
 
  ACTA   DE  LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE 
  DEL CONSELL   INSULAR    DE    MALLORCA  
  DE   SET   DE   FEBRER   DE  DOS  MIL  CINC. 
 
 
A les onze hores i deu minuts del dia set de febrer 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: Antoni Alemany Cladera, Celestí Alomar Mateu, 

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

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

Borràs Llabrés, Francesc Buils Huguet, Miquel A. Flaquer Terrasa, Antoni Pascual 
Ribot, Miquel Riera Servera, Bartomeu Vicens Mir. 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.: Francisco Quetglas Rosanes i 

Joan Font Rosselló. 
 

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

 
El Sr. Rafael Bosch Sans s’incorporà al reinici de la sessió, després del 

recés, en debatre en el punt 11è. El Sr. Manuel Suárez Salvá s’absentà en el debat de les 
mocions presentades per Unió Mallorquina (punt 11è) i ja no tornà. El Sr. Miquel 
Munar Cardell s’absentà en el debat de les mocions presentades pel Partit Popular i ja 
no tornà. El Sr. Celestí Alomar Mateu s’absentà en el debat del 2n punt de despatx 
extraordinari i ja no tornà. 
 
 

PUNT 1.-APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (18-1-05). 
 



El Sr. Crespí (PSOE) demana que es facin unes correccions a l’acta de 
dia 18 de gener de 2005: a la llista d’assistents s’ha de substituir a la Sra. Rosa Alberdi 
pel Sr. Manel Suárez i s’ha de posar correctament el nom de la consellera Maria 
Francisca Ramon. De tot això en pren nota el secretari. 

 
S’aprova l’acta per unanimitat amb les correccions esmentades. 
 
 
PRESIDÈNCIA. 
 

 
  PUNT 4.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM. 1 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2005. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

“Aquesta Presidència, per Providència de dia 24 de gener de 2005, 
atenent les necessitats que s'especifiquen a la memòria corresponent i de les quals n'hi 
ha constància en els antecedents de l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient de 
modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2005, a l'objecte de poder atendre 
algunes despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses en el 
pressupost de 2005. 

 
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen 

preceptiu, amb data 24 de gener de 2005, on es fan constar les operacions de 
modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d'acord 
amb allò que es preveu en el Capítol III Secció 2ona. article 177 del TRLRHL aprovat 
pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38  del RD 
500/1990, de 20 d'abril i amb la base 9 de les d'execució del pressupost per a 2005 he 
resolt de proposar al Ple de la Corporació la següent 

 
P R O P O S T A  D ' A C O R D 
 
“1r.- Aprovar l'expedient núm. 1 de modificació de crèdits en el 

Pressupost propi de 2005, d'acord amb el següent detall: 
 
Crèdits extraordinaris (CEX-1/05):  
 
A) Relació d’Augments de crèdits P/CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS: 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Codi    Concepte         Import 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                     
10.75110.45100 Conveni UIB p/llibre fires, mercats i festes pop.Mca 45.000,00€ 
20.45130.77900 Aport. empreses privades Comissió Cultura 225.000,00€ 
 



 TOTAL AUGMENTS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS  289.000,00€ 
 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:    
 

2) BAIXES P/ANULACIÓ: 
 

 Codi   Concepte         Import 
00.46330.48900 Subvencions Dinamització relacions institucionals 19.000,00€ 
10.75110.22604 Public/Activ.culturals serv.Informació Turística 45.000,00€ 
20.45130.47900 Aport. Empreses privades Comissió Cultura 225.000,00€ 
 
 TOTAL baixes p/anulació 289.000,00€  
 
 Total fons finançament crèdits extraordinaris 289.000,00€  

 
 
2n.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es 

produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en 
vigor, una vegada s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril reguladora de les bases del Règim local, i també l'article 169 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març.” 

 
 
El conseller executiu d’Economia i Hisenda, Sr. Flaquer (UM), explica 

que s’ha produït una modificació, que ha estat repartida als grups, i en justifica la 
urgència perquè l’objectiu és atorgar una ajuda a una expedició que ha de sortir cap a 
l’Everest. S’entén, doncs, que l’aprovació de la proposta és fa amb aquesta modificació. 

 
S’aprova la proposta per 17 vots a favor (PP, UM) i 13 abstencions 

(PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
 
PUNT 5.-  PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ PER ERROR A 

L’ART. 4 DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER SERVE IS 
D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES APROVADA PEL PLE DE  DIA 4 
D’OCTUBRE DE 2004. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 
departament d’Economia i Hisenda: 
 

 “ Vista la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
serveis d’Inspecció Tècnica de Vehicles, adoptada pel Ple del Consell de Mallorca, en 
sessió celebrada dia 4 d’octubre de 2004. 
 

Atès que a dita modificació va queda sense afegir-se, per un error en la 
seva transposició, la proposta feta a l’estudi econòmic justificatiu de l’increment dels 
imports de la taxa per serveis d’inspecció tècnica de vehicles de data 10 de setembre de 



2004, en el sentit de fixar a l’aplicació de la taxa 33 un import màxim de 6,73.-€ per 
vehicle.  
 

Atès l’informe d’Intervenció, de data 24 de gener de 2005, aquest 
Conseller eleva al Ple del Consell de Mallorca, la següent. 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
  "Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’art 4 de l’Ordenança 
reguladora de la taxa per serveis d’inspecció tècnica de vehicles en el sentit de que allà on 
diu: 
 
“33 Desplaçament [p=43,88+(n-1)*4,40]”  
 
Ha de dir: 
 
“33 Desplaçament per inspecció de vehicles agrícoles [p=43,88+(n-1)*4,40], amb 
un import màxim de 6,73.-€ per vehicle”  
 

Segon.- De conformitat amb allò que disposa l’article 17.1 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, el present Acord provisional s’exposarà al públic en 
el tauler d’anuncis d’aquest Consell de Mallorca durant el termini de trenta dies hàbils, 
a fi de que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
estimin oportunes.  
 
  Tercer.- Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el BOIB, i també en un 
diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma i el seu termini serà comptador a 
partir de l’endemà del dia de la publicació del corresponent anunci en el BOIB. 
   
  Quart.- Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, segons el que 
disposa l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. La modificació entrarà en 
vigor el dia de la publicació de l’acord definitiu al BOIB.” 

 
 
 ESMENA PRESENTADA PEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN A 
L’ARTICLE 4 DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA  TAXA PER SERVEIS 
D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES 
  

 

“En el punt primer de la “proposta d’acord”, afegir, entre “Allà on diu” i  
“33. Desplaçament” 

  
“19. Inspecció periòdica tractors agrícoles 17,50 
 20. Inspecció periòdica remolcs agrícoles: 10,50” 
  



I, entre “Ha de dir” i “33. Desplaçament”, afegir: 
  
“19. Inspecció periòdica tractors agrícoles 7,50 
 20. Inspecció periòdica remolcs agrícoles: 7,50” 
 
 
 

El Sr. Alorda (PSM) explica que el seu Grup presenta una esmena. 
Considera que l’increment de la taxa per als vehicles agrícoles és molt elevada, i encara 
que pensa que el motiu de la pujada, fer les revisions amb profunditat, és elogiable, 
també creu que contribuirà a augmentar els costos finals pels agricultors. Troba que, 
donada la situació d’aquest col·lectiu, s’hauria de tenir una sensibilitat especial i per 
això demana que el cost del desplaçament per inspeccionar aquests sigui assumit per la 
ITV i que la taxa només s’incrementi en 0’50€. 

 
El Sr. Flaquer (UM) considera que és una proposta molt poc seriosa, 

tenint en compte que el Grup que la presenta va tenir la responsabilitat de la ITV. 
Explica que s’ha comprat una unitat mòbil per poder fer les inspeccions en profunditat, 
que és com creu s’han de fer per poder garantir la seguretat dels vehicles i les persones. 
També considera que en aquest cas s’ha de mirar el valor absolut de la taxa, que pensa 
que pot ser assumida sense problemes per tothom, i no el percentatge d’increment. 

 
El Sr. Alorda (PSM) recorda que hi ha hagut al·legacions d’alguns 

col·lectius agrícoles, que consideren que la pujada sí és significativa. En canvi, 
prossegueix el Sr. Alorda, els possibles ingressos, els corresponents a unes 600 
revisions, no són tan significatius per al Consell, i per tant seria perfectament possible 
que es fes aquest gest. 

 
El Sr. Flaquer (UM) creu que més important que els agricultors estiguin 

contents, és que estiguin segurs, i per aquest motiu s’ha adquirit la unitat mòbil per 
poder fer les pertinents revisions en el lloc on es troben els vehicles agrícoles. Per tant, 
declara que no accepta l’esmena.  

 
Es rebutja l’esmena que presenta el PSM-EN per 13 vots a favor (PSOE, 

PSM-EN, EU-Els Verds) i 17 en contra (PP, UM). 
 
S’aprova la proposta per 17 vots a favor (PP, UM) i 13 vots abstencions 

(PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
  MOCIONS 
 
 

PUNT 6.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN 
SOBRE CANVI DE TITULARITAT DE CARRETERES. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 



“L’article 5 de la llei de carreteres, llei 5/90, de 24 de maig, estableix que 
les carreteres de les Illes Balears s’integren en tres xarxes: la primària, la secundària i la 
local-rural. Segons l’article 7 de la llei, el Pla Director Sectorial de Carreteres és 
l’instrument que ha de decidir l’assignació de cada carretera a una d’aquestes xarxes. 

 
La xarxa secundària ha d’incloure les carreteres que superen el municipi i 

distribueixen el trànsit per tot l’àmbit insular, mentre que la xarxa local se limita a dar 
solució al transport viari preferentment en l’àmbit del propi terme municipal. La titularitat 
de la xarxa secundària correspon als Consells, i les carreteres locals són municipals. 
Tanmateix, malgrat la literalitat de la llei, l’assignació a una xarxa no pot suposar una 
mutació demanial automàtica si no que cal l’entesa entre les administracions afectades. 

 
Malgrat la definició legal, hi ha carreteres locals que compleixen a la 

pràctica, o podrien complir, funcions de xarxa secundària. La densitat del trànsit que 
suporten o el seu interès estratègic en una planificació racional recomana que siguin 
assumides pel Consell. Tal és el cas, per exemple, del camí vell d’Inca a Pollença. 

 
També és el cas dels accessos a ermites d’interès illenc, com ara el puig de 

Santa Magdalena, entre d’altres. De fet, encertadament, els accessos al puig de Sant 
Salvador o el de Randa estan inclosos en la xarxa de carreteres del Consell. 

 
A més, el Consell hauria de reconsiderar els canvis cap a la titularitat 

municipal que va provocar el Pla Director Sectorial de Carreteres de les Illes Balears, 
aprovat per Decret 87/98, de 16 d’octubre (BOIB de 22 d’octubre), per exemple respecte 
de l’accés a l’ermita de Betlem o la carretera Sineu-Muro. 

 
Per altra banda, caldria un estudi de les travessies actuals que haurien 

d’esdevenir viari urbà i, per tant, assumides pels municipis, en la línia que està duent a 
terme el Departament. 

 
I, d’altres que tenen la condició de camins privats, haurien d’incorporar-

se a la xarxa local, com és el cas del camí d’accés a Biniarroi. 
 
 
Tot plegat recomana un estudi de l’assignació de les carreteres a cada una 

de les tres xarxes. 
 
En qualsevol cas, la consideració de les carreteres com a formant part de 

la xarxa secundària no pot suposar en cap cas obres d’ampliació desproporcionada que 
desfigurin l’interès paisatgístic d’aquestes vies. 

 
En un altre ordre de coses, s’haurien de substituir les denominacions 

“provincials” (“PM” “PM-V” i “C”) per un sol indicatiu corresponent a la illa: “MA”.  
 
Per tot això, el Ple del Consell adopta els següents  
 
A C O R D S 
 



Primer.-  Que s’elabori un informe analitzant la conveniència de 
canvis en l’assignació de les carreteres mallorquines a les xarxes primària, secundària i 
local-rural. El dit informe tendrà en consideració les propostes municipals i considerarà, 
de manera específica, el pas a la xarxa secundària de la carretera del camí Vell de 
Pollença i els accessos a les principals ermites de l’illa, així com la revisió del pas a 
carreteres locals que va provocar l’aprovació del Pla Director Sectorial de Carreteres de 
les Illes Balears, Decret 87/98, de 16 d’octubre.  

 
Segon.-  Comprometre una línia d’ajuts específica per aquelles 

carreteres susceptibles de formar part de la xarxa secundària, mentre mantenguin la 
titularitat municipal. 

 
Tercer.-  Pronunciar-se a favor del canvi en la denominació de les 

carreteres i de substituir les denominacions PM, PM-V i C per MA.” 
 
 
El Sr. Alorda (PSM) exposa que, a més de les autopistes, sobre les quals 

ja és prou coneguda la posició del seu Grup, existeixen altres xarxes de carreteres, la 
primària i secundària, la situació de les quals creu que es mereix una reflexió. Pensa que 
ara, que està pròxima la revisió del Pla director sectorial de carreteres, és el millor 
moment per fer-ho. Recorda que el Pla de 1998 ha incomplet la previsió de cedir la 
titularitat d’algunes carreteres locals als ajuntaments, encara que valora molt 
positivament els intercanvis de les vies interiors propietat del Consell que fins ara ha fet 
el Departament d’Obres Públiques. Però, més enllà d’aquests casos, considera que hi ha 
una sèrie de carreteres que, malgrat ser de titularitat municipal, defugen els seus límits, 
perquè uneixen municipis i a més tenen un valor paisatgístic afegit, així mateix exposa 
el cas dels accessos a les ermites, i considera que s’hauria d’actuar per, tot plegat, 
convertir-ho en un element turístics més. Explica que l’objectiu d’aquesta moció és 
demanar que es faci un estudi per veure la viabilitat dels canvis de titularitat d’aquestes 
carreteres i les millores que s’hi poden introduir, sense que afectin el seu interès 
paisatgístic i posa com exemple les actuacions que s’han fet a la carretera de Llubí. 

El Sr. Oliver (PP) anuncia que votaran en contra d’aquesta moció perquè 
l’any que ve s’ha de revisar el Pla director sectorial de carreteres i considera que els 
estudis que demana el PSM ja s’hauran de fer d’ofici. Igualment, assenyala que el seu 
Grup tampoc està d’acord en el fet que l’aprovació d’aquesta moció suposi el canvi de 
titularitat de les carreteres que es mencionen a la moció, la qual cosa pensa que ha de ser 
feina del Pla director. Pel que fa al segon punt de la moció, tampoc s’hi avenen perquè 
opinen que és ambigu. Finalment, i pel que fa a l’exposició de motius de la moció, 
explica que, encara que hi ha algunes qüestions sobre les que podrien estar d’acord, 
també n’hi ha d’altres, com la incorporació de camins privats a la xarxa de carreteres 
públiques, sobre les que no tenen la mateixa opinió. 

 
El Sr. Pascual (UM) agraeix el to positiu de la moció i diu que el Sr. 

Oliver ja ha dit gairebé tot el que ell tenia previst dir. Considera que són els tècnics els 
que han d’estudiar i valorar quines són les carreteres que compleixen la funció de 
mobilitat entre els municipis. Pel que fa al segon punt de la moció, assenyala que el Pla 
d’obres i serveis ja representa una línia d’ajudes als municipis, el Pla d’obres i serveis, i 
per tant creu que el Departament d’Obres Públiques no té perquè obrir-ne una altra. A 



més, prossegueix, quan es van assumir les competències es va fer amb un pressupost 
tancat pels propers 8 anys, i per això veu difícil que en aquest termini es puguin assumir 
les despeses que suposarien els canvis de titularitat que proposa el Sr. Alorda.. Pel que 
fa al tercer punt de la moció, explica que no està clar que les sigles es puguin canviar de 
la manera com es demana, perquè el Ministeri de Foment ja les té assignades, i les que 
el PSM demana corresponen a Màlaga. 

 
El Sr. Alorda (PSM) respon que amb aquesta moció, com a mínim, s’ha 

fet una reflexió política, que, creu, era necessària.. Respon al Sr. Oliver que els canvis 
de titularitat que es proposen són només a títol informatiu, perquè, assegura, aquests 
només es poden fer a través del Pla director sectorial de carreteres, no perquè així ho 
marqui un plànol. En tot cas, demana que s’estudiïn els canvis de titularitat de les 
carreteres de distribució, i troba que per aquest cas sí hi hauria d’haver doblers. Pel que 
fa a la inclusió de camins de titularitat privada a la xarxa pública, creu que hi ha casos 
en què és necessari que es faci, com en el cas de Biniarroi, on la única via d’accés és de 
titularitat privada. Pel que fa al darrer punt, creu que no es pot seguir amb l’anacronisme 
d’utilitzar les sigles de la capital per a tota la província, i opina que l’elecció de sigles ha 
de ser estudiada pels tècnics. 

 
El Sr. Oliver assenyala que està d’acord en què es facin reflexions 

polítiques, com ha fet el Sr. Alorda, però torna a dir que s’han de fer en el moment en 
què es redacti el nou Pla director sectorial de carreteres. Respecte al fet d’incorporar 
camins privats a la xarxa local, troba que ha de ser fruit de la iniciativa dels ajuntaments 
i no del Consell. 

 
El Sr. Pascual (UM) opina que els intercanvis que s’estan fent amb els 

ajuntaments són prou importants, perquè no són només travessies interiors, sinó que 
també inclouen les rondes que s’estan fent i que cada vegada són més necessàries. Pel 
que fa a la qüestió dels doblers, diu que no vol confondre a ningú, però creu que el Sr. 
Alorda sap tant bé com ell que el conveni de carreteres no s’avindria a que s’invertissin 
aquests doblers en carreteres menors. Pel que fa a la denominació de les carreteres 
comenta que no creu que la forma IB sigui possible, perquè Menorca ja ha adoptat una 
forma pròpia. 

 
Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE. PSM-EN, EU-Els 

Verds) i 17 vots en contra (PP, UM). 
 
 
PUNT 7.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D’EU-ELS 

VERDS SOBRE CONSTITUCIÓ DE L’AGÈNCIA DE SEGURETAT 
ALIMENTARIA. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 



Dins de l’actual sistema de producció i distribució dels aliments resulta 
imprescindible un control extern, exhaustiu i objectiu dels productes que arriben als 
consumidors.  

Aquest principi és d’especial actualitat després de la detecció de l’ús de 
substàncies nocives per a la salut ( antibiòtic cloranfenicol i hormona clenbuterol) en 
l’alimentació d’animals destinats al consum  humà, a diverses explotacions ramaderes a 
Balears i casos continuats de detecció de “vacas locas”. 

Ateses aquestes circumstàncies, resulta imprescindible que la nostra 
Comunitat Autònoma reguli de forma acurada el tema de la seguretat alimentària i 
comenci per la creació d’un organisme autònom de control. 

A nivell de l’estat espanyol ja existeix dit organisme AESA (agencia 
española de seguridad alimentaria), adscrit al Ministeri de Sanitat i Consum i, amb 
similars funcions, també existeix a comunitats autònomes com Catalunya i Castella 
Lleó. Aquests organismes tenen com a principals funcions les de controlar totes les 
etapes de la producció, la transformació i la distribució d’aliments i pinsos per garantir 
la seva idoneïtat alimentària i qualitat, informar als consumidors i promoure polítiques 
de salut. 

 
Per tot això, presentam la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 
Instar al govern de les Illes Balears a: 
 
1.- La creació de l’Agència de Seguretat Alimentària de les Illes Balears 

com a organisme públic independent del Govern de les Illes Balears, amb la participació 
d’organitzacions de consumidors,  i ecologistes entre d’altres. 

La seva finalitat és controlar i garantir la seguretat del procés de 
producció i de comercialització dels productes alimentaris i així prevenir i dur el 
seguiment i control adient. 

