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  ACTA   DE  LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE 
  DEL CONSELL   INSULAR    DE    MALLORCA  
  DE  DEVUIT  DE GENER  DE  DOS  MIL  CINC. 
 
 
A les onze hores i dotze minuts del dia devuit de gener de dos mil cinc es 

reuneix, en sessió ordinària 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: Rosa Maria Alberdi Castell, Antoni Alemany 

Cladera, Celestí Alomar Mateu, Antoni Alorda Vilarrubias, Miquel Amengual Guasp, 
Cosme Bonet Bonet, Caterina Canyelles Marquès, Maria Binimelis Amengual, Rafael 
Bosch Sans, Bàrbara Maria Bujosa Picornell, Miquel Càneves Vanrell, Francesc 
Cañellas Alemany, Sara Codina Trenzano, Andreu Crespí Plaza, Carme Feliu Álvarez 
de Sotomayor, Joan Font Rosselló, Antoni Coll Real, Dolça Mulet Dezcallar, Miquel 
Munar Cardell, Miquel Nadal Buades, Gaspar Oliver Mut, Aina M. Francisca Ramón 
Pérez de Rada, Eduardo Puche Castillejo, Margalida Rosselló Pons, Fernando Rubio 
Aguiló, Catalina Sureda Fons, Maria Magdalena Tugores Bautista, Bartomeu Vallori 
Perelló, Carlos Luis Veramendi Mestre. 

 
També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Miquel A. 

Flaquer Terrasa, Miquel Angel Borràs Llabrés, Miquel Riera Servera, Bartomeu Vicens 
Mir, Antoni Pascual Ribot, Francesc Buils Huguet. El Sr. Antonio Serra Torres, 
president de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, i el Sr. Nicolau Tous 
Palmer, president de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. 

 
Excusen la seva assistència els Hbles. Srs. Francesc Quetglas Rosanes, 

Andreu Obrador Gornals, Sebastiana Rado Ferrando. 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar.  
 
Interventora General: Elena Montejo Fuentes. 

 
 

PUNT 1.-APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (13-12-04). 
 
S’aproven les actes per unanimitat. 
 
 
PRESIDÈNCIA. 
 
 
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA. 
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PUNT 3.- MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 44 DEL VIGENT 
CONVENI COL.LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DEL CONSELL  DE 
MALLORCA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de Presidència: 
 
“ DICTAMEN 

 
Atès que, com a conseqüència del resultat de la negociació de les ajudes 

per pròtesis al personal laboral de la Corporació, cal modificar l'article 44 del vigent 
Conveni Col·lectiu del Personal Laboral del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada dia 11 de novembre de 1991 i prorrogat per acord 
plenari de dia 12 d’abril de 1996, per tal de procedir a la seva adaptació al resultat de la 
negociació.  

 
Atès l’acord de la Mesa de Negociació del personal laboral del Consell 

de Mallorca de dia 29 de desembre de 2004, sobre modificació de l’article 44 del 
Conveni Col·lectiu del Personal Laboral. 

 
Per tot això, propòs que, previ el dictamen de la Comissió Informativa 

General i de Comptes, s’elevi al Ple per a la seva aprovació la següent proposta:  
 
ACORD 
 
MODIFICAR, amb efectes de dia 1 de gener de 2005, l’article 44 del 

vigent Conveni Col·lectiu del Personal Laboral del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple 
de la Corporació en sessió celebrada dia 11 de novembre de 1991 i prorrogat per acord 
plenari de dia 12 d’abril de 1996, el qual restarà redactat de la següent manera: 

 
«Art. 44.- PRÒTESIS. 
 
En els termes establerts per als funcionaris del Consell de Mallorca, el 

personal laboral en actiu tindrà dret a percebre les ajudes corresponents per pròtesis, 
sempre que aquestes no es trobin incloses entre les prestacions de l’assistència sanitària 
de la Seguretat Social. No obstant l’anterior, en el cas del personal laboral temporal, la 
quantia de l’ajuda serà proporcional al temps de serveis prestats durant el període dels 
sis mesos immediatament anteriors a la sol·licitud. 

  
A aquest efecte, els interessats hauran de sol·licitar al Consell de 

Mallorca l’ajuda per pròtesis en el mateix model normalitzat del personal funcionari, 
adjuntant-hi l’informe diagnòstic del facultatiu i la factura original de la despesa 
efectuada».” 

  
 
El Sr. Buils (UM) explica que aquesta modificació, aprovada per 

unanimitat a la mesa de negociació, suposa equiparar les ajudes per pròtesis del personal 
laboral i dels funcionaris. 
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S’aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
  OBRES PÚBLIQUES. 
 

PUNT 4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE LA XARXA 
VIÀRIA LOCAL PER A L’ANY 2005. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament d’Obres Públiques: 
 
“ Amb la finalitat de prestació selectiva de determinats serveis i obres de 

competència local que contribueixin a una millor qualitat de la vida intermuncicipal, el 
Consell Insular de Mallorca assumeix la millora i manteniment de la Xarxa Viària Local 
de la seva competència per tal motiu es proposa anualment la confecció del Pla de la 
Xarxa Viària Local. 

 
La tramitació, gestió i seguiment de l’esmentat Pla de la Xarxa Viària 

Local es regirà per la mateixa normativa que la dels Plans d’Obres i Serveis. 
 
Tenint en compte que el Ministeri per a les Administracions Públiques, 

no ha comunicat la quantitat que dispensarà a aquest Consell de Mallorca pel 
finançament del Programa Sectorial Anual de la Xarxa Viària Local per a l’any 2005, el 
Conseller Executiu del Departament d’Obres Públiques del Consell Insular de Mallorca, 
en compliment del RD 1328/97 d’1 d’agost, art. 6, eleva al Ple, la següent proposta d’ 

 
A C O R D 

 
1r.-Aprovar inicialment el Programa Sectorial Anual de la Xarxa Viària 

Local per a l’any 2005 del Consell Insular de Mallorca, en la forma i quantia que està 
redactat en el quadre que s’adjunta, incorporat a l’expedient, per un import total d’UN 
MILIÓ, SIS-CENTS SEIXANTA-SET MIL, VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE 
EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (1.667.854,82 €), amb el següent resum 
de finançament: 
 
TOTAL IMPORT    FINANÇAMENT 
 PROJECTES  
 

MAP                 C.I.M. 
   Ajuda que es sol.licita       Fons propis 
 
1.667.854,82       1.667.854,82    
 
  

 2n. Aprovar inicialment la priorització dels projectes d’obres inclosos en 
aquest Programa Sectorial de referència, conforme a l’ordre en què apareixen descrits 
en el quadre adjunt, incorporat a l’expedient, i sotmetre a informació pública el present 
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acord per un termini de DEU DIES de conformitat amb el que preveu l’apartat 3 de 
l’art. 32 del RD Legislatiu 781/86 perquè es puguin formular al·legacions o 
reclamacions. 

 
3r.- El Pla Sectorial de la Xarxa Viària Local per al 2005 es remetrà per el seu 

informe, als efectes del Decret 1328/97 d’1 d’agost, a la Delegada del Govern i a la 
Comissió Provincial de Col·laboració de l’Estat amb les Entitats Locals. Els esmentat 
informes hauran de ser emesos en el termini de DEU DIES. En cas contrari, s’entendran 
favorables. 

 
 4t.- El Pla Sectorial de la Xarxa Viària Local per al 2005 es remetrà amb 

el corresponent expedient administratiu al Ministeri per a les Administracions Públiques 
abans de dia 31 de març del 2005.”  
 

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) intervé per anunciar l’abstenció del seu 
Grup. Explica que l’elecció feta li pareix correcte, però pensa que hi ha altres trams de 
la xarxa viària local que necessiten una intervenció més urgent. 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) manifesta que votaran a favor de la proposta, 

perquè és molta la feina que resta per fer en matèria de carreteres. Afirma que no entén 
perquè no es pot fer una previsió de la quantitat que arribarà del MAP, encara que ja sap 
que serà una ajuda minsa. 

