tema, no tan sols a les Illes Balears, sinó a tot Espanya. 
És cert que el Pla d'autovies del 87 apostava per aquesta solució, però 
també és cert que aquesta decisió ha duit a un complet fracàs, ja que s'ha 
hagut de reconèixer que la seguretat no s'aconsegueix amb un desdoblament 
de carreteres, sinó que és molt més segur recórrer els trajectes de gran 
distància i de molt de trànsit per una autopista. Cita l'opinió del 
Col⋅legi d'Enginyers que Camins que també ho assegura. Aquesta és, per 
tant, la solució que es prefereix i no per guanyar temps, sinó per la 
preocupació per la seguretat vial. Es refereix a la previsió del Pla sobre 
el possible desdoblament Arenal-Manacor a través de la carretera actual. 
Afirma que és una cosa plantejada i considera que el primer tram fins a 
Llucmajor s'ha de beneficiar de la carretera actual nova, perquè ja hi ha 
la que passa per l'Aranjassa i ara només faltaria fer una autopista nova. 
En canvi està clar que entre Llucmajor i Manacor, el Pla preveu una 
possible autovia aprofitant un nou traçat o aprofitant la carretera 
existent. Argumenta que un pla sectorial no ha de dir necessàriament per 
on passarà. Si fos així el Pla hauria d'incloure els projectes de totes 
les carreteres. Aquí es planteja una autovia de gran capacitat que vagi 
des de la zona del llevant de Mallorca fins a Palma.   

 
Repeteix que no té cap dubte que la solució que es triarà ha de 

tenir com a objectiu millorar les garanties de seguretat, de tranquil⋅litat 
i de bona conducció, i en aquest sentit afirma que l'autopista és millor 
que el desdoblament.  

 
Considera que la nova redacció millora l'atribució de la gestió 

de les carreteres. S'hi fa una proposta teòrica que no és de compliment 
obligat per al traspàs de les titularitats. Recorda que la solució no pot 
esser imposada i, per tant, hi haurà d'haver els acords pertinents entre 
la Comunitat, els consells i els ajuntaments. Si al mateix temps hi ha una 
proposta de traspàs de competències, serà una altra cosa. Tot i així pensa 



� �	�

que és bona aquesta referència per saber quin és l'objectiu, malgrat que 
no sigui la finalitat d'un pla sectorial atribuir titularitats. Una altra 
cosa és el fet que l'Estatut atribueix la gestió de les carreteres als 
consells. Pensa, però, que avui és difícil que els consells les puguin 
gestionar, ja que és cert que es necessiten inversions importantíssimes en 
la infraestructura viària i això requereix un suport econòmic que 
difícilment pot sortir dels consells o de la Comunitat, ja que es 
requereixen inversions de l'Estat. El conveni que s'hi ha signat permetrà 
fer totes aquestes inversions que difícilment s'haurien pogut fer via 
Estat-consells. Addueix l'exemple de les Illes Canàries on se segueix 
aquest mateix procediment.   

 
No considera que hi hagi incompliments de criteris generals 

aprovats pel Parlament. Passa que algú aprofundiria més en el Pla. Els 
carrils per a bicicletes es tenen en compte en els projectes concrets, un 
criteri que afecta també carreteres municipals i camins veïnals. Per tant, 
assegura, el Pla no deixa de complir aquest criteri.     

 
Pel que fa a la continuïtat de les carreteres locals i rurals 

recorda que no poden quedar interrompudes per cap barrera o accés. Tampoc 
el Pla no està obligat a presentar totes les zones de reserva vial, ja que 
es tracta d'un Pla sectorial de carreteres i no del conjunt de projectes 
de carreteres. Per això, el Pla preveu zones de reserva en alguns trams i 
en altres no en presenta, per la raó que el traçat encara no està definit, 
com és el cas de l'autopista que hi haurà entre Palma i Manacor en què 
seran els estudis informatius que presentaran les solucions pertinents les 
quals seran objecte d'informació pública i comptaran amb els estudis 
d'impacte ambiental i de tots els requisits necessaris.  

 
Pel que fa a l'afecció dels espais naturals reconeix que és cert 

que la carretera de Pollença a Andratx presenta un traçat determinat que 
afecta la Serra. Pensa que la solució del tram de Deià és perfectament 
correcta i la gent està satisfeta. Els trams que falten comptaran amb els 
criteris de protecció i amb tots els estudis que es requereixen. Per tant, 
aquesta qüestió no és fonamental per poder denegar l'aprovació del Pla.  
  

 
Recorda que les carreteres se sotmeten a la informació per part 

de Patrimoni. De tota manera avança que no hi ha cap dificultat per 
incorporar-hi una referència més explícita, ja que el seu grup està 
preocupat per aquesta qüestió com qualsevol ciutadà.   

 
Nega que hi hagi descoordinació amb els planejaments municipals, 

allò que no hi ha és coincidència. Recorda que hi ha una situació molt 
clara, ja que és el Pla sectorial que obliga els ajuntaments i que no són 
els planejaments municipals que obliguen el pla sectorial, si no fos així 
no importaria fer-ne cap.    

 
Pensa que la norma vuitena i l'annex de la Memòria preveuen els 

estudis d'impacte ambiental. Pensa que es pot criticar l'aparent falta 
d'estudis. Recorda una vegada més que es tracta d'un pla sectorial en què 
moltes carreteres no tenen encara traçat definitiu, cosa que no vol dir 
que no hagin de comptar en fer-se amb tots els estudis d'impacte.   
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Pensa que la via de gran capacitat entre Palma i Manacor és allò 
que el Pla ha de definir i defineix. Quan s'hagi de fer, els responsables 
prendran la decisió corresponent a partir dels estudis definitius, molt 
seriosos, sotmesos a informació pública. El traçat no se sap, tan sols que 
si és possible s'aprofitarà el traçat de la carretera nova i a partir 
d'aquí no se sap res encara. Recorda que transformar una carretera ja feta 
en autovia no redueix substancialment el consum de territori. Les noves 
vies que preveu el Pla, si són autopistes signifiquen unes 700 ha i la 
duplicació pot requerir-ne entre 400 i 500 ha de captació de territori nou 
amb una problemàtica increïble que afectarà més gent perquè devora les 
carreteres velles hi ha una gran quantitat de servituds per casetes, 
fàbriques o serveis, superiors a una autopista nova.   

 
Si el Pla no preveu garanties de participació dels consells, no 

hi ha cap inconvenient que s'hi recullin. Pensa que és bo que els consells 
es puguin pronunciar en tots els casos.   

 
Pel que fa a la normalització lingüística del Pla, assegura que 

en pren bona nota i que està encantat de recollir aquesta objecció, encara 
que la qüestió de fons siguin les carreteres.  

 
Per tot això, i resumint, afirma que no veu que hi hagi bases 

suficients per pensar que el Pla s'hagi de retirar i que hi ha d'haver una 
nova informació pública. Tot al contrari, recorda que hi ha pressa, no tan 
sols per les inversions que s'han de fer a través del Ministeri, sinó 
perquè són moltes les obres imprescindibles, a pesar que la discussió en 
aquesta matèria sempre estigui garantida, ja ha hi ha el principi que 
tothom vol l'obra, però ningú no vol que passi per dins ca seva. Insisteix 
en la urgència, que no hi ha cap inconvenient per recollir algunes de les 
objeccions que s'indiquen i que, en conjunt, no es justifica la retirada. 
  

 
Intervé el Sr. Triay (PSOE). Es refereix a les esmenes 

presentades per EU. En relació a la que demana la mateixa inversió en 
transport públic col⋅lectiu que en carreteres, considera en nom del seu 
grup, que es pot potenciar el transport públic, sense haver d'assumir una 
limitació com la que proposa EU. Anuncia l'abstenció del seu grup per a 
aquesta esmena.  

 
Pel que fa a les altres, no hi veu objecció i pensa que 

complementen el document. De tota manera no veu la deferència de fons en 
l'esmena que el Sr. Grosske ha qualificat com la més important de totes. 
Pensa que pràcticament diu les mateixes coses que el dictamen sobretot si 
es té en compte que les possibles carreteres són ben concretes i que no 
n'hi ha d'altres de nou traçat. Per tant, la modificació que es proposa no 
té gaire incidència. Tot i així, l'assumeixen.   

 
Pel que fa a la intervenció del Sr. Verger, indica que les 

ampliacions del ferrocarril que ha citat constitueixen elements d'un pla 
ferroviari que hauria d'existir i que no existeix. Pensa que alguna 
referència hi hauria d'haver dins el Pla. Fa avinent en aquest sentit que 
el Sr. Verger cita els enginyers de camins quan li convé i que no ho fa 
quan no li convé i en aquest cas han dit que és imprescindible un pla 
global de transports que inclogui el transport ferroviari i el de 
carreteres. Opina que el Govern podria assumir i complir perfectament 
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aquesta qüestió. No està en condicions de preveure els resultats dels 
estudis sobre les línies noves de ferrocarril. De tota manera, algun 
efecte tindrien i tots podríem estar més tranquils en pensar que es 
proposen les solucions més ajustades, amb menor impacte i amb més bona 
utilització dels recursos econòmics públics.   

 
Considera que la discussió sobre autopista o desdoblament de 

vies existents falla per la base des del moment que el Govern ja accepta 
que hi pot haver una alternativa i la proposa com a tal per anar de 
Llucmajor a Manacor i que aquesta sigui el desdoblament de la carretera 
actual. Per tant, tots els mals que puguin fer els desdoblaments deuen 
estar indultats perquè el Govern fa seva aquesta alternativa. No creu que 
el Govern vulgui plantejar una alternativa que tengui escassa seguretat o 
que doni mala qualitat als usuaris. Argumenta que si el Govern accepta 
aquesta solució per a un tram deu esser perfectament aplicable als altres.
   

 
Per altra banda, no admet que es digui que aquest tram és 

diferent perquè ja hi ha una carretera que passa per l'Aranjassa, ja que 
els propietaris que tenen restaurants confrontants amb la carretera 
Arenal-Llucmajor entraran per l'autovia Arenal-Llucmajor i no per 
l'Aranjassa. Des del moment en què el Govern considera assumible l'accés 
de les propietats confrontants des de l'Arenal a Llucmajor, es pot assumir 
perfectament tota la proposta, en alguns casos veïnal i en molts de casos 
municipal que demana que en lloc de fer autopista de nou traçat es facin 
noves vies per desdoblament de les carreteres existents.   

 
Pensa que tots els arguments ja estan convalidats i, per tant, 

no cal acudir a cites d'autoritats, ni a cites del Pla del 87, ni a les 
declaracions de cap col⋅lectiu perquè els problemes de Mallorca són 
determinats, les llargades de les autopistes són determinades, de 
distàncies limitades i, a més, es coneix perfectament la xarxa. Per això 
demana, si una autopista de nou traçat que vagi de Llucmajor a Manacor amb 
un enllaç a Manacor, a Felanitx, a Campos i a LLucmajor, perquè servirà, 
per exemple la carretera Llucmajor-Campos, si no és només servirà per anar 
a les finques. Fa notar que aquesta magnífica carretera utilitzada només 
per entrar a les finques no constitueix precisament un bon aprofitament 
dels recursos públics. Pensa, per tant, que en aquest cas també hi seria 
aplicable la mateixa argumentació que s'aplica a la carretera Arenal-
Llucmajor. Opina, per tant, que fins i tot els arguments favorables al 
transport privat fan assumible la solució desdoblament en relació a les 
autopistes de nou traçat.    

 
En conseqüència, si s'accepta aquesta posició del Consell, que 

constitueix una modificació de la filosofia del Pla, s'exigiria una nova 
informació pública. Pensa que el raonament és coherent i no indica cap 
voluntat d'obstruir, ja que comprèn que el Pla necessita estar aprovat. Fa 
notar que aquest Pla serà molt més acceptat socialment si és un Pla que 
duplicació, on sigui necessària més capacitat, que no un Pla amb nous 
traçats.   