 
2.- Afavorir i augmentar la producció i comercialització de ramaderia i 

agricultura ecològica. Per part del Govern de les Illes Balears com per part dels Consells 
Insulars, que tenen atribuïdes aquestes competències. 

S’ha d’augmentar el pressupost destinat a afavorir aquest sector per tal de 
millorar la seva producció i comercialització, i fer-ho en col·laboració amb altres sectors 
productius. 

 
3.- Augmentar les mesures de control i d’inspecció de l’administració de 

les Illes Balears. 
Millorar el seguiment i control, dotar de més recursos, materials i humans 

per facilitar les tasques d’inspecció. Aplicar les mesures de sanció marcades per la llei 
de forma contundent.” 

 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds), explica que, encara que les 

competències d’agricultura no les té transferides el Consell, creu que és necessari que es 
faci ressò d’una situació que afecta a la salut dels ciutadans de Mallorca. Explica que 
amb l’actual sistema de producció i distribució dels aliments, es fa necessari un major 
control, extern i intern, que en garanteixi la idoneïtat pel consum humà, i posa com 



exemple els casos recents de l’antibiòtic cloranfenicol, de l’hormona clenbuterol o el 
cas de les vaques boges. El seu Grup considera, doncs, que davant aquesta situació, és 
imprescindible que s’insti al Govern de les Illes Balears a la creació d’una Agència de 
Seguretat Alimentària, sota la forma d’un organisme públic independent, on participin 
organitzacions de consumidors, de productors i ecologistes. En segon lloc demanen que 
s’augmenti la producció i comercialització de l’agricultura i ramaderia ecològica. 
Finalment, es demana que s’augmentin les mesures de control i d’inspecció per part de 
l’administració i que s’apliquin de manera contundent les sancions que preveu la llei. 

 
La Sra. Bujosa (PSM) anuncia que el seu Grup donarà suport a aquesta 

moció, perquè comparteixen l’exposició de motius i els tres punts d’acord. Així mateix, 
pensa que s’ha de ser seriós amb la creació d’aquestes agències, perquè no basta que es 
creïn, sinó que també s’han d’omplir de contingut i han de tenir un funcionament 
rigorós i funcional, perquè el que està en joc és la salut dels ciutadans. D’altra banda, 
també estan d’acord en afavorir l’agricultura i la ramaderia, que a més de la vessant 
productiva, considera que tenen una vessant de protecció del paisatge. 

 
La Sra. Ramon (PSOE) anuncia que el seu Grup està d’acord en la 

moció, perquè l’objectiu és la preservació de la salut. Pensa que la creació d’una 
agència alimentària afavorirà un control exhaustiu dels productes que arriben als 
consumidors. 

 
El Sr. Coll (PP) lamenta que amb una qüestió tan fonamental com és el 

de la salut alimentària no es puguin posar d’acord. En primer lloc, creu que s’està 
acusant als ramaders quan encara no hi ha proves definitives. En segon lloc, considera 
que ja es fan suficients controls qualitatius. En tercer lloc, afirma que no es pot crear 
una cosa que ja està creada i es refereix al Decret de 6/2005 de 21 de gener, pel qual es 
crea el Consell de Seguretat Alimentària de les Illes Balears i el Comitè Tècnic de 
Seguretat Alimentària de les Illes Balears. Per altra part, no entén què té a veure afavorir 
els productes ecològics amb la seguretat alimentària, apart que considera que el Consell 
ja fa prou activitats de promoció dels productes mallorquins, no només de productes 
ecològics. També recorda que el Consell no té competències sobre agricultura ni sobre 
salut. Proposa a la Sra. Rosselló que es faci la votació per separat, perquè creu que tots 
els partits polítics han de donar suport a la salut dels ciutadans, i en aquest cas votaran a 
favor del tercer punt de la moció. 

 
El Sr. Riera (UM) assenyala que no es pot votar a favor de crear un 

organisme que ja està creat, així mateix recorda que el Consell no té competències en 
matèries d’agricultura ni de sanitat i que, per altra part, considera que ja es fa una feina 
prou important en matèria de promoció dels productes mallorquins. En tot cas, i encara 
que creu que no té molt de sentit votar els punts per separat diu, assenyala que el seu 
Grup podria votar a favor del tercer punt. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) agraeix el suport als partits polítics que 

han anunciat el vot positiu a la moció. A continuació es dirigeix al Sr. Coll i li demana 
que no es posi a la defensiva., perquè ella parla d’uns fets concrets, succeïts fa poc 
temps, i així mateix ha fet referència a episodis passats d’ús de productes nocius per a la 
salut humana i, ateses aquestes circumstàncies i aquests precedents, creu que s’ha de fer 



alguna cosa per defensar al consumidor. En segon lloc, assegura que el Decret a que 
s’ha referit el Sr. Coll no suposa la creació d’una Agència de Seguretat Alimentària, que 
hauria de ser un organisme independent i lliure de les pressions polítiques i de les dels 
productors, i no només un Consell de Seguretat que troba que estarà format només per 
polítics i no farà res. Pel que fa a les referències als productes ecològics, matisa que no 
vol dir que els altres productes siguin dolents, sinó que són uns productes que interessen 
cada vegada més a la ciutadania, i per tant, creu convenient donar-los suport. Finalment, 
creu que la moció s’ha de votar en bloc. 

 
El Sr. Coll (PP) demana a la Sra. Rosselló que abans de fer aquestes 

declaracions, s’informi, i no només mitjançant la premsa, dels procediments de control 
que es duen a terme per assegurar la salubritat de la carn i explica quin és el procés. 
Considera que la conselleria d’Agricultura ha actuat segons el que estableix la llei. Per 
altra part, i referint-se al Consell de Seguretat Alimentària assegura que els que fan la 
feina són els tècnics, però també és necessari que hi hagi representants polítics. També 
recorda que els ramaders de Mallorca s’ho estan passant malament i així mateix recorda 
quines són les conseqüències penals de l’ús de substàncies prohibides. 

 
El Sr. Riera (UM) reafirma que el seu Grup no votarà a favor de la moció 

perquè creu que ja està caducada, i que el govern ha actuat correctament amb la creació 
del Comitè Tècnic de Seguretat Alimentària i que serà el que, amb criteris professionals 
i no polítics, assessorarà al Consell de Seguretat Alimentària. 

 
Es rebutja la moció per 13 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) 

i 17 vots en contra (PP, UM). 
 
 
PUNT 8.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP SOBRE 

SUBVENCIÓ DEL TRANSPORT AERI I MARÍTIM PER ALS RESI DENTS A 
LES ILLES BALEARS. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

  “EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El President del Govern d’Espanya, José Luís Rodríguez Zapatero, en el 
transcurs de la seva estada a l’illa de Menorca el passat mes d’agost, es va comprometre 
públicament a incrementar fins el 38% a partir de l’1 de gener de l’any 2005 el 
percentatge de subvenció al transport aeri i marítim per als residents de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

 
El Ple del Senat, en sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2004, va 

aprovar una moció del Grup Parlamentari de Senadores de Coalición Canària, amb una 
esmena del Grup Parlamentari Popular, amb el text següent: 

 
«El Senado insta al Gobierno a que, en el marco de la presente 

Legislatura, alcance el 50 por ciento en la subvención al transporte aéreo y marítimo 
de viajeros para los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y, en lo que 



respecta al próximo ejercicio económico de 2005, establezca, como mínimo, una ayuda 
del 38 por ciento, modificando el artículo 2 del Real Decreto 1316/2001, de 30 de 
noviembre, por el que se regula la bonificación en las tarifas de los servicios regulares 
de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades Autónomas de 
Canarias y las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

 
En cuanto al 12 por ciento restante, hasta llegar al porcentaje del 50 por 

ciento en las mencionadas subvenciones, podrá ser adelantado con cargo a sus 
presupuestos por los Gobiernos Autónomos de las Comunidades y Ciudades 
mencionadas, con el compromiso de reintegro total por la Administración General del 
Estado cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan y, en todo caso, antes 
de finalizar el ejercicio presupuestario de 2007. A partir del 1 de enero de 2008, se 
contemplará necesariamente en los Presupuestos Generales del Estado, con su 
correspondiente dotación presupuestaria, el porcentaje del 50 por ciento en las 
subvenciones al transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades 
Autónomas de las Illes Balears y de Canarias y de las  Ciudades de Ceuta y Melilla.>> 

 
Al Ple del Congrés dels Diputats de 19 d’octubre de 2004, en el debat 

d’una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Popular, el Grup Socialista va 
presentar i defensar una esmena en la que es proposava incrementar els descomptes per 
transport aeri i marítim fins el 50%, aplicant el 38% a partir de 1 de gener de 2005 i la 
resta al llarg de la legislatura. 

 
 
Posteriorment, el mateix Ple del Congrés dels Diputats, en data 2 de 

novembre de 2004, va aprovar una Proposició no de Llei que, en el primer apartat de 
l’acord diu: 

 
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 
 
1. Aplicar a los ciudadanos/as residentes en Illes Balears, Canarias, 

Ceuta i Melilla un incremento progresivo de la subvención de las tarifas de los 
servicios regulares del transporte de viajeros, marítimos y aéreos, tanto con la 
península como para los interinsulares, hasta alcanzar en el año 2007 el 50%, a tenor 
de: 

 
1 de enero de 2005: 38% (incremento del 5%) 
1 de enero de 2006: 45% (incremento del 7%) 
1 de enero de 2007: 50% (incremento del 5%)….” 
 
Així mateix, el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 

d’octubre de 2004, aprovà per unanimitat una resolució derivada del debat sobre 
l’orientació política general del Govern de les Illes Balears, publicada en el BOPIB 
núm. 58, de 22 d’octubre, on s’insta també el Govern de l’Estat perquè a partir de l’1 de 
gener de 2005, i amb càrrec als Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2005, 
incrementi la subvenció al transport aeri i marítim per als residents de les Illes Balears 
fins al 38%. 

 



La Llei 2/2004, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat 
per al 2005, estableix a la seva Disposició Addicional 43 el següent: 

 
“Subvenciones al transporte aéreo y marítimo para residentes en las 

Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla”. 
 
Se autoriza al Gobierno de la Nación para que, durante el año 2005, 

modifique la cuantía de las subvenciones al transporte aéreo y marítimo para 
residentes en las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, actualmente vigentes, o en 
su caso, reemplace dicho régimen por otro sistema de compensación. Dicha 
modificación nunca podrá suponer una disminución de la ayuda prestada o un 
deterioro en la calidad del servicio, ni incremento de los créditos asignados a esta 
finalidad. En todo caso, para las Comunidades de Canarias y Baleares se estará a lo 
regulado en el artículo 6 de la Ley 19/1994, de 6 de junio, de Modificación del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias, así como el artículo 5 de la Ley 30/1998, de 29 de 
julio, del Régimen Especial de las islas Baleares, respectivamente.” 

 
Tot i amb això, un cop començat l’any 2005, s’ha constatat que ni el 

compromís del President del Govern, José Luís Rodríguez Zapatero, s’ha complert, ni 
els acords del Congrés dels Diputats i el Senat, d’incrementar fins el 38% a la subvenció 
al transport aeri i marítim, tant entre les illes com entre les illes i la península, dels 
residents a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’han portat a terme. 

 
Per altre banda, en data 3 de gener de 2005, el Ministeri de Fomento va 

remetre al Govern de les Illes Balears l’esborrany de “Real Decreto de Modificació del 
Real Decreto 1316/2001, de 30 de novembre, por el que se regula la bonificació en las 
tarifes dels  serveis regulars del transport aéreo y marítim per els residents en las 
Comunitats Autónomas de Canarias y las Illes Balears y en las cuitades de Ceuta y 
Melilla”, que ha de recollir els compromisos i acords referits anteriorment.  

 
Aquesta proposta o esborrany no recull diversos aspectes que es 

consideren bàsics, com és el caràcter retroactiu des de 1 de gener de 2005 del efectes de 
la pujada del descompte, la assumpció per part del Govern de l’Estat dels descomptes al 
transport marítim entre illes o la fixació dels augments dels descomptes per als anys 
2006 i 2007 fins arribar al 50%, tal com es fixa a l’acord de 2 de novembre de 2004 del 
Ple del Congrés dels Diputats. Aquestes qüestions han estat al·legades o posades de 
manifest al Ministeri de Foment per part de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge 
i Transports. 

 
 
Per  tots aquests motius, el Grup de Consellers del Partit  Popular   

presenta la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 
 

1. El Consell Insular de Mallorca  insta el Govern de l’Estat a l’aplicació 
immediata amb caràcter urgent, de la subvenció del 38% al transport aeri i 
marítim, tant entre les illes com entre les illes i la península, per als residents a 
les Illes Balears, amb efectes des de l’1 de gener de 2005. 



 
2. El Consell Insular de Mallorca, insta el Govern de l’Estat al reintegrament 

immediat, als particulars o a les entitats que se n’hagin fet càrrec, del diferencial 
del 5% que han abonat els residents de les Illes Balears que han utilitzat el 
transport aeri i marítim, tant entre les illes com entre les illes i la península, des 
de l’1 de gener de 2005.  

 
3. El  Consell Insular de Mallorca insta el Govern de l’Estat a que en la normativa 

que regula aquests descomptes es contemplin, a més del seu caràcter retroactiu i 
el reintegrament del diferencial, els descomptes que s’han d’aplicar en els anys 
2006 i 2007 fins arribar al 50%, en els termes de l’acord del Ple del Congrés dels 
Diputats de 2 de novembre de 2004.” 

 
 
El Sr. Munar (PP) exposa que el president Rodríguez Zapatero va 

prometre que el descompte en el transport marítim i aeri seria del 38%. A continuació fa 
la relació de les mocions, proposicions no de llei i lleis que sobre aquesta qüestió s’han 
aprovat a nivell estatal, però a hores d’ara encara no s’ha fet efectiu el descompte 
promès. A partir d’aquesta exposició fa la reflexió que es viu en un estat de dret, i per 
tant, una volta aprovades les lleis, s’han d’acatar. Demana que el Grup socialista faci 
possible que s’acompleixi el que preveu la llei i que un govern de províncies no hagi 
d’humiliar al Govern central fent-se càrrec del que per llei li correspon. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) dóna la benvinguda al PP al tema de la 

necessitat del descompte aeri i marítim pels residents i recorda que és una qüestió que ja 
es contemplava en el REB. Afirma que no acaba d’entendre com és que ara es fa una 
defensa tan aferrissada d’aquesta qüestió quan durant l’anterior legislatura no es va fer 
res al respecte i aquesta problemàtica, observa, ve de molt temps enrere. Així mateix 
recorda la declaració de servei públic pels vols entre illes que es va fer governant el PP 
a Madrid i a la comunitat de les Illes Balears, i que, creu, només ha servit per encarir 
molt el preu dels vols. Així mateix, troba que sempre s’ha de defensar i fer complir la 
llei, independentment de si es comanda o no. Finalment, anuncia que, si es fa una 
votació dels punts per separat, el seu Grup votarà a favor dels punts primer i segon i 
s’abstindrà en el punt tercer. 

 
El Sr. Alorda (PSM), en primer lloc, reivindica un estatus de ciutadania 

superior al de província, de manera que es tracti de tu a tu amb el Govern central. 
Entrant ja en el motiu de la moció assegura que està d’acord amb el que es demana, 
encara que a l’exposició de motius troba a faltar la menció a una llei de 1998, que es va 
incomplir per part del PP, anant, per tant, contra l’estat de dret que tant ha defensat el 
Sr. Munar. Així mateix assegura que hi troba a faltar la menció al fet que el 14 de març 
de 2004 hi va haver eleccions. Finalment, considera que no estaria de més que el PP 
entonés un mea culpa per tot el va fer i tot el que va deixar de fer sobre aquesta qüestió 
quan estaven governant a l’Estat. Tanmateix aquestes observacions, anuncia que el seu 
Grup votarà a favor de la moció. Finalment, diu al Sr. Munar que li agradaria que 
mantinguessin sempre aquesta actitud reivindicativa, no només quan es troben a 
l’oposició en el Govern de l’Estat, perquè així, assegura, seria possible que els ciutadans 
de les Illes fossin tractats de manera justa. 



 
El Sr. Nadal (UM) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la proposta, 

encara que comenta, no estan d’acord en alguns dels arguments que, pensa que de 
manera irònica, ha utilitzat el Sr. Munar per defensar la moció. Per altra part, assegura 
que no se senten com un govern de província, sinó que aspiren a ser un Govern. 
Assenyala, també, que veu amb satisfacció que el Govern de la comunitat reivindiqui a 
Madrid el descompte del 50%, encara que no creu que un major descompte sigui la 
solució. Tot seguit explica que UM fa anys que defensa una altra alternativa, perquè, per 
molt que s’incrementin els descomptes, el transport cada vegada és més car, a causa de 
les estratègies que utilitzen les companyies aèries i afegeix que UM té una proposta 
presentada en el Parlament, en la que es demana un canvi del sistema. 

 
El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu Grup s’abstindrà en aquesta 

moció, perquè la considera demagògica. Assenyala que no creu que la solució a l’alt 
preu dels bitllets siguin els descomptes, però això és una promesa del president del 
Govern, que creu està en camí d’acomplir-se. Finalment, diu que el PSOE s’ha estat 
demanant perquè el PP demana amb tanta insistència que s’acompleixi una promesa que 
està en procés de realitzar-se i que correspon a una acció que ells, durant els 8 anys que 
van estar en el poder, es van negar a fer. La conclusió a la que han arribat, assegura, és 
que ho fan per amagar la renou del fort increment de la taxa per a actes jurídics 
documentats. 

 
El Sr. Munar (PP) agraeix al Sr. Nadal les matisacions que ha fet a la 

moció i que hagi sabut veure la ironia amb que emprava el concepte de províncies. 
Respon al Sr. Alorda que no hi ha major mea culpa que haver perdut unes eleccions. 
Creu que ara és el moment de fer oposició al Govern actual de l’Estat, perquè el passat 
ja està passat, i que la realitat del present és que hi ha una legislació que s’està 
incomplint. Respon el mateix respon a la Sra. Rosselló. Finalment, respon al Sr. 
Alemany li demana que no defugi la qüestió i faci que s’acompleixi la llei. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) aconsella al Sr. Munar que pensi que a 

més del present, hi ha el demà, i que el que s’ha de fer és pensar en polítiques a curt, 
mitjà i llarg termini. Així mateix, li demana si amb la seva intervenció ha volgut donar a 
entendre que els preocupa el tema del descompte aeri perquè estan a l’oposició i que si 
governassin no els preocuparia. Finalment, demana al PP que no es faci tanta 
demagògia al respecte, perquè està convençuda que hi ha intenció per part del Govern 
d’aplicar el 50% promès. 

 
El Sr. Alorda (PSM) reconeix que no ha reconegut la ironia perquè el 

concepte i l’ús  de la paraula província que ha fet el PP fins ara ho dificultaven, encara 
que celebra que el PP s’incorpori a la visió de Mallorca com a país. D’altra banda, creu 
que el Sr. Munar ha patit un lapsus quan ha parlat de fer oposició al Govern de l’Estat. 
Assenyala que, en tot cas, el que correspon és fer reivindicacions davant el Govern, i 
demana que no s’utilitzi el Ple del Consell per fer l’oposició que el PP ha de fer en un 
altre àmbit. A continuació, assegura que el seu Grup votarà a favor de la moció perquè 
està a favor del contingut i perquè potser contribuirà a que s’accelerin els tràmits. Però 
també vol que quedi constància que considera que l’actitud de denúncia del PP sobre 
aquesta qüestió és desproporcionada, sobre tot quan s’estan donant passes que feia anys 



que no es feien. Així mateix, vol que quedi constància dels seus dubtes sobre com 
hauria actuat el PP en la mateixa situació i amb el Sr. Aznar en el poder. 