 
Per altra part, considera que la situació és més aviat anecdòtica, ja que 

les actuacions que s’han de fer en la xarxa viària local, heretada de l’antiga Diputació, 
han de comptar amb l’aprovació inicial del Ple, i en canvi, les grans inversions i 
projectes, fruit de la transferència de competències des del Govern Balear, es puguin dur 
a terme sense gairebé parlar-ne i sense el control dels grups de l’oposició. Davant 
aquesta situació creu que seria convenient que el Sr. Conseller fes el possible per que la 
planificació de les carreteres de Mallorca arribés al Ple del Consell i es pogués debatre 
tal i com es mereix una qüestió d’aquesta importància. 

 
El Sr. Pascual (UM) explica a la Sra. Tugores que s’han elegit uns 

projectes que puguin ser executats en el termini d’un any i el cost dels quals pugui ser 
compatible amb les ajudes que atorga el MAP.  

 
Al Sr. Alorda diu que el debat sobre les actuacions a fer a les carreteres 

transferides des del Govern ja es fa on pertoca, el Consell Executiu, donant tota la 
informació pertinent. Pel que fa a la proposta objecte del debat li explica que la 
pretensió és que el MAP financi el 50% de les obres. 

 
S’aprova la proposta per 28 vots a favor (PP, PSOE, UM, PSM-EN) i 2 

abstencions (EU-Els Verds). 
 
 
  CULTURA. 
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  PUNT 5.-  INTEGRACIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA DINS  
LA FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET. 
 

Atès  que aquest assumpte no fou dictaminat per la Comissió Informativa 
General i de Comptes, s’aprova la inclusió dins l’ordre del dia per 25 vots a favor (PP, 
PSOE, UM) i 5 abstencions (PSM-EN, EU-Els Verds). 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Hble. Consellera executiva 

del departament de Cultura: 
 
“ANTECEDENTS .- Amb la finalitat de preservar l’obra del pintor 

Josep Coll Bardolet (Campdevànol, 1912), instal·lat a Valldemossa des de 1940, de 
gestionar-ne l’exhibició i la difusió, de gestionar-ne els drets de la propietat 
intel·lectual, de fomentar i difondre les Belles Arts en tots els aspectes i variants, 
d’organitzar congressos, festivals de música, exposicions de pintura i escultura i 
d’atorgar beques per a estudiants, es constitueix, a l’empara de la Llei 50/2002, de 26 
de desembre, de fundacions, la FUNDACIÓ CULTURAL COLL BARDOLET.  

 
Els estatuts estableixen com a membres nats del Patronat de la Fundació els 

consellers de Cultura del Govern i del Consell de Mallorca i el Batle de Valldemossa. 
 
La Llei de fundacions encomana al Patronat el compliment de les 

finalitats fundacionals i l’administració diligent dels béns i drets que integren el 
patrimoni de la fundació, mantenint plenament el rendiment i la utilitat d’aquests (art. 
14.2. de la Llei 50/2002). 

 
Les competències del Consell de Mallorca en matèria de foment de la 

cultura, venen regulades per  la Llei 6/1994, d’atribució de competències als consells 
insulars en matèria de patrimoni històric i altres,  d’acord amb l’article 39.17 de 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la Llei 8/2000 de consells insulars i el D de 
Presidència de17-05-2004, d’organització del Consell de Mallorca. 

 
Per altra part, i, amb caràcter general, la normativa de règim local estatal 

estableix com a competències pròpies dels consells insulars, el foment i 
l’administració dels interessos peculiars de l’illa (article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 
d’abril i la Llei 57/2003, de 16 de desembre). 

 
L’acord d’adhesió s’haurà de prendre per majoria absoluta del nombre 

legal de membres del Consell, en sessió plenària (articles 33, ñ i 47.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre). 

 
Per tot el que s’ha exposat, aquesta consellera executiva del Departament 

de Cultura, en virtut de la lletra e) de l'article 31 del Reglament d'organització del 
Consell de  

 



 6

Mallorca, eleva a la consideració del Ple del Consell de Mallorca, prèvia la 
ratificació, per majoria simple, de la inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia (art. 82.3 
ROF), la següent proposta d' 

 
ACORD 

 
1.-Integrar el Consell de Mallorca dins la FUNDACIÓ CULTURAL 

COLL BARDOLET ,  a l'empara de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, 
amb els estatuts adjunts. 

 
2.- Designar-hi representant l’Hble. Sra. Dolça Mulet i Dezcallarr, 

Consellera Executiva del Departament de Cultura, a l’empara de l’article 11 dels 
estatuts.  

 
3.- Facultar la Presidència del CIM perquè adopti els acords i  signi els 

documents necessaris per dur a terme els acords esmentats.” 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
 
  TERRITORI. 
 

PUNT 6.- MODIFICACIÓ DEL PGOU DE PALMA RELATIVA A 
L’EQUIPAMENT DOCENT DEL COL·LEGI PÚBLIC ES PONT I E LS ESPAIS 
LLIURES PÚBLICS ADJACENTS, A SON GOTLEU. 
   

Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 
departament del Territori: 

 
“ Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació del Municipi de Palma consistent en la requalificació de quatre parcel·les 
cadastrals, totes de titularitat municipal, ubicades en el polígon de Son Gotleu, per a 
redistribuir un equipament docent  (EQ4a/DO-65-08-E) i dos espais lliures públics 
(EL1a/65-09-P, EL1b/65-10-P). 

 
Atès que aquesta modificació puntual ja va ser objecte d’una anterior 

aprovació definitiva per part del Consell Insular de Mallorca en sessió plenària de dia 21 
de juliol de 2003, però que vistes les al·legacions formulades per la presidenta de 
l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) i la directora del CP Es Pont en seu 
municipal posant de relleu que en la documentació aprovada per l’Ajuntament s’havia 
produït un error material ja que la parcel·la destinada a equipament docent només tenia 
una superfície de 4.057 m2 i havia de tenir 4.370 m2, l’Ajuntament de Palma va 
tramitar un nou expedient incorporant i subsanant l’esmentat error i que va donar lloc a 
l’expedient que ara es de veure. 
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Vist l’informe favorable de la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, així com el dictamen favorable del Consell 
Consultiu de les Illes Balears, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent 
proposta d’ 

 
ACORD 
 
“1r.- Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació del Municipi de Palma consistent en la requalificació de quatre parcel·les 
cadastrals, totes de titularitat municipal, ubicades en el polígon de Son Gotleu, per a 
redistribuir un equipament docent  (EQ4a/DO-65-08-E) i dos espais lliures públics 
(EL1a/65-09-P, EL1b/65-10-P), vist l’informe favorable de la Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori, urbanisme i patrimoni Històric, i el dictamen del Consell 
Consultiu de les Illes Balears, el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda l’aprovació 
definitiva de l’esmentada modificació. 

 
2n.- Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, 

en aplicació del disposat a la seva llei reguladora”.  
 
 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 7.-  PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ 
D’INTERÈS CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT A FAVOR 
DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT JAUME, PALMA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió 

Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 
 
“ A la vista que, mitjançant acord de data de 18 de desembre de 2002, la 

Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va 
acordar la incoació de l’expedient de declaració de Bé d'Interès Cultural, amb la 
categoria de Monument, a favor de l’església parroquial de Sant Jaume, Palma.  

 
A la vista que, mitjançant acord de data de 26 de novembre de 2004, la 

Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va 
acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de 
Mallorca per a la seva declaració. 

 
Atès l’informe jurídic, de data 13 de desembre de 2004, de la Cap de 

Secció Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
 
Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 13 

de desembre de 2004. 
 
Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 

de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències 
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atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en matèria de 
Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 
8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 
 

I. “Declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Monument, 
l’església Parroquial de Sant Jaume, la descripció i la delimitació del 
qual figuren a l’informe tècnic de data 30 d’ agost de 2002, que 
s’adjunta i forma part integrant del present acord.   

II. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen 
la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni històric de les Illes 
Balears i la normativa concordant. 

 
III. Aquest acord s’haurà de comunicar als interessats, a l’Ajuntament de 

Palma i al Govern de les Illes Balears. 
 