 
En relació als canvis de titularitat, assegura que hi ha 

argumentacions que no entén. Si es diu que el consells no poden fer la 
gestió en carreteres perquè no tenen recursos, resulta que els recursos 
han d'arribar via transferència. Una vegada que el Govern té, a més dels 
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recursos propis, els recursos estatals, no veu per quina raó no es poden 
transferir als consells. No hi veu cap motiu de fons ni hi ha cap reserva 
a l'Estatut respecte a aquestes qüestions: les carreteres constitueixen 
una peça més dins la llista de l'article 39. L'objecció deu esser de 
caràcter polític o centralista respecte als consells pensant que només han 
de tenir competències mal dotades i difícils i que no n'han de tenir cap 
en matèries bàsiques d'infraestructures que el Sr. Verger, quan era 
president del Consell de Mallorca, defensava que corresponien al Consell. 
  

 
El Sr. Grosske (EU) agraeix el suport a les tres esmenes d'EU 

anunciades pel Sr. Triay. Entén que la proposta que ve de la Comissió, no 
només conté una afirmació en negatiu quan diu que l'autopista és una 
pitjor solució que l'autovia, sinó que també hi ha una afirmació molt 
clara en positiu i comprometedora quan afirma que l'autovia és la solució 
més adequada per a tota una sèrie de traçats més concrets. La redacció que 
proposa l'esmena manté que l'autopista és pitjor que l'autovia, però no hi 
ha el compromís tan ferm en el sentit que la solució per a aquests traçats 
sigui efectivament l'autovia.   

 
El Sr. Verger (PP) pensa que voler destinar la mateixa inversió 

al ferrocarril no té res a veure amb el Pla sectorial de carreteres, com a 
molt tendria relació amb un pla de transports. Pel que fa a les altres 
tres qüestions pensa que en part estan contingudes en la proposta de la 
Comissió. Informa que hi ha dades sobre el resultat de la implantació del 
tren fins a Alcúdia. Es calcula que transportarà uns 100.000 viatgers i 
això indica que el trànsit que hi ha damunt la carretera necessita per a 
EU una autovia i per al PP una autopista.    

 
Considera increïble que es pugui dir que una autovia és més 

segura que una autopista, ja que això no s'ho creu ningú. Si es tracta de 
dir que en tot Mallorca s'estalviaran 300 ha és una altra cosa. Per tant, 
si es tracta d'afirmar que la solució més bona és l'autovia, pensa que no 
importa discutir més i votar, ja que les afirmacions de cada grup quedaran 
reflectides a l'acta. Una altra cosa és no estar-hi d'acord. Recorda que 
hi va haver una discussió semblat amb la via de cintura i que hi havia 
partidaris de fer els creuers al mateix nivell. Convida a pensar què 
passaria si s'hagués adoptat aquesta solució.  

 
Pensa que allò que no té discussió possible, des del punt de 

vista de la seguretat, amb unes diferències econòmiques que no són 
fonamentals, és quina és la solució millor per als grans eixos Palma 
Alcúdia Manacor i Andratx. Recorda que l'autopista es recomana a partir 
d'una intensitat de 10.000 vehicles/dia i que aquí es parla de 40.000. 
Qualifica, per tant, de poc seriós discutir aquesta evidència.   

 
Manifesta que és partidari que els consells gestionin les 

carreteres, però també està segur que si el Consell hagués plantejat un 
conveni amb Madrid no l'haguessin atès. Repeteix que allò que l'altre Pla 
imposava sobre canvis de titularitat, ara es deixa pendent dels convenis 
oportuns. Afirma que les transferències de gestió es faran al seu moment, 
però no a través d'un Pla sectorial.   

 
Intervé el Sr. Triay (PSOE). Convida el Sr. Verger a fer una 

lectura correcta d'allò que diu el Pla en relació a la seguretat de les 



� ���

autovies, és a dir, que amb la mateixa inversió hi ha més increment de 
seguretat si es fan autovies que si es fan autopistes. Per tant, per 
pesseta invertida, l'increment de seguretat és major. Recorda que ha 
demanat que si això és acceptable entre l'Arenal i LLucmajor per quina raó 
no ho és per als altres trams i que no ha rebut una resposta.    

 
De la darrera intervenció del Sr. Verger, ha arribat a la 

conclusió que el Govern amb la determinada alternativa de duplicació de 
calçada entre Llucmajor i Manacor planteja una autèntica cortina de fum 
per distreure durant la informació pública, ja que tot el discurs que fan 
és radicalment contrari a l'alternativa que es planteja dins la 
documentació del Pla. Se sap, continua que el Pla de carreteres allò que 
du és l'autopista i que els plànols de l'autopista han desaparegut de la 
documentació sense que s'hi hagin afegit els de l'autovia. La solució 
plantejada fins al darrer dia n'ha estat treta per rebaixar la tensió amb 
els moviments d'opinió que es produeixen a la zona afectada.  

 
Qualifica de fal⋅làcia la relació que s'estableix entre el 

conveni de carreteres i la impossible transferència al Consell, ja que 
l'existència del conveni no ha de representar cap inconvenient perquè la 
gestió es transfereixi als consells. Si el Govern té dotació per fer les 
carreteres, és evident que també en té per transferir-les. Per tant pensa 
que es rebutja la transferència per raons d'oportunitat de manera que els 
canvis de titularitat no són més que un obstacle artificial, ja que això 
se supera amb la concentració en un sol organisme, que d'acord amb 
l'Estatut és el Consell, la gestió de la xarxa.   

 
Intervé el Sr. Verger (PP), agraeix que el Sr. Triay hagi 

aclarit una qüestió fonamental quan ha parlat de la inversió i la 
seguretat. Recorda que el PP no condiciona la tria a la inversió, sinó a 
la seguretat vial. Per al tram Arenal-Llucmajor, el seu grup proposa 
autopista perquè si no és així, no es podran aprofitar els trams vells. 
Pel que fa al traspàs, fa notar que no és una qüestió del Pla sectorial, 
amb independència que el PP inclogui o no aquesta transferència en el 
pròxim programa electoral i sense negar que es puguin traspassar en el 
moment oportú.   

 
Se sotmet a votació l'esmena número 1 presentada per EU i es 

rebutja per dos vots a favor (EU), quinze en contra (PP, Mixt, Sr. 
Pascual) i catorze abstencions (PSOE, PSM-NM, Sra. Munar).   

 
Se sotmeten a votació les esmenes números 2, 3 i 4 presentades 

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

 
Se sotmet a votació el text definitiu de la proposta i s'aprova 

per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i catorze en contra (PP, 
Mixt).   
 
         
          PUNT 13.- PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA 
DELS PLANEJAMENTS URBANÍSTICS. 
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           Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Medi 
Ambient i Ordenació del Territori: 
 
     “ Atesa l'escassa qualitat que tenen, en general, els plans 
d'ordenació que es presenten per a la seva aprovació, aquesta Àrea 
d'Urbanisme va instituir l'any passat la concessió d'unes subvencions per a 
aquells Ajuntaments del seu àmbit que realitzin planejaments o estudis de 
planejament la finalitat dels quals sigui complementar o millorar els 
instruments d'ordenació del municipi. 
 
 A la vista de la resposta que va tenir la dita convocatòria, enguany 
s'ha realitzat la reserva pressupostària corresponent al compromís 
plurianual de la convocatòria de 1997, ampliant-la amb 6,5 milions de 
pessetes, amb la finalitat de donar continuïtat a les dites ajudes. 
 
 S'han inclòs en l'objecte de les subvencions, no solament els treballs 
de millora dels planejaments (com l'any passat), sinó també la redacció de 
plans municipals. Per aquest motiu, s'han redactat unes noves Bases, que 
corregeixen i amplien en aquest sentit les que varen ser aprovades en data 9 
de setembre de 1997 pel Ple del CIM, les quals ha estat redactades amb base 
en sengles informes del Lletrat-en-cap i de la Interventora general del CIM. 
 
 Hi ha una consignació pressupostària de 6.500.000 pessetes amb càrrec a 
la partida corresponent. 
 
 S'ha tengut en compte, en la redacció de les Bases, el Reglament de 
Subvencions i Ajudes Econòmiques del CIM aprovat en sessió plenària del 23 
de març de 1998. 
 
 Per consegüent, s'eleva a la Comissió Informativa d'Ordenació del 
Territori i Medi Ambient, perquè sigui elevada al Ple del Consell Insular de 
Mallorca, la següent 
 
 PROPOSTA D'ACORD 
 
 1.- Establir una convocatòria de subvencions per a la millora dels 
planejaments urbanístics, amb una dotació màxima de 13.000.000 PTA., de les 
quals 6.500.000 amb càrrec a la partida 50.43210.48900 (Altres 
transferències d'urbanisme), Reserva de Crèdit nº 1998031963, del pressupost 
del Consell Insular per a 1998, 3.500.000 amb càrrec al pressupost de 
l'exercici de 1999, i els 3.000.000 restants amb càrrec al pressupost de 
l'exercici de l'any 2000. 
 
 2.- Aprovar amb aquest efecte les Bases que han estat redactades i que 
s'adjunten a aquesta Proposta. 
 
 3.- Procedir a l'anunci d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també a la comunicació de 
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les Bases, mitjançant una circular, a tots els Ajuntaments de l'illa de 
Mallorca. 
 
 4.- Autoritzat el Conseller Delegat d'Urbanisme per a la formalització 
del que s'acorda.” 
 
  S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
         PUNT 14.- RECURS ORDINARI, AMB REGISTRE GENERAL D'ENTRADA DE 22 
D'ABRIL DE 1998 I 27 D'ABRIL DE 1998, INTERPOSAT PER GASPAR FIOL MARTÍ 
CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DELEGAT D'ACTIVITATS CLASSIFICADES DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE 25 DE MARÇ DE 1998 SOBRE ARXIU DE DENÚNCIA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Medi 
Ambient i Ordenació del Territori: 
 

“ Vists els informes del tècnic d'administració general del 
Servei d'Activitats Classificades de 15 de juny de 1998 i l'Assessoria 
Jurídica del Consell Insular de Mallorca de 22 de juny de 1998. 
 

Vista la proposta de la Comissió Insular d'Activitats 
Classificades de 9 de juliol de 1998, aquesta Presidència de la Comissió, 
eleva al Ple la següent 
 

PROPOSTA 
 

desestimar del recurs ordinari, de registre general d'entrada de 22 
d'abril de 1998 i de 27 d'abril de 1998, interposat per Gaspar Fiol Martí 
contra la resolució del conseller delegat d'Activitats Classificades de 1 
d'abril de 1998 d'arxiu de denúncia, en base als informes del tècnic 
d'administració general de 15 de juny de 1998 i del lletrat cap de 
l'Assessoria Jurídica del Consell Insular de Mallorca de 22 de juny de 
1998.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS. 
 
 
          PUNT 15.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL CIM DE L´ANY 
1998. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la comissió de Serveis 
Generals i Recursos Humans: 
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         “ Al punt 4 de l'acord, subscrit dia 20 de març de 1998, entre el 
Govern del CIM i EU relatiu als pressupostos de 1998 i plantilla orgànica es 
diu textualment: 
 
  "La modificació de la plantilla orgànica pel 1998 haurà de 

culminar el mes de juny de 1998, en la qual es contemplarà tant el 
personal laboral com el de confiança i inclourà en qualsevol cas 
les següents modificacions, considerades les més urgents: 

  - Incorporació plaça Director del Parc Natural de Sa Dragonera. 
  - Incorporació a plantilla dels següents serveis de Benestar 

Social: Promoció de la Salut, Atenció a Drogodependències i 
Inserció d'Immigrants. 

  - Increment del personal jurídico-administratiu per a la 
tramitació dels expedients de disciplina urbanística. 

  - Incorporació d'un auxiliar administratiu al Servei d'Activitats 
Classificades. 

  - Incorporació de les cinc persones del Servei de Menors que 
acordà per unanimitat la Comissió Informativa de Benestar Social 
de 23 de febrer. 

  - Incorporació d'un auxiliar administratiu als grups polítics que 
encara no en disposen (exceptuant el Mixt per coherència amb el 
contingut del Reglament Orgànic pendent d'aprovació definitiva per 
la Corporació)". 

 
  
Atès que per dur a terme el contingut de l´expressat acord cal procedir a la 
modificació de la plantilla de personal del Consell Insular de Mallorca. 
 