 
El Sr. Nadal (UM) explica que els agrada que el Govern de les Illes actuï 

quan el Govern central no ho fa. Considera que tot es redueix a una qüestió de 
finançament i que si s’hagués signat el concert econòmic que fa tant temps que es 
reivindica, es podria fer tot el que és necessari pels ciutadans sense haver d’anar a 
demanar i negociar. Reitera que el seu Grup donarà suport a la moció, encara que tenen 
una altra alternativa, de la que voldria que el Grup socialista en restés assabentat i els 
ajudés quan la presentin en el Parlament. Finalment, observa que el seu partit també és 
conscient de la bona voluntat per part del Govern de l’Estat. 

 
El Sr. Alemany (PSOE) diu al Sr. Nadal que està segur que els seus 

companys del Parlament estudiaran l’alternativa, perquè ells també són del parer que els 
descomptes no són la solució definitiva al preu dels passatges. Però, assenyala, mentre 
no hi hagi altra solució, el Govern de Madrid s’ha compromès en aplicar un del 50% i 
ho està posant en marxa, cosa que, insisteix, no va fer durant 8 anys el govern del PP, ni 
tan sols quan el que ara és president de la comunitat, era ministre. Suposa que això és 
una altra mostra de l’interès del seu partit pels mallorquins, el mateix, diu, que demostra 
amb l’increment desorbitat d’impostos. També diu al Sr. Munar que no li ha agradat 
gens el que ha dit que estan aquí per fer oposició al Govern de Madrid, perquè creu que 
amb aquestes paraules desprestigia la institució, l’objectiu de la qual ha de ser construir 
el govern de Mallorca. Finalment, li assegura que començarà a creure en l’ interès del 
seu Grup pels mallorquins quan reclami al Govern de les Illes que es retiri la taxa sobre 
els actes jurídics documentats. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) demana que es votin els punts per 

separat. 
 
El Sr. Munar (PP) accepta. 
 
S’aproven els punts 1r. i 2n. de la moció per 22 vots a favor (PP, UM, 

PSM-EU-Els Verds) i 8 abstencions (PSOE). 
 
S’aprova el punt 3r. de la moció per 20 vots a favor (PP, UM, PSM-EN) 

i 10 abstencions (PSOE, EU-Els Verds). 
 
 
 
PUNT 9.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 

SOBRE LA CATÀSTROFE HUMANA OCASIONADA PEL “TSUNAMI”  AL 
SUD-EST ASIÀTIC. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“El passat 26 de desembre un devastador “tsunami” que s’originà aprop 

de la província indonèsia d’Aceh (Sumatra) va assotar el sud-est asiàtic deixant al seu 
pas una destrucció mai vista. 



 
El fortíssim terratrèmol, el major en el món des de 1960, va originar una 

successió dels denominats “tsunamis” amb ones de fins a 10 metres d’alçada i va deixar 
sota les aigües una superfície de milers de quilòmetres a les costes de la Índia, Sri 
Lanka, Indonèsia, Tailàndia, Malàisia, les illes Maldivas i Bangladesh. 

 
El balanç de la catàstrofe és devastador: la xifra oficial de morts supera ja 

els 150.ooo, a l’espera de notícies de desenes de milers de desapareguts, a més de tota la 
gent que ha quedat sense llar, els quals es compten per milions. 

 
Desgraciadament, a pesar del fatal balanç, l’Organització Mundial de la 

Salut (OMS) ha informat que el pitjor pot ser que encara no hagi succeït, degut a que les 
malalties i epidèmies ocasionades per la descomposició dels cossos i la falta d’aigua 
potable, que amenaça amb provocar tantes morts com les produïdes pel desastre natural. 

 
Els efectes negatius d’aquesta catàstrofe són difícils de pal·liar a països 

en vies de desenvolupament com els afecttas, pel que és imprescindible una ajuda 
inmediata d’emergència humanitària, així com la cooperació a mig i llarg termini per la 
seva futura reconstrucció. 

 
Davant una catàstrofe d’aquesta magnitud hem de sumar els esforços de 

tothom, ja materialitzats en el cas de Mallorca, a través de l’ajuda del Fons Mallorquí de 
Solidaritat. Tot i així, considerant que aquesta és una catàstrofe excepcional, per la 
magnitud, a entenent que és més necessària que mai la generositat i solidaritat que ha 
expressat en altres ocasions el poble mallorquí, es presenta per a la seva aprovació, si 
s’escau, la següent MOCIÓ: 
 

- El Consell de Mallorca desitja mostrar la seva desolació davant la catàstrofe 
humana patida al sud-est asiàtic i manifesta la seva solidaritat amb tots els 
damnificats. 

 
- El Consell de Mallorca es compromet a habilitar una partida extraordinària del 

seu Pressupost per tractar de pal·liar els efectes del “tsunami”, a través d’un 
projecte de cooperació a mig o llarg termini, en col·laboració amb les entitats i  
organitzacions que treballin en la zona afectada.” 

 
 
El Sr. Crespí (PSOE) explica que l’objectiu de la moció és palesar el 

prec que van fer en el Ple de gener i d’alguna manera volien sobreposar-se a l’esforç 
que des de fa uns anys fa el Consell aportant part dels seus fons per a l’ajuda a països en 
desenvolupament. Observa que a la moció no han volgut establir una quantitat 
determinada, perquè comprenen que a vegades és difícil bestreure partides d’un 
pressupost executat. Així mateix diu que no han volgut marcar els canals a través dels 
quals s’ha de fer arribar aquesta ajuda, perquè creuen que han de ser decisions de 
l’equip de govern i confien en el seu criteri. 

 
La Sra. Canyelles (PSM) intervé per anunciar el suport a la moció i que 

troba que seria bo que hom s’acostumés a fer aquests exercicis de solidaritat. 



 
La Sra. Feliu (PP) diu que el seu Grup es congratula davant una 

iniciativa com aquesta, que per altra part creu que ja havia esmentat la presidenta en el 
seu discurs del Debat de Política General. Troba que quan succeeixen catàstrofes 
d’aquesta envergadura, la única cosa positiva que es pot extreure és veure com el món 
s'aboca a la solidaritat, i creu que, per tant, el Consell està obligat a seguir l’exemple del 
poble mallorquí. 

 
El Sr. Flaquer (UM) anuncia que, com ja havia anunciat la presidenta, 

s’ha pensat en habilitar una partida de 60.000€, que es bestraurà de manera proporcional 
del pressupost dels diferents departaments i de l’ISSEM, es distribuirà a parts iguals 
entre 6 ONG que actuen en el sud-est asiàtic i que proposa que siguin: Creu Roja, 
Médicos del Mundo, Ayuda en Acción, Intermon-Oxfam, UNICEF i ACNUR, encara 
que, assegura, està obert als suggeriments que puguin fer els portaveus dels diferents 
grups 

 
El Sr. Crespí (PSOE) dóna les gràcies als partits que han donat suport a 

la moció i a l’equip de govern per la celeritat amb que ha gestionat aquest tema. 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
PUNT 10.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 

SOBRE COMISSIÓ D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA TERR ITORIAL 
DE MALLORCA. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“El passat mes de desembre, entre protestes de diferents grups 

ecologistes i entitats ciutadanes, i amb els vots en contra dels partits que representam 
prop del 50 % dels mallorquins i mallorquines, l’equip de govern del Consell Insular de 
Mallorca, integrat pel P.P. i U.M., va aprovar el Pla Territorial de Mallorca. 

 
D’entre els arguments que el Conseller Vicens va destacar per a defensar 

les bondats del seu Pla, i justificar-ne la seva aprovació, és precís recuperar el que es 
referia a l’ampli consens assolit en la seva redacció i posterior aprovació. 

 
Durant el mateix plenari es va manifestar la primera incongruència amb 

les seves paraules i es varen eliminar, “in-voce”, sense que fos necessari cap estudi ni 
informe preliminar, dues urbanitzacions a Calvià, utilitzant, com a referència, l’acord de 
l’Ajuntament de l’indicat municipi produit minuts abans. En relació amb això mateix, 
cal destacar que els partits governants a Calvià són els mateixos que governen la 
institució insular i que varen votar a favor de mantenir la proposta d’urbanitzacions.  

 
Amb qui s’havia arribat a un consens per introduir aquestes dues 

urbanitzacions? Amb qui es va negociar la seva eliminació? 
 



Però, això fou només el punt de partida. Des d’aleshores hem pogut 
veure manifestacions dels sindicats indicant la seva oposició al Pla Territorial de 
Mallorca. En el mateix sentit s’han manifestat els promotors immobiliaris que pensen 
que no és una eina útil pel desenvolupament de l’illa i han anunciat que presentaran un 
recurs contra elmateix. El President del hotelers de Mallorca indicava, en la seva Nit de 
Nadal, que el Pla Territorial “no frenará suficientemente el crecimiento de plazas 
vacacionales y tampoco dará demasiadas facilidadades para sacar del mercado las 
plazas obsoletas y regladas” i que “en Balears pecamos de exceso de legislación y de 
una preocupante incapacidad de gestión”. 

 
Diferents entitats com el GOB i Amics de la Terra han fet pública la seva 

oposició al PTM. Igualment, col.lectius de ciutadans i ciutadanes s’han organitzat per a 
protegir el seu entorn de les iniciatives contingudes dins el citat Pla Territorial. 

 
A nivell polític, tant el PSOE, com el PSM, EU i Els Verds hem votat en 

contra de la seva aprovació perquè pensam que l’ordenació del territori es pot fer d’una 
altra manera. 

 
A tot això, respon la nostra Presidenta de que protesten els dos extrems i 

que això demostra que el Pla és bo, perquè es situa just enmig... 
 
Però, i per si tot això fos poc, durant la setmana passada ens assabentem 

de que, i cito textualment, “el Pla Territorial entrà en vigor l’1 de gener en secret i amb 
dubtes jurídics” publicat al BOIB el 31 de desembre de tal manera que els afectats no 
varen rebre cap comunicació en relació amb aquesta publicació que, entre d’altres coses, 
resultava incompleta perquè “la publicació virtual tan sols recull part del document. No 
consten ni les memòries ni els annexos i tampoc no figura la planimetria. Per a tot això 
es remet a la publicació impresa del document que, malgrat estar datada el dia 31 de 
desembre, en realitat encara no existeix”. Aquest fet, per ell sol, justifica la urgència de 
posar-se al front de tots els problemes sorgits i adoptar mesures encaminades a 
solucionar tots els dubtes legals que s’estan posant de manifest i aconseguir el necessari 
consens ciutadà en relació amb una eina absolutament imprescindible com és el Pla 
Territorial de Mallorca. 

 
Per tant, i des d’un esperit col·laborador, consensuador i preocupats pel 

futur de la nostra Illa, presentam a la consideració d’aquest Plenari la següent MOCIÓ 
IMPULSORA, d’acord amb el que estableixen els articles 52, a), 60.3 i 74.1,b) del 
Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, així com el que estableix el R.O.F. i el nou 
articulat de la Llei de Bases en relació amb la presentació de Mocions d’urgència. 

 
MOCIÓ IMPULSORA QUE PRESENTA EL GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES. 
 

D’acord amb els arguments exposat anteriorment, el Grup de Consellers 
Socialistes presenta a la consideració del Plenari del Consell de Mallorca l’adopció del 
següent ACORD: 

 



1.- Constituir una COMISSIÓ D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT del Pla 
Territorial de Mallorca amb l’objectiu d’analitzar les seves repercussions i avaluar les 
seves actuacions durant el seu període de vigència. 

2.- Aquesta COMISSIÓ D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT cercarà un 
ampli consens social fonamentat en la seva representació i representativitat. Per això, 
estarà conformada per: 

 
� El Conseller d’Ordenació del Territori. 
� 1 representant de la CAEB. 
� 1 representant de PIMEM. 
� 1 representant del col·legi d’Arquitectes. 
� 1 representant del GOB. 
� 1 representant d’Amics de la Terra. 
� 1 representant de les Associacions de Veïns de Palma. 
� 1 representant dels Hotelers. 
� 1 representant dels Promotors Immobiliaris. 
� 1 representant de cada un dels sindicats més representatius 

de la nostra Illa. 
� Igualment, es convidarà a participar en la mateixa a la 

representació d’aquelles entitats implicades en el desenvolupament del PTM bé 
per què així ho sol.licitin, bé per què s’hagi de tractar un tema en el que hi estan 
implicades. 

 
3.- La COMISSIÓ D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PTM es 

reunirà amb caràcter trimestral, sense que això suposi interferir en la tasca que realitzi la 
Comissió Insular d’Urbanisme. 

 
4.- De les tasques realitzades per la COMISSIÓ D’AVALUACIÓ I 

SEGUIMENT DEL PTM se’n donarà coneixement dues vegades a l’any, amb caràcter 
semestral,  com a mínim, al Plenari d’aquesta Institució.” 

 
El Sr. Suárez (PSOE) explica que aquesta moció és la mateixa que es va 

presentar per via d’urgència en el passat Ple. Assenyala que no entrarà a parlar del Pla 
territorial, perquè considera que aquest debat ja s’ha fet, a més d’estar convençut que és 
una qüestió que es recuperarà en els propers mesos. Així mateix, considera que fins ara 
no hi ha hagut el consens pretès i que per definir com es vol l’illa és necessària la 
participació, el coneixement i la informació que propiciïn un ample consens sobre el 
model de futur que es vol. Prossegueix explicant que creu que aquest diàleg s’ha de fer 
en dos àmbits, el polític i el ciutadà, i atès la manca d’un espai on es pugui produir 
aquest darrer debat, proposa la creació d’una Comissió d’Avaluació i Seguiment del 
PTM, amb la composició que és proposa en el text de la moció i que ha de servir per 
que els col·lectius implicats puguin accedir a la informació i intercanviar les opinions. 
D’altra banda considera que l’absència de representants dels partits polítics és un fet 
novedós. Per altra part, troba que els polítics ja tenen el seu propi espai de debat. La 
moció demana així mateix que dues vegades a l’any es posi en coneixement del Ple les 
tasques que realitzi la Comissió. 

 



La Sra. Tugores (EU-Els Verds) creu que seria positiu que es pogués 
constituir una comissió amb les característiques que ha esmentat el Sr. Suárez, però 
exposa que pel seu Grup es més important la modificació d’alguns punts substancials 
del Pla territorial, i que es poden resumir a les al·legacions que van presentar. Per tant, 
donen la benvinguda a aquesta proposta, sobretot tenint en compte que enllaça amb una 
proposta de resolució del PSOE en què es demana que a partir d’aquesta comissió es 
puguin plantejar propostes de modificació del Pla territorial. Finalment, reconeix que el 
Pla territorial és un document tancat, però també assegura que no és un document 
tancat, per la qual cosa reivindica que el seu Grup continuarà presentant propostes de 
modificació dels aspectes amb què no estan d’acord. 

 
El Sr. Alorda (PSM) creu que seria sorprenent que el debat que no s’ha 

produït en l’elaboració del PTM es produís en el seguiment, però donaran suport a la 
moció perquè la perseverança sempre és positiva. Assenyala que no comparteix del tot 
la separació entre l’àmbit cívic i el polític, perquè la bel·ligerància que últimament 
s’està produint dins la vida política mallorquina fa pensar que, quan es parla de 
discrepància política, només hi ha una tribuna parlamentària on escenificar les 
diferències. Pensa que la desaparició de les comissions informatives ha minvat les 
possibilitats que els polítics dels diferents grups puguin dialogar i debatre. Comenta al 
Sr. Suárez que està bé que el Ple tengui un espai solemne on escenificar les 
discrepàncies en matèria territorial, però pel propi mecanisme de funcionament de la 
Comissió no creu que sigui possible arribar a solucions concretes, com per exemple 
establir com s’ha de fer una ART. De totes maneres creu que és imprescindible trobar 
fórmules que permetin xerrar als diferents grups polítics. Finalment, assegura que el que 
és imprescindible és refer el Pla Territorial, perquè, com ja es diu a la moció, no afronta 
els reptes del país pels propers anys i per altra part pensa que seria desitjable tancar el 
tema del PTM i centrar-se en altres problemes. 

 
El Sr. Puche (PP) considera que aquesta és una moció demagògica, en 

primer lloc perquè ja existeix una Comissió de Seguiment, i en segon lloc perquè creu 
que és un brindis al sol, atès que el Pla territorial ja està aprovat i tancat i el que 
correspons és fer-lo complir. Creu que, en tot cas, té aspectes que segurament són 
millorables, però és de l’opinió que ja hi haurà la possibilitat de fer les modificacions 
oportunes. Finalment assegura que ni entén ni comparteix els criteris per nomenar els 
membres de la comissió. 

 
El Sr. Vicens (UM) considera que les diferents intervencions han 

exemplificat el diferent concepte i les diferents finalitats que té cada grup de les 
comissions de feina. D’altra banda, agraeix al Sr. Suárez que s’hagi centrat a parlar, i 
amb les idees clares, de la Comissió de Seguiment, la qual cosa, al seu entendre, 
demostra que és membre d’un partit de govern. Exposa que hi ha antecedents de 
comissions de seguiment i assegura que, si el que és demana és una comissió que avaluï 
el seguiment, l’execució, l’adaptació de les administracions al Pla territorial, serà 
possible arribar a acords. En cas contrari, afirma que no hi haurà res a fer, perquè, com 
ja ha dit el Sr. Puche, el Pla està aprovat. Per tant, demana al Sr. Suárez si vol fer algun 
canvi a la moció o opta per retirar-la per tal de consensuar-la i presentar-la en el proper 
Ple. 

 



El Sr. Suárez (PSOE) diu al Sr. Puche que la seva intervenció ha anat 
totalment en contra de l’esperit democràtic que a l’anterior moció havia reivindicat amb 
tant d’entusiasme el seu company de Grup, el Sr. Munar. Per altra part, considera que el 
Sr. Alorda ha mencionat el que és imprescindible per fer real l’esperit democràtic: la 
necessitat de parlar. Troba que parlar és fer política, i assegura que un dels objectius de 
la moció és fer una reivindicació de la política del diàleg, del debat, de respectar les 
opinions, front a la política dels que rebutgen les paraules. Pel que fa a la proposta que 
fa el conseller, està d’acord en retirar-la moció i intentar consensuar-la. 

 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que vol fer algunes 

puntualitzacions. En primer lloc, es refereix a la Comissió de Seguiment del PTM, la 
continuïtat de la qual ha donat a entendre el Sr. Puche i ha corroborat pel Sr. Vicens, i 
vol fer palès que el debat en el si d’aquella comissió va ser totalment inexistent, anant 
en contra del que hauria hagut de ser una comissió de tipus parlamentari. En segon lloc, 
diu que espera que la proposta que es presentarà de manera conjunta, reflecteixi les dues 
necessitats: la de debat social amb representants d’entitats cíviques i la de debat polític 
amb els representants dels diferents partits. 

 
El Sr. Alorda (PSM) mostra en primer lloc la seva sorpresa per l’anunci 

que la Comissió de Seguiment del Pla territorial continua vigent. En segon lloc, declara 
que està en contra de la postura del Sr. Puche que diu que, com que el Pla territorial ja 
està aprovat, doncs, s’ha acabat tot. Ell, assegura, creu que justament és el contrari, que 
ara comença la feina real del Pla, per la qual cosa és positiu que continuï existint la 
Comissió. Confia, en el que ha dit el conseller i espera que la Comissió s’acabi reunint i 
que reculli l’esperit de la moció que ha presentat el PSOE. Finalment, assegura que, està 
content perquè a la sessió d’avui ha hagut debat.. 

 
El Sr. Puche (PP) diu al Sr. Suárez que no està d’acord que aquesta sigui 

una reivindicació política, més aviat considera que és una reivindicació social, atesa la 
proposta que no hi hagi representants dels partits polítics. Insisteix en el fet que el Pla 
territorial ja està aprovat després d’haver negociat amb tots els ajuntaments. Creu que en 
tot cas, i com ha comentat el conseller, es pot modificar la Comissió per fer el 
seguiment de la implantació i poca cosa més. 