 
IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i 

en el  Boletín Oficial del Estado, i s’ha d’anotar al Registre insular de 
Béns d’Interès Cultural de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al 
Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears, i insti la seva 
anotació al Registre de Béns d’interès Cultural de l’Estat. 

 
Tot això, de conformitat amb el que estableix l’article 7 i següents 

reguladors del procediment de declaració de béns d’interès cultural de la Llei 12/1998, 
de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.” 
 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
MOCIONS 
 
PUNT 8.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN 

SOBRE EL RÈGIM DE VISITES BIC. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“L’article 34.1.c) de la Llei 12/98 del patrimoni històric de les Illes 

Balears regula la visita als béns d’interès cultural (BIC). A fi de fer possible que els 
ciutadans apreciïn i gaudeixin del patrimoni cultural illenc, garanteix la visita pública 
dels béns, almenys quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats. La Llei no 
aclareix més i, per tant, cal el desplegament reglamentari d’aquest article per tal de 
regular l’exercici d’aquest dret. 

Mentrestant, la disposició final tercera de la Llei 12/98 disposa que en tot 
allò no previst a la llei, serà d’aplicació la Llei 16/1985, del patrimoni històric espanyol. 
Idò bé, l’article 13.2 d’aquesta llei 16/85 disposa que els propietaris de tota mena de 
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béns d’interès cultural  han de permetre la seva visita pública, en les condicions de 
gratuïtat que se determinen reglamentàriament, com a mínim quatre dies al mes, en dies 
i hores prèviament assenyalats. És remarcable que, a diferència de la legislació balear, 
es refereix tant a béns mobles com immobles i, a més, parla de gratuïtat de la visita. 

El desenvolupament reglamentari s’ha establert en el Reial Decret 
111/1986, de desenvolupament parcial de la Llei 16/1985, de patrimoni històric 
espanyol, que en la seva Disposició Addicional quarta disposa el següent: “ 1. Els 
propietaris, i, en el seu cas, els titulars de drets reals sobre béns d’interès cultural hauran 
de permetre la visita pública i gratuïta dels mateixos a les persones que acreditin la 
nacionalitat espanyola (hores d’ara s’ha d’entendre referit als ciutadans de la Unió 
Europea) 2. Aquesta visita comprendrà la contemplació dels béns, amb exclusió, en el 
cas dels immobles, dels llocs o dependències dels mateixos que no afectin a la seva 
condició de bé d’interès cultural... 3. La visita a què es refereix aquesta disposició es 
permetrà com a mínim quatre dies al mes  i quatre hores cada dia, ambdós extrems 
prèviament assenyalats. Aquest horari haurà de ser aprovat per l’òrgan competent per a 
la protecció del bé i, en el cas d’immobles, es farà constar en un lloc visible que sigui 
compatible amb els valors artístics d’aquests. 4. El compliment d’allò previst en els 
apartats anteriors podrà ser dispensat conforme a l’article 13.2 de la Llei 16/1985” (la 
previsió de dispensa també està contemplada en la llei balear). 

Ara bé, a Mallorca, l’autoritat competent, això és, la Comissió Insular 
d’Urbanisme, ordenació del territori i patrimoni, no ha aprovat l’horari de visites dels 
BIC illencs. 

Naturalment, l’exercici d’aquest dret s’haurà de negociar amb els 
propietaris afectats, a fi d’arribar a enteses satisfactòries per a totes les parts. En concret, 
l’administració hauria d’assumir els costos que les visites públiques comportessin als 
titulars (sobretot en els casos en què els béns no tenguin previst un règim de visites 
públic i retribuït, amb pagament d’entrada). Així mateix, la Comissió de Patrimoni ha 
d’autoritzar les dispenses adients en els casos justificats.  

En qualsevol cas, s’ha d’afavorir que la ciutadania conegui i valori el 
patrimoni cultural del país. Així mateix, són evidents les potencialitats d’atractiu turístic 
que pot assolir una organització intel·ligent de les visites a BIC, unes possibilitats que 
abunden en la justificació de la implicació de l’administració, en especial assumint les 
despeses que s’escaiguin. 

 

Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca adopta els següents: 

 

ACORDS 

 

Primer.- Que la Comissió Insular d’Urbanisme, ordenació del territori i 
patrimoni aprovi i faci públic el règim de visites de cada un dels béns d’interès cultural 
de Mallorca d’acord amb la normativa vigent. L’acord s’adoptarà prèvia negociació 
amb els titulars dels drets reals afectats i amb audiència als ajuntaments dels municipis 
on es trobin els béns. Així mateix, si s’escau, s’aprovaran i es faran públiques les 
dispenses concedides, el seu abast i la seva justificació. 
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Segon.- Instar la Junta interinsular de Patrimoni a elaborar una proposta 
de text reglamentari que desplegui l’article 34.1.c) de la Llei 12/98 del patrimoni 
històric de les Illes Balears, a fi de regular la visita dels béns d’interès cultural.” 

 

 

El Sr. Alorda (PSM-EN) vol deixar clar, des del primer moment, que és 
conscient que la qüestió a la que afecta la moció és complicada i delicada, però, al cap i 
a la fi, es tracta d’un dret garantit per la Llei de patrimoni històric espanyol i per la Llei 
de patrimoni històric de les Illes Balears. Per tant, demana que la Comissió Insular 
d’Urbanisme, Ordenació del Territori i Patrimoni estudiï quina és la situació de cada 
BIC, que es negociï amb els propietaris un règim de visites i, quan calgui, que 
s’atorguin dispenses i se’n publiquin les causes. Així mateix, demana que s’insti a la 
Junta Interinsular de Patrimoni a elaborar una proposta de Reglament per tal de 
desenvolupar allò que es disposa a l’article 34.1c) de la Llei 12/98 del patrimoni històric 
de les Illes Balears. 

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) intervé per anunciar que, atès que la 
proposta és molt correcta i interessant, comptarà amb el suport del seu Grup. 

 
El Sr. Bonet (PSOE) manifesta que també donaran suport a aquesta 

moció. 
 
La Sra. Sureda (PP) comenta que està d’acord amb el Sr. Alorda en el fet 

que la resolució de la proposta és complicat. Ella és ben conscient del que estableix la 
Llei, però veu molt difícil poder establir uns criteris homogenis que regulin les visites, 
atès la gran quantitat de Béns d’Interès Cultural declarats i la multiplicitat de tipologies 
que presenten. Pensa que la solució més adequada seria que el Consell, competent en la 
matèria, estudiàs cada cas i, una volta fetes les negociacions pertinents amb els 
propietaris, elaborés una proposta de visites per cada cas concret, que seria ratificada 
per la Junta Interinsular de Patrimoni. 

 
El Sr. Vicens (UM) afirma que el govern de Mallorca comparteix amb el 

partit promotor de la moció i amb la resta de partits l’interès perquè la ciutadania pugui 
visitar els BICS. Però, creu que hi ha dues qüestions que dificulten que es faci efectiu: 
el gran número de BICS existents i la diferent problemàtica que presenta cada un d’ells. 
Per una altra part, considera que regular el règim de visites als BICS és una atribució de 
la Junta Interinsular de Patrimoni. Finalment, explica les raons per les quals el seu Grup 
no donarà suport a la moció: en primer lloc per què els acords que proposa són més 
aviat inaplicables i, en segon lloc, per què pensa que la qüestió s’ha de resoldre aplicant 
les lleis autonòmiques, ja que les competències estan plenament transferides. Creu, per 
tant, que les continues referències a la legislació estatal no són procedents, i declara que 
el sorprèn que això ho faci un partit nacionalista com el PSM. 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) lamenta que no s’aprovi una moció que 

únicament demana que s’apliqui la llei. Diu al Sr. Vicens que la dificultat en aplicar la 
llei no es pot convertir en una excusa per ignorar-la. Pel que fa als arguments sobre la 
legislació estatal, recorda que la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears remet a la 
llei espanyola, per la qual cosa és necessari tenir-la ben present. Per una altra part vol 
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deixar ben clar que el seu nacionalisme, a diferència del d’UM, és profundament 
internacionalista en matèria patrimonial i mediambiental. 