Atès que la present proposta de modificació de plantilla ha estat sotmesa a 
la Mesa de Negociació del Consell, en la qual els sindicats que en formen 
part han manifestat que estan d´acord amb les places que es creen, però que 
la consideren insuficient. 
 
Atès allò que en relació amb la modificació de la plantilla s´estableix a 
l´article 126 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d´abril, 
aquesta Presidència formula la següent: 
 
     
    P R O P O S T A   D'A C O R D 
 
APROVAR, amb efectes de dia 1 d´agost de 1998, la modificació de la vigent 
Plantilla del Consell Insular de Mallorca, aprovada pel Ple de la Corporació 
dia 4 de maig de 1998, que es recull al document annex que s'acompanya a la 
present proposta.” 
 
 
 
MODIFICACIO DE LA PLANTILLA 1998           
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PLACES DE NOVA CREACIO            

Places E F L AG AE Gr Cd Ce Ac Lloc treball Not.  

MEDI AMBIENT           

Director-Conservador del Parc Natural           

     Sa Dragonera 1    x A 22 22     

           

ACTIVITATS CLASSIFICADES           

Auxiliar Ad. General  1  x  D 13 13c CO    

           

BENESTAR SOCIAL           

Director de l'Area de B.Social 1     A 28 28a     

Promoció de la salut           

     Metge  1    A 22 22 CO    

     Psicòleg  2    A 22 22 CO    

     Pedàgog  1    A 22 22 CO    

     Treballador Social  2    B 18 18a CO    

Atenció a les Drogodependències           

     Metge  3    A 22 22 CO    

     Psicòleg  3    A 22 22 CO    

     Treballador Social  1    B 18  18a CO    

     Auxiliar Sanitari  2    D 13  13c CO    

Atenció a la població immigrant extracomunitària             

     Graduat Social  2    B 18  18a CO    

     Treballador Social  1    B 18  18a CO    

           

SERVEI DE TUTELA, ACOLLIMENT I ADOPCIO DE MENORS      

   (Servei transferit del Menor)           

     Psicòleg  2    A 22 22 CO    

     Llicenciat en dret  2    A 22 22 CO    

     Treballador Social  2    B 18  18a CO    

     Auxiliar Adó.General  2    D 13  13c CO    

URBANISME           

Servei Jurídic-administratiu           

   Secció de suport jurÕdic           

Tècnic Adó. General  1  x  A 22 22 CO    

Servei de Disciplina Urbanística i Habitabilitat           

   Secció administrativa           

Tècnic Adó. General  1  x  A 22 22 CO    

           

GRUPS POLITICS          

 

 

Secretari/a de Grup 4     C 16 16     

(PSOE, PSM, EU, UM)           

Sumes: 6 29 0        

           
MODIFICACIONS           

Places E F L        

SERVEIS DE PRESIDENCIA  

Administratiu Adó.General 1 

GRUPS POLITICS  

 Increment de la seves retribuc. en 30.000 Ptes. Mens. 

Administratiu Adó.General 6 

Aux.Ad. a Administratiu 1 
8 8 Sumes: 

 

   Increment de la seves retribucions en 30.000 Ptes.mens. 
   La seva denominació passa a ser la de “Secretari/a de 
   Grup” 
   Transformació de la plaça d´Aux.Ad.Gral.en“Secretari/a 
   De Grup” 
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Intervé el Sr. Grosske (EU). Fa notar que la proposta de 
modificació incorpora totes les modificacions de plantilla que EU va 
negociar amb l'equip de govern i molt concretament, la plaça de director 
del parc natural de la Dragonera, la incorporació a Benestar Social d'una 
sèrie de personal que ara mateix està en règim de contracte de serveis, 
l'increment de personal de Disciplina Urbanística i també el personal de 
Menors. Per tot això, EU no hi pot votar en contra.   

 
Però, a pesar del vot a favor, el seu grup considera que la 

plantilla és millorable. Opinió que comparteix l'equip de govern i els 
sindicats, ja que al llarg de les negociacions varen manejar un document 
d'ampliació de noves places sobre les quals hi havia acord. Després va 
resultar que al llarg de la negociació es varen introduir altres temes com 
ara negociació de complements i modificacions d'ubicació, de manera que 
l'acord inicial es va trencar. Considera que el document a què s'ha 
referit i que en principi acceptaven tant els sindicats com el govern, era 
interessant i donava resposta a diverses incorporacions que millorarien 
sensiblement la plantilla. Pensava que aquest document apareixeria en la 
documentació, ja que s'ha incorporat com a esmena.  

 
Anuncia que el seu grup presenta aquell document com a esmena, 

tot i que encara que es rebutgi, el seu grup donaria el suport a la 
proposta.   

 
Intervé el Sr. Rovira (PP). Demana que consti en acta la 

sol⋅licitud de rectificació de la diligència d'aprovació en comissió, ja 
que hi consta el vot a favor del PP, cosa que no va esser així, ja que el 
PP es va abstenir en la votació de les places de nova creació assignades 
als grups polítics.   

 
Anuncia el vot a favor del seu grup pel que fa a les places de 

nova creació referides a Medi Ambient, Activitats Classificades, Benestar 
Social i Urbanisme. Pensen que és necessari crear aquestes places. També 
estan d'acord amb el Sr. Grosske que hi ha altres serveis d'aquest 
Consell, especialment els serveis d'àmbit general, que convendria revisar-
los i crear algunes places que són necessàries com a resultat de les 
competències que el Consell ha assumit i les que s'han d'assumir.   

 
Pel que fa a la proposta d'EU anuncia el vot en contra. El PP 

considera que primer s'ha de pactar amb els sindicats, ja que una proposta 
com aquesta no es pot adoptar dins un ple i especialment quan el PP no 
n'ha estat informat fins al darrer moment. Pensa que una força que 
significa la meitat del Consell hauria d'haver estat informada.    

 
Anuncia que si en un temps prudencial no hi ha una proposta de 

l'equip de govern, el PP farà una proposta de millora d'aquests serveis. 
  

 
Anuncia que l'abstenció del seu grup en comissió, serà ara un 

vot en contra motivat perquè no consideren que sigui correcte el 
desequilibri que es produeix entre grups polítics quan, amb independència 
del volum, és possible que cada grup tengui dues persones. Pensa que no és 
lògic, pensa que el pes relatiu del grup s'ha de tenir en compte i que 
també s'hi ha de tenir la feina que cada grup fa dins el Consell. Pensen 
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que això s'ha d'estudiar per a cada legislatura. Opina que amb els nous 
nomenaments es produeix un desequilibri que abans no hi era.  

 
Pel que fa a les retribucions de les persones que treballen per 

als grups, considera que corresponen a places que no tenen res a veure les 
de funcionari del Consell, però així i tot opina que, amb els problemes 
que hi ha hagut amb les retribucions dels funcionaris, ara no és el moment 
d'incrementar 30.000 pessetes a aquestes persones. Aquest augment s'hauria 
d'estudiar en el moment de fer la requalificació de les places de la resta 
de la plantilla.   

 
Anuncia el vot en contra de les modificacions referides als 

grups polítics i a favor de la resta.   
 
Intervé el Sr. Grosske (EU). Si no hi ha intervenció per part de 

la Presidència del Ple i a la vegada Presidència de Recursos Humans, vol 
aprofitar per comentar algunes qüestions.   

 
La proposta que fa EU d'ampliació de la plantilla no és 

irreflexiva. EU fa la proposta perquè a l'acta de la darrera reunió de la 
mesa de negociació, tots els sindicats i la Sra. Munar es varen manifestar 
favorables a aquestes modificacions. Per tant, es tracta d'un proposta que 
compta amb el consens dels sindicats i el govern sobre la necessitat de 
les places.   

 
Recorda que varen esser uns altres temes que varen fer 

embarrancar el conjunt de la negociació. EU presenta la proposta amb 
l'aval del consens i perquè pensa que hi ha temes com el de Bombers que 
són realment urgents.    

 
Pel que fa als grup polítics, indica que EU és més aviat avara 

quan es parla de retribucions als polítics, però també opina que els grups 
polítics han d'estar ben dotats per poder fer la seva feina. Si no és així 
no poden fer un bon servei a la ciutadania.   

 
La proposta, continua, equipara els grups del Consell de manera 

bastant precisa a la situació dels grups en l'Ajuntament de Palma, 
governat pel PP i, per tant, amb poques sospites de seguir ordres d'EU. 
Allà hi ha dues persones per grup, una amb funcions de secretaria i una 
altra amb funcions administratives. Pensa que és una posició molt raonable 
que el secretari del grup tengui una retribució superior a la de 
l'administratiu, ja que el secretari fa una funció política d'auxili, 
d'estudi de les propostes, des del punt de vista polític i tècnic.   

 
La presidenta aclareix que hi havia una proposta de plantilla 

que és la que avui es du a aprovació i també una altra proposta de 
plantilla, sobre la qual no es va arribar a un acord, amb un increment de 
100 places. Lògicament, aquest augment implicava una modificació de les 
places existents. Per tant, no era possible l'acord perquè amb l'augment 
de les places hi havia implícita la modificació de la plantilla. L'acord 
havia d'esser global: o s'aprovaven els documents conjuntament o no hi 
havia acord.   

 
Se sotmet a votació la proposta d'EU i es rebutja per dos vots a 

favor (EU) i vint-i-sis en contra (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt).   
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Se sotmet a votació el primer apartat de la proposta que inclou 

les places de Medi Ambient, Activitats Classificades, Benestar Social i 
Urbanisme i s'aprova per unanimitat.   

 
Se sotmet a votació el segon apartat de la proposta, és a dir 

les modificacions i les places dels grups polítics i s'aprova per desset 
vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i onze en contra (PP, Mixt).   
 
 
  CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
           
          PUNT 16.- DENEGACIÓ RECURS ORDINARI INTERPOSAT PEL SR. ANGEL 
APARICIO PASCUAL CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ INSULAR DEL PATRIMONI 
HISTÒRIC ARTÍSTIC DE MALLORCA, DE DATA 12 DE NOVEMBRE DE 1997, EN RELACIÓ 
A L'EXPEDIENT 360/97 SOBRE PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL REFUGI MOLA DE 
TUENT D'ESCORCA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura 
i Patrimoni Històric: 
 

“ El Sr. Angel Aparicio Pascual, en representació de 
l'associació Grup per l'Estudi de les Fortificacions Balears (G.E.F.B.) va 
interposar, en data 2 de desembre de 1997, recurs ordinari contra l'acord 
de la Comissió Insular del Patrimoni Històric Artístic de Mallorca, de 
data 12 de novembre de 1997, referent a l'expedient 360/97, sobre projecte 
de rehabilitació del refugi Mola de Tuent d'Escorca. 
 

Es donà trasllat de l'esmentat recurs a l'Ajuntament d'Escorca, 
en qualitat de part interessada, el qual va presentar escrit d'alegacions 
sol�licitant la desestimació del mateix. 
 

Dit recurs ordinari va esser objecte dels informes jurídics de 
14 i 25 de maig de 1998, per part del secretari de la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric i del Lletrat Cap del Consell Insular de Mallorca, 
respectivament, els quals proposen la desestimació del mateix. 
 

Aquest Conseller, vists els precitats informes jurídics, du a 
Ple la següent 
 
 
 PROPOSTA:    
 
 

I.- Desestimar el recurs ordinari interposat dia 2 de desembre 
de 1997 pel Sr. Angel Aparicio Pascual contra l'acord de la Comissió 
Insular del Patrimoni Històric Artístic de Mallorca, de data 12 de 
novembre de 1997, en relació a l'expedient 360/97 sobre projecte de 
rehabilitació del refugi Mola de Tuent d'Escorca; tot això, en base als 
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informes jurídics de dates 14 i 25 de maig de 1998, que s'adjunten, 
serveixen de base, i formen part integrant del present acord. 
 

II.- Notificar el present acord als interessats, Sr. Angel 
Aparicio Pascual i Ajuntament d'Escorca.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

PUNT 17.- PROPOSTA D'INFORME EN RELACIÓ AL PLA ESPECIAL DE 
PROTECCIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE DEIÀ EN COMPLIMENT DEL QUE S'ESTABLEIX A 
L'ARTICLE 20 DE LA LLEI 16/1985, DE 25 DE JUNY, DEL PATRIMONI HISTÒRIC 
ESPANYOL. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura 

i Patrimoni Històric: 
 

“ Vist l'acord de la Comissió Insular del Patrimoni Històric 
Artístic de data 23 de juliol de 1998. 
 