 
El Sr. Vicens (UM) afirma que atès que ja s’ha aprovat el Pla territorial, 

el que correspon és renovar la Comissió de Seguiment i adreçar-la a analitzar 
l’adaptació dels municipis al Pla i veure com es va executant el Pla. Finalment, diu a la 
Sra. Tugores i al Sr. Alorda que si la comissió només ha de servir per donar voltes a les 
mateixes qüestions, es pot estalviar la creació d’aquesta comissió.  

 
Es retira la proposta. 
 
La presidenta, suspèn la reunió quan són les 13h 50m i prèvia consulta 

amb els portaveus dels grups polítics, anuncia que es reprendrà la sessió a les 16’30 
hores. 

 
Es reprèn la sessió a les 16h 30m. 
 



 
DEBAT DE POLÍTICA GENERAL. 
 
PUNT 11.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL PLE DE DEBAT 

DE POLÍTICA GENERAL. 
 
 
La presidenta anuncia que les intervencions dels grups seran de menor a 

major i per un temps de 10 minuts. 
 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP EU-ELS VERDS. 
 

“Margalida Rosselló Pons, com a portaveu del Grup Esquerra Unida – 
Els Verds al Consell Insular de Mallorca, d’acord amb el que estableix l’Article 52 del 
Reglament Orgànic del Consell, presenta les següents propostes de resolució com a 
conseqüència del Debat de Política General: 

 
 

1. El Consell Insular de Mallorca modificarà el Pla de 
Carreteres per retirar el projecte d’autovia entre Inca i Manacor i el Segon Cinturó 
de Palma. 

 
2. El Consell Insular de Mallorca col�laborarà amb altres 

institucions, especialment l’Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes Balears, 
per afavorir la construcció d’habitatges socials en els terrenys de la seva propietat 
situats en el Camí de Jesús de Palma. 

 
3. El Consell Insular de Mallorca destinarà, l’any 2005 i els anys 

següents, el 0,7% del seu pressupost a la cooperació amb els països del sud. 
 

4. El Consell Insular de Mallorca elaborarà un Pla contra la 
pobresa i l’exclusió social de l’illa de Mallorca, d’una manera consensuada amb les 
entitats o col�lectius que treballen activament en aquest tema.  

 
5. El Consell Insular de Mallorca realitzarà les inversions per 

fer front a les necessàries places residencials i assistides de gent gran a l’illa de 
Mallorca. 

 
6.  El Consell Insular de Mallorca es dirigirà al Govern de les 

Illes Balears perquè negociï amb el Govern de l’Estat una millora del finançament 
dels sistemes educatiu i sanitari que permeti fer front a les greus mancances que 
aquests pateixen producte de la deficient dotació pressupostària amb que foren 
transferides les competències i de l’augment de població. 

 
7. El Consell Insular de Mallorca es dirigirà al Govern de les 

Illes Balears perquè negociï amb el Govern de l’Estat el finançament per a 
l’extensió de la xarxa ferroviària a l’illa de Mallorca. 

 



8. El Consell Insular de Mallorca es declara favorable a la 
modificació de la Constitució Espanyola en el sentit d’un major reconeixement de 
la pluralitat de l’estat i un major avanç cap a la federalitat. 

 
9. El Consell Insular de Mallorca durà a terme una campanya a 

favor dels valors de la multiculturalitat, que posi èmfasi en la riquesa que suposa la 
convivència entre persones provinents de cultures diverses. 

 
10. El Consell Insular de Mallorca, en el marc de la seva política 

de normalització lingüística, impulsarà una campanya pel coneixement del català per 
a tota la població i especialment per a la població immigrada. 

 
11.  El Consell Insular de Mallorca es manifesta contrari a la 

construcció de parcs temàtics a l’Illa de Mallorca, per considerar negatives les 
conseqüències sobre els recursos naturals que es deriven d’aquestes instal�lacions. 

 
12. El Consell Insular de Mallorca modificarà el Reglament 

Orgànic de la institució i presentarà un text de consens entre tots els grups polítics. 
 

13. El Consell Insular de Mallorca modificarà el decret 
d’organització de la institució per adaptar-lo a la legislació vigent. 

 
14. El Consell Insular de Mallorca convocarà de forma regular la 

Comissió de Seguiment del Pla Territorial de Mallorca. 
 

15. El Consell Insular de Mallorca revisarà el Pla de Pedreres per 
tal de reorganitzar aquesta activitat i limitar la construcció de noves pedreres a l’Illa 
de Mallorca. 

 
16. El Consell Insular de Mallorca aplicarà la Llei de 

Conservació del Patrimoni i de forma cautelar aturarà les obres que es fan al carrer 
Antoni Maura de Palma, per tal de protegir els restes arqueològics que aquí es 
troben. 

 
17. El Consell Insular de Mallorca no ubicarà el “land-art” a la 

ruta de pedra en sec o als refugis de la Serra de Tramuntana. 
 

18. El Consell Insular de Mallorca complirà el Pla Director 
Sectorial de Residus Sòlids Urbans vigent, posarà en marxa la recollida selectiva de 
la fracció orgànica dels residus, i incrementarà la recollida selectiva de la resta de 
residus per complir els objectius del PDSRSU.  

 
19. El Consell Insular de Mallorca es mostra favorable a la 

construcció del nou hospital Son Dureta, necessari per la millora de la qualitat 
hospitalària d’aquesta ella, al mateix emplaçament actual, segons el projecte realitzat 
al seu moment, rebutjant les pretensions de construir un nou hospital als solars de 
Son Espases. 

 



20. El Consell Insular de Mallorca constituirà de forma 
immediata el Consell Escolar de Mallorca. 

 
21. El Consell Insular de Mallorca formalitzarà l’acord pres al 

plenari per juntament amb altres Institucions adquirir i rehabilitar algunes de les 
embarcacions antigues construïdes a la nostra Illa. 

 
22. El Consell Insular de Mallorca es declara favorable a la 

clarificació competencial i de funcionament d’aquesta institució al si de la reforma 
estatutària iniciada pel Parlament de les Illes Balears. 

 
23. El Consell Insular de Mallorca iniciarà de manera immediata 

les obres de rehabilitació de l’edifici de la Misericòrdia necessàries per retornar la 
documentació de l’arxiu a aquestes instal�lacions. 

 
24. El Consell Insular de Mallorca en atribució de les seves 

competències en matèria de carreteres iniciarà els projectes de millora de la 
carretera de Santa Maria-Sencelles i la de Campos-sa Ràpita. 

 
25. El Consell Insular de Mallorca rebutja el projecte de 

construcció d’una via ràpida d’entrada a Palma al carrer Jacint Verdaguer després 
del soterrament de les vies del tren. 

 
26. El Consell Insular de Mallorca activarà de forma urgent tots 

els expedients de disciplina urbanística oberts. Realitzarà les ampliacions de 
personal necessàries per dur a terme aquesta tasca.” 

 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) assenyala que el seu Grup considera que 

les intervencions haurien d’haver seguit el mateix ordre que en el Debat de Política 
General, encara que entén que avui hi ha una expectació menor, la qual cosa creu és un 
dels problemes que té la institució: la manca d’expectació que genera a la ciutadania. 
Recorda que la Sra. presidenta, en el discurs de Política General, va fer una crida al 
consens i al diàleg i també va demanar que se separàs la imatge del Consell de la dels 
partits polítics que l’integren. Assegura que el seu Grup també comparteix aquesta 
opinió, que implica que el Consell ha de guanyar en credibilitat i s’ha d’apropar al 
ciutadà. Per tant, creu que la millor manera per fer-ho és convertint el Ple en l’espai on 
es puguin expressar les idees i propostes dels diversos grups polítics. Així mateix, pensa 
que per poder-ho aconseguir és necessari augmentar el nivell d’educació en els plens 
que, a hores d’ara, considera és molt minso, sobre tot pel to que determinats grups 
utilitzen quan s’adrecen als grups minoritaris. 

 
La presidenta recorda a la Sra. Tugores que la seva intervenció és per 

defensar les propostes de resolució del seu Grup. 
 
La Sra. Tugores considera que aquesta crida d’atenció és una mostra més 

del que ella vol demostrar i explica que el que ella està plantejant forma part d’una 
proposta de resolució orientada a demanar la necessitat de recuperar el debat polític en 
profunditat en aquesta institució. A continuació explica que les propostes de resolució 
que presenta el seu Grup són de tipologia variada: n’hi ha que es refereixen a qüestions 



sobre les quals tothom està d’acord, i n’hi ha d’altres que el seu Grup considera 
prioritàries per tal de dur endavant la política del Consell, com les que fan referència a 
iniciatives de caràcter social (la 2, 4, 5, 6, i 9), les que es refereixen a la necessitat de 
millorar el transport col·lectiu, les carreteres i el seu millor finançament (la 1, 7, 24 i 
25), les que fan referència a un desenvolupament territorial sostenible, millorant punts 
del Pla Territorial i altres aspectes (la 11, 14, 15, 17, 18, 19 i 20), i finalment, diu, 
presenten una sèrie de propostes de caràcter institucional i de compliment d’acords de 
plenari (la 3, 8, 12,13, 20,21 i 22). 

 
El Sr. Alorda (PSM) diu que el seu Grup està a favor de totes les 

propostes que ha proposat EU-Els Verds, moltes de les quals van en la línia de les que 
presenta el seu Grup. 

 
El Sr. Suárez (PSOE) anuncia que donaran suport a totes les propostes 

que presenta EU-Els Verds, exceptuant la número 17. 
 
El Sr. Vallori (PP) anuncia que el seu Grup votarà en contra de les 

següents propostes: de la 1, perquè entén que no s’ha de modificar cap punt del Pla de 
carreteres, ja que es necessari que Mallorca compti amb bones vies de comunicació. De 
la proposta 4, perquè creu que el Consell no necessita elaborar cap Pla contra la 
pobresa, atès que la feina que du endavant l’ISSEM és prou bona i es fa la feina de 
manera consensuada amb les entitats implicades. També votaran en contra del punt 8 
perquè el PP no creu en el federalisme, de la proposta 9, de la 10, perquè creu que el 
Consell ja ha dut endavant aquesta tasca, de la proposta 11, de la 12, perquè creu que 
EU no va voler consensuar el Reglament en el seu moment, de la 13, de la 14, perquè 
pensa que les comissions ja estan convocades, de la 15, de la16, perquè, com va 
manifestar la presidenta en el Debat de Política General, les restes ja estan protegides, 
de la 17, de la 19, perquè troba que el nou hospital s’ha de construir a son Espases, de la 
20, de la 23, de la 24, perquè creu que la proposta està fora de lloc, i de la 25. Per 
contra, anuncia que votaran a favor de les propostes 2, de la 3, atès que la presidenta en 
el Debat de Política General ja va assegurar que el Consell dedica el 0’7%, a ajudes al 
Tercer Món. També votaran a favor de la proposta 5, de la 6, de la 7, de la 18, perquè 
considera que el Consell és el primer interessat en complir amb el Pla sectorial de 
residus, de la 21, perquè ja està fet l’acord, de la proposta 22, i de la 26. 

 
El Sr. Flaquer (UM) anuncia que votaran en contra de les següents 

propostes: de la 1 perquè considera que el segon cinturó és imprescindible i l’autovia 
d’Inca-Manacor està en stand by, de la 5, perquè les inversions les farà un consorci 
constituït amb el Govern i amb finançament procedent d’un conveni signat amb Madrid, 
de la perquè estan a favor de la pluralitat, però no d’acord amb el federalisme, de la 
proposta número 9, perquè no són partidaris de gastar els doblers en campanyes 
publicitàries, de l’11, i encara que el seu Grup és contrari a projectes de parcs temàtics 
en sòl rústic perquè troben que la proposta és massa generalista, i assegura que la 
podrien acceptar si es canviàs el redactat. Així mateix votaran en contra de la proposta 
13, de la 15, perquè creuen que ja hi ha un Pla que funciona, de la 16, perquè creuen que 
la llei s’està aplicant de manera clara i contundent i, en tot cas, és la Comissió la que ha 
de decidir què s’ha de fer amb les restes, de la 17 perquè és un projecte que encara està 
en estudi, de la 18, perquè volen modificar el Pla per tal de fer-lo real i aconseguir un 



abocament 0. També votaran en contra de la proposta 19, de la 25, perquè el seu Grup 
pensa que és possible combinar una artèria d’entrada amb un boulevard. Per  contra 
anuncia que votaran a favor de les següents propostes: de la 3, de la 4, perquè creu que 
ja s’està fent, encara que donin diferent nom, de la 6, de la 7, perquè estan a favor de 
que s’inverteixi al màxim a Mallorca i es recuperin les altes quantitats de doblers que 
“s’espolien“ de Mallorca, de la 10, perquè ja està previst fer-ho, de la 12, perquè són 
partidaris de negociar sempre que sigui per millorar, de la 14, de la 20 i anuncia que al 
proper Ple es durà la proposta d’aprovació i proposta de constitució, de la 21, perquè ja 
s’està fent feina en aquest sentit, de la 22, perquè creu que es bo que el Parlament 
defineixi les competències de manera que s’evitin solapaments. També votaran a favor 
de la proposta 23 i explica que ja s’està treballant de manera seriosa: s’està redactant el 
projecte de la segona fase i s’està fent feina per racionalitzar la documentació 
administrativa i diferenciar l’arxiu històric de l’administratiu. Així mateix, votaran a 
favor de la 24, perquè un d’aquests projectes ja està iniciat i l’altre ja està redactat, de la 
26 perquè pensa que l’any 2004 ja s’ha augmentat de manera extraordinària les sancions 
per disciplina urbanística. Pel que fa a la proposta número 2 anuncia que votaran a favor 
de la segona proposta si es retiren del text les referències als terrenys del Camí de Jesús. 

 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) agraeix el suport gairebé unànime de 

PSM i de PSOE i agraeix el suport del PP i d’UM en els punts que han anunciat que 
votaran a favor. D’altra banda, creu que PP i UM entren en alguna contradicció en la 
votació d’algun punt, per exemple en el Pla de Residus, ja que el PP diu que donen 
suport perquè és el que vol fer el govern, i en canvi el representant del govern ha negat 
el suport perquè es vol fer un canvi de Pla per aconseguir l’abocament 0, que, per altra 
part, ella creu que no és possible, perquè en qualsevol cas hi haurà abocament, ja sigui 
d’escòries, ja sigui de cendres. Finalment, comenta que voldrien que el 0’7% es calculàs 
de la manera que consideren correcta. Pel que fa a les Comissions de seguiment del Pla 
territorial, troba que no és perdre el temps. Pel que fa a la transacció que ha proposat el 
Sr. Flaquer no s’hi avé perquè pensa que és massa genèrica i, en tot cas, si es vol votar 
alguna cosa similar, el PSOE en té una en aquesta línia. Finalment, assegura que li 
agradaria que es clarificàs en qualitat de què parla cadascú quan intervé en el Ple, 
perquè el Sr. Flaquer no és membre del grup d’Unió Mallorquina, en tot cas és membre 
del govern, i el seu Grup reclama que els torns de grup s’emprin com a tals. 

 
El Sr. Nadal (UM) aclareix que el Reglament parla de grups o govern i el 

Sr. Flaquer ha parlat com a representant del govern. 
 
El Sr. Rubio (PP) proposa una transacció, i demana que en el punt 5 

s’afegeixi “en el àmbit dels recursos del Consorci Sociosanitari” i d’aquesta manera el 
seu Grup votarà a favor d’aquesta proposta. 

 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) anuncia que mantenen la proposta en els 

termes que han proposat perquè creuen que entrarien en un debat sobre que es vol dir i 
el seu Grup considera que el que es fa no és creació del Consell, sinó que es convoquen 
uns contractes d’obra i servei que creen aquestes places a uns preus molt elevats. 

 
VOTACIÓ DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE 

CONSELLERS D’ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS 



 
 
“El Consell Insular de Mallorca modificarà el Pla de Carreteres per 

retirar el projecte d’autovia entre Inca i Manacor i el Segon Cinturó de Palma.” 
 
Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU) i 18 vots en 

contra (PP, UM). 
 
“El Consell Insular de Mallorca col·laborarà amb altres institucions, 

especialment l’Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes Balears, per afavorir la 
construcció d’habitatges socials en els terrenys de la seva propietat situats en el Camí de 
Jesús de Palma.” 

 
Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU) i 18 vots en 

contra (PP, UM). 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca destinarà, l’any 2005 i els anys següents, 

el 0,7% del seu pressupost a la cooperació amb els països del sud.” 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca elaborarà un Pla contra la pobresa i 

l’exclusió social de l’illa de Mallorca, d’una manera consensuada amb les entitats o 
col·lectius que treballen activament en aquest tema. “ 

 
S’aprova la proposta per unanimitat 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca realitzarà les inversions per fer front a 

les necessàries places residencials i assistides de gent gran a l’illa de Mallorca.” 
 
Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU) i 18 vots en 

contra (PP, UM). 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca es dirigirà al Govern de les Illes Balears 

perquè negociï amb el Govern de l’Estat una millora del finançament dels sistemes 
educatiu i sanitari que permeti fer front a les greus mancances que aquests pateixen 
producte de la deficient dotació pressupostària amb que foren transferides les 
competències i de l’augment de població.” 

 
S’aprova la proposta per unanimitat 
 
 



“El Consell Insular de Mallorca es dirigirà al Govern de les Illes Balears 
perquè negociï amb el Govern de l’Estat el finançament per a l’extensió de la xarxa 
ferroviària a l’illa de Mallorca.” 

 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca es declara favorable a la modificació de 

la Constitució Espanyola en el sentit d’un major reconeixement de la pluralitat de l’estat 
i un major avanç cap a la federalitat.” 

 
Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU) i 18 vots en 

contra (PP, UM). 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca durà a terme una campanya a favor dels 

valors de la multiculturalitat, que posi èmfasi en la riquesa que suposa la convivència 
entre persones provinents de cultures diverses.” 

 
 
Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU) i 18 vots en 

contra (PP, UM). 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca, en el marc de la seva política de 

normalització lingüística, impulsarà una campanya pel coneixement del català per a tota 
la població i especialment per a la població immigrada.” 

 
S’aprova la proposta per unanimitat. 

 
 

“El Consell Insular de Mallorca es manifesta contrari a la construcció de 
parcs temàtics a l’Illa de Mallorca, per considerar negatives les conseqüències sobre els 
recursos naturals que es deriven d’aquestes instal·lacions.” 

 
 
Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU) i 18 vots en 

contra (PP, UM). 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca modificarà el Reglament Orgànic de la 

institució i presentarà un text de consens entre tots els grups polítics.” 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca modificarà el decret d’organització de la 

institució per adaptar-lo a la legislació vigent.” 



 
Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU) i 18 vots en 

contra (PP, UM). 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca convocarà de forma regular la Comissió 

de Seguiment del Pla Territorial de Mallorca.” 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca revisarà el Pla de Pedreres per tal de 

reorganitzar aquesta activitat i limitar la construcció de noves pedreres a l’Illa de 
Mallorca.” 

 
Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU) i 18 vots en 

contra (PP, UM). 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca aplicarà la Llei de Conservació del 

Patrimoni i de forma cautelar aturarà les obres que es fan al carrer Antoni Maura de 
Palma, per tal de protegir els restes arqueològics que aquí es troben.” 

 
Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU) i 18 vots en 

contra (PP, UM). 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca no ubicarà el “land-art” a la ruta de pedra 

en sec o als refugis de la Serra de Tramuntana.” 
 
Es rebutja la proposta per 5 vots a favor (PSM, EU-Els Verds) i 26 vots 

en contra (PP, PSOE, UM). 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca complirà el Pla Director Sectorial de 

Residus Sòlids Urbans vigent, posarà en marxa la recollida selectiva de la fracció 
orgànica dels residus, i incrementarà la recollida selectiva de la resta de residus per 
complir els objectius del PDSRSU.” 