 
 
El sr. Bonet (PSOE) manifesta la seva sorpresa per tots els entrebancs 

que mostren el PP i UM, quan la moció només demana que s’acompleixi la llei. 
Certament suposa fer una feina de gestió laboriosa, però que no ha de representar 
majors dificultats. 

 
La Sra. Sureda (PP) es reitera en la creença que la millor solució seria 

elevar a la Junta Interinsular de Patrimoni els acords puntuals a que arribi el Consell 
amb els propietaris dels BICS, la qual cosa faria innecessària una reglamentació general. 

 
El Sr. Vicens (UM), per contra, considera que és necessari que la Junta 

Interinsular desenvolupi el Reglament, en funció del qual es fixarien les visites. Mentre 
no es faci aquest desenvolupament reglamentar que, recorda, ja va intentar iniciar a 
l’anterior legislatura el Sr. Damià Pons, prefereix no haver de recórrer a una llei estatal. 

 
Pel que fa a l’internacionalisme del PSM, el Sr. Vicens creu que més 

valdria que no en parlés en aquests moments en què es mostra com un dels pocs partits 
polítics contrari a la Constitució Europea. 

 
Es rebutja la moció per 12 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) 

i 17 vots en contra (PP, UM). 
 

 

PUNT 9.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D’EU-ELS 
VERDS SOBRE PLA DIRECTOR SECTORIAL  DE RESIDUS SÒLIDS 
URBANS. 

Es dóna compte de la següent moció: 

“El Pla Director Sectorial de Residus Sòlids Urbans de Mallorca 
(PDSRSUM) va ser aprovat mitjançant el Decret 21/2000 de 18 de febrer (BOIB n.25 
de 26 de febrer de 2000).  

 
Per tal de desenvolupar les infrastructures necessàries per dur-ho 

endavant, i poder assolir els objectius marcats es va signar un conveni entre el Consell 
Insular de Mallorca i el Govern de les Illes Balears per a la financiació de les inversions 
del PDSRSUM amb l’aportació d’un 30% de la inversió en infrastructures (4.367,1 
milions de pts.) i la resta amb financiació europea. 

 
Totes les plantes de tractament es troben ja finalitzades i el Parc de 

Tecnologies Ambientals se va inaugurar el 2003, però a l’hora d’ara aquestes plantes 
infrautilitzades: 

 
- planta de triatge d’envasos lleugers 
- planta de metanització 
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- planta de compostatge 
 
Mentre, el Govern del CIM ja ha anunciat als mitjans de comunicació 

que se afegiran dos forns més a la incineradora actual de Son Reus.  
 
Davant aquesta greu situació de la gestió dels residus urbans del Govern 

del CIM, i quan aquesta és una de les seves competències més importants, així com el 
malbaratament que suposa de doblers públics degut a les grans inversions realitzades en 
les infrastructures, presentam aquesta moció amb la intenció de desenvolupar els 
objectius del PDSRSUM aprovat el febrer de 2000. 
 
 

1. Dur endavant amb la major urgència possible i en el primer semestre de 2005 la 
coordinació amb tots els Ajuntaments de Mallorca per fer efectiva la recollida 
selectiva de totes les fraccions de residus sòlids urbans (inclosa  la matèria 
orgànica) amb els percentatges marcats en el PDSRSUM, i la redacció de 
propostes normatives per desenvolupar-ho. En cas de dificultats plantejades pels 
Ajuntaments, aplicar la disposició addicional 4ª del PDSRSUM, que permet dur 
endavant la recollida selectiva per part del CIM.  

 
 
 
2. Dur endavant programes sectorials de minimització de residus i foment de la 

utilització d’envasos retornables als grans productors, amb la signatura d’acords 
o convenis en el primer semestre de 2005. En el cas d’haver-hi dificultats, 
aplicar l’article 7.2b per tal que els plans de minimització de residus siguin una 
realitat. 

 
Dur endavant campanyes de conscienciació per la recollida selectiva de 

residus sòlids urbans adreçades a tota la ciutadania, i específicament als grans 
productors. Aquesta campanya o campanyes s’ha de fer en coordinació amb els 
Ajuntaments, el Govern i organitzacions socials.” 

 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) manifesta que s’estan incomplint les 
disposicions del Pla Director Sectorial de Residus Urbans: augmentar el reciclatge, 
reutilitzar els envasos i reduir la producció de residus, i per poder complir amb aquestes 
disposicions es van construir unes infrastructures que van suposar una important 
despesa. Considera que la transferència d’aquestes competències al Consell es va fer en 
el benentès que es prosseguiria amb la línia marcada pel Pla. Però, la realitat és que les 
plantes de reciclatge estan infrautilitzades i s’està incomplint el que marca el PDSRSU, 
sobre tot allò que fa referència a la recollida selectiva, a causa, pel que sembla a la 
manca d’acord amb els ajuntaments. 

 
Per tot això, en la moció es demana que, utilitzant el Pla Director 

Sectorial de Residus, el Consell adopti mesures per millorar la recollida selectiva, i si no 
hi ha disponibilitat dels part dels ajuntaments, que s’apliqui la disposició addicional 4, 
que permet al Consell advocar-se aquesta competència. En segon lloc, la moció demana 
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que es duguin endavant programes sectorials de minimització de residus i de foment 
d’utilització d’envasos retornables als grans productors. I, en tercer lloc, es demana que 
el Consell realitzi campanyes de conscienciació adreçades a tots els ciutadans sobre la 
recollida selectiva de residus sòlids urbans, atès que des de l’anterior legislatura no s’ha 
fet cap campanya important al respecte.  

 
Finalment, afirma que si el Pla Director Sectorial de Residus Sòlids 

Urbans no funciona, no és perquè no estigui ben fet, sinó perquè el Consell no fa la 
feina que caldria.  

 
La Sra. Canyelles (PSM-EN) anuncia que el seu Grup votarà a favor de 

la moció, ja que creuen que encara hi ha molt camí a fer en el foment del reciclatge, 
basta veure les xifres actuals i comparar-les amb les que es preveia. Així mateix, 
demana que mentre no es doni una solució seriosa a les cendres procedents de la 
incineració i mentre no s’hagin posat en marxa totes les mesures encaminades a 
fomentar el reciclatge i reduir els residus que es preveuen en el PDSRSU, no es torni a 
incrementar els fons econòmics per a la planta d’incineració. 

 
El Sr. Suárez (PSOE) igualment anuncia el vot favorable del seu Grup 

perquè coincideixen totalment en el tres punts d’acord que es proposen a la moció. 
 
El Sr. Coll (PP) intervé per anunciar que el seu Grup votarà en contra de 

la proposta. Abans d’explicar els motius vol donar l’enhorabona als responsables 
d’aplicar el Pla Director Sectorial de Residus Sòlids Urbans.  

 
Diu a la Sra. Rosselló que el PP, a l’igual que la resta de partits, creu en 

el reciclatge, però, contràriament al que va fer ella quan va redactar el Pla Director 
Sectorial, s’ha de fer des de la realitat, amb les idees ben clares, implicant a la societat 
civil i comptant amb l’experiència de batles i regidors dels diferents ajuntaments, que al 
cap i a la fi són els qui tenen la competència i coneixen millor la realitat. 

 
Per una altra part, afirma que el PP sí creu que la feina del Consell és 

bona i productiva, i això ho demostra la satisfacció dels 51 ajuntaments amb els que es 
té convenis signats, l’existència de nombroses parcs verds, amb un òptim funcionament, 
i l’existència de nombrosos contenidors selectius, presentant la ratio de contenidors 
selectius/habitant més elevada d’Espanya, 1 per cada 250 habitants. 