Atès el que disposa l'article 53, a) del Reglament Orgànic del 
Consell Insular de Mallorca, aprovat definitivament pel Ple de data 6 
d'abril de 1998 i publicat al BOCAIB núm 59, de 2 de maig de 1998, el 
president de la Comissió Insular del Patrimoni Històric du a Ple la 
següent proposta d'acord: 
 
 

"Informar favorablement aquest Pla Especial de Protecció del 
terme municipal de Deià afectat per la declaració de paratge pintoresc de 
la Serra de Tramuntana, amb les prescripcions contingudes a l'informe 
tècnic del servei de patrimoni històric de 15 de juliol de 1998, que 
s'adjunta i forma part integrant del present acord, i amb la prescripció 
que les fitxes individualitzades que contemplen usos residencials en cap 
cas aniran en contra de les Normes Subsidiàries dins sòl rústic, i elevar 
la present proposta al Ple per a la seva resolució definitiva, de 
conformitat amb el que s'estableix a l'article 20, en relació amb la 
disposició vuitena, de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni 
històric espanyol. 
 

Les deficiències esmentades hauran de ser subsanades dins el 
termini d'un any, a comptar des de la notificació del present acord." 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 18.- INCLUSIÓ A L’INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL MOBLE DE 
LA CAIB DE L’ESCULTURA DE JOAN MIRO” MOON, SUN AMB ONE STAR”. 
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  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura 
i Patrimoni Històric: 
 

“ Atès que la Comissió Insular del Patrimoni Històric-Artístic 
de Mallorca  en la sessió de data 17 de juliol de 1997, acordà, la 
incoació de l'expedient d'inclusió a l'Inventari del Patrimoni Cultural 
Moble de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’escultura  de 
Joan Miró “Moon, sun and one star”.. 
 

Atès que s'han dut a terme els tràmits preceptius i prevists per 
a la incoació i instrucció de l'expedient de referència per a procedir a 
efectuar la inclusió a l’inventari. 
 

En virtut del que disposen la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol, el Reial Decret 111/1986, de 10 de gener, de 
desenvolupament parcial de l'esmentada Llei, el decret autonòmic 94/1991, 
de 31 d'octubre, sobre el procediment; i la Llei 6/1994, de dia 13 de 
desembre, d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria de 
patrimoni històric, de promoció sòcio-cultural, d'animació sòcio-cultural, 
de dipòsit legal de llibres i d'esports, i el Reglament d'organització i 
funcionament de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca de 25 de gener de 1995, modificat per acords de Ple de 9 de març, 
17 i 31 de juliol, i 18 de desembre de 1995, sobre l'òrgan competent per a 
la resolució d'aquest expedient d'inclusió a l'Inventari del Patrimoni 
Cultural Moble de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,  i a 
proposta de la Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic de 
Mallorca, en sessió de data 4 de juny de 1998, el Ple del Consell Insular 
de Mallorca  adoptà el següent: 
 
 ACORD  
 

I. S’inclou a l’Inventari del Patrimoni Cultural Moble de la 
CAIB l’escultura de Joan Miró “Moon, sun and one star”, i que es descriu a 
l’annex adjunt al present acord. 
 

II.- Els efectes d'aquesta inclusió són els que genèricament 
estableixen la Llei 16/1985, de 25 de juny, del  patrimoni històric 
espanyol i la normativa que la desplega. 
 

III.-Aquest acord s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de 
l'Estat i al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, i s'ha de comunicar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
perquè procedeixi a la seva anotació definitiva a l'Inventari del 
Patrimoni Cultural Moble de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i 
insti la seva anotació a l'Inventari General de Béns Mobles. 
 

IV.- Aquest acord s’ha de comunicar a l’Ajuntament de Palma i als 
interessats.  
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 ANNEX 
 

Fitxa tècniques del Bé Moble que s’acompanya a la sol�licitud de la 
seva inclusió a l’inventari General de Bens Mobles. 
 

1.- Títol o denominació “Moon, Sun one Star”. 
2.- Descripció: a) Tècnica: Escultura. 
b)  Material: Bronze. 
C) Mides: 132 x 30 x 23 cms. 
3.- Dades Històric-Artístiques: 

a) Autor: Joan Miró, 
b) Época: Segle XX 
c) Fonedor: Susse Artcuell (Francia). 
d) Altres dades: 

4.- Bibliografia: desconegudes 
5.-  Estat de conservació: 

a) Condició: Bona 
b) Parts que falten: cap 
c) Restauració realitzada: una 

6.- Localització: Comunitat Autònoma de les Illes   
 Balears. “Son Abrines” 

C/ Juan de Saridakis, núm. 31 Palma.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
PUNT 19.- PROJECTE D´EXECUCIÓ DE LA FASE 1ª CAS CAPELLÀ. EDIFICI 

ENTRE PATIS I CAPELLA DEL CENTRE CULTURAL LA MISERICÒRDIA:  
 
  APROVACIÓ DE LA DESPESA AMB CARÀCTER PLURIANUAL I MODIFICACIÓ 
DELS CORRESPONENTS PERCENTATGES. 
 
  APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HAN DE 
REGIR LA LICITACIÓ I APERTURA DEL PROCEDIMENT D´ADJUDICACIÓ. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió de Cultura 
i Patrimoni Històric: 
 
  “ ANTECEDENTS: El Ple del Consell de Mallorca en sessió 
celebrada dia 1 de juny de 1998 aprovà l´avantprojecte de Rehabilitació de 
l´edifici de la Misericòrdia,  adeqüació a Centre Cultural, amb un import 
aproximat de 3.264.640.000,- PTA. i el Projecte Bàsic corresponent a la 
Fase 1ª Cas Capellà. Edifici entre patis i capella, per l´import de 
683.261.985,- PTA. També es va aprovà la delegació de les competències a 
la Comissió de Govern, per tal  d´agilitzar la tramitació de l´expedient 
de contractació. 
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  El Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada dia 6 de 
juliol de 1998 aprovà l´expedient de suplement de crèdits que ha permès 
dotar pressupostàriament la partida corresponent per iniciar la 
contractació. 
   
  La Comissió de Govern en sessió celebrada dia 13 de juliol de 
1998 acordà rectificar l´error material detectat a l´import total del 
Projecte Bàsic corresponent a la Fase 1ª Cas Capellà. Edifici entre patis 
i capella del Centre Cultural La Misericòrdia. També aprovà el Projecte 
d´Execució, redactat pels Serveis Tècnics del CIM en data juny de 1998, 
amb un import de 683.261.984.- PTA, atès l´informe favorable de supervisió 
de data 9 de juliol de 1998. 
 
  En data 20 de juliol s´ha procedit al replanteig del projecte de 
referència d´acord amb l´article 129 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
  
   
  Atès que el termini d´execució afectarà a dos exercicis 
pressupostaris, s´ha de contemplar la despesa amb caràcter plurianual, la 
qual cosa implica l´aprovació pel Ple del Consell de Mallorca en 
l´exercici d´una competència indelegable d´acord amb el que regula 
l´article 33 en relació amb l´article 35 b) de la Llei 7/1985, de 2 
d´abril, Reguladora de las Bases de Règim Local. Al mateix temps, i 
d´acord amb els imports fixats per a cada anual.litat, cal destacar que no 
s´adapten als percentatges que preveu l´article 155 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. A continuació es 
reprodueix parcialment el contingut d´aquest article 155: 
 
 “(…) 
 
 2. Podràn adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a 
ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su 
ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en 
alguno de los siguientes casos: 
 

a) Inversiones y transferencias de capital. (…) 
 
 3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos 
referidos en los apartados a), b) y e) del párrafo anterior no serà 
superior a cuatro. Asimismo, en los casos incluidos en el apartado a) y 
e), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros 
autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al 
crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió los 
siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 
100; en el segundo ejercicio, el 60 por 100, y en el tercero y cuarto, el 
50 por 100. (…)” 
 
  



� ���

 Ara bé, el propi article 155, preveu a l´apartat 5è el següent: “En 
casos excepcionales, el Pleno de la Corporación podrà ampliar el número de 
anualidades, así como elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 
3 de este artículo”. 
 

           La distribució en anual.litats proposada pels Serveis 

d´Arquitectura del CIM es concreta en: 

 

  Any 1998: 193.219.319.- PTA. 

  Any 1999: 490.042.665.- PTA. 

 

I, per tant, no s´ajusten als percentatges esmentats a l´article 155 
anterior, per quant l´import de l´anual.litat de 1999, supera el 
percentatge del 70% del crèdit corresponent a l´any 1998. 
 
  En conseqùencia, atès que l´aprovació de la despesa amb caràcter 
plurianual i la modificació dels esmentats percentatges és una competència 
de Ple de caràcter indelegable, s´ha considerat oportú, per raons 
d´economia i eficàcia, acumular en aquest mateix acord la competència 
d´aprovació de la despesa plurianual, per una banda, i l´aprovació dels 
Plecs de clàusules administratives particulars i d´inici de la licitació, 
per l´altra, en l´exercici en el primer cas d´una competència pròpia del 
Ple indelegable, i en el segon cas mitjantçant l´advocació per part del 
Ple de la delegació acordada en sessió plenària de data 1 de juny de 1998, 
única i exclusivament, pel que fa a aquest tràmit, mantenint-se vigent la 
delegació de la contractació a tots els efectes.  
 
  Per tot això, atesa la normativa esmentada i els articles 99, 
100 i 101 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, i els informes 
per una banda, del Secretari General, i per altra banda, del Departament 
d´Intervenció relatius a la fiscalització de la despesa, es proposa 
l´aprovació del següent: 
  

 
A C O R D NÚM. 1) 

 
 
  1.- Aprovar la despesa del Projecte d´Execució de la Fase 1ª Cas 
Capellà. Edifici entre patis i capella, del Centre Cultural La 
Misericòrdia, amb caràcter de despesa plurianual, a l´empar del que preveu 
l´article 155 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre de 1988, Reguladora de 
les Hisendes Locals, d´acord amb la següent distribució per anual.litats: 
 
 

   Any 1998: 193.219.319,- PTA. 

  Any 1999: 490.042.665,- PTA. 
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  Pel que fa a l’any 1998, hi ha crèdit a la partida 
Pressupostària 204511062200, R.de Crèdit núm. 1998036345. 
 
  2.- Modificar els percentatges de les anual.litats fixades a 
l´article 155.3 de la Llei d´Hisendes Locals, atès l´informe del Cap del 
Servei d´Arquitectura de data 8 de juliol de 1998, restant les 
anual.litats distribuïdes amb els imports que figuren al Punt 1.- anterior 
d´aquest acord, elevant-se el percentatge corresponent a l´any 1999. 
 
  3.- Advocar la competència que per a la tramitació de 
l´expedient de contractació delegà el Ple del Consell de Mallorca a la 
Comissió de Govern, en sessió  celebrada dia 1 de juny de 1998, als 
efectes d´acumular, per raons d´economia i eficàcia en un mateix acte, 
l´aprovació de la despesa plurianual i l´aprovació de la licitació, 
mantenint-se  aquesta delegació a la Comissió de Govern per a la resta de 
la tramitació administrativa de l´expedient de contractació.  
 
  En conseqüència, es proposa l´adopció del següent 
 

A C O R D NÚM. 2) 
   

  1r.- Declarar de tramitació urgent l´expedient de contractació 
iniciat per acord de la Comissió de Govern celebrada dia 13 de juliol de 
1998 per a l´execució del Projecte Fase 1ª Cas capellà. Edifici entre 
patis i capella, del Centre Cultural la Misericòrdia, en els termes 
prevists en els articles 68 i 71 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
 
  La urgència està motivada per la necessitat d´adjudicar i 
executar les obres en el més breu termini atès que es tracta d´un centre 
del Consell de Mallorca ocupat actualment per la Comissió de Cultura i la 
Comissió Insular de Patrimoni Històric, interferint aquestes obres la 
gestió ordinària de tots els serveis: arxiu, centre coordinador de 
biblioteques, sala de lectura, etc. que a més del personal propi de les 
oficines, tenen molta afluència de públic. 
 