 
Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU) i 18 vots en 

contra (PP, UM). 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca es mostra favorable a la construcció del 

nou hospital Son Dureta, necessari per la millora de la qualitat hospitalària d’aquesta 
ella, al mateix emplaçament actual, segons el projecte realitzat al seu moment, rebutjant 
les pretensions de construir un nou hospital als solars de Son Espases.” 

 



Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU) i 18 vots en 
contra (PP, UM). 

 
 
“El Consell Insular de Mallorca constituirà de forma immediata el 

Consell Escolar de Mallorca.” 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca formalitzarà l’acord pres al plenari per 

juntament amb altres Institucions adquirir i rehabilitar algunes de les embarcacions 
antigues construïdes a la nostra Illa” 

 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca es declara favorable a la clarificació 

competencial i de funcionament d’aquesta institució al si de la reforma estatutària 
iniciada pel Parlament de les Illes Balears.” 

 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca iniciarà de manera immediata les obres 

de rehabilitació de l’edifici de la Misericòrdia necessàries per retornar la documentació 
de l’arxiu a aquestes instal·lacions.” 

 
S’aprova la proposta per unanimitat. 

 
 

“El Consell Insular de Mallorca en atribució de les seves competències 
en matèria de carreteres iniciarà els projectes de millora de la carretera de Santa Maria-
Sencelles i la de Campos-sa Ràpita.” 

 
S’aprova la proposta per unanimitat 
 
 
“El Consell Insular de Mallorca rebutja el projecte de construcció d’una 

via ràpida d’entrada a Palma al carrer Jacint Verdaguer després del soterrament de les 
vies del tren.” 

 
Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU) i 18 vots en 

contra (PP, UM). 
 
 



“El Consell Insular de Mallorca activarà de forma urgent tots els 
expedients de disciplina urbanística oberts. Realitzarà les ampliacions de personal 
necessàries per dur a terme aquesta tasca.” 

 
S’aprova la proposta per unanimitat. 

 
 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP   PSM 

 
 

“D’acord amb l’article 52, punt d, de l’actual Reglament Orgànic del 
Consell de Mallorca, el grup de Consellers del PSM-Entesa Nacionalista presenten, al 
debat de política general de 2004 (celebrat el 2005), les següents:  

 
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

0.- El Consell de Mallorca expressa el seu condol per les víctimes de 
la tragèdia en el sud-est asiàtic i es compromet a fer una aportació en el finançament 
dels treballs de reconstrucció.  

 
1.-  El Consell de Mallorca insta el Parlament de les Illes Balears a 

elaborar una nou Estatut d’Autonomia en aquesta legislatura que reconegui les Illes 
Balears com a realitat nacional i, per tant, el dret a decidir el seu futur. El nou Estatut ha 
de suposar un increment substantiu de l’autogovern i un sistema de finançament just, en 
la línia del concert econòmic. 

 

2.-  El Consell de Mallorca insta el Govern espanyol i a les Corts 
Generals a actuar amb el màxim respecte davant les propostes de reformes d’Estatut que 
hi trametin els Parlaments autonòmics, i, en concret, que en cap cas no es neguin a 
debatre-les sinó que les prenguin sempre en consideració.  Així mateix, el Consell de 
Mallorca propugna les modificacions de l’ordenament jurídic necessàries perquè l’Estat 
assumeixi el seu caràcter plurinacional i plurilingüe.  

 

3.-  El Consell de Mallorca denuncia el greuge fiscal que pateixen les 
Illes Balears i la manca de desplegament efectiu del règim especial per corregir els 
efectes de la insularitat. 

 

4.- El Consell de Mallorca propugna que la Constitució Europea sigui 
elaborada per un Parlament constituent i creï institucions amb legitimació democràtica 
directa, que assumeixi obertament les polítiques diplomàtiques i de seguretat, es 
comprometi en les polítiques socials, reconegui els costos de la insularitat i assumeixi 
com una riquesa la realitat plurinacional i lingüística de la Unió Europea, més enllà de 
la pluralitat d’estats. 



 
5.- El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a 

presentar un projecte de Llei de referèndums o consultes populars que inclogui les 
consultes de caràcter insular que han de ser competència dels Consells. 

 
 
6.-  El Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat i a les Corts 

Generals a promoure la derogació de l’article 2 de la llei 20/03, de 23 de desembre, de 
modificació de la llei orgànica del poder judicial i del codi penal que afegeix els articles 
506 bis, 521 bis i 576 bis al text del Codi Penal que penalitzen la convocatòria de 
referèndums. 

 
 
7.- El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial a fi d’evitar la 

urbanització excessiva en els nuclis del litoral, limitar la capacitat d’acollida de les 
zones turístiques i promoure la seva reconversió i esponjament. En concret, les ART no 
han de  suposar increment de places, ni turístiques ni residencials, ni s’han de convertir 
hotels en residències. 

 
 
8.-  El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial a fi d’introduir 

mesures per fer efectiu el dret dels ciutadans a una residència, a més de dur a terme 
actuacions pròpies per assolir aquest objetiu. 

 
 
9.- El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial per fer una 

aposta decidida en favor dels espais naturals protegits, creant una xarxa de protecció i 
valoració d’espais naturals i les seves àrees d’influència de protecció. En especial farà 
una regulació més adequada de la Serra de Tramuntana. 

 
 
10.-  El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial a fi de promoure 

l’activitat productiva en el medi rural. En general, s’ha de regular el sòl rústic com un 
sòl no residencial i prohibir hotels de nova planta en sòl rústic així com la proliferació 
de camps de golf. 

 
 
11.-  El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial a fi de suprimir 

el creixement assignat al municipi d’Escorca. 
 
 
12.-  El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial a fi de 

convalidar les desclassificacions acordades pel Consell l’any 1999 i desclassificar els 
espais que figuraven en el model del Pla Territorial (amb la delimitació que allà s’hi 
establia). Entre d’altres: Biniorella (Cala Blanca) i Montport a Andratx, el sup. 18.1. de 
Gènova a Palma o la part alta de El Vilà a Pollença. A més, incloure entre els espais 
desclassificats: Peguera Oest a Calvià, Cap de Regana a Llucmajor i Vinromà (Muro). I 
evitarà la urbanització de L’Ullal, Es Crever, i les urbanitzacions no executades de Sa 



Ràpita i S’Arenal. Així mateix, suspendrà d’immediat la urbanització de Muleta II a 
Sóller. 

  
  
13.-  El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a dur a 

terme les següents infraestructures en matèria de transport públic i col·lectiu: 

a) La creació d’una línia de tren Palma- Aeroport- s’Arenal 

b) Allargar les actuals línies existents de tren fins al Port 
d’Alcúdia i fins a Artà. 

c) Creació d’una línia de tramvia o tren urbà de la Badia de 
Palma: Andratx- Calvià-Palma-Llucmajor. 

d) Increment de la freqüència i millores dels serveis en els 
trajectes actuals. 

 

14.- El Consell de Mallorca revisarà el Pla Director Sectorial de 
Carreteres de Mallorca a fi de suprimir la previsió de noves autopistes. En aquest sentit, 
es revisarà el conveni de carreteres a fi que el Govern de l’Estat financiï el 
desdoblament de la carretera Palma-Manacor, entre d’altres, i eliminar-ne les autopistes. 

 
 
15.- El Consell de Mallorca insta a l’Ajuntament de Palma que el 

projecte de reurbanització del carrer Jacint Verdaguer converteixi aquest corredor en un 
espai destinat als vianants i al transport públic. 

 
 
16.-  El Consell de Mallorca propugna, d’acord amb la llei de 

normalització lingüística, que la llengua dels mitjans de comunicació propis, en concret 
d’IB3, ha de ser el català, només amb l’excepció de la llengua en que vulguin expressar-
se els convidats ocasionals. 

 
 
17.- El Consell de Mallorca tendrà un paper actiu en la defensa de la 

unitat de l’idioma, i insta totes les institucions a no contribuir a confusions sobre la 
qüestió.  

 
 
18.-  El Consell de Mallorca es manifesta contrari que es creï qualsevol 

dificultat en la recepció actual de les cadenes de ràdio i televisió en llengua catalana, 
ben al contrari farà les passes necessàries per facilitar-la. 

 
 
19.-  Atès que tots els informes tècnics ho desaconsellen, el Consell de 

Mallorca es posiciona en contra de l’homologació del certificat C de l’antiga Junta 
Avaluadora de Català amb el nivell assolit amb l’Educació Secundària Obligatòria. 

 



 
20.-  El Consell de Mallorca posarà en marxa el 2005 el Pla de 

Normalització que es va anunciar fa gairebé un any i que encara no s’ha dat a conèixer. 
 
 
21.-  El Consell de Mallorca es pronuncia a favor de l’exigència del 

coneixement del català per a tots els funcionaris que exerceixin a Mallorca, exigència 
que ha de ser proporcional al lloc de treball que s’ocupa.  

 
 
22.-  El Consell de Mallorca no renuncia als objectius de recollida 

selectiva del Pla de Residus vigent i, a fi de complir-lo, vetllarà perquè tots els pobles 
de Mallorca, i especialment l’Ajuntament de Palma, estenguin la recollida selectiva 
perquè sigui fàcilment accessible per a la totalitat dels ciutadans, i farà campanyes 
informatives i de promoció de la selecció en origen. 

 
 
23.-  El Consell de Mallorca farà els passos necessaris per estendre 

enguany la recollida selectiva de la fracció orgànica a la totalitat dels pobles de 
Mallorca. 

 
24.-  El Consell de Mallorca elaborarà un pla per atendre els sense 

sostre “irreductibles”, en especial durant els mesos de baixes temperatures. 
 
 
25.-  El Consell de Mallorca incrementarà el nombre de professionals i 

tècnics especialitats en menors (pedagogs, psicòlegs, treballadors socials...) per tal 
reduir les ratios de “professional/casos de menors atesos”.  

 

26.-  El Consell de Mallorca  impulsarà programes socials per tal de 
garantir la cobertura de prestacions de Serveis Socials d’Atenció Primària a la població 
major de 65 anys  amb problemes d’autonomia, en el que fa referència als serveis 
d’ajuda domiciliària, centres de dia, vivendes tutelades o en altres equipament i serveis 
que possibilitin al màxim que es mantinguin en el seu entorn social i familiar. 

 
 
27.-  El Consell de Mallorca impulsarà programes adreçats a 

possibilitar la integració, en la nostra societat, del conjunt d’immigrants comunitaris i 
extracomunitaris que s’han vist obligats a abandonar les seves comunitats d’origen per 
poder assolir uns nivells de qualitat de vida dignes. En aquest sentit, el Consell 
elaborarà un pla d’acollida lingüística i cultural destinada a la prevenció de conflictes 
per motiu de desconeixement mutu entre les diverses cultures que conviuen avui dia a 
l’illa. 

 
 
28.-  El Consell de Mallorca impulsarà programes adreçats a garantir a 

les víctimes de la violència domèstica les condicions necessàries per normalitzar la seva 



vida familiar, laboral i social. Així mateix, el Consell durà a terme campanyes a fi 
d’aconseguir el canvi de patrons de conducta i eliminar l’ús de la violència domèstica. 

 
     
29.-  El Consell de Mallorca modificarà els estatuts de l’ISSEM per 

garantir la participació de tots els grups polítics en el màxim òrgan de govern. Així 
mateix es modificarà la composició del Consell Executiu perquè hi sigui present el 
màxim responsable de les polítiques socials. 

  
 
30.-  El Consell de Mallorca es compromet a crear per a Ona Mallorca 

un Consell del mitjà, format per professionals i representants dels grups polítics, que hi 
garanteixi la llibertat ideològica, l’objectivitat, la pluralitat d’opinions i el foment de la 
producció musical en llengua catalana. 

 
 
31.-  El Consell de Mallorca es manifesta contrari a la construcció d’un 

macroequipament hospitalari a la finca de Son Espases Vell pels valors patrimonials i 
d’entorn d’aquell espai. En aquest sentit, es compromet a no adoptar cap decisió 
urbanística de la seva competència que permeti la construcció del dit equipament en 
aquell indret. 

 
 
32.-  El Consell de Mallorca incrementarà els pressuposts destinats a 

l’esport base i esport en edat escolar. I es compromet a fer les inversions necessàries al 
Poliesportiu de Sant Ferran per garantir l’homologació de les pistes. 

 
 
33.-  El Consell de Mallorca es compromet a abandonar les pràctiques 

de clientelisme i caça de bruixes en la política de subvencions i de personal. 
 
 
34.-  El Consell de Mallorca es compromet a la defensa del patrimoni 

illenc, defensarà el retorn del patrimoni a l’exterior i intervendrà en les obres de 
l’avinguda Antoni Maura i a Sa Calatrava per preservar les troballes. 

 
 
35.-  El Consell de Mallorca es compromet a canviar les pautes 

organitzatives a fi de fomentar la participació i garantir la pluralitat en el si de la 
institució. En aquest sentit, modificarà el Reglament orgànic de la institució, el decret 
d’assistència a plenaris i la composició de les comissions informatives que, hores d’ara, 
no respecten la proporcionalitat del Ple de la institució. 

 
 
36.-  El Consell de Mallorca lamenta que l’any 2004 no hi hagi hagut 

procés d’oferta pública i es compromet a convocar oferta pública de treball dins l’any 
2005 per cobrir la totalitat de places vacants del Consell i de l’ISSEM.” 

 



El Sr. Alorda (PSM) explica que el seu Grup ha presentat una quarantena 
de propostes perquè volen aprofitar les estranyes ocasions en què l’oposició pot 
presentar propostes. Així mateix, dubta que el PSM sigui el partit del no, com sol dir la 
presidenta, i pensa que més aviat és l’equip de govern el que sempre vota “no” a les 
seves propostes. Continua afirmant que el diàleg és imprescindible, però també 
considera també que l’actitud d’UM ho dificulta, des del moment que s’afirma que els 
interlocutors vàlids són el PP i el PSOE i es denigra al PSM amb uns arguments de fa 
30 anys. Ja centrant-se en les propostes de resolució, explica que el primer bloc de les 
propostes representa una aposta per l’autogovern, una línia en la que creu que els partits 
nacionalistes haurien de coincidir i fer pinya, en uns moments en què el PP i el PSOE 
no prenen en consideració els acords de reforma de l’estatut basc, pres pel Parlament 
basc i recorda que a les Illes va passar el mateix l’any 1995, quan el Govern central no 
va voler aprovar la proposta de reforma de l’Estatut. Explica que, així mateix, el seu 
Grup demana un estatut que reconegui la realitat nacional i contempli el concert 
econòmic. Prossegueix dient que estan d’acord amb les demandes de més sobirania que 
va fer la presidenta en el Debat de Política General, i tanmateix considera que si no hi 
ha una aposta política de ver, aquestes demandes no passaran de pura retòrica, i exposa 
que la vertadera política orientada a aconseguir aquests objectius passa, d’entrada, per 
deixar de donar suport al Partit Popular, la qual cosa creu que és difícil que Unió 
Mallorquina faci. A continuació el Sr. Alorda comenta un altre bloc de propostes 
centrades en el Pla territorial, perquè creuen, diu, que no s’ha de seguir balearitzant, i 
posa en dubta l’afirmació de la Sra. Munar referida a que el litoral està prou protegit. 
Així mateix, denuncia que l’excusa que es dóna per continuar creixent, s’ha de construir 
perquè hi ha més habitants, és demagògica. Creu que, atès els problemes que hi ha per 
aconseguir un primer habitatge, no és seriós que es donin aquests arguments, i molt 
manco quan el que i on es vol construir no són ni molt manco habitatges per immigrants 
o nous residents. També demana que es faci una aposta per l’activitat productiva en sòl 
rústic, cosa que no contempla el Pla territorial. També explica que a les propostes es 
demana que es faci una aposta pel transport públic i per un model alternatiu de 
comunicació. Així mateix explica que en aquest bloc de propostes  s’han inclòs dos 
temes de Palma: el de Jacint Verdaguer i la qüestió de la Real. També explica que un 
tercer bloc de propostes fa referència a la llengua catalana: el tema d’IB3, la concessió 
del nivell C de català, la recepció de TV3, una aposta per la unitat de la llengua, la 
demanda de poder veure i discutir el Pla de Normalització Lingüístic, l’exigència d’un 
mínim nivell de català a tots els funcionaris. Finalment, comenta que hi ha una sèrie de 
propostes que insisteixen en la conveniència dels referèndums a nivell autonòmic i 
insular, en la necessitat de complir de manera íntegra el Pla de residus, l’exigència d’un 
pla per atendre els sense sostre irreductibles, la demanda de més polítiques en matèria 
de menors i d’immigració, i la necessitat que l’Institut sigui més plural de manera que 
es permeti que tots els grups hi estiguin representats, la sol·licitud de més inversions en 
matèria d’esports i la demanda d’un major compromís en matèria de patrimoni, perquè 
pensa que no serveix de res que només es declarin BIC. Finalment, demana que hi hagi 
un major respecte a l’oposició i es congratula que s’hagi aprovat el canvi de Reglament. 
Conclou la seva intervenció  demanant que no hi hagi caça de bruixes, ni clientelisme i 
que es doni suport a la societat civil, i considera que un bon símptoma de tot això seria 
que el 2005 hi hagués una oferta pública de feina. 

 



La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que votaran a favor de les 
propostes de resolució del PSM, perquè creu que van en la línia del sí en totes les 
qüestions que han exposat i amb les que el seu Grup està d’acord. 

 
El Sr. Alomar (PSOE) anuncia que votaran a favor 31 de les propostes. A 

continuació justifica la posició del seu Grup en les propostes que votarà de manera 
negativa o s’abstindrà. En primer lloc diu que en aquesta legislatura hi ha una 
sensibilitat molt diferent a la de l’anterior, la qual cosa possibilita una receptivitat 
diferent a les reformes de l’estatut i una mostra és que la reforma de l’estatut ja s’ha 
començat a treballar en el Parlament. Pel que fa al concert econòmic, explica que va en 
contra de la seva creença, ja que el seu Grup és favorable al principi de solidaritat. Pel 
que fa a la qüestió dels referèndums creu que el marc adequat per aquest debat és el 
Congrés dels Diputats. Pel que fa a la proposta de resolució número 13, proposa que 
s’afegeixi un cinquè punt d’actuació demanant la creació d’una línia de tren cap el 
Migjorn, i d’aquesta manera votaran a favor de la proposta. 

 
El Sr. Càneves (PP) anuncia que votaran a favor de les propostes de 

resolució 0, 3, 18, 22, 24, 26, i 32. Per contra, explica que el seu Grup votarà en contra 
de la proposta número 1, perquè creuen que el debat de l’estatut s’ha de fer en el 
Parlament, de la 2, perquè no estan d’acord en què a les Corts es debati qualsevol tipus 
de reforma estatutària, i menys quan poden ser inconstitucionals, de la 4, perquè creuen 
que arriba tard, de la 5 i de la 6, perquè creuen que el que es demana és 
anticonstitucional. Així mateix assegura que votaran en contra de les propostes 7,8 9, 
10, 11 i 12, perquè el Pla territorial de Mallorca ja es va aprovar per majoria fa dos 
mesos i no creu que sigui necessari retocar-lo. També votaran en contra de la proposta 
13, perquè considera que el Consell de Mallorca ha de dur endavant altres projectes, i en 
tot cas, assegura, el que caldria és demanar al Govern de l’Estat que respecti el conveni 
que es va signar, de la 15, perquè és l’ajuntament de Palma el que ha de decidir què és 
el millor per a la ciutat, de la 16, perquè la llengua és el baleàric i el seu partit creu en el 
bilingüisme, de la 17, de la 19, perquè pensen que l’idioma no ha de ser el principal 
obstacle a l’hora d’accedir a l’Administració, de la 20, perquè es posarà en 
funcionament quan sigui l’hora, de la 21, de la 19, de la 23, de la 25, perquè les 
solucions no passen sempre per augmentar la despesa de personal, de la 26, de la 27, de 
la 28, perquè les competències són de l’Institut de la Dona i troba que no és necessari 
duplicar competències, de la 29, perquè creuen que l’Institut compleix amb la seva 
funció i no són necessaris més mecanismes de control, de la 30, perquè creuen que és 
intervencionista, de la 31, perquè és compatible l’interès general amb la preservació de 
l’entorn del Secar, de la 33 , perquè considera injustificades les acusacions de caça de 
bruixes i de clientelisme, de la 34 perquè són els tècnics de l’ajuntament i del Consell 
els que han de decidir la ubicació de les troballes. Finalment diu que votaran en contra 
de les propostes 35 i 36, perquè les vacants s’han de cobrir i convocar si realment són 
necessàries. 