 
Finalment, el Sr. Coll manifesta que el PP té clar que la peça clau per 

aconseguir l’èxit en el reciclatge és la societat civil considerant, per tant, totalment 
encertada la campanya al llarg del 2005 durà a terme el Consell 

 
El Sr. Riera (UM) afirma que aquesta moció només es pot fer des de la 

ignorància del que es fa en el Consell en matèria de residus. Creu que possiblement això 
es deu a la no comparaixença de la representant d’EU-Els Verds a les reunions de la 
Comissió de seguiment de la gestió de residus no perillosos de Mallorca i així mateix 
dubta que assistís a la Comissió Informativa de presentació dels pressuposts per a l’any 
2005, en què es van explicar el objectius pel present any (increment de les xifres de 
recollida selectiva, implantació de la recollida selectiva del sector orgànic a partir de 



 14

l’experiència pilot de Puigpunyent,...) i les accions que es preveien (prosseguir amb la 
signatura de convenis amb grans generadors de residus, posada en funcionament de 
dues deixalleries mòbils, continuar amb les activitats de Mallorca recicla, impartir 
cursos a treballadors d’empreses del sector turístic, comerç i serveis, col·laborar amb 
programes educatius en els centres escolars, participar a fires amb exposicions 
informatives i participatives, organitzar visites per associacions al parc de tecnologies i 
a la Fundació Deixalles, ...) 

 
Per una altra part, vol incidir en què la qüestió de la recollida és 

competència única i exclusiva dels ajuntaments. Tenint en compte aquesta condició 
s’han fet contactes amb els ajuntaments per tal de donar a conèixer el Pla, ja que, com a 
conseqüència de la manera com es va fer, n’hi havia molts que desconeixien que 
l’havien de complir, i s’ha dut a terme dues jornades tècniques.  

 
Finalment, el Sr. Riera assenyala que el que es demana a la moció no es 

cap novetat, ja que s’està fent feina a un nivell superior del que es demana a la moció, i 
es fa respectant les competències dels municipis, en coordinació i col·laboració, que és, 
pensa, com s’han de fer les coses. 

 
La Sra. Rosselló agraeix el suport dels grups polítics que votaran a favor 

de la moció, perquè la única cosa que es demana és el compliment d’un Pla que va 
comptar amb l’aprovació de la majoria de partits, UM inclòs. Afirma que ella no està 
parlant d’utopies, sinó que es basa en realitats: la mala gestió que representa no utilitzar 
al nivell que correspon unes infrastructures que van costar molt de doblers als ciutadans, 
la incapacitat del Consell de fer complir el Pla Sectorial i el fet que la recollida selectiva 
estigui per sota del nivell que correspondria. En cap cas creu que això es degui a la 
manera com es va redactar el Pla, sinó a la forma com s’aplica. Així considera que, 
encara que les competències en la recollida són dels ajuntaments, correspon al Consell 
coordinar, inspeccionar, i, en cas de no assolir-se els objectius, assumir aquestes 
competències. Finalment, considera que votar en contra d’aquesta moció significa votar 
a favor de la incineració, que haurà de ser pagada per tots els ciutadans amb uns costos 
econòmics i ambientals importants. 

 
El Sr. Coll (PP) demana a la Sra. Rosselló que no faci demagògia ni 

utilitzi el tema de la incineració segons li convingui. Per una altra part, considera que la 
política de reciclatge és prou bona i començada pels fonaments, com ha de ser, i si les 
plantes de reciclatge ja fetes no funcionen en els nivells prevists, és perquè prèviament 
s’ha de fer una feina de conscienciació. 

 
El Sr. Riera (UM) agraeix la intervenció del Sr. Coll. A la Sra. Rosselló 

diu que s’oblida que per a un conveni hi ha d’haver dues parts i els ajuntaments no 
volen cedir competències a estructures supramunicipals. Per tant, el que és correcte és 
seguir col·laborant a nivell econòmic i tècnic amb els ajuntaments. Finalment afirma 
que no entén que té la Sra. Rosselló contra la incineració si, quan ella governava no 
només no la va tancar, si no que en va afegir una altra per incinerar animals, que al cap i 
a la fi no són més que material orgànics. 
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Es rebutja la moció per 12 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) 
i 18 vots en contra (PP,UM). 

 

 

INTERPEL.LACIONS. 

 

PUNT 10.- INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L’HBLE. SRA. 
CARME FELIU AL SR. ANTONI SERRA SOBRE ACTUACIONS DE  
S’INSTITUT AMB ELS SENSE SOSTRE. 

 
Es dóna compte de la següent interpel.lació: 
 
“CARME FELIU ALVAREZ DE SOTOMAYOR, com a consellera del 

Grup de Consellers del Partit Popular, d’acord amb el  que    preveu l’art. 75 del 
Reglament Orgànic, formula per al proper Ple ordinari al President de l’Institut de 
Serveis   Socials i  Esportius de   Mallorca, Sr. Antoni Serra Torres, la següent 
INTERPEL·LACIÓ: 

 
 “SOBRE ACTUACIONS DE S’INSTITUT AMB ELS SENSE 

SOSTRE” 
   
El Grup de Consellers del Partit Popular, vol Interpel·lar al President de 

l’ISSEM sobre les actuacions de S’Institut amb les sense sostre.” 
  
 

La Sra. Feliu (PP) exposa que en els darrers mesos i en diversos mitjans 
de comunicació han aparegut diverses notícies sobre la situació dels sense sostre, 
acusant, en alguns casos, de passivitat a l’Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca. El seu Grup sap que el president de l’Institut ha donat totes les explicacions 
que calia i s’han adoptat les mesures necessàries, de manera que creu es pot afirmar que 
ningú, a menys que ho hagi fet voluntàriament, s’ha quedat al carrer. La Sra. Feliu 
pensa que tanmateix les crítiques han tingut l’efecte positiu, de conscienciar a la 
població sobre aquesta situació, tant complexa. Per tot això considera que era el 
moment de fer aquesta interpel·lació i demanar quines són les mesures que l’ISSEM ha 
adoptat per a les persones marginades o en risc d’exclusió. 

 

El Sr. Serra (PP) agraeix a la Sra. Feliu les seves paraules i que li faci 
aquesta interpel·lació. En primer lloc explica que els sense sostre són persones amb una 
problemàtica que mereix ser atesa i entesa. Explica que el mes de setembre es va 
començar a fer feina establint un seguiment constant de la situació i habilitant 50 places 
extres a la xarxa d’exclusió social per casos d’emergència. Amb l’arribada del fred es va 
constatar que aquestes places no s’omplien, restant encara persones al carrer. Van 
entendre que eren persones, els anomenats “irreductibles”, amb una problemàtica 
especial i acostumades a estar al carrer. Davant aquesta situació es va considerar que el 
més convenient era ampliar els horaris de les unitats mòbils d’emergències socials, que 
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gairebé és l’únic recurs efectiu, i es van adoptar mesures per tal de millorar la 
comunicació entre els diferents centres, de manera que es pogués fer el seguiment de 
casos susceptibles de ser recuperats.  

 

Paral·lelament s’ha iniciat una minicampanya informativa per tal de fer 
arribar a la premsa la situació diària, s’ha reunit tot el sector d’inclusió social per 
avaluar aquesta problemàtica i properament es convocarà el Consell Assessor de Serveis 
Socials per acabar de concretar solucions per a un col·lectiu que no es pot rebutjar ni 
ignorar que existeix. Finalment voldria convidar als partits de l’oposició a participar 
d’una experiència que ell ja ha gaudit, passar una nit coneixent aquesta realitat de 
primera mà. 

 

La Sra. Feliu (PP) dóna l’enhorabona perquè no és una tasca fàcil 
coordinar tantes entitats implicades i aconseguir-ne el reconeixement. Finalment creu 
que el PP es pot sentir molt orgull de la feina que està fent el president de l’Institut. 

 

El Sr. Serra (PP) només vol completar la informació. També dóna les 
gràcies a la Sra. Feliu. Creu que el problema no es soluciona d’avui per demà. Ningú té 
la solució, perquè és un col·lectiu avesat a estar en el carrer. Es requereix tres coses: 
consens, no renunciar a la reinserció de les persones, i cercar que els processos de 
millora condueixin a la millor col·laboració dels centres existents, per tal de millorar el 
procés de creixement de les persones (ajudar a passar de centres de baixa exigència a 
altres amb un nivell d’exigència major, com una passa més en el camí de la reinserció 
d’aquestes persones). 