  2n.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars 
que han de regir aquesta contractació mitjantçant subhasta amb procediment 
obert, d´acord amb el que preveuen els articles 74 i 75 de la LCA, amb un 
pressupost de 683.261.984,- PTA. 
 
  En compliment de l´article 76 del mateix texte legal, la 
selecció del procediment obert i la forma d´adjudicació per subhasta es 
justifiquen pel motiu de tractar-se d´un projecte plenament definit i 
obert a tots els contractistes que reuneixin les condicions exigides en 
els plecs de clàusules, adjudicant-se al licitador que oferti el preu més 
baix, d´acord amb la LCAP. 
 



� ���

  4t.- Obrir el procediment d´adjudicació i anunciar la licitació 
al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb un 
termini de presentació d´ofertes de 13 dies comptadors a partir del dia 
següent al de la publicació de l´anunci al BOCAIB. Aquest termini es 
computarà per dies naturals, si bé quan el darrer dia sigui inhàbil, 
s´entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent”.     
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
   
 

PROPOSTES GRUPS POLÍTICS 
 
 
  PUNT 20.- MOCIÓ DEL PORTAVEU DEL GRUP DE CONSELLERS D’EU EN 
RELACIÓ AL PLA DE GESTIÓ DEL RSU. 
 
  Es dóna compte de la Moció del Grup de Consellers d’EU: 
 
“EBERHARD GROSSKE FIOL com a portaveu del Grup de Consellers d'Esquerra 
Unida,  d'acord amb allò que preveu el Reglament Orgànic de la Corporació, 
sol.licita la inclusió de la següent MOCIO, si cal amb caràcter 
d'urgència, al proper plenari del Consell. 
 
EXPOSICIO DE MOTIUS 
 
Amb data 21 de juliol de 1998, l'equip de govern del Consell Insular va 
fer públic un Pla per a la gestió dels RSU que, el mateix dia,  fou 
presentata l'Ajuntament de Palma per a la seva consideració. 
 
L'esmentat Pla suposa l'ampliació del sistema d'incineració de RSU 
mitjançant la construcció d'una tercera línia i  no només és negatiu des 
del punt de vista mediambiental sinó que, a més, no té sentit des del punt 
de vista tècnic ni des del punt de vista econòmic. 
 
Efectivament, no és explicable que, enlloc d'optar per  l'abocament de 
80.000 tones de fems sense matèria orgànica - i, per tant, que no planteja 
problemes mediambientals - el Consell opti per instalar una tercera línia 
d'incineració que suposa, entre d'altres inconvenients, els següents: 
 
  

- una inversió suplementària de 4.500 milions de pessetes 
 

- incrementar la tarifa en 800 pessetes per tona respecte a la 
solució de l'abocament 
 

- produir un rebuig en forma d'escòries i cendres que estarà al 
voltant de les 30.000 tones. al qual també hi haurà que donar una sortida 
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          El Pla, per tant, respon a criteris estrictament polítics i a la 
formalització d'un pacte entre les institucions afectades  segons el qual 
Govern Balear i Ajuntament de Palma s'avenen a solventar els problemes de 
gestió dels residus a curt termini - mitjançant  la cessió de nous 
terrenys per a l'acumulació en bales o l'abocament dels fems acumulats i 
la modificació del Pla Director - a canvi de la victòria política que 
significa l'acceptació, per part del Consell Insular, de la instal.lació 
de la tercera línia d'incineració. 
 
          A més,  des del punt de vista democràtic, és de lamentar que el 
Pla s'hagi   presentat a l'Ajuntament sense cap tipus de decisió o 
deliberació prèvia ni de la Comissió informativa  ni del Ple ni de la 
Comissió de Govern ni de la Comissió de Seguiment on estan presents 
diverses entitats ciutadanes i que sempre s'ha presentat com un òrgan de 
participació dins la política de residus del Consell.  
 
          Per totes aquestes raons, es proposa l'aprovació per part del 
Ple del Consell Insular de la següent  
 
                                    MOCIO: 
 
1.- El Ple del Consell Insular lamenta que els responsables del govern del 
CIM hagin  presentat a d'altres institucions un Pla de gestió dels RSU a 
l'illa de Mallorca que implica l'adopció d'importants decisions en aquesta 
matèria sense que s'hagi donat oportunitat als òrgans formalment 
constituits i competents en aquesta matèria per deliberar i participar en 
la presa de decisions 
 
2.- El Ple del Consell Insular insta el Govern del CIM a reunir la 
Comissió Informativa de Medi Ambient i la Comissió de  Seguiment i Control 
de la Gestió de R.S.U. - en tant que organisme de participació ciutadana - 
per tal de permetre un debat en profunditat sobre aquesta qüestió. 
 
3.-  El Ple del Consell Insular constata que el Pla referit, en la mesura 
que suposa la instalació d'una tercera línia d'incineració (malgrat que 
amb unes característiques tècniques diferents a les inicialment 
previstes), suposa  l'incompliment d'un aspecte substancial del Pacte de 
Govern de juny de 1995 subscrit pels partits que formen part de l'equip de 
Govern. 
 
4.- El Ple del Consell Insular, en una primera valoració sobre el  Pla 
constata el següent: 
 

a)  Que resulta incomprensible que el Pla suposi una inversió 
3.200 milions en  triatge compostatge i reciclatge per al tractament de 
200.000 tones de fems i, alhora, una inversió molt superior, de 4.500 
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milions de pessetes, per a la incineració de 80.000 tones de fems 
inorgànic. 
 

b)  Que la incineració d'aquestes 80.000 tones de fems inorgànic  
suposa una solució molt més cara i mediambientalment molt més perjudicial 
que els seu abocament controlat 
 

c)   Que els 4.500 milions de pessetes destinats al tercer forn  
podrien tenir un destí molt més profitós  en la promoció de la recollida 
selectiva, el reciclatge i el compostatge, tant des del punt de vista 
econòmic com des del punt de vista de la recuperació de fems en quantitat 
molt superior a les 80.000 tones. 
 
5.- El Ple del Consell Insular constata  que l'empaquetament de fems - 
inicialment previst per a guardar el fems produit en temporada alta i per 
al seu tractament en temporada baixa, ha perdut aquesta funció i s'ha 
convertit en un sistema acumulatiu d'emmagatzemament d'un any per l'altra. 
Així mateix, constata la lamentable situació de deteriorament en què es 
troben aquests embalatges i,  en aquest sentit, insta el govern de la 
institució  CIM a arribar a un acord  per amb la resta d'institucions 
implicades per tal de permetre l'abocament controlat d'aquests residus. 
 
6.- El Ple del Consell Insular constata l'estat lamentable  i irregular en 
què es troben les cendres derivades de la incineració i insta el Govern 
del CIM a regularitzar de manera immediata aquesta situació” 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Qualifica d'obvietat el fet que 
construir un segon forn a Son Reus vol dir incinerar més i també que 
construir un altre forn significa ampliar la incineradora i construir una 
tercera línia. Ha fet aquesta afirmació perquè quan s'ha presentat un pla 
de gestió que significa la construcció d'un tercer forn, s'ha volgut 
camuflar el fet que significava obrir una tercera línia.   

 
Fa notar que així s'incinerarà més i que del cost total de la 

inversió, el 60% es dedicarà a la incineració, és a dir que la incineració 
guanya, les posicions ecologistes perden, de manera que acabar amb la 
incineració resultarà més dificultós i més car a partir d'aquest moment. I 
les propostes d'EU, d'altres grups polítics i de grups ecologistes, 
d'amortitzar anticipadament la incineradora seran més costoses.   

 
Fa notar que s'inverteixen 4.500 milions de pessetes més, 

bastant més que la inversió en la tercera línia, segons les previsions 
inicials. Qualifica de negoci rodó per a la companyia concessionària i les 
empreses importants amb pes polític i econòmic que hi ha al darrera, 
aquesta proposta del Consell.   

 
Es refereix a la moció. Constata l'incompliment greu d'un dels 

compromisos que més clarament varen quedar exposats al pacte de govern del 
95, en el sentit que no es faria la tercera línia de la incineradora, que 
no s'ampliaria la incineració i que s'apostaria per altres sistemes de 
gestió de residus.   
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La moció també fa referència al dèficit democràtic en la presa 
de decisions. Considera penós que un Consell que, a més del Ple, té una 
Comissió Informativa de Medi Ambient i, fins i tot, un òrgan de 
participació ciutadana que és la Comissió de Seguiment de la Gestió, hagi 
pres decisions estratègiques, que afecten la gestió de residus, de la 
importància d'inversió de 7.800 milions de pessetes, dels quals 4.500, es 
destinen a una tercera línia, sense que se n'hagi assabentat cap d'aquests 
òrgans i fins al punt que si EU no du aquesta moció el Ple, ni tan sols se 
n'hauria assabentat aquest òrgan. Demana on ha estat la participació 
ciutadana, on ha estat el mínim debat que es deu al conjunt dels grups que 
formen part de la institució i que se suposa que tenen coses a dir sobre 
una matèria tan important, conflictiva i delicada. La moció, per tant, 
denuncia aquests incompliments del pacte de govern i el dèficit democràtic 
amb què s'ha pres aquesta decisió.   

 
Hi ha una raó evident, continua el Sr. Grosske, per la qual EU 

s'oposa a la construcció de la tercera línia i que és la mateixa per la 
qual ja es va oposar a la construcció de la primera i la segona. És perquè 
pensen que la incineradora no és un bon sistema de gestió. És un sistema 
extraordinàriament car, contaminant, produeix subproductes que són 
l'equivalent en pes al 33% dels fems que entren i, per tant, necessita un 
abocador. En definitiva la incineració és incompatible amb el reciclatge i 
el compostatge, no en el sentit que hi pugui haver, com una reserva índia, 
un poc de reciclatge i compostatge, com proposa el Pla, sinó en el sentit 
que la incineració impedeix que hi hagi una progressiva ampliació del 
reciclatge i el compostatge en detriment de la incineració. Això és així 
perquè significaria fer treballar la incineradora per davall de la seva 
capacitat i, per tant, incrementar els costs ja què el rendiment seria 
inferior a l'inicialment previst. És a dir, hi ha una incompatibilitat 
econòmica entre la incineració i el progressiu augment d'espai per al 
reciclatge i el compostatge.   

 
EU, continua, s'oposa a aquesta tercera línia perquè hi ha una 

alternativa, a pesar de la demagògia que es fa en aquesta qüestió no només 
des d'instàncies polítiques o organitzacions contràries a la incineració, 
sinó també des d'instàncies econòmiques amb molt de pes. Recorda que hi ha 
un model que inclou la recollida selectiva dels residus, el compostatge de 
la totalitat de la matèria orgànica, sense cap tipus de problema, el 
reciclatge de la matèria inorgànica que es pugui reciclar i, efectivament, 
la part del fems que no s'hagi pogut reciclar i que és inorgànica, pot 
anar a un abocador que no presenta problemes mediambientals.  

 
La polèmica entre partidaris i contraris de la incineració fins 

ara arribava aquí, però a partir d'aquest moment, amb el Pla de gestió hi 
ha una dada afegida i és que l'ampliació de la incineradora, la 
construcció de la tercera línia per al tractament dels rebuigs de la 
planta de triatge i compostatge, no té sentit ni tècnicament ni 
econòmicament, ni tan sols des del punt de vista dels partidaris de la 
incineració. Per això, opina que ja no es tracta d'una qüestió entre 
incineració i no incineració, sinó que es tracta d'una operació política. 
Es refereix a un document, facilitat per la companyia TIRME, entitat poc 
sospitosa de fer feina en contra de la incineració, on consta que dins el 
Pla de gestió del Consell, les dues alternatives que eren dur els rebuigs 
de la planta de triatge a un abocador (unes 80.000 tones de matèria 
inorgànica) o incinerar-les significava una diferència d'aproximadament 
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800 pessetes per tona que encarien la tercera línia. Després de tenir 
aquesta informació confessa que va quedar tranquil pensant que mai de la 
vida a ningú se li ocorreria rompre els compromisos polítics a través 
d'una fórmula que encaria el procés en 800 pessetes per tona. La decisió, 
sorprenentment, va esser invertir el 60% del cost del Pla en més 
incineració. Assegura que aquest fet no té sentit si no s'entén des d'una 
operació política en què el PP des de les instàncies que controla, Govern 
Balear i Ajuntament de Palma, ha exercit una forta pressió sobre el 
Consell Insular dificultant la gestió dels residus, esperant que el pacte 
de progrés abandonàs el programa. Aquest fet s'ha produït i s'hauria de 
demanar als membres del pacte quina ha estat la raó. Suposa que en part 
deu esser perquè hi ha algun partit particularment favorable a la 
incineració i també perquè algun altre partit incialment contrari a la 
incineració, però que té un objectiu que està per damunt tot això i que és 
mantenir-se dins el govern del Consell, s’atorga una gran flexibilitat a 
l'hora d'haver d'acceptar segons quines posicions.    