 
El Sr. Vicens (UM) anuncia que el grup d’Unió Mallorquina votarà a 

favor de les propostes 0, 1, 2, 3, 6, 24, 26 i 32. A continuació comenta les propostes que 
votaran en contra. En primer lloc menciona la que fa referència a la Constitució Europea 
perquè creu votar a favor significa alinear-se amb l’extrema dreta europea. Així mateix 
assenyala que votaran en contra de totes les propostes que afecten al Pla territorial, 



perquè fa no res que es va aprovar. Pel que fa a la proposta número 13 observa que hi 
podrien estar d’acord si s’afegís que s’insta al Govern central a que ho financi. A 
continuació procedeix a explicar el sentit negatiu d’alguns vots: en el cas d’IB3, perquè 
recorda que va ser UM qui va possibilitar que la llengua vehicular fos el català, pel que 
fa a la unió de la llengua, creu que és un tema que està prou xerrat i que tothom hi està 
d’acord i pel que fa a l’obtenció del nivell C del català, creu que suposa un avantatge 
poder-ho aconseguir . Finalment, observa que els ha cridat l’atenció la proposta 30, que 
creu és un intent de polititzar i controlar els mitjans de comunicació, i per tant és una 
mostra clara de deriva cap al radicalisme d’esquerres. Pel que fa a la proposta 34, 
recorda que és una decisió que correspon a l’ajuntament de Palma. 

 
El Sr. Alorda (PSM) agraeix el suport complet d’EU-Els Verds. Per altra 

part comprèn que amb el PSOE no coincideixin en segons quins punts, encara que no 
està d’acord en l’argument que s’ha donat per no votar a favor del concert econòmic, 
perquè realment dubta que creguin en el principi de solidaritat. Pel que fa a la resta de 
qüestions que ha esmentat el Sr. Alomar, reconeix que s’ha produït un canvi d’actitud 
per part del Govern central, però, explica, ell ha de presentar les propostes de resolució 
des de l’òptica del PSM, encara que després s’hagi de parlar tot el que permeti la 
conjuntura.. Pel que fa al punt 13, està d’acord en què s’inclogui la línia de tren cap el 
Migjorn. A continuació es dirigeix al PP i diu que entén que, a l’igual que el PSOE, 
tengui una diferent filosofia sobre l’estat , però els demana que no facin una trinxera de 
la Constitució, perquè nega que aquesta prohibeixi els referèndums insulars o 
autonòmics. Per contra, creu que sí és anar contra l’estatut i la legislació actual afirmar 
que la llengua oficial és el baleàric, encara que pensa que ha estat un excés verbal. Tot 
seguit proposa al Sr. Vicens que es respectin mútuament i es deixin de fer al·lusions a 
orientacions d’extrema esquerra o alineacions amb l’extrema dreta, perquè ell mai ha fet 
referència a qui estava còmode amb el franquisme. Pel que fa a l’autogovern i la 
demanda d’un concert econòmic, creu que han de convergir en aquesta qüestió, perquè 
sense doblers assegura que no hi ha autogovern possible. Finalment, li diu que amb la 
sol·licitud d’un consell per a ONA no és pretén controlar ni polititzar res, només és 
pretén que una emissora pública, disposi d’un consell com el de les televisions i ràdios 
públiques més respectades, com per exemple la BBC. 

 
 
VOTACIÓ DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PSM-

EN. 
 
“El Consell de Mallorca expressa el seu condol per les víctimes de la 

tragèdia en el sud-est asiàtic i es compromet a fer una aportació en el finançament dels 
treballs de reconstrucció.” 
 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
 

“El Consell de Mallorca insta el Parlament de les Illes Balears a elaborar 
una nou Estatut d’Autonomia en aquesta legislatura que reconegui les Illes Balears com 
a realitat nacional i, per tant, el dret a decidir el seu futur. El nou Estatut ha de suposar 
un increment substantiu de l’autogovern i un sistema de finançament just, en la línia del 
concert econòmic.” 



 
Es rebutja la proposta per 8 vots a favor (UM, PSM, EU-Els Verds) i 23 

en contra (PP, PSOE). 
 

“El Consell de Mallorca insta el Govern espanyol i a les Corts Generals a 
actuar amb el màxim respecte davant les propostes de reformes d’Estatut que hi 
trametin els Parlaments autonòmics, i, en concret, que en cap cas no es neguin a 
debatre-les sinó que les prenguin sempre en consideració.  Així mateix, el Consell de 
Mallorca propugna les modificacions de l’ordenament jurídic necessàries perquè l’Estat 
assumeixi el seu caràcter plurinacional i plurilingüe.”  

 
Es rebutja la proposta per 8 vots a favor (UM, PSM, EU-Els Verds) i 23 

en contra (PP, PSOE). 
 

 
“El Consell de Mallorca denuncia el greuge fiscal que pateixen les Illes 

Balears i la manca de desplegament efectiu del règim especial per corregir els efectes de 
la insularitat.” 

 
S’aprova la proposta per unanimitat. 

 
 

“El Consell de Mallorca propugna que la Constitució Europea sigui 
elaborada per un Parlament constituent i creï institucions amb legitimació democràtica 
directa, que assumeixi obertament les polítiques diplomàtiques i de seguretat, es 
comprometi en les polítiques socials, reconegui els costos de la insularitat i assumeixi 
com una riquesa la realitat plurinacional i lingüística de la Unió Europea, més enllà de 
la pluralitat d’estats.” 

 
Es rebutja la proposta per 5 vots a favor (PSM, EU-Els Verds) i 26 vots 

en contra (PP, PSOE, UM) 
 
 

“El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a presentar 
un projecte de Llei de referèndums o consultes populars que inclogui les consultes de 
caràcter insular que han de ser competència dels Consells.” 
 
 

Es rebutja la proposta per 5 vots a favor (PSM, EU-Els Verds) i 26 vots en 
contra (PP, PSOE, UM) 
 
 

“El Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat i a les Corts Generals a 
promoure la derogació de l’article 2 de la llei 20/03, de 23 de desembre, de modificació 
de la llei orgànica del poder judicial i del codi penal que afegeix els articles 506 bis, 521 
bis i 576 bis al text del Codi Penal que penalitzen la convocatòria de referèndums.” 
 



 
Es rebutja la proposta per 8 vots a favor (UM, PSM, EU-Els Verds) i 23 

en contra (PP, PSOE). 
 
 

“El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial a fi d’evitar la 
urbanització excessiva en els nuclis del litoral, limitar la capacitat d’acollida de les 
zones turístiques i promoure la seva reconversió i esponjament. En concret, les ART no 
han de  suposar increment de places, ni turístiques ni residencials, ni s’han de convertir 
hotels en residències.“ 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 
 

“El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial a fi d’introduir 
mesures per fer efectiu el dret dels ciutadans a una residència, a més de dur a terme 
actuacions pròpies per assolir aquest objetiu.“ 

 
Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 

18 vots en contra (PP, UM). 
 
 

“El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial per fer una aposta 
decidida en favor dels espais naturals protegits, creant una xarxa de protecció i valoració 
d’espais naturals i les seves àrees d’influència de protecció. En especial farà una 
regulació més adequada de la Serra de Tramuntana.“ 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 
 

“El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial a fi de promoure 
l’activitat productiva en el medi rural. En general, s’ha de regular el sòl rústic com un 
sòl no residencial i prohibir hotels de nova planta en sòl rústic així com la proliferació 
de camps de golf.“ 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 
 

“El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial a fi de suprimir el 
creixement assignat al municipi d’Escorca.“ 

 
Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 

18 vots en contra (PP, UM). 
 
 



“El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial a fi de convalidar les 
desclassificacions acordades pel Consell l’any 1999 i desclassificar els espais que 
figuraven en el model del Pla Territorial (amb la delimitació que allà s’hi establia). 
Entre d’altres: Biniorella (Cala Blanca) i Montport a Andratx, el sup. 18.1. de Gènova a 
Palma o la part alta de El Vilà a Pollença. A més, incloure entre els espais 
desclassificats: Peguera Oest a Calvià, Cap de Regana a Llucmajor i Vinromà (Muro). I 
evitarà la urbanització de L’Ullal, Es Crever, i les urbanitzacions no executades de Sa 
Ràpita i S’Arenal. Així mateix, suspendrà d’immediat la urbanització de Muleta II a 
Sóller.“ 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 
 

“El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme 
les següents infraestructures en matèria de transport públic i col·lectiu: 

e) La creació d’una línia de tren Palma- Aeroport- s’Arenal 

f) Allargar les actuals línies existents de tren fins al Port d’Alcúdia i fins a 
Artà. 

g) Creació d’una línia de tramvia o tren urbà de la Badia de Palma: Andratx- 
Calvià-Palma-Llucmajor. 

Increment de la freqüència i millores dels serveis en els trajectes actuals. 
 

Es vota la proposta que ha presentat el PSM més la línia de tren cap el 
Migjorn que ha proposat el PSOE.” 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 

 
 

“El Consell de Mallorca revisarà el Pla Director Sectorial de Carreteres 
de Mallorca a fi de suprimir la previsió de noves autopistes. En aquest sentit, es revisarà 
el conveni de carreteres a fi que el Govern de l’Estat financiï el desdoblament de la 
carretera Palma-Manacor, entre d’altres, i eliminar-ne les autopistes.” 

 
Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 

18 vots en contra (PP, UM). 
 

“El Consell de Mallorca insta a l’Ajuntament de Palma que el projecte de 
reurbanització del carrer Jacint Verdaguer converteixi aquest corredor en un espai 
destinat als vianants i al transport públic.” 

 
Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 

18 vots en contra (PP, UM). 
 



“El Consell de Mallorca propugna, d’acord amb la llei de normalització 
lingüística, que la llengua dels mitjans de comunicació propis, en concret d’IB3, ha de 
ser el català, només amb l’excepció de la llengua en que vulguin expressar-se els 
convidats ocasionals.” 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 

“El Consell de Mallorca tendrà un paper actiu en la defensa de la unitat 
de l’idioma, i insta totes les institucions a no contribuir a confusions sobre la qüestió.”  
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 

“El Consell de Mallorca es manifesta contrari que es creï qualsevol 
dificultat en la recepció actual de les cadenes de ràdio i televisió en llengua catalana, 
ben al contrari farà les passes necessàries per facilitar-la.” 

 
S’aprova la proposta per unanimitat. 

 
“Atès que tots els informes tècnics ho desaconsellen, el Consell de 

Mallorca es posiciona en contra de l’homologació del certificat C de l’antiga Junta 
Avaluadora de Català amb el nivell assolit amb l’Educació Secundària Obligatòria.” 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 

“El Consell de Mallorca posarà en marxa el 2005 el Pla de Normalització 
que es va anunciar fa gairebé un any i que encara no s’ha dat a conèixer.” 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 

“El Consell de Mallorca es pronuncia a favor de l’exigència del 
coneixement del català per a tots els funcionaris que exerceixin a Mallorca, exigència 
que ha de ser proporcional al lloc de treball que s’ocupa.” 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 

“El Consell de Mallorca no renuncia als objectius de recollida selectiva 
del Pla de Residus vigent i, a fi de complir-lo, vetllarà perquè tots els pobles de 
Mallorca, i especialment l’Ajuntament de Palma, estenguin la recollida selectiva perquè 
sigui fàcilment accessible per a la totalitat dels ciutadans, i farà campanyes informatives 
i de promoció de la selecció en origen.” 
 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
 



“El Consell de Mallorca farà els passos necessaris per estendre enguany 
la recollida selectiva de la fracció orgànica a la totalitat dels pobles de Mallorca.” 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 
 

El Consell de Mallorca elaborarà un pla per atendre els sense sostre 
“irreductibles”, en especial durant els mesos de baixes temperatures. 
 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

“El Consell de Mallorca incrementarà el nombre de professionals i 
tècnics especialitats en menors (pedagogs, psicòlegs, treballadors socials...) per tal 
reduir les ratios de “professional/casos de menors atesos”. 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 

“El Consell de Mallorca  impulsarà programes socials per tal de garantir 
la cobertura de prestacions de Serveis Socials d’Atenció Primària a la població major de 
65 anys  amb problemes d’autonomia, en el que fa referència als serveis d’ajuda 
domiciliària, centres de dia, vivendes tutelades o en altres equipament i serveis que 
possibilitin al màxim que es mantinguin en el seu entorn social i familiar” 
 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
 

“El Consell de Mallorca impulsarà programes adreçats a possibilitar la 
integració, en la nostra societat, del conjunt d’immigrants comunitaris i 
extracomunitaris que s’han vist obligats a abandonar les seves comunitats d’origen per 
poder assolir uns nivells de qualitat de vida dignes. En aquest sentit, el Consell 
elaborarà un pla d’acollida lingüística i cultural destinada a la prevenció de conflictes 
per motiu de desconeixement mutu entre les diverses cultures que conviuen avui dia a 
l’illa.” 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 

“El Consell de Mallorca impulsarà programes adreçats a garantir a les 
víctimes de la violència domèstica les condicions necessàries per normalitzar la seva 
vida familiar, laboral i social. Així mateix, el Consell durà a terme campanyes a fi 
d’aconseguir el canvi de patrons de conducta i eliminar l’ús de la violència domèstica.” 

 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 



 
“El Consell de Mallorca modificarà els estatuts de l’ISSEM per garantir 

la participació de tots els grups polítics en el màxim òrgan de govern. Així mateix es 
modificarà la composició del Consell Executiu perquè hi sigui present el màxim 
responsable de les polítiques socials.” 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 
 

“El Consell de Mallorca es compromet a crear per a Ona Mallorca un 
Consell del mitjà, format per professionals i representants dels grups polítics, que hi 
garanteixi la llibertat ideològica, l’objectivitat, la pluralitat d’opinions i el foment de la 
producció musical en llengua catalana.” 
 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 

“El Consell de Mallorca es manifesta contrari a la construcció d’un 
macroequipament hospitalari a la finca de Son Espases Vell pels valors patrimonials i 
d’entorn d’aquell espai. En aquest sentit, es compromet a no adoptar cap decisió 
urbanística de la seva competència que permeti la construcció del dit equipament en 
aquell indret.” 
 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 

“El Consell de Mallorca incrementarà els pressuposts destinats a l’esport 
base i esport en edat escolar. I es compromet a fer les inversions necessàries al 
Poliesportiu de Sant Ferran per garantir l’homologació de les pistes.” 
 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
 

“El Consell de Mallorca es compromet a abandonar les pràctiques de 
clientelisme i caça de bruixes en la política de subvencions i de personal.” 

 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 

“El Consell de Mallorca es compromet a la defensa del patrimoni illenc, 
defensarà el retorn del patrimoni a l’exterior i intervendrà en les obres de l’avinguda 
Antoni Maura i a Sa Calatrava per preservar les troballes.” 
 
 



Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 

“El Consell de Mallorca es compromet a canviar les pautes organitzatives 
a fi de fomentar la participació i garantir la pluralitat en el si de la institució. En aquest 
sentit, modificarà el Reglament orgànic de la institució, el decret d’assistència a plenaris 
i la composició de les comissions informatives que, hores d’ara, no respecten la 
proporcionalitat del Ple de la institució.” 
 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 

“El Consell de Mallorca lamenta que l’any 2004 no hi hagi hagut procés 
d’oferta pública i es compromet a convocar oferta pública de treball dins l’any 2005 per 
cobrir la totalitat de places vacants del Consell i de l’ISSEM.” 
 

Es rebutja la proposta per 13 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 

 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP UM. 
 
 

“D’acord amb allò que preveu l’article 71 C del Reglament del Consell 
de Mallorca el Grup de Consellers d’Unió Mallorquina, com a conseqüència del Debat 
de Política General de Mallorca, presenten les següents  
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

1- El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat a la retirada 
immediata del recurs d’inconstitucionalitat presentat, en el seu dia, contra 
la Llei de Consells. 

 
 
2- El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de l’Estat a que revisi i 

doti pressupostàriament el complement insularitat dels funcionaris de 
Mallorca, per tal de poder equiparar-lo al que cobren com a complement 
per residència els funcionaris de les Illes Majors de la Comunitat Canària, 
reconeixent d’aquesta manera el cost afegit de la insularitat. 

 
3- El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de Mallorca a realitzar les 

accions conduents a l’aprovació de la revisió del PDSGRUM per tal de 
donar solució al tractament dels residus a Mallorca amb els objectius   
d’abocament zero i la valorització material i energètica dels residus 
produïts. 

 



4- El Ple del Consell de Mallorca manifesta el seu suport al Tractat pel que 
s’estableix una Constitució per a Europa i fa una crida al poble de 
Mallorca perquè participi al Referèndum del proper dia 20, votant sí al 
text proposat en tant en quant suposa una passa ferma per la necessària 
unitat europea i un avanç pel reconeixement de la nostra identitat 
nacional. 

 

5- Fer les actuacions i posar els mitjans necessaris per difondre el Pla 
Territorial de Mallorca, per informar  als ciutadans segons el seu 
contingut i aplicació i per assessorar i donar suport als Ajuntaments per 
tal que puguin adaptar el seu planejament al Pla Territorial.” 
 
El Sr. Nadal (UM) anuncia que el seu Grup ha presentat cinc propostes 

de resolució. En la primera, explica, es demana la retirada del recurs 
d’inconstitucionalitat a la Llei de Consells que es va presentar en el seu dia. Pensa que 
aquesta proposta obtindrà un  suport majoritari, en primer lloc perquè a l’anterior Debat 
de Política General ja es va aprovar per unanimitat, i també perquè la nova legislació de 
grans ciutat reconeix l’objecte que en el seu dia va servir d’argument per presentar 
l’esmentat recurs. A la segona proposta de resolució s’insta al Govern de l’Estat per tal 
que es doti pressupostàriament i es reconegui el complement d’insularitat per a tots els 
funcionaris. La tercera proposta insta al govern de Mallorca a que revisi el Pla director 
sectorial de gestió de residus urbans de Mallorca per tal que es tendeixi a l’abocament 
zero. A la quarta proposta de resolució, que ja avança que no creu que obtingui el suport 
de tot els grups, cosa que respecta, es demana que el Ple del Consell manifesti el seu 
suport al Tractat pel qual s’estableix una Constitució per Europa i es convidar al poble 
de Mallorca votar afirmativament. Finalment, exposa que a la cinquena proposta de 
resolució es demana que es facin les actuacions necessàries per difondre, informar, i 
assessorar i donar suport als ajuntaments per divulgar i aplicar el Pla territorial de 
Mallorca. 

 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup donarà suport a 

la primera proposta, i apunta la necessitat que es revisin i millorin certs aspectes, i a la 
segona proposta perquè estan d’acord amb el Sr. Nadal. Pel que fa a la tercera proposta 
de resolució votaran en contra, i creu que la seva postura ha quedat prou clara amb la 
proposta de resolució que prèviament ha presentat el seu Grup. Així mateix, la Sra. 
Tugores assenyala que a la quarta proposta s’abstindran, perquè, encara que estan 
d’acord en què es doni informació a la ciutadania, com ja van declara en el seu moment, 
no comparteixen el suport que es vol donar al tractat a causa del seu contingut. 
Igualment, s’abstindran en el cinquè punt perquè creu que el Pla s’ha de donar a 
conèixer, però prèviament s’hauria de modificar de manera substancial. 