 
 
PUNT 11.- INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L’HBLE. SR. 

ANDREU CRESPÍ A L’HBLE. SR. MIQUEL A. BORRÀS SOBRE 
PROGRAMES DE FORMACIÓ. 

 
Es dóna compte de la següent interpel.lació: 
 
“ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a coseller  i portaveu del Grup de 

Consellers Socialistes, per al proper Ple ordinari i d’acord  amb el que preveu l’art. 75 
del Reglament Orgànic, formula al Conseller Executiu del Departament de Medi 
Ambient i Natura, Miquel Angel Borràs Llabrés, la següent interpel.lació: 

 
TEMA: PROGRAMES DE FORMACIÓ 
 
EL Grup de Consellers Socialistes vol interpel.lar al conseller 

responsable sobre la remodelació del programes de formació de FODESMA.” 
 
 
El Sr. Crespí (PSOE) explica que hi ha hagut un error i si no hi ha 

inconvenient la interpel·lació la farà el Sr. Alemany. 
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El Sr. Alemany (PSOE) vol aclarir, en primer lloc, que si el Reglament 
permetés un torn de rèplica a les preguntes, n’haurien fet una, sense haver d’arribar a la 
interpel·lació. Explica a continuació que l’objecte de la mateixa és demanar al Sr. 
Borràs que expliqui el que ha passat amb el que era FODESMA, atès que en els darrers 
dies s’ha publicitat el tema, s’ha comentat que no es respectarien al 100% els cursos i 
s’ha parlat de l’acomiadament d’alguns empleats, en especial del que fou el seu director. 

 
El Sr. Borràs (UM) agraeix al Sr. Alemany el to que ha utilitzat i la 

pregunta. Explica que fa un any es va aprovar el Pla de Desenvolupament Sostenible per 
Mallorca i es va derogar el Pla de Foment de Desenvolupament Econòmic i Social de 
Mallorca (FODESMA), un Pla que es va aprovar l’any 1988 i que tenia com objectiu 
afrontar situacions d’atur mitjançant polítiques de formació i ocupació lligades a 
programes estatals de formació, escoles taller,.... S’ha d’entendre aquella iniciativa en el 
context econòmic i social d’aquells anys i en el context administratiu i institucional del 
Consell. Prossegueix que els temps ha canviat, però el plantejament de FODESMA no, 
amb l’agreujament que FODESMA es va autonomenar organisme de gestió directe 
sense cap acord o resolució d’òrgan competent, i sense que el Ple del Consell tingués 
cap coneixement de modificació o revisió o actualització als nous requeriments de la 
societat. Apart d’aquests motius hi ha hagut altres raons, més greus, com la falta de 
planificació, el no plantejar-se objectius anuals, desorganització del personal, deficient 
gestió econòmica, nul seguiment dels projectes, etc. Vol fer un incís especial en el tema 
del personal, ja que dels 225 persones que treballen a Medi Ambient, només hi ha 32 
funcionaris. La resta són contractats mitjançant programes europeus o mitjançant 
subvencions del SOIB, en alguns casos aquesta situació durà més de 8 anys. Per altra 
part, continua, de les activitats formatives que havia iniciat FODESMA (que en va fer 
moltes i algunes molt ben fetes) únicament pervivien les que tenien relació amb el 
patrimoni natural i cultural de l’illa. Altres línies de formació s’havien hagut de deixar 
per manca d’alumnat. 

 
Així mateix, Pla de Desenvolupament Sostenible per Mallorca, aprovat 

el desembre del 2003, reflectia millor les atribucions del Departament de Medi Ambient 
i Natura i estava més d’acord amb el nou marc administratiu i competencial del Consell. 
Aquest Pla es centra en dos aspectes que es trobaven a faltar: la qualitat de la feina, a 
nivell de resultat i de processos interns, i la innovació. El Pla es desenvolupa mitjançant 
diversos programes, amb el lligam comú del medi ambient, entès com un conjunt 
d’elements naturals i culturals estretament relacionats entre si, que ha demostrat ser el 
més important jaciment d’ocupació. Es mantenen tots els programes de formació i a 
més s’ha previst dur a terme cursos monogràfics sobre determinats aspectes medi 
ambientals com la gestió integral de finques, guies del Medi Ambient, conservació i 
restauració d’embarcacions tradicionals, jardineria mediterrània, etc. Per reforçar 
l’afirmació que no s’ha produït cap remodelació en els programes formatius, llegeix 
extractes d’informes de tres tècnics del Departament de Medi Ambient on s’afirma que 
a més de continuar totes les accions formatives, se’n preveuen de noves. 

 
Pel que fa a les informacions aparegudes a premsa el Sr. Borràs assegura 

que hi ha algú que menteix de manera interessada i deshonesta i no és precisament ni el 
Consell ni els seus funcionaris.  
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En darrer lloc dóna alguna de les raons per les quals es va destituir del 
càrrec de cap de servei al que encara s’intitulava com a director de FODESMA, quan 
aquest organisme ja no existia: indisciplina i altres qüestions que afectaven al personal.  

 
Finalment hi ha una altra qüestió que el Sr. Alemany ha demanat i no ve 

preparat per respondre, però no tindrà inconvenient en donar complida explicació quan 
el Sr. Alemany desitgi. 

 
El Sr. Alemany (PSOE) agraeix l’explicació que li ha donat el Sr. Borràs 

i manifesta que la resposta que queda pendent li pot fer arribar per escrit. De totes 
maneres, li diu que continuaran vigilant la realització del 100% dels programes de 
formació perquè la versió que ell té, procedent de personal que ha estat acomiadat, 
divergeix bastant de la que ha donat el Sr. Borràs, procedent de persones que encara 
estan treballant en el Departament. 

 
Pel que fa a l’acomiadament de l’antic director de FODESMA, afirma 

que no ho veu clar. Reconeix que no van fer un seguiment de la seva tasca, ja que no 
tenien constància que fos una àrea problemàtica, però pensa que és il·lògic i un abús 
que, si l’acomiadament ha estat per mala gestió i altres raons, se l’hagi indemnitzat, 
gairebé amb 200.000 euros, com si fos un acomiadament improcedent. 

 
El Sr. Borràs (UM) vol aclarir que hi ha quatre persones que han estat 

afectades pel canvi d’orientació que ha suposat el Pla de Desenvolupament Sostenible, 
no pel canvi de programes. No es va tractar de cap acomiadament, senzillament d’una 
finalització de contracte que no va ser renovada. 

 
Reconeix que el que havia estat director de FODESMA havia fet una 

bona feina, però ja ho era així i no va voler canviar. Per una altra part vol explicar quina 
és la situació amb que ha deixat a 190 persones amb uns contractes que en alguns casos 
eren d’aprenentatge des de feia 8 i 10 anys. És evident que la situació és prou delicada. 
En aquests moments s’està treballant amb els sindicats per trobar la millor solució per a 
tots, analitzant cas per cas. 

 
 
DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 
PRIMER PUNT.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE COMISSIÓ D’AVALUACIÓ I  
SEGUIMENT DEL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA. 

 
Per defensar la urgència de la moció la Sra. Presidenta dóna la paraula al 

Sr. Suárez (PSOE) que explica que des del mateix moment en què es va produir 
l’aprovació del Pla Territorial de Mallorca, el passat de mes de desembre, es van produir 
manifestacions i declaracions que contradeien el consens del que tant s’havia vanejat el 
Sr. Vicens: declaracions de sindicats, hotelers, promotors immobiliaris, organitzacions 
ecologistes, col·lectius de ciutadans i ciutadanes que s’han organitzat per protegir el seu 
entorn, .... A més hi ha un altre raó, del que s’han fet ressò els mitjans de comunicació, 
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que motiva aquesta moció d’urgència: l’inici de vigència del Pla Territorial s’ha fet 
gairebé amb nocturnitat i amb manca d’informació, des del moment que la publicació 
virtual del BOIB resta incompleta i es remet a la de paper, que el dia en què es deia que 
s’havia publicat encara no estava en paper. Considera que tot això són arguments 
suficients per demanar la creació d’una comissió d’avaluació i seguiment del Pla 
Territorial, que n’afavoreixi el coneixement i la participació d’organismes i entitats 
associatives interessats en el tema i sense la participació de polítics, per tal que no hi 
hagi malentesos. 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) demana la paraula per posicionar-se sobre el 

tema. 
 