 
Tot això, comenta, és poc interessant des del punt de vista dels 

ciutadans i allò que els importa és que s'avança cap a una solució molt 
més cara. EU calcula que pot suposar 1.000 PTA/t, en funció d'una qüestió 
estrictament política que constitueix el trofeu que el PP necessitava. Fer 
posar de genollons el pacte de progrés i fer-lo desdir del seu compromís 
de no ampliar la incineradora.  

 
Lamenta que la incineració vagi guanyant posicions, encara que 

el reciclatge marqui el gol de l'honor i s'estreni amb aquest Pla de 
gestió, a costa que el pes específic de la incineració augmenti.   

 
Qualifica aquesta situació d'extraordinàriament negativa, tant 

des del punt de vista econòmic, com mediambiental i també des del punt de 
vista de la possibilitat d'acabar radicalment amb la incineració com a 
sistema de gestió.   

 
Finalment es refereix a l'estat de les bales acumulades i de les 

cendres resultat de la incineració, que considera impresentable, i fora de 
les condicions imprescindibles. Convida els mitjans a fer-ne un reportatge 
fotogràfic i adonar-se com està tot això i constatar quins són els 
perjudicis que es deriven d'utilitzar els residus com a eina partidista 
entre partits i institucions.   

 
El president dóna la paraula al representant del Grup 

d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa que han sol⋅licitat intervenir 
emparant-se en el Reglament orgànic. La poca pràctica en l'aplicació, 
confessa el president, ha fet que no li hagin donat la paraula en primer 
lloc.   

 
Intervé la Sra. Anna Llauger, representant del GOB. Agraeix 

l'oportunitat d'exposar l'opinió del GOB i de la plataforma contra la 
incineradora de Son Reus.  

 
Expressa el rebuig a l'anomenat Pla de gestió integral de 

residus sòlids urbans que ha presentat el Consell. En rebutja el contingut 
i la manera en què s'ha presentat.   
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Considera que la forma de presentar-se ha estat molt poc 
participativa, ja que les entitats que havien participar en la Comissió de 
Recerca d'Alternatives i també en la Comissió de Seguiment, no han estat 
informades sobre el Pla, a més del fet que aquest Pla difereix de les 
conclusions a què va arribar la Comissió per a la Recerca d'Alternatives. 
  

 
Pel que fa al contingut, opina que el Pla no té un fonament 

ambiental, ni tècnic ni econòmic. Fa notar que la peça clau del Pla, la 
planta anomenada de triatge i compostatge per a 150.000 t de fems, 
produiria la incomprensible quantitat de 80.000 t de rebuigs que, segons 
la proposta s'incinerarien a un nou forn, amb el nom que sigui, però que 
constitueix una tercera línia d'incineració per a Mallorca i Son Reus. 
Recorda que les plantes d'aquest tipus, sense recollida selectiva prèvia, 
s'estan tancant arreu del món. Son plantes desfasades i se substitueixen 
per plantes amb recollida selectiva prèvia, que produeixen excedents en 
proporció molt inferior a aquest 60% que es preveu per a la planta de 
Mallorca.   

 
Considera incomprensible que s'hagi previst una inversió de 

2.900 milions per a aquesta planta que necessita un forn incinerador 
valorat en 4.500 milions. Considera aquest fet com una prova prou eloqüent 
de quines són les vertaderes prioritats del Pla. Fa notar que un nou forn 
incrementarà la producció de cendres i escòries, cosa temerària quan 
encara no s'ha resolt què s'ha de fer amb les que produeixen els dos forns 
que hi ha en marxa actualment.  

 
Les entitats ciutadanes pensen que un Pla de gestió integral 

hauria de tenir com a objectiu ampliar el reciclatge i el compostatge i 
reduir els rebuigs i la quantitat de residus incinerats. Just al revés de 
com es planteja ara.  

 
Pel que fa a la quantitat de residus que sempre quedaran sense 

reciclar ni compostar, considera que el procediment més segur és 
depositar-los a un abocador controlat. No serveix dir que l'actual 
abocador de Son Reus té deficiències ambientals, perquè l'associació que 
representa no vol cap abocador. També la incineradora de Son Reus és 
dolenta i se'n construeix una altra, per la mateixa raó és pot tenir un 
abocador, però amb tots els requisits que prescriuen els directives 
europees.   

 
Opina que un Pla de residus integral ha de començar per proposar 

mesures concretes de reducció de residus, cosa que ni tan sols esmenta la 
proposta. Aquestes mesures han d'esser de tipus econòmic, legislatiu amb 
ordenances municipals, informatiu, educatiu i altres, per tal de no 
incrementar indefinidament la producció de residus a la nostra illa.   

 
Reitera la seva proposta de substituir aquest Pla integral per 

un autèntic Pla, fonamentat en la reducció, l'increment de la recollida 
selectiva, la construcció de plantes de triatge i compostatge amb selecció 
prèvia i l'abocament dels rebuigs inerts en abocadors controlats.   

 
Conclou amb el prec a tots els presents perquè deixin de 

convertir aquesta qüestió en objecte de lluita partidista i d'enfrontament 
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institucional i que passi a entendre's com un greu problema que requereix 
solucions tècniques, ambientals i econòmiques.    

 
Intervé el Sr. Antich (PSOE). Es mostra d'acord en una cosa amb 

el Sr. Grosske: és necessari llevar la molta demagògia que hi ha en 
aquesta qüestió.   

 
Es refereix a la participació ciutadana. És cert que el Pla 

detallat i concretat no ha passat per les comissions, però també és cert 
que el 7 d'abril, a la Comissió de Seguiment, s'hi va debatre un document 
titulat "Planificació d'Actuacions per a la Gestió de Residus Sòlids 
Urbans de Mallorca" en què s'analitzava la problemàtica de la incorporació 
de Calvià, la situació de les estacions de transferència i els sistemes de 
tractament dels excedents dels residus. Recorda que aquest document, que 
el Sr. Grosske té, preveia realitzar tota una sèrie d'actuacions en tres 
etapes. La primera era l'empacadora de Calvià i la posada en marxa de les 
estacions de transferència pendents, la segona la planta de selecció 
d'envasos a Son Reus, la de selecció de residus sòlids a Calvià, la de 
compostatge a Calvià, la de selecció de Son Reus o un altre emplaçament i 
la planta de compostatge a Son Reus o un altre emplaçament i, finalment, 
la tercera etapa, que era la instal⋅lació final complementària a Son Reus. 
Recorda que quan es va tractar aquesta instal⋅lació final es va parlar de 
la possibilitat d'un forn per als rebuigs, d'una gasificació i de 
piròlisi, és a dir, de tot un conjunt de qüestions. Va esser una reunió a 
la qual el GOB, no va assistir, puntualitza.   

 
Per tot això nega que el Consell no doni opcions de participació 

ciutadana o dels altres grups en les decisions.   
 
Recorda també que aquesta discussió va donar lloc a un acord de 

la Comissió de Medi Ambient, el 13 de maig, sobre al modificació del 
programa de gestió de residus sòlids urbans de Mallorca. L'acord demanava 
la modificació del Pla director i comunicava al Govern la voluntat del 
Consell de construir plantes de triatge i compostatge. Recorda, a més, que 
aquest acord va anar a un dels darrers plens del Consell en què només es 
va veure la sol⋅licitud de modificació del Pla director i es va retirar 
l'altra part de l'acord perquè els informes jurídics eren contraris i es 
va decidir demanar-ne un al Consell Consultiu que avui ja es té.   

 
No és cert, per tant, que aquesta qüestió no s'hagi discutit en 

les comissions de Seguiment i d'Alternatives. Remarca, també que si el 
Consell l'ha d'aprovar també haurà de passar per la de Medi Ambient i pel 
Ple.   

 
Informa que, mentrestant, s'han produït fets que influeixen en 

el procés. S'ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Calvià perquè no 
avanci el trasllat de fems a Son Reus i, per altra banda, hi ha hagut 
problemes amb l'Ajuntament de ciutat que, en principi, havia de cedir uns 
terrenys per depositar les bales i de sobte va decidir no cedir ni un 
metre més si el Consell no presentava un pla detallat. Aquesta situació 
límit, va obligar a prendre decisions provisionals, com ara dur 
temporalment els fems a Calvià. Si una casa cau, ningú va a demanar 
llicències, comenta, primer apuntala.    
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Assegura que l'equip de govern no té cap intenció de no donar 
tota la participació necessària per tal que el Pla es discuteixi a l'hora 
d'haver-lo d'aprovar definitivament i recorda que cal el vistiplau del 
Govern i l'acord amb l'Ajuntament de Palma.    

 
Pel que fa al segon punt de la moció, que demana la reunió de la 

Comissió de Medi ambient, pensa que no és necessari, ja que hi ha la 
intenció de convocar-la en el moment oportú. Pensa que resulta totalment 
gratuït que el Ple acordi reunir una comissió informativa.   

 
En relació al tercer punt, que denuncia que la implantació d'una 

tercer línia suposa l'incompliment del pacte, afirma que és un exemple de 
demagògia. Fa notar que, en primer lloc, el Pla parla d'una planta de 
tractament de rebuigs, d'una planta de valoració, sense especificar més, i 
que, per tant, pot esser un forn de rebuigs, una planta de gasificació, i 
també de piròlisi o plasma. El Pla no concreta que hi hagi d'haver 
incineració.    

 
Per altra banda, si finalment es concretava en un forn de 

rebuigs, recorda que el pacte de progrés va acordar que no s'autoritzaria 
cap de les fases pendents de la incineradora de Son Reus. Per tant si es 
parla de fases pendents vol dir que existien a qualque lloc, en concret a 
l'oferta que va fer TIRME, amb una tercera línia que s'havia d'iniciar 
immediatament, sol⋅licitada per TIRME el mes d'octubre del 94, abans de 
l'entrada del pacte de progrés. La quarta línia havia d'entrar quan Calvià 
dugués els fems a Son Reus. Per tant, eren unes fases pendents, per cremar 
fems en massa, sense triatge ni compostatge. Argumenta que si la planta de 
tractament de rebuigs que es proposa es concreta realment en un forn, serà 
un forn que no tindrà absolutament res a veure amb allò que es coneixia 
com una tercera i una quarta línia. I això, no només perquè les 
característiques siguin diferents, o perquè el forn ha de tenir unes 
condicions especials per la diferència de poder calorífic, sinó perquè 
implica un canvi de filosofia totalment diferent d'una tercera línia. Ara 
es tracta de cremar allò que no es pot reciclar i allò que no es pot 
compostar. Demana per tant, llevar demagògia d'aquesta qüestió.   