 
El Sr. Alorda (PSM) anuncia que votaran a favor de la primera proposta, 

i recorda que a l’anterior Debat de Política General el PP es va abstenir en aquesta 
proposta, presentada pel PSM. Així mateix votaran a favor de la segona proposta. En 
canvi votaran en contra de la tercera proposta, perquè opinen que l’objectiu 0 és 
l’argument fàcil per justificar la incineració. També votaran contra del quart punt, 
perquè pensa, des d’un respecte absolut ja que entén que hi ha molta gent a favor, que 
Europa ha de donar lliçons de democràcia, i per tant s’ha d’anar molt alerta amb les 



formes. Així mateix considera que és poc elegant que, en el moment en què s’està fent 
la campanya, la institució es declari a favor del sí. Finalment, anuncia que votaran en 
contra de la cinquena proposta de resolució, el seu Grup és partidari de campanyes 
informatives, no de campanyes propagandístiques i pensa que es cínic que mentre s’ha 
estat elaborant el Pla no hi hagi hagut informació i en canvi, una volta està aprovat se’n 
vulgui fer una campanya. 

 
El Sr. Bonet (PSOE) diu que, amb tarannà positiu, votaran a favor dels 

punts primer i segon. En el tercer punt s’abstindran, a no ser que es prioritzi la valoració 
dels materials. I pel que fa a la cinquena proposta també s’abstindran, encara que estan 
d’acord en el fet que es doni suport als ajuntaments per tal que adaptin el seu 
planejament al Pla territorial, com ja han esmentat en altres ocasions. En tot cas, 
assenyala que el seu Grup podria votar a favor d’un dels punts que conté en el cas que 
es votassin per separat. 

 
El Sr. Munar (PP) anuncia que li agraden les propostes de resolució 

perquè són coherents amb la línia d’actuació de l’equip de govern .Comenta que a la 
primera proposta s’abstindran, per tal de ser coherents amb el que van votar en el passat 
Debat de Política General. En el segon punt votaran a favor, perquè els pareix molt 
encertada. També votaran a favor de la tercera proposta perquè els pareix d’un 
pragmatisme inusual i pensen que està en la línia correcta. Pel que fa a la quarta 
proposta, explica que com a partit estan totalment d’acord, però creuen que seria més 
correcte si, per un respecte democràtic, es retirés la sol·licitud de que es voti sí. Així 
mateix votaran a favor del cinquè punt perquè la línia pedagògica que es marca és la que 
el seu Grup troba a faltar en el dia a dia de la institució. 

 
El Sr. Nadal (UM) agraeix al PP el seu suport. Creu recordar que el PP en 

una votació en el Parlament va estar a favor de retirar el recurs, encara que entén que el 
grup popular en el Consell vulgui mantenir la coherència. Pel que fa a la proposta de 
modificar la quarta proposta de resolució comenta que es van plantejar els mateixos 
dubtes, però van arribar a la conclusió que com a grup polític podien demanar el suport 
al sí. Així mateix, agraeix el suport el suport del grup socialista a la primera proposta i 
recorda que en aquests moments és el PSOE el que té la potestat per retirar el recurs 
d’inconstitucionalitat. Pel que fa a la cinquena proposta, creu que seria possible separar-
la en dues parts, però no veuen la necessitat, per la qual cosa lamenta que no li puguin 
donar suport. 

 
Intervé el Sr. Bonet (PSOE) per demanar al Sr. Nadal si s’avé a separar la 

proposta de resolució número 5 en dos i si accepta l’esmena que li ha proposat a la 
tercera proposta.  

 
El Sr. Nadal (UM) creu que ja li ha respost quan ha dit que no veien la 

necessitat de separar la proposta en dues parts. I pel que fa a la tercera proposta, creu 
que ja estan duent a terme polítiques de reciclatge i reutilització, per la qual cosa el que 
demanen pensa que ja està inclòs. 

 
El Sr. Crespí (PSOE) explica la seva demanda és una qüestió de matís: 

que es deixi clar que es decanten per  prioritzar el reciclatge per damunt la incineració.  



 
El Sr. Nadal (UM) diu que no creu que la redacció de la proposta sigui 

excloent o que impliqui que s’està en contra del compostatge o del reciclatge. 
 
Intervé el Sr. Munar (PP) per anunciar que retiren la transacció que havien proposat i 
per tant votaran a favor de la proposta número 4. 
 
 

VOTACIÓ DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE 
CONSELLERS D’UNIÓ MALLORQUINA 
 

“El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat a la retirada 
immediata del recurs d’inconstitucionalitat presentat, en el seu dia, contra la Llei de 
Consells.” 
 

S’aprova la proposta per 15 vots a favor (PSOE, UM, PSM, EU-Els 
Verds) i 15 abstencions (PP). 

 
 

“El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de l’Estat a que revisi i 
doti pressupostàriament el complement insularitat dels funcionaris de Mallorca, per tal 
de poder equiparar-lo al que cobren com a complement per residència els funcionaris de 
les Illes Majors de la Comunitat Canària, reconeixent d’aquesta manera el cost afegit de 
la insularitat.” 

 
 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
 

“El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de Mallorca a realitzar 
les accions conduents a l’aprovació de la revisió del PDSGRUM per tal de donar 
solució al tractament dels residus a Mallorca amb els objectius   d’abocament zero i la 
valorització material i energètica dels residus produïts.” 

 
 

S’aprova la proposta per 18 vots a favor (PP, UM), 5 vots en contra 
(PSM, EU-Els Verds) i 7 abstencions (PSOE). 
 
 

“El Ple del Consell de Mallorca manifesta el seu suport al Tractat pel que 
s’estableix una Constitució per a Europa i fa una crida al poble de Mallorca perquè 
participi al Referèndum del proper dia 20, votant sí al text proposat en tant en quant 
suposa una passa ferma per la necessària unitat europea i un avanç pel reconeixement de 
la nostra identitat nacional.” 
 

S’aprova la proposta per 25 vots a favor (PP, PSOE, UM), 3 vots en 
contra (PSM) i 2 abstencions (EU-Els Verds) 
 



“Fer les actuacions i posar els mitjans necessaris per difondre el Pla 
Territorial de Mallorca, per informar  als ciutadans segons el seu contingut i aplicació i 
per assessorar i donar suport als Ajuntaments per tal que puguin adaptar el seu 
planejament al Pla Territorial.” 
 

 S’aprova la proposta per 18 vots a favor (PP, UM) i 12 abstencions 
(PSOE, PSM, EU-Els Verds) 

 
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL  GRUP  PSOE. 
 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 
SOBRE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER TAL DE MILLORAR LA DOTACIÓ 
ECONÒMICA ALS SERVEIS QUE SÓN DE COMPETÈNCIA  MUNICIPAL. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA , com a portaveu del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat sobre 
política general del Consell de Mallorca, presenta per a debatre al proper Ple  la següent 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca crearà una Comissió per tal d’elaborar un projecte per dotar 
econòmicament els serveis que són competència municipal i dels quals el Consell de 
Mallorca n’està prestant servei actualment, per tal de reforçar la tasca dels mateixos 
Ajuntaments, dotar econòmicament aquests serveis i evitar la duplicitat en la gestió, a 
través d’un ampli programa de Cooperació Municipal”. 
 

 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 
SOBRE EL PROCÉS DE TRANSFERÈNCIA DE LES COMPETÈNCIES 
D’AGRICULTURA I TURISME. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA , com a portaveu del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat sobre 
política general del Consell de Mallorca, presenta per a debatre al proper Ple  la següent 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 



“El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a iniciar el procés de 
transferència de les competències en matèria d’Agricultura i Turisme”.  
 

 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 
SOBRE LA CESSIÓ DE TERRENYS AL’IBAVI. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA , com a portaveu del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat sobre 
política general del Consell de Mallorca, presenta per a debatre al proper Ple  la següent 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca posarà a disposició del Govern de les illes Balears part dels 
seus terrenys urbans o urbanitzables, per tal que l’IBAVI hi promogui habitatges de 
protecció pública.” 
 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 
SOBRE LA SUPRESSIÓ DE L’AUTOVIA INCA-MANACOR DEL PLA DE 
CARRETERES. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA , com a portaveu del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat sobre 
política general del Consell de Mallorca, presenta per a debatre al proper Ple  la següent 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca acorda modificar el Pla de Carreteres en el sentit d’eliminar-hi 
el projecte d’autovia Inca-Manacor, ja que les obres de l’autovia Palma-Manacor, que 
han gaudit d’un ample consens, fan la infrastructura abans esmentada del tot 
innecessària.” 
 

 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 
SOBRE LA NECESSITAT D’UN CONSENS ENTORN AL REGLAMENT 
ORGÀNIC DEL CONSELL DE MALLORCA. 



 
 

Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP DE 
CONSELLERS SOCIALISTES: 

 
ANDREU CRESPÍ PLAZA , com a portaveu del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat sobre 
política general del Consell de Mallorca, presenta per a debatre al proper Ple  la següent 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Ple del Consell de Mallorca insta l’equip de govern a iniciar les converses per tal 
d’arribar a un consens entre totes les forces polítiques sobre la redacció del Reglament 
Orgànic de Funcionament del Consell de Mallorca, i en un breu termini de tems 
presentar una nova proposta de Reglament.” 
 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 
SOBRE LA CONFERÈNCIA DE PRESIDENTS DELS CONSELLS INSULARS. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA , com a portaveu del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat sobre 
política general del Consell de Mallorca, presenta per a debatre al proper Ple  la següent 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a convocar anualment una 
Conferència de Presidents de Consells Insulars, que es reunirien amb el President del 
Govern de les Illes Balears.” 
 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 
SOBRE LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PTI. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA , com a portaveu del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat sobre 
política general del Consell de Mallorca, presenta per a debatre al proper Ple  la següent 

 



PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
“El Consell de Mallorca acorda la creació d’una Comissió de Seguiment amb 
participació de sectors socials representatius (grups ecologistes, col·legis professionals, 
associacions empresarials) per tal de revisar l’actual redacció del Pla Territorial, que 
haurà de presentar en el termini de sis mesos, una proposta de modificació parcial, amb 
l’objectiu d’assolir major consens en torn a l’esmentat Pla.” 
 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 
SOBRE LA CONVOCATÒRIA D’UNA CONFERÈNCIA DE BATLES. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA , com a portaveu del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat sobre 
política general del Consell de Mallorca, presenta per a debatre al proper Ple  la següent 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Ple del Consell de Mallorca insta la Presidenta del Consell a convocar anualment 
una Conferència de Batles i Batlesses per tal d’analitzar la problemàtica municipal a 
Mallorca, en un debat al menys un cop a l’any.” 
 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 
SOBRE LA UBICACIÓ ALS TERRENYS DE SON DURETA DEL NOU HOSPITAL 
DE PALMA. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA , com a portaveu del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat sobre 
política general del Consell de Mallorca, presenta per a debatre al proper Ple  la següent 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca insta el Govern de les illes Balears a mantenir el projecte de 
nou Hospital per Palma a l’ubicació consensuada anteriorment, devora l’actual hospital 
de Son Dureta, i a renunciar a la ubicació a La Real, per les evidents aventatges que té el 
manteniment del projecte original.” 
 



 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 
SOBRE LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’AMPLIACIÓ DEL FERROCARRIL A 
MALLORCA. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA , com a portaveu del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat sobre 
política general del Consell de Mallorca, presenta per a debatre al proper Ple  la següent 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a iniciar la redacció de 
projectes d’ampliació del ferrocarril a Mallorca, per tal de crear alternatives de transport 
públic.” 
 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 
SOBRE LA SEPARACIÓ DE LES COMISSIONS D’URBANISME I PATRIMONI. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA , com a portaveu del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat sobre 
política general del Consell de Mallorca, presenta per a debatre al proper Ple  la següent 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca acorda la separació de les Comissions Insular d’Urbanisme i de 
Patrimoni.” 
 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 
SOBRE LA CREACIÓ DELS CONSELLS SECTORIALS. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES: 
 



ANDREU CRESPÍ PLAZA , com a portaveu del GRUP DE 
CONSELLERS SOCIALISTES, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat sobre 
política general del Consell de Mallorca, presenta per a debatre al proper Ple  la següent 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Ple del Consell de Mallorca insta l’equip de govern de la institució a plantejar una 
proposta de creació de Consells Sectorials dependents de cadascuna de les Conselleries 
executives, amb l’objectiu d’ampliar la participació ciutadana dins aquest Consell.” 
 
 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 
SOBRE EL PLA D’ACTUACIÓ SOBRE LA XARXA VIÀRIA SECUNDÀRIA. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA , com a portaveu del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat sobre 
política general del Consell de Mallorca, presenta per a debatre al proper Ple  la següent 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Ple del Consell de Mallorca insta la Conselleria Executiva d’Obres Públiques a 
redactar un Pla d’actuació sobre la xarxa viària secundària.” 
 
 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 
SOBRE EL PLA D’IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA , com a portaveu del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat sobre 
política general del Consell de Mallorca, presenta per a debatre al proper Ple  la següent 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca elaborarà un Pla d’Igualtat entre homes i dones per a l’illa de 
Mallorca, en coordinació amb l’Institut Balear de la Dona.” 
 



 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 
SOBRE EL PRESSUPOST PARTICIPATIU A L’INSTITUT DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA , com a portaveu del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat sobre 
política general del Consell de Mallorca, presenta per a debatre al proper Ple  la següent 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca acorda iniciar un procés de “pressupost participatiu” en el si de 
l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en el qual es possibiliti la 
participació d’entitats socials en l’elaboració dels pressupost i en la fixació de prioritats 
en la política de benestar social del Consell de Mallorca”. 
 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES 
SOBRE LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ PER ESTUDIAR LA VINCULACIÓ DEL 
CREIXEMENT A HABITATGE DE PREU TAXAT. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA , com a portaveu del GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat sobre 
política general del Consell de Mallorca, presenta per a debatre al proper Ple  la següent 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca acorda la creació d’una Comissió per estudiar la vinculació del 
creixement a habitatge de preu taxat.” 
 
 

El Sr. Crespí (PSOE) explica que les propostes que presenta el seu Grup 
són assenyades, prudents, possibles i lleials. En primer lloc, anuncia que el seu Grup 
considera prudent retirar la proposta de resolució número 7, atès que a la sessió del matí 
s’ha arribat a un acord similar al que es demana a aqueixa proposta. A continuació 
explica que les propostes es poden agrupar en tres blocs. El primer es centra en el marc 
institucional i competencial de la comunitat autònoma i de l’illa de Mallorca. Es demana 



que s’estudiin i evitin les duplicitats i solapaments que hi ha entre les diferents 
administracions i quina ha de ser la millor manera d’exercir les competències que es 
tenen atribuïdes. Així mateix les altres propostes de resolució d’aquest bloc demanen: la 
transferència de les competències d’agricultura i de turisme al Consell de Mallorca, lla 
modificació del Reglament del Consell, la creació d’un mecanisme de coordinació entre 
els Consells i la presidència del Govern de la comunitat, la creació d’un mecanisme 
tipus conferència amb els batles de Mallorca per poder debatre sobre polítiques locals, i 
la creació de Consells sectorials dependents de cada una de les conselleries executives, 
per tal de poder ampliar la participació ciutadana. Prossegueix la seva explicació i 
comenta que el segon bloc fa referència a ordenació del territori, transports, habitatges i 
carreteres i inclou les següents propostes: una que es refereix a posar a disposició de 
l’IBAVI terrenys per construir habitatges de tipus social, una altra que exposa la 
necessitat de modificar el Pla de carreteres, una tercera en què es manifestar el desacord 
amb la ubicació del nou hospital, així mateix es demana la separació de les Comissions 
Insular d’Urbanisme i la de Patrimoni, sense que aquesta demanda vulgui dir que s’han 
d’adscriure a diferents conselleries. Finalment hi ha tres a les quals es demana que 
s’amplii la xarxa ferroviària, que s’actui sobre la xarxa viària secundària, millorant-la i 
senyalitzant-la, i que es vinculi el creixement urbanístic al creixement de l’habitatge de 
preu taxat. Finalment, el Sr. Crespí exposa que hi ha un tercer bloc centrat en temes 
socials integrats per propostes que demanen l’elaboració d’un Pla d’igualtat entre homes 
i dones i que es produeixi una obertura de l’Institut cap el Consell i cap els ciutadans. 

 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup donarà suport a 

totes les propostes de resolució del PSIB-PSOE, exceptuant la 6 i la 8, on s’abstindran 
perquè no tenen molt clara quina pot ser la seva utilitat per Mallorca.  

 
El Sr. Alorda (PSM) anuncia que votaran a favor de totes les propostes 

de resolució, encara que pensa que s’hauria pogut canvia la redacció de les propostes 6 i 
8 per tal de fer-les més possibles.  

 
La Sra. Binimelis (PP) anuncia que votaran a favor de les propostes 1, 

perquè creuen que és bo evitar duplicitats, de la proposta 5 i de la 6. En canvi votaran 
contra la proposta 2, perquè el seu Grup considera que la qüestió de les transferències ha 
de ser molt més ampla, contra la proposta 3, perquè són del parer que ha de ser el 
govern del Consell el que ha de decidir quins terrenys pot posar a disposició del 
Govern, contra la proposta 4, perquè no s’ha d’eliminar el projecte d’autovia Inca-
Manacor. Així mateix votaran contra les propostes 8 i 9, contra la proposta 10, perquè 
troben que el Govern no havia tingut mai un projecte com el que es té ara, contra l’11 
perquè amb l’actual estructura es fa una bona feina. També votaran contra la proposta 
12, perquè opinen que són els consellers executius els que ho han de decidir, contra la 
proposta 13, perquè el departament pertinent ja fa la seva feina, en contra de la proposta 
15, perquè creu que l’Institut elabora el seu pressupost amb els mateixos criteris i 
procediments que la resta d’organismes del Consell i a més ja està en contacte amb les 
diferents entitats socials, i contra la proposta 16. Pel que fa a la proposta 14 la Sra. 
Binimelis proposa una transacció: votaran la proposta si es modifica la redacció de 
manera que digui “el Consell de Mallorca a través de l’Institut establirà els contactes 
oportuns amb l’Institut de la Dona per promoure accions envers la igualtat entre l’home 
i la dona”. 



 
El Sr. Pascual (UM) comenta que moltes de les propostes coincideixen 

amb d’altres que ja s’han debatut. Pel que fa a la proposta número 1 diu que no acaba 
d’entendre molt bé el que es demana, però afirma que si el que es vol és una Comissió 
Informativa que vagi en la línia de la que es va crear el febrer del 2003 de reordenació 
de competències entre el Consell i els ajuntaments, la votaran a favor. Així mateix 
anuncia que el seu Grup votarà a favor de la proposta número 5, perquè l’equip de 
govern sempre s’ha mostrat a favor del consens, de la proposta 6, de la proposta 10, 
encara que, matisa, el Govern ja està fent passes per aconseguir l’ampliació del 
ferrocarril. En canvi explica que votaran contra la proposta número 2, de la 3, perquè, 
creu que d’una manera implícita es demanen els mateixos terrenys que a una proposta 
similar d’EU-Els Verds i per tant votaran en el mateix sentit. Així mateix votaran contra 
la proposta número 4, perquè hi ha uns acords amb el Govern, de la proposta 8 perquè 
creu que el debat polític ja es fa en el Ple, i que els batles ja tenen qui els representi, en 
contra de la 9, perquè creu que s’ha de ser respectuós amb qui té les competències, que 
en aquest cas és el Govern i l’ajuntament de Palma. El Sr. Pascual continua explicant 
que també votaran contra la proposta 11, perquè considera que ja hi ha 2 ponències i 
dues direccions insulars separades, de la 12, perquè no veuen la necessitat d’aquests 
consells, de la 13, perquè considera que les actuacions ja s’establiran el 2006 quan es 
revisi el Pla sectorial. Finalment diu que també votaran contra la proposta 15, que pensa 
ha estat molt ben raonada per part de la Sra. Binimelis, i contra la 16, perquè no és tenen 
competències sobre l’habitatge. Pel que fa a la proposta 14, assenyala que el seu Grup 
votarà si s’accepta la transacció que ha proposat la representant del PP.  