La Sra. presidenta li nega, al·legant que el Reglament només contempla 

un torn a favor i un torn en contra en la defensa de la urgència de la moció. 
 
El Sr. Vicens (UM) afirma que és difícil rebutjar la urgència de la moció 

quan no ha sentit cap argument a favor. Per una altra part, considera una aberració que 
es digui que l’entrada en vigor del Pla Territorial es va fer en secret quan, precisament, 
la publicació en els Butlletins Oficials es fa per informació pública dels ciutadans. 

 
Es rebutja la urgència de la moció per 12 vots a favor (PSOE, PSM-EN, 

EU-Els Verds), i 18 abstencions (PP, UM). 
 
 
SEGON PUNT.-  MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL 

PSM-EN  SOBRE REGULACIÓ DE CONSULTES POPULARS. 
 
Per defensar la urgència de la moció la Sra. Presidenta dóna la paraula al 

Sr. Alorda (PSM-EN) que afirma que, atès les normes del joc poc democràtiques que hi 
ha en el Consell, la presentació de mocions per via d’urgència és l’únic recurs que tenen 
els grups a la oposició per poder parlar. Per altra part manifesta que la moció és 
oportunista, es vol aprofitar uns moments que es parla de referèndums a diferent nivell 
(Constitució Europea,...) per plantejar que també es puguin convocar referèndums a 
nivell autonòmic, actualment penats per llei. 

 
El Sr. Nadal (UM) retreu al Sr. Alorda que no doni cap argument per 

justificar la urgència de la moció, la qual cosa fa difícil defensar un torn en contra. Pel 
que fa a la presentació de mocions per via d’urgència li recorda que a cada Junta de 
Portaveus el representant de cada partit pot decidir quina moció s’ha de tractar en el Ple 
i que les normes del jocs són per complir-se sempre, no només quan s’està governant. 

 
Es rebutja la urgència de la moció per 12 vots a favor (PSOE, PSM-EN, 

EU-Els Verds) i 18 abstencions (PP, UM). 
 

 
  TERCER PUNT.-  MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PSM-EN  PER A LA RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL  FORA 
DE L’ILLA DE MALLORCA. 
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Per defensar la urgència la Sra. Presidenta dóna la paraula a la Sra. 
Bujosa (PSM-EN) que la justifica basant-se en què el Reglament només deixa presentar 
una moció a cada grup, per la qual cosa la resta de qüestions que vol plantejar l’oposició 
les ha de presentar per via d’urgència. Exposa que durant les darreres setmanes s’ha 
reobert el debat sobre la recuperació del patrimoni que es troba fora de les Illes i, atès la 
receptivitat que ha demostrat el Govern central, el PSM creu que és el moment per 
demanar que dos conjunts valuosos pel valor simbòlic i pel valor patrimonial que 
representen , els bous de Costitx i les armes del rei en Jaume, siguin dipositats en el 
Museu de Mallorca. Per tant creuen necessari que hi hagi un acord del Ple que insti al 
Govern de les Illes a fer els tràmits oportuns. 

 
El Sr. Vicens (UM) opina en aquest cas tampoc s’han aportat raons per 

justificar la urgència. Creu que, si tan urgent és la qüestió, el PSM l’hauria d’haver triat 
per anar a l’ordre del dia. Per una altra part, afirma que es pot estar d’acord en el 
contingut de la moció, però creu que quan es faci una petició s’ha de triar i documentar 
bé el que es demana, perquè hi ha moltes peces interessants fora de l’illa i no es pot 
reclamar tot, perquè sinó pareixerà la carta als Reis.  

 
Es rebutja la urgència de la moció per 12 vots a favor (PSOE, PSM-EN, 

EU-Els Verds) i 18 abstencions (PP, UM). 
 
 
PRECS I PREGUNTES. 
 
PUNT 12.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. BARTOLOME 

VALLORI DIRIGIDA AL SR. ANTONI SERRA (CREACIÓ GRUP 
VOLUNTARIS). 

 
“BARTOLOME VALLORI PERELLO, com a conseller DEL GRUP 

POPULAR al Consell de Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de 
resposta oral davant el Ple, segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada a Hble. Sr. 
President del Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres. 

 
 
Pregunta: 
 
“Valoració de la creació del grup de voluntaris per part de S’Institut” 
 
 
El Sr. Vallori (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) explica que es vol humanitzar les instal·lacions de 

l’ISSEM, especialment les residències de gent gran. Per això s’ha començat un 
programa pilot a la residència Reina Sofia per promoure un grup de voluntaris, gent 
major i que es mogui en àmbits associatius, essent l’objectiu el trasllat de part de les 
activitats associatives a les residències i sensibilitzar a la societat en matèria de persones 
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majors. En aquest programa participen uns 20 voluntaris i el personal de la residència.. 
L’objectiu pel 2005 és que s’arribi als 100 voluntaris. 

 
 
PUNT 13.-PREGUNTA DE L’HBLE. SR. MIQUEL CÀNEVES  

DIRIGIDA AL SR. ANTONI SERRA (OBJECTIUS NOU DIRECTO R ÀREA 
D’ESPORTS). 

 
“D.Miquel Càneves Vanrell, com a conseller DEL GRUP POPULAR al 

Consell de Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral 
davant el Ple, segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada a l’Il·lm. President del 
Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres . 

 
 
Pregunta: 
 
“Quins objectius generals vos heu fixat amb el nou Director de l’Àrea 

d’Esports de cara a la temporada que ve” 
 
 
El Sr. Càneves (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) explica que Antoni Palerm, nou director de l’Àrea 

d’Esports s’ha marcat tres objectius, apart dels específics de la seva àrea: crear cultura 
de l’esport, incidint en l’àmbit familiar per fomentar l’esport base, millorar la gestió de 
l’administració pel que fa a les relacions amb les federacions, i millorar la instal·lació de 
Sant Ferran. 

 
 
 
PUNT 14.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. MIQUEL MUNAR 

DIRIGIDA AL SR. ANTONI SERRA (PLACES CONCERTADES DE  
DISCAPACITATS). 

 
“MIQUEL MUNAR CARDELL,  com a conseller DEL GRUP 

POPULAR al Consell de Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de 
resposta oral davant el Ple, segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada a l’Il·lm. 
President del Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr.Antoni Serra Torres. 

 
 
Pregunta: 
 

“Canvis a la gestió de les places concertades de discapacitats” 
 

 
El Sr. Munar (PP) formula la resposta en els seus termes. 
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El Sr. Serra (PP) explica que s’ha assumir la responsabilitat de 
l’administració en la gestió de les places concertades de discapacitats, ja que fins ara 
eren les entitats les que determinaven les persones que accedien a les places 
concertades. En aquest sentit s’ha creat un equip de valoració, orientació i seguiment, 
que en els darrers tres mesos i treballant de manera intensiva han estudiat cas per cas i 
han aconseguit eliminar la llista d’espera que era de 175 casos. Una volta aconseguida 
aquesta llista única, es procedirà a realitzar un estudi per determinar quines places seran 
necessàries en el futur per cada un dels perfils de discapacitat. 

 
 
PUNT 15.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. ANTONI ALEMANY 

DIRIGIDA A L’HBLE. SR. BARTOMEU VICENS (COST CAMPAN YA 
DIVULGACIÓ PLA TERRITORIAL  DE MALLORCA). 

 
“ANTONI ALEMANY CLADERA, com a conseller del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, 
amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla l’article 72 del 
ROC, adreçada al Conseller Executiu del Departament d’Obres Públiques, el Sr. 
Bartomeu Vicens Mir. 

 
Quin és el cost de la campanya de divulgació del Pla Territorial de 

Mallorca, una vegada aprovat aquest?” 
 
 
El Sr. Alemany (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) diu que el cost de la campanya està detallat en una 

partida nominal del pressupost de despeses per l’any 2005. 
 