 
Pensa que no es pot dir que el pacte hagi canviat de postura si 

fa un forn com aquest. I més si es té en compte que n'hi ha molts que sí 
que han canviat realment. L'Ajuntament accedeix a cedir uns terrenys i els 
cedeix inadequats i més endavant no en vol cedir cap. El PP que al 
Consell, en principi, havia arribat a l'acord de depositar bales fins a 
150.000 t (ara només n'hi ha 37.000) romp aquest acord. El PP no creia en 
el compost i ara l'accepta. El Govern Balear, mentre el director general 
treballa per modificar el Pla director, el conseller dóna dos mesos i en 
cas contrari amenaça de retirar la competència. El Sr. Grosske afirmava la 
possibilitat de fer una mescla de fems i utilitzar les dues línies, per 
tant el Sr. Grosske també han entrat en el club dels incineradors. Recorda 
que també al darrer Ple, el Sr. Grosske hi va fer una proposta que 
demanava que l'abocador de cendres es fes al lloc tècnicament millor, quan 
l'acord del pacte de progrés és no fer-lo durant quatre anys a Son Noviet, 
és a dir el Sr. Grosske insta a incomplir el pacte. Pensa que també els 
ecologistes han canviat de postura ja que demanen que aquí es faci compost 
com en fa a Menorca i allà procedeix de la recollida en massa, ja que el 
compostatge no serveix per donar sortida als fems si s'ha de fer a partir 
de recollida selectiva. També ha sentit que el Sr. Xavier Pastor deia que 
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no es podien enviar els plàstics a la península, sinó que s'ha de 
solucionar aquí, quan el pla de reciclatge que varen presentar preveia la 
possibilitat de poder enviar fems a la península. Comenta que ningú no 
creu que el material reciclat no es pugui enviar a fora, ja que aquí no es 
podrà absorbir.  

 
Es refereix al quart punt que considera incomprensible que hi 

hagi una inversió molt més alta en incineració que no en triatge i 
compostatge. Assegura que les plantes de triatge i compostatge són 
modernes i comparables amb les millors d'Espanya i d'Europa. 

En relació a les 800 pessetes més per tona que suposa la 
incineració en relació a l'abocador controlat assegura que dins aquesta 
diferència no s'ha tingut en compte la subvenció d'ECOEMBES, ja que la 
llei d'envasos i embalatges subvenciona la valorització energètica, però 
no la l'abocament, per tant, la diferència real no serà aquesta, sinó molt 
més baixa. Per altra banda, convida a anar alerta a treure qüestions 
econòmiques referides a uns aspectes i no citar-les en parlar d'altres. 
Recorda que la planta de Gavà de triatge, ara mateix, pel que fa als 
plàstics té un cost de 70.000 PTA/t, mentre que la de Son Reus arribarà 
com a molt a 20.000 o 25.000. Demana al Sr. Grosske que si allò que vol és 
que si no resulta econòmicament favorable no es faci el triatge de 
plàstics. Convida, per tant, a aplicar el raonament econòmic a tots els 
casos.   

 
Pel que fa als aspectes mediambientals, considera que es tracta 

d'una vella qüestió, prou discutida, amb una normativa europea claríssima, 
en què l'abocador figura per darrera la incineració amb recuperació 
d'energia. Per altra banda, recorda que l'esperit dels criteris del 
Parlament eren llevar d'enmig els abocadors. Per tant, el Pla director 
també té aquest esperit.   

 
Vol deixar molt clar que el Consell Insular, en matèria de 

reciclatge, ha fet un esforç importantíssim. Ara mateix hi ha un 
contenidor per a cada 500 persones, l'augment de la recollida selectiva ha 
estat extraordinari i, per tant, creu que el Consell compleix amb els seus 
objectius i si no s'ha pogut anar més enllà ha estat perquè no s'ha 
modificat el Pla director. Està convençut que en matèria de recollida 
selectiva el Consell està a l'altària de qualsevol comunitat d'Espanya. 
  

 
Vol recordar també que l'informe de l'Institut Cerdà deia que en 

un sistema de gestió integrada, el reciclatge no és un objectiu en si 
mateix, sinó un element més de gestió i igual que la reducció i 
l'eliminació, prioritari per a determinats materials i fins a certs 
nivells a partir dels quals és inviable ambientalment i econòmicament. Per 
això, la Llei d'envasos quan es refereix a la recollida selectiva, parla 
d'uns mínims que s'han d'aconseguir, però també d'uns màxims.   

 
Quant al punt núm. 5, que es refereix a les bales, recorda que 

el Ple va acordar depositar bales fins a 150.000 t ja que no hi ha 
capacitat per eliminar tots els fems. Recorda també que el Pla preveu un 
programa de dos anys per eliminar-les, sempre que es comenci a utilitzar 
de manera transitòria l'abocador de Son Reus de forma directa. Els 
problemes que hi ha hagut en relació a les bales han estat perquè el 
Consell no ha disposat dels terrenys necessaris per fer el depòsit en les 
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condicions que s'hauria hagut de fer i això és una cosa prou sabuda perquè 
ha estat a l'ordre del dia de moltes de reunions. Per altra banda, 
reconeix que les bales no estan estèticament bé, però que tot resulta de 
la manca de l'abocador de cendres, cosa que ara mateix s'intenta resoldre 
a través de l'Ajuntament de Palma. Nega que en aquest aspecte hi hagi 
hagut cap irregularitat, ja que hi ha tots els permisos i totes les 
llicències.   

 
Per tot això, anuncia que des de l'equip de govern no es donarà 

suport a la moció.   
 
Intervé el Sr. Sampol (PSM-NM). Recorda que aquestes plantes que 

es presenten ara ja estaven perfectament estudiades dins la Comissió 
d'Estudi d'Alternatives. Ara s'han plasmades en un pla que qualifica de 
proposta política que pretén desbloquejar una situació que no pot 
continuar. Es tracta d'una proposta condicionada per uns fets: una 
incineració en marxa, uns excedents que s'acumulen dia a dia perquè les 
alternatives que es proposen des de l'any 94 no han pogut sortir, 
bloquejades políticament. Un Pla, en definitiva, fruit d'unes majories 
polítiques, no tan sols dins el Consell, sinó també dins les altres 
administracions responsables en aquesta matèria.   

 
Ara s'ha presentat aquesta proposta que pretén desbloquejar la 

situació i també perquè el Consell pugui començar a fer realitat aquella 
alternativa a la incineració mitjançant plantes de triatge i compostatge 
que no estaven previstes al Pla director. Creu que constitueix una 
afirmació excessiva dir, com fa el Sr. Grosske, que unes plantes que 
pretenen reciclar i compostar 200.000 t de residus, incompleixen els 
acords signats sobre el compromís de fer reciclatge i compostatge. Vol 
entendre que pugui interessar fer incidència en aquell forn fantasmagòric 
per dir que constitueix una tercer línia, però el fet real és que si 
s'aprova el Pla hi haurà totes aquestes tones que en comptes de passar per 
plantes d'incineració passaran per plantes de reciclatge que, en una 
primera fase, produiran compost que no serà de primera categoria, però que 
si els ajuntaments col⋅laboren en la recollida selectiva es podrà arribar a 
un compost de primera qualitat. Es tracta per tant, d'un pla flexible que 
parteix de la realitat i que pot anar adaptant-se a la col⋅laboració 
ciutadana. 

Recorda que s'ha parlat de tractar 500.000 t anuals. Calcula que 
comptant les de Calvià l'any que ve seran unes 420.000 que podran anar 
augmentant. En tot cas s'ha de pensar que si entra en funcionament tota la 
normativa que ha de desplegar la Llei d'envasos, aquestes tones 
disminuiran i sempre hi haurà aquestes plantes capaces de tractar 200.000 
t. Si es fa una resta resulta que si de 500.000, 300.000 d'incineració, 
200.000 de reciclatge i compostatge, se'n resten 420.000, que són les 
actuals, resulta una capacitat de 80.000 t per retirar de la incineració 
directa. Per tant, quan s'afirma que construir un tercer forn a Son Reus 
vol dir incineració, la resposta ha d'esser que no necessàriament. A la 
pràctica, per tant, aquest sistema proposa la capacitat de treure aquestes 
tones de la incineració directa, a part de les 80.000 tones de rebuigs que 
sortiran de la planta de triatge. En poques paraules, a partir del 
funcionament de la planta no es cremarà un quilo més que no hagi passat 
per la planta de triatge i compostatge. Si els rebuigs han d'anar a un 
forn especial és una altra cosa.   
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Sempre havia pensat, continua, que a mesura que es detreien 
residus mitjançant el triatge i el compostatge, en darrer terme, els forns 
existents servirien per eliminar els rebuigs i ara resulta que no 
serveixen. Això demostra que la concepció inicial de Pla director va esser 
totalment errònia. També els partidaris de la incineració es varen 
equivocar, ja que els rebuigs, una vegada retirada la matèria orgànica 
donen molt més rendiment que si es passa tot pel forn. Així resulta que si 
al final s'opta per aquest sistema, el rendiment energètic serà molt més 
elevat que el que tenen els fons actuals.   

 
Es refereix ara als rebuigs i informa que el Pla preveu un 

sistema amb recuperació d'energia que pot esser un forn especial de més 
poder calorífic, o podrà esser, cosa que també es va dir, una planta de 
metanització. Particularment es decantaria per la metanització que tindria 
l'avantatge de permetre utilitzar les bosses de metà que en aquest moment 
hi ha a Son Reus, però això és una decisió política en què hauran 
d'intervenir el Govern i l'Ajuntament a més del Consell. Explica que 
l'abocador no s'ha descartat perquè les institucions governades pel PP han 
advertit públicament que no acceptarien cap proposta en aquest sentit i 
també per imperatiu legal,ja que el Parlament, l'any 89, va prohibir 
expressament l'abocador.   

 
Per acabar, considera curiós que l'única institució de no té 

competències en matèria de tractament de residus, sigui l'única que es 
pren seriosament el tema del reciclatge i el compostatge i sigui, a més, 
l'única que rep crítiques. Superar la fase dels parcs verds i anar a la 
recollida domiciliària és competència municipal i la gestió dels residus, 
com afirma el Consell Consultiu, és un deure del Govern. El Consell, que 
té delegada la competència per incinerar, fa una proposta per reciclar 
200.000 t i, a més, des de l'any 95 ha invertit centenars de milions en 
parcs verds, en contenidors a tots els municipis, en campanyes de 
conscienciació i altres accions en un intent de redreçar un Pla director. 
   

 
Està convençut que dins altes instàncies de PP hi ha qualcú a 

qui interessava molt arribar amb aquesta situació a l'any 1999, amb els 
problemes sense resoldre. Assegura que ell podrà alçar ben alta la bandera 
i dir que gràcies al PSM hi haurà 200.000 t que surten de la incineració i 
passen per plantes de reciclatge i compostatge.   

 
Intervé el Sr. Rovira (PP). Afirma que si el PP tenia les 

intencions que ha insinuat el Sr. Sampol, pot assegurar que no haurien ni 
parlat del Pla integral, un Pla que en principi consideren correcte. El 
Sr. Sampol no pot negar que si el PP hagués volgut una foto el 99 amb els 
fems sortint per la porta, l'haurien tinguda i no la tindran.   

 
No és cert, continua, que siguin 200.000 t les que es 

compostaran, aquestes tones es tractaran i en sortiran moltes que s'hauran 
de cremar en el tercer forn. Està segur que aquests petits matisos no 
poden enganar els ciutadans, ja que no és possible compostar i reciclar al 
100%.   

 
Referint-se al Sr. Grosske, assegura que hi ha alguns punts que 

es podrien votar a favor i aprofitar-los per atacar el pacte d'esquerres, 
però que el PP no ho farà perquè d'entrada no accepta la filosofia 
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implícita en la moció i, per tant, no hi votaran a favor. El resultat 
d'aplicar aquesta filosofia seria, no eliminar els residus, sinó anar-los 
acumulant i això no és una solució real, com no ho és la que plantegen les 
organitzacions ecologistes, ja que no es pot reciclar i compostar tot, i 
això tothom ho sap.   

 
En aquest moment pensa que la solució ha d'esser integral i s'hi 

pot arribar perfectament amb el Pla que ha elaborat el Consell. Aquesta 
solució, sense eufemismes, requereix reciclar i compostar allò que es 
pugui i incinerar la resta. Els abocadors només poden donar resposta a uns 
excedents que no es puguin tractar, però no poden esser mai una solució 
definitiva.   

 
Recorda que no és possible fer gasificació després d'haver fet 

el compostatge, ja que aquest procés requereix matèria orgànica.   
 
El PP considera que durant aquest mandat s'ha fet una primera 

passa important a la qual s'ha arribat a partir del moment en què no s'ha 
permès posar més pegats a un problema greu. Calia un Pla integral i 
important que donàs una solució punt per punt a tots els problemes 
parcials.   

 
EU planteja unes qüestions que no es poden entendre, ja que si 

tres forns són dolents, també ho són dos i no entén que reclamin que es 
vulgui incrementar el poder calorífic dels dos que ja funcionen. No es 
tracta de quants de forns hi ha, sinó de la quantitat que es crema.   

 
Qualifica el Pla de seriós i afirma que tan sols es preocuparia 

si hi havia qualque proposta tècnica que no es pogués dur a terme.   
 
Torna intervenir el Sr. Grosske (EU). Agraeix al PP que no voti 

cap punt de la moció. Creu que és millor que tot el sindicat 
d'incineradors votin en contra de tot perquè així quedarà ben clar quina 
és l'actitud de cadascú. Lamenta que el Sr. Rovira hagi fet la mateixa 
demagògia que el conseller que parla ha denunciat en la primera 
intervenció. Fa notar que el Sr. Rovira ha basat la seva crítica en 
l'afirmació que no es pot reciclar i compostar el 100% com si aquesta 
hagués estat la proposta EU. El PP, continua, basa la seva argumentació en 
mentides i en la manipulació de les afirmacions dels altres.  

 
Recorda que sempre ha dit que s'havia de reciclar i compostar 

tot allò que es pogués i allò que no es pogués havia d'anar a un abocador 
controlat de matèria inorgànica. No entén que els puguin retreure que 
proposin un abocador d'aquestes característiques, quan el PP per a Eivissa 
està a favor d'un abocador en massa. Demana respecte per la seva posició, 
igual que ell respecta l'opinió dels altres encara que no la comparteixi. 
   

 
Es refereix a la intervenció del Sr. Antich. No admet que, per 

demostrar que hi ha hagut participació, aporti el document presentat un 
dia d'abril, ja que és evident que se n'han presentats de documents. 
Aquests documents, però, no desmenteixen la moció quan reclama més 
participació, perquè és ben cert que el Pla que s'ha presentat públicament 
no ha passat per cap comissió ni pel Ple. El Pla no ha estat debatut 
enlloc, algunes línies que hi podien apuntar, però res més, fins al punt 
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que si EU no presenta una moció, avui no se n'hauria parlat gens. Tampoc 
accepta que pugi argumentar que era perquè la casa s'esbuca, perquè 
aquesta casa en matèria de residus s'esbuca des del principi del mandat, 
ja que es posa en marxa una incineradora sense tenir prèviament un 
abocador de cendres, s'adquireix un compromís per evitar la incineració, 
però no es posen en marxa els sistemes alternatius per evitar les 
acumulacions.    

 
Se sorprèn que pugui reconèixer que la casa s'esbuca i encara es 

negui a acceptar el punt segon que demana una reunió de la Comissió.   
 
Sobre la piròlisi, el plasma o l'expedient X, fa notar que 

tothom ha entès que aquí es farà un tercer forn, entre altres coses perquè 
en la Pla totes les dades que s'aporten sobre la planta coincideixen amb 
un tercer forn: el pressupost o el fet de no necessitar més superfície ja 
que està adossada a la incineradora. Per això, està convençut que el Pla 
es concretarà en un tercer forn, cosa que es podrà comprovar aviat, ja que 
s'ha de pensar que els rebuigs apareixeran tan aviat com es posi en marxa 
la planta i no es torbaran dos anys. Qualifica de patètic intentar enganar 
la gent.   

 
Pot esser, continua, que la lletra del pacte parli de fases 

pendents, però tothom sap, assegura, que quan es va signar tots pensaven 
que volia dir que no s'ampliaria la incineradora i això ho va entendre 
tothom així. El Sr. Sampol ho ha argumentat moltes vegades, és a dir 
acceptar les dues primeres línies sense, però, ampliar la incineradora.  
  

 
El problema no és l'esperit o la lletra del pacte, sinó que dins 

el sistema global de tractament, ara la incineració hi guanya espai en 
detriment d'altres sistemes, de manera que si es vol optar per un sistema 
que prescindeixi de la incineració, serà més difícil i més costós perquè 
s'haurà fet més inversió en incineració. I serà indiferent si la matèria 
incinerada ha passat primer per una planta de tractament o no. I la 
bandera que han dit que s'alçaria representarà les 300.000 t que ja 
s'incineren més les 80.000 que s'hi afegiran.  

 
Lamenta que qualque periodista i alguns partits vulguin ficar EU 

dins la cabina dels germans Marx de la política, per una cosa tan 
elemental com és haver facilitat una dada extraordinàriament interessant 
que també va proporcionar TIRME i que és que com que els dos forns 
treballen per davall el poder calorífic màxim, seria possible, ficar els 
rebuigs de la planta de triatge dins els forns ja construïts per tal 
d'optimitzar el sistema. Això no és una proposta d'EU, però si EU sap, 
perquè ho diu TIRME, que hi ha aquesta possibilitat d'optimitzar les dues 
primeres línies i no es fa, EU s'ha de demanar perquè no es fa. Igual que 
si TIRME diu que la tarifa sortirà 800 PTA més cara si es fa la 
incineració dels rebuigs, EU ha de demanar perquè es fa així. I EU ha de 
presentar la moció perquè els grups partidaris de la incineració no trien 
les solucions tècnicament millors. El raonament que ha de fer és que la 
causa prové d'una decisió política i no d'una solució tècnica, ja que així 
la gent pagarà més doblers pel tractament. Opina que passa igual amb 
l'abocador de cendres, sobre el qual la majoria opina que l'únic municipi 
que aguanta políticament les cendres és Palma i això EU no ho pot admetre. 
EU opina que les cendres s'han de dur on hi hagi garanties mediambientals 
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i no on la gent aguanti. Pensa que això no és la manera d'afrontar la 
gestió dels subproductes de la incineració, sinó que som davant solucions 
polítiques que perjudiquen els ciutadans.   

 
Es refereix a la situació de les bales i la qualifica, no de poc 

estètica, sinó d'impresentable i el Sr. Antich sap que hi ha el perill que 
es converteixi en una pira incendiària. Això és un fet que la moció 
denuncia i ningú hi vol donar suport.   

 
De fet el Sr. Sampol, ha fet referència al tema de la política. 

Ha dit això és un pla per desbloquejar una situació política, és un pla 
que respon als criteris del Parlament. Per tant, dedueix, són unes 
directrius polítiques, i no unes decisions avalades per criteris tècnics o 
mediambientals. Hi ha hagut una pressió política per acceptar més 
incineració i s'ha cedit a aquesta pressió per damunt d'altres 
consideracions. En això es resumeix tota la situació. El Sr. Antich mateix 
va confessar a la premsa que no es podien plantejar abocar els rebuigs 
inorgànics de la planta de triatge perquè el Pla director no ho permet i 
el PP no ho permet. Si el PP fa extorsió a favor de la tercera línia, el 
deure del Sr. Antich és aguantar i no cedir ampliant la incineració i fent 
les coses més difícils a les persones que estan en contra d'aquest sistema 
de gestió.  

 
Torna intervenir el Sr. Antich (PSOE). Reconeix que es tracta 

d'una solució política, igual que el pacte de progrés també és un acord 
polític. El Consell, continua, davant un Pla que preveia incineració total 
decideix no incinerar. Allò que no pot fer el conseller que parla és 
decidir invertir 5 0 6 mil milions en contra de la llei. Recorda que 
l'informe del Consell Consultiu diu que és un deure del Govern Balear 
modificar el Pla director. Per tant el Consell ja ha fet molt incomplint 
el Pla director que ordenava fer la tercera i la quarta línia. S'ha 
incomplit en aquest sentit i s'ha fet allò que deia el pacte de progrés 
que era impulsar la modificació del Pla director, cosa que ja va 
sol⋅licitar el president Verger el 94.    

 
Considera que és evident que el Consell està a punt d'esbucar-

se, entre els utòpics que es creuen que es pot reciclar tot i els que ho 
voldrien incinerar tot.   

 
No admet que el Pla hagi de costar més als ciutadans ni que això 

ho hagi dit TIRME. TIRME, com a molt, ho deu haver dit perquè aquesta 
empresa per iniciativa seva no faria compost i així és clar que sortiria 
més econòmic incinerar directament, ja que el triatge i el compostatge 
encareixen la tarifa. Convida, per tant, a saber bé de què es parla i a no 
fer demagògia. Assegura que per primera vegada s'intenta donar una solució 
de triatge i compostatge i, per tant, s'utilitza un sistema de recuperació 
d'energia per als rebuigs.   

 
No és culpa seva si hi ha algunes bales rompudes i convida a 

parlar amb coneixement de causa quan si refereixen. Fa un poc algú ha dit 
que farien metanització dels rebuigs, cosa que no es pot fer i un altra ha 
dit que no es podien gasificar els rebuigs i això sí que es pot fer. 
Convida a aprendre'n un poc i així serà possible parlar-ne. Tornant a les 
bales considera la situació impresentable, no per allò que ha dit el Sr. 
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Grosske, sinó perquè hi ha el perill que l'abocador es cali foc i de pas 
també es calin foc les bales, cosa que no és igual.   

 
El club d'incineradors, com els denomina el Sr. Grosske, no 

intenta ampliar incineració a costa del reciclatge, sinó que, ben al 
contrari, es parla de guanyar valorització a costa d'abocador i en això no 
fan més que anar en la línia d'Europa. Tan sols no estan en línia amb EU. 
  

 
Se sorprèn que el Sr. Grosske retregui que la decisió és 

política. No tan sols nega que sigui així sinó que assegura que el Consell 
és precisament per això, per prendre decisions polítiques. Pot agradar més 
o manco el suport tècnic que aquestes puguin tenir, però el Sr. Grosske no 
pot retreure que siguin polítiques. També va esser una decisió política 
signar un pacte de progrés en contra d'una normativa vigent.  

 
Demana que tots aportin una mica de seny, que hi hagi 

coordinació entre els grups i que s'intenti trobar el consens per a una 
postura que sigui realment una resposta a aquest problema. Si es vol 
arribar a una postura conjunta, adverteix, cal afluixar una mica perquè si 
ningú no vol afluixar gens, és possible que els fems arribin enmig del 
carrer.    

 
El Sr. Grosske (EU) explica que quan ha afirmat que les 

decisions eren polítiques volia dir que dins la lògica política dels qui 
estan a favor de la incineració es prenen decisions que no tenen lògica ni 
tècnica ni econòmica i que es prenen per una qüestió de lluita partidista 
i d'històries entre PP, Govern i Consell Insular en detriment dels 
ciutadans.    

 
Està content de veure que l'única manera de desqualificar EU 

sigui dir i repetir que ho volen reciclar tot, ja, com que això és 
mentida, vol dir que no tenen res millor per desqualificar.   

 
Recorda que el paper que ha citat l'hi va donar TIRME davant el 

Sr. Antich i el paper diu clarament que el cost de la incineració per tona 
duent els rebuigs de la planta de triatge a l'abocador són 7.400 PTA i 
duent-los a incineració són 8.264 PTA. Davant el Sr. Antich, també TIRME 
va assegurar que era possible incorporar part d'aquests rebuigs amb més 
poder calorífic a les dues primeres línies i abaratir la tarifa 200 o 300 
pessetes en relació a la tarifa actual. Pensa que això és interessant a 
l'hora de veure perquè es prenen segons quines decisions. Igualment es va 
parlar de la seguretat de les bales. Demana si TIRME va dir o no va dir 
que no hi havia experiències de tanta d'acumulació de fems en bales 
enlloc. No es tracta d'una o dues bales, sinó d'un important percentatge 
que són allà, no per afrontar una temporada punta, sinó acumulades any 
darrera any, de manera que no se sabia quin grau de perillositat tenien. 
Tot això, pensa que no es pot amagar a l'opinió pública.    

 
Ningú parla de deixar els fems al carrer, però s'adopten 

decisions que perjudiquen objectivament els ciutadans, conclou.   
 
Se sotmet la proposta a votació i es rebutja per dos vots a 

favor (EU) i vint-i-sis en contra (PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt).  
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, el President en 

Funcions, aixeca la sessió a les catorce  hores i quarante minuts, desprès 
de desitjar unes bones vacances als assistents, de què s'esten la present 
acta, que jo com a Secretari certific, amb el vist-i-plau de l'Hble. Sra. 
Presidenta del Consell Insular de Mallorca. 
 

   V.i P, 
LA PRESIDENTA, 

 
 

 