 
PUNT 16.- PREGUNTA DE L’HBLE. SRA. SARA CODINA 

DIRIGIDA AL SR. ANTONI SERRA (ACTUACIONS FUNDACIÓ B ALEAR 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE). 

 
“SARA CODINA TRENZANO, com a consellera del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, 
amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla l’article 72 del 
ROC, adreçada al President de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, el 
Sr. Antoni Serra Torres. 

 
Quines han estat les actuacions dutes a terme per la Fundació Balear 

contra la Violència de Gènere amb les aportacions rebudes per part del Consell de 
Mallorca i d’altres institucions?” 

 
 
La Sra. Codina (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
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El Sr. Serra (PP) informa que encara s’estan fent els tràmits burocràtics 
per crear la Fundació, de la que encara no s’ha reunit el patronat. Les actuacions i 
programes s’ajustaran als objectius que s’estableixen en els estatuts. 

 
 
 
PUNT 17.- PREGUNTA  DE L’HBLE. SRA. MARGALIDA 

ROSSELLÓ DIRIGIDA A L’HBLE. SR. MIQUEL RIERA (SUBVE NCIONS 
TRACTAMENT RESIDUS ANIMALS). 

 
“Margalida Rosselló Pons, com a portaveu del Grup de Conselleres 

d’Esquerra Unida-Els Verds, presenta per al proper ple ordinari la següent  pregunta 
amb resposta oral davant el  ple, segons l’article 53.2 del ROC, dirigida a l’Hble. 
Conseller de Cooperació Local D. Miquel Riera:  

  
Com pensa el CIM subvencionar als pagesos per al tractament dels 

residus animals? 
 
Quina quantitat hi pensa destinar el CIM a tal efecte?” 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Riera (UM) explica que la prioritat del seu departament és posar 

en funcionament el forn de tractament de residus animals, per posteriorment, treballar 
amb la Conselleria d’Agricultura per estudiar la manera com es pot ajudar als 
productors. 

 
 
PUNT 18.- PREGUNTA  DE L’HBLE. SRA. MARGALIDA 

ROSSELLÓ DIRIGIDA A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CON SELL DE 
MALLORCA (CENTRE RECURSOS PEL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE DE LA MEDITERRÀNIA). 

 
“Margalida Rosselló Pons, com a portaveu del Grup de Conselleres 

d’Esquerra Unida-Els Verds, presenta per al proper ple ordinari la següent  pregunta 
amb resposta oral davant el  ple, segons l’article 53.2 del ROC, dirigida a l’Hble. 
Presidenta del Consell de Mallorca: 

 
Què és el Centre de Recursos pel Desenvolupament Sostenible de la 

Mediterrània que se pensa instal·lar a la finca de Raixa, decidida pel Consell – o al 
manco així a sortit a la premsa?” 

 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Borràs (UM) explica que només és una proposta que es va 

presentar a la Comissió Mixta del Ministeri de Medi Ambient i Consell de Mallorca per 
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convertir Raixa en un Centre de Recursos Sostenibles de la Mediterrània, ja que 
finalment no servirà com a seu de la Fundación Parques Nacionales. No pot aportar 
més informació perquè encara no hi ha una resposta.  

 
 
PUNT 19.- PREGUNTA DE L’HBLE. SRA. MARGALIDA  

ROSSELLÓ DIRIGIDA A L’HBLE. SR. MIQUEL A. FLAQUER ( ACCCIONS 
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA). 

 
“Margalida Rosselló Pons, com a portaveu del Grup de Conselleres 

d’Esquerra Unida-Els Verds, presenta per al proper ple ordinari la següent  pregunta 
amb resposta oral davant el  ple, segons l’article 53.2 del ROC, dirigida a Hble. Sr. 
Conseller d’Economia D. M.A. Flaquer:   

 
Quines actuacions i/o accions ha dut a terme el Govern del CIM a través 

del Servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per combatre els renous dels 
ciclomotors i així controlar la contaminació acústica? 

 
Quines actuacions en aquest àmbit – a nivell normatiu, de control i altres 

– pensa dur a terme el Govern del CIM durant l’any 2005?” 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Flaquer (UM) explica que durant el 2004 s’ha realitzat una 

campanya de sensibilització adreçada als conductors de ciclomotors i a la ciutadania en 
general per tal d’informar sobre el nivell de renous i la propera obligatorietat 
d’inspecció tècnica dels ciclomotors. Paral·lelament i mentre s’espera del Reial Decret 
que ho reguli, s’estan estudiant els mètodes a implantar quan entri en vigor. Pel 2005 es 
vol repetir la campanya la ITV visita els pobles, i, quan entri en vigor el Reial Decret, 
s’hauran d’adequar les instal·lacions i personal per dur a terme aquestes inspeccions. 

 
 
PUNT 20.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. ANTONI ALORDA 

DIRIGIDA A L’HBLE. SR. CONSELLER EXECUTIU DEL DEPAR TAMENT 
D’OBRES PÚBLIQUES (ACTUACIONS PER ALLEUGERIR 
CONSEQÜÈNCIES ACCIDENTS). 

 
“D’acord amb el que preveu l’article 72, punt 2 del Reglament Orgànic 

del Consell de Mallorca, el conseller sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb 
sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant Plenari. 

 
 - Creu el Sr. Conseller que actuar sobre determinats 

elements en el disseny de les carreteres, per exemple la fondaria de les vores de les 
carreteres, els murs per accessos a finques i camins, els esglaons creats per 
reasfaltaments o la insuficiència de l’amplada de les vores, pot contribuir a alleugerir les 
conseqüències dels accidents?” 
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El Sr. Alorda (PSM-EN) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Pascual (UM) creu que tots els grups estan preocupats per la 

qüestió dels accidents. Pensa que tots els factors que ha exposat el Sr. Alorda tenen una 
vessant positiva i una negativa, la qual cosa dificulta una solució adient. Pel que fa a 
l’amplada de les vores, està d’acord que seria necessari augmentar-les, però suposaria 
un gran cost, com ja ha apreciat el Sr. Alorda, i un important consum de territori, que 
creu no tots els grups estarien disposats a assumir. 

 
 
PUNT 21.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. ANTONI ALORDA 

DIRIGIDA A L’HBLE. SR. CONSELLER EXECUTIU DEL DEPAR TAMENT 
DE MEDI AMBIENT I NATURA (PREMI “A>” D’OR). 

 

“D’acord amb el que preveu l’article 72, punt 2 del Reglament Orgànic 
del Consell de Mallorca, el conseller sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb 
sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant Plenari. 

 
- Quina opinió li mereix al Sr Conseller que hi hagi empreses i 

institucions que hagin declinat l’honor de recollir el premi “A>” d’or  a la qualitat i la 
gestió, premi concedit per Avanza quality awards aqva.” 

 

El Sr. Alorda (PSM-EN) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Borràs (UM) diu que les empreses que van declinar rebre el premi 

li mereixen tots els seus respectes, a l’igual que totes aquelles hi van voler participar. 
Pel que fa a la pretesa “compra” del premi, afirma que el Consell no ha pagat res ni se li 
ha demanat cap aportació econòmica. L’únic cost pel Consell ha estat el preu de dos 
passatges d’avió a Madrid i el cost de dos taxis. Finalment, declara que moltes de les 
informacions que han aparegut en els mitjans d’informació no són certes. 

 
 
El Sr. Crespí (PSOE) prega que el Consell estudiï la possibilitat de fer 

una aportació extraordinària al Fons de Solidaritat per contribuir a les ajudes dels països 
afectat pel tsunami. 

 
La Sra. presidenta li contesta que pren nota del prec. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) prega que les dues mocions que no han entrat 

per urgència es mantinguin i passin per Comissió Informativa, per tal d’obtenir un 
dictamen. 

 
La Sra. presidenta li contesta que pren nota del prec. 
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S’aixeca la sessió a les tretze hores i cinquanta minuts. De tot el qual se 
n’estén la present acta,  números de 1 al 170, ambdós inclosos, 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,  

 
   
   
 