 
El Sr. Crespí (PSOE) explica que no s’accepta la transacció que ha 

proposat la Sra. Binimelis, perquè creu que es canviaria el sentit del que es demana. 
Per una altra part, diu que no entén la postura, que creu divergent, que sobre la cessió 
de terrenys han tingut el Sr. Flaquer i el Sr. Pascual, perquè creu que un ha demanat 
més concreció en quins havien de ser els terrenys, i l’altre en canvi ha demanat que es 
fos més generalista i es retiràs els terrenys que s’havien de cedir. De qualsevol manera, 
opina que es concreti o es generalitzi els únics terrenys viables del Consell són els que 
hi ha entre el Camí de Jesús i General Riera, amb els que, en algun moment, s’haurà 
de fer alguna cosa i creu que una de les millors accions seria posar-lo a l’abast de la 
institució que té competències en matèria d’habitatge taxat. Pel que fa a la proposta de 
resolució número 16 , és del parer que el Consell, encara que no tengui competències, 
si pot adoptar alguna mesura, com, per exemple, qualificar el sòl per tal que només 
pugui ser destinat a habitatges taxat. Finalment, agraeix el suport dels grups que 
votaran a favor de manera majoritària, i lamenta que amb els altres partits no hagin 
pogut arribar a un enteniment total. 

 
El Sr. Pascual (UM) intervé per aclarir que la exposició que ha fet no 

discrepa en absolut de la del Sr. Flaquer, que únicament ha demanat que es retiràs la 
coletilla que feia referència al Camí de Jesús, de manera que la redacció resultant deia 
que el Consell col·laboraria amb altres institucions en matèria d’habitatge taxat, sense 
oferir, per tant, terrenys. 

 
VOTACIÓ DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE 

CONSELLERS SOCIALISTES 



 
 
“El Consell de Mallorca crearà una Comissió per tal d’elaborar un projecte per dotar 
econòmicament els serveis que són competència municipal i dels quals el Consell de 
Mallorca n’està prestant servei actualment, per tal de reforçar la tasca dels mateixos 
Ajuntaments, dotar econòmicament aquests serveis i evitar la duplicitat en la gestió, a 
través d’un ampli programa de Cooperació Municipal”. 
 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
“El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a iniciar el procés de 
transferència de les competències en matèria d’Agricultura i Turisme”.  
 

Es rebutja la proposta per 12 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 
 
 
“El Consell de Mallorca posarà a disposició del Govern de les illes Balears part dels 
seus terrenys urbans o urbanitzables, per tal que l’IBAVI hi promogui habitatges de 
protecció pública.” 
 

Es rebutja la proposta per 12 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 
 
“El Consell de Mallorca acorda modificar el Pla de Carreteres en el sentit d’eliminar-hi 
el projecte d’autovia Inca-Manacor, ja que les obres de l’autovia Palma-Manacor, que 
han gaudit d’un ample consens, fan la infrastructura abans esmentada del tot 
innecessària.” 
 

Es rebutja la proposta per 12 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 
 
“El Ple del Consell de Mallorca insta l’equip de govern a iniciar les converses per tal 
d’arribar a un consens entre totes les forces polítiques sobre la redacció del Reglament 
Orgànic de Funcionament del Consell de Mallorca, i en un breu termini de tems 
presentar una nova proposta de Reglament.” 
 
 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 



“El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a convocar anualment una 
Conferència de Presidents de Consells Insulars, que es reunirien amb el President del 
Govern de les Illes Balears.” 
 
 

S’aprova la proposta per 28 vots a favor (PP, PSOE, UM, PSM) i 2 
abstencions (EU-Els Verds) 
 
 
“El Consell de Mallorca acorda la creació d’una Comissió de Seguiment amb 
participació de sectors socials representatius (grups ecologistes, col·legis professionals, 
associacions empresarials) per tal de revisar l’actual redacció del Pla Territorial, que 
haurà de presentar en el termini de sis mesos, una proposta de modificació parcial, amb 
l’objectiu d’assolir major consens en torn a l’esmentat Pla.” 
 

Es retira la proposta. 
 
 
“El Ple del Consell de Mallorca insta la Presidenta del Consell a convocar anualment 
una Conferència de Batles i Batlesses per tal d’analitzar la problemàtica municipal a 
Mallorca, en un debat al menys un cop a l’any.” 
 
 

Es rebutja la proposta per 10 vots a favor (PSOE, PSM), 18 vots en 
contra (UM, PP) i 2 abstencions (EU-Els Verds). 
 
 
“El Consell de Mallorca insta el Govern de les illes Balears a mantenir el projecte de 
nou Hospital per Palma a l’ubicació consensuada anteriorment, devora l’actual hospital 
de Son Dureta, i a renunciar a la ubicació a La Real, per les evidents aventatges que té el 
manteniment del projecte original.” 
 
 

Es rebutja la proposta per 12 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 
 
“El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a iniciar la redacció de 
projectes d’ampliació del ferrocarril a Mallorca, per tal de crear alternatives de transport 
públic.” 
 
 

Empat per 15 vots a favor (PSOE, UM, PSM, EU-Els Verds) i 15 en 
contra. 

 
Es repeteix la votació i hi torna haver empat, per la qual cosa es recorre 

al vot de qualitat de la presidència. S’aprova la proposta. 
 



 
“El Consell de Mallorca acorda la separació de les Comissions Insular d’Urbanisme i de 
Patrimoni.” 
 
 

Es rebutja la proposta per 12 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 
 
“El Ple del Consell de Mallorca insta l’equip de govern de la institució a plantejar una 
proposta de creació de Consells Sectorials dependents de cadascuna de les Conselleries 
executives, amb l’objectiu d’ampliar la participació ciutadana dins aquest Consell.” 
 

Es rebutja la proposta per 12 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots en contra (PP, UM). 
 
 
“El Ple del Consell de Mallorca insta la Conselleria Executiva d’Obres Públiques a 
redactar un Pla d’actuació sobre la xarxa viària secundària.” 
 

Es rebutja la proposta per 12 vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i 
18 vots contra (PP, UM). 

 
 

“El Consell de Mallorca elaborarà un Pla d’Igualtat entre homes i dones per a l’illa de 
Mallorca, en coordinació amb l’Institut Balear de la Dona.” 

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

18 vots en contra (PP, UM). 
 
 

“El Consell de Mallorca acorda iniciar un procés de “pressupost participatiu” en el si de 
l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en el qual es possibiliti la 
participació d’entitats socials en l’elaboració dels pressupost i en la fixació de prioritats 
en la política de benestar social del Consell de Mallorca”. 

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

18 vots en contra (PP, UM). 
 
 

“El Consell de Mallorca acorda la creació d’una Comissió per estudiar la vinculació del 
creixement a habitatge de preu taxat.” 

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

18 vots en contra (PP, UM). 
 
 
 



 
   PROPOSTES  DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PP. 
 

 
Fernando Rubio Aguiló, com a portaveu del Grup de Consellers del 

Partit Popular, i una vegada  conclosa  la  sessió  plenària del debat sobre política 
general  del Consell de Mallorca, presenta  per a debatre al pròxim  Ple  les següents: 

 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIO 
 
 
 

1. Que el Consell de Mallorca continuï tractant la nostra 
llengua com un tret de cohesió i de convivència i en cap cas com un  instrument 
per a la confrontació i la crispació, amb campanyes de conscienciació en positiu 
i atractives per així fomentar el seu ús i coneixement. 

 
 

2. Que el Consell de Mallorca, a través del Pla Territorial de 
Mallorca, faci el possible per conciliar el creixement econòmic amb la protecció 
medioambiental, de tal manera que es puguin conjugar la creixent demanda 
d’habitatges i la preservació del medi ambient com a element essencial per al 
nostre turisme. 

 
 

3. Que el Consell de Mallorca faci el possible perquè ben 
aviat els mallorquins puguin tornar gaudir d’una oferta cultural tan important 
com la que s’ha vengut desplegant des del Teatre Principal. 

 
 

4. Que el Consell de Mallorca continuï amb la seva excel·lent 
tasca d’adequació de la xarxa viària de la nostra illa contribuint així a la reducció 
de la sinistralitat així com en l’augment de la comoditat, mobilitat i seguretat 
dels usuaris. 

 
5. Que el Consell de Mallorca, maldament els constants 

incompliments del Govern Central dels dos convenis de carreteres subscrits amb 
el Govern Balear, assumesqui la seva responsabilitat com ha fet fins ara, 
comprometent-se en qualsevol cas a dur a terme els compromisos adquirits en 
matèria de carreteres. 

 
6. Que el Consell de Mallorca continuï amb la seva tasca de 

conscienciació social perquè les pràctiques de reciclatge i reutilització vagin 
avançant, sense obviar altres mesures avui per avui més realistes per afrontar el 
tema de residus. 

 



7. Que el Consell de Mallorca, des de s’Institut, vagi 
avançant en les polítiques socials adreçades a tots aquells que a dia d’avui, pels 
motius i circumstàncies que siguin, encara no han assolit els nivells de benestar 
social que tots desitjaríem. 

 
8. Que el Consell de Mallorca, des de s’Institut, vagi 

avançant en les polítiques esportives a fi de convertir l’esport en un vehicle 
fonamental en la formació dels nostres joves.” 

 
 

El Sr. Veramendi (PP) destaca que el seu Grup ha presentat 8 propostes 
en positiu i assumibles. La primera d’elles demana que es continui tractant el català com 
una eina de cohesió i fent campanyes per conscienciació en positiu, sense que serveixi 
per fer discriminació. La segona proposta demana que el Consell, a través del Pla 
territorial faci el possible per conjugar el creixement econòmic amb la protecció 
medioambiental, com a factors de benestar social. A la tercera proposta de resolució es 
demana que es faci el possible perquè el Teatre Principal torni obrir les seves portes el 
més aviat possible, sense voler desmerèixer la tasca que fins ara ha estat fent la 
Fundació Teatre Principal. La quarta proposta de resolució demana que el Consell 
continuï duent endavant la tasca d’adequació de la xarxa viària de Mallorca. La 
cinquena proposta demana que el Govern central assumeixi les seves responsabilitats i 
compleixi amb els compromisos adquirits en matèria de carreteres. La sisena proposta 
demana que es continuïn amb accions de conscienciació social respecte al reciclatge, 
però sense oblidar altres mesures més realistes per afrontar la qüestió dels residus. La 
setena proposta de resolució demana que el Consell, a través de l’Institut, vagi avançant 
en les polítiques socials adreçades als que encara no han assolit els nivells de benestar 
social desitjable. La vuitena demana que el Consell, a través de l’Institut, avanci en les 
polítiques esportives a fi de convertir l’esport en un vehicle fonamental en l’educació 
dels joves. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup votarà a favor 

de la primera proposta, encara que troba que el català mai s’ha emprat com un 
instrument de confrontació. Pel que fa a la segona proposta, votarà en contra per 
l’ambigüetat de la proposta i perquè és incompatible amb la postura del seu Grup. Pel 
que fa a la tercera proposta la votaran a favor. Pel que fa a la quarta proposta diu que 
votaran en contra, perquè no en tenen la mateixa visió, encara que no posaen dubte que 
la xarxa viària ha de ser còmoda i segura. També anuncia que votaran en contra de la 
cinquena proposta perquè creu que el conveni de carreteres no soluciona el problema, al 
contrari, creu que l’agreuja. Pel que fa a la sisena proposta estan totalment en desacord, 
perquè consideren que el que s’està fent és una irresponsabilitat i s’està tudant una 
elevada quantitat de doblers. Finalment, anuncia que votaran a favor de la setena i 
vuitena proposta, perquè estan totalment a favor de tot el que suposi una millora de les 
polítiques socials i esportives, encara que considera que la redacció de les propostes és 
massa vaga i hauria de ser més contundent i decidida. 

 
El Sr. Alorda (PSM) comenta que tenien dubtes pel que fa a la primera 

proposta de resolució, perquè pensa que és desafortunat afirmar que s’utilitza la llengua 
com un element de confrontació, i creu que si algú ha fet un ús partidista de la llengua 



ha estat el Govern. Però, creu que és important donar suport a qualsevol declaració a 
favor de la llengua pròpia, i per això votaran a favor d’aquesta proposta. A la segona 
proposta de resolució votaran en contra perquè no estan d’acord en el contingut del Pla 
territorial. A la tercera proposta de resolució la votaran de manera positiva. A la quarta i 
a la cinquena votaran en contra, malgrat hi hagi polítiques secundàries en matèria de 
carreters en les quals podrien coincidir. Igualment, votaran en contra de la proposta de 
resolució número 6 perquè hi veuen una maniobra de retrocés. Pel que fa als punts 7 i 8 
anuncia que les votaran a favor perquè són partidaris que les polítiques socials avancin, 
encara que consideren que el plantejament és tebi. Finalment diu al Partit Popular que 
en matèria esportiva podrien tenir molts de punts coincidents i creu que s’equivoquen en 
no obrir més l’Institut i fer que es possibiliti l’intercanvi de punts de vista sobre aquesta 
matèria. 

 
El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que votaran a favor de la proposta 

número 1, perquè estan d’acord en el que es demana, i creu que s’hauria de fer extensiu 
a totes les institucions. A la proposta número 2 votaran en contra perquè troben que la 
proposta arriba tard. A la tercera proposta votaran a favor. A la quarta proposta 
s’abstendran, perquè no coincideixen en el tractament general que es fa en la qüestió de 
les carreteres. En el punt 5 no estan d’acord en el contingut, diu que en tot cas hi 
podrien estar d’acord si el que es mencionàs fossin els inconstants compliments del 
Govern balear, i, assegura, tampoc estan d’acord en la redacció, perquè el que pareix 
que demana és que sigui el Consell el que assumeixi els compromisos. També votaran 
en contra de la proposta número 6 perquè el seu Grup és contrari a la filosofia que hi ha 
darrera: considerar que és més realista incinerar que no reciclar. Finalment, votarien a 
favor de les propostes 7 i 8 si s’eliminàs la menció que aquestes polítiques s’han de fer 
des de l’Institut, quan el seu Grup sempre ha estat partidari que aquestes polítiques han 
de ser dirigides pel Consell. 

 
La Sra. Mulet (UM) anuncia que votaran a favor de totes les propostes de 

resolució que ha presentat el Partit Popular. A la primera perquè UM sempre ha estat a 
favor de la llengua i l’ha tractada com un element de cohesió. A la segona votaran a 
favor perquè es té un Pla territorial aprovat i molt clar que té en compte l’equilibri entre 
el creixement econòmic i la protecció del territori. A la tercera també votaran a favor i 
agraeix a tots els partits polítics el suport que donaran. A la quarta proposta donaran el 
suport perquè s’ha fet molta feina i tenen molts clars quins han de ser els objectius. Pel 
que fa a la cinquena, votaran a favor perquè creu que ja és hora que es compleixin els 
convenis que té el Govern central amb el Govern autonòmic. Pel que fa a la sisena 
també votaran a favor perquè considera que s’ha fet una feina molt positiva i s’ha de 
continuar en aquesta línia. Pel que fa a les propostes 7 i 8 les votaran perquè consideren 
que l’Institut és una eina importantíssima de gestió per tal d’intentar donar solucions als 
problemes socials i esportius. 

 
El Sr. Veramendi (PP) afirma que són propostes molt genèriques per les 

qual no s’ha aprofundit en excés. Agraeix a EU-Els Verds el suport que els dóna en els 
punts que votaran a favor. Així mateix comenta que a la segona proposta de resolució el 
PP aposta per l’equilibri, també diu que entén la postura del seu Grup en les propostes 4 
i 5, però observa que és un fet que els ciutadans han preferit el model del PP, finalment 
mostra la seva sorpresa perquè EU-Els Verds no doni suport a la sisena proposta en la 



que es demana que es continuin amb les pràctiques de reciclatge i reutilització. A 
continuació es dirigeix al PSM en els mateixos termes. Igualment agraeix al PSOE el 
suport en la primera i tercera proposta. Pel que fa a la cinquena proposta respon que 
entén la seva postura d’haver de donar suport a un govern central, perquè creu que tots 
en algun moment s’han trobat en la mateixa situació. Pel que fa a la setena i vuitena, diu 
que l’Institut és un organisme autònom del Consell que du a terme les tasques que té 
encomanades. Finalment, agraeix a Unió Mallorquina el seu total suport. 

 
 
VOTACIÓ DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE 

CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
 

“Que el Consell de Mallorca continuï tractant la nostra llengua com un tret de 
cohesió i de convivència i en cap cas com un  instrument per a la confrontació i 
la crispació, amb campanyes de conscienciació en positiu i atractives per així 
fomentar el seu ús i coneixement.” 

 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 

“Que el Consell de Mallorca, a través del Pla Territorial de Mallorca, faci el 
possible per conciliar el creixement econòmic amb la protecció medioambiental, 
de tal manera que es puguin conjugar la creixent demanda d’habitatges i la 
preservació del medi ambient com a element essencial per al nostre turisme.” 

 
S’aprova la proposta per 17 vots a favor (PP, UM) i 12 vots en contra 

(PSOE, PSM, EU-Els Verds). 
 

“Que el Consell de Mallorca faci el possible perquè ben aviat els mallorquins 
puguin tornar gaudir d’una oferta cultural tan important com la que s’ha vengut 
desplegant des del Teatre Principal.” 

 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 

“Que el Consell de Mallorca continuï amb la seva excel·lent tasca d’adequació 
de la xarxa viària de la nostra illa contribuint així a la reducció de la sinistralitat 
així com en l’augment de la comoditat, mobilitat i seguretat dels usuaris.” 

 
S’aprova la proposta per 17 vots a favor (PP, UM), 5 vots en contra 

(PSM, EU-Els Verds) i 7 abstencions (PSOE). 
 

“Que el Consell de Mallorca, maldament els constants incompliments del 
Govern Central dels dos convenis de carreteres subscrits amb el Govern Balear, 
assumesqui la seva responsabilitat com ha fet fins ara, comprometent-se en 
qualsevol cas a dur a terme els compromisos adquirits en matèria de carreteres.” 

 
 
S’aprova la proposta per 17 vots a favor (PP, UM) i 12 vots en contra 

(PSOE, PSM, EU-Els Verds). 



 
 

“Que el Consell de Mallorca continuï amb la seva tasca de conscienciació social 
perquè les pràctiques de reciclatge i reutilització vagin avançant, sense obviar 
altres mesures avui per avui més realistes per afrontar el tema de residus.” 

 
S’aprova la proposta per 17 vots a favor (PP, UM) i 12 vots en contra 

(PSOE, PSM, EU-Els Verds). 
 
 

“Que el Consell de Mallorca, des de s’Institut, vagi avançant en les polítiques 
socials adreçades a tots aquells que a dia d’avui, pels motius i circumstàncies 
que siguin, encara no han assolit els nivells de benestar social que tots 
desitjaríem.” 

 
S’aprova la proposta per 22 vots a favor (PP, UM, PSM, EU-Els Verds) i 

7 vots en contra (PSOE). 
 
 

“Que el Consell de Mallorca, des de s’Institut, vagi avançant en les polítiques 
esportives a fi de convertir l’esport en un vehicle fonamental en la formació dels 
nostres joves.” 

 
S’aprova la proposta per 22 vots a favor (PP, UM, PSM, EU-Els Verds) i 

7 vots en contra (PSOE). 
 

 
 
DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
El Sr. Alorda (PSM) explica que comprèn que hi ha ocasions en què una 

proposta és realment urgent, com el cas que ha exposat el Sr. Flaquer sobre la 
modificació de crèdit, però en canvi pensa que no és acceptable que temes com 
l’aprovació d’unes bases de l’Institut no passin per la única Comissió Informativa que 
es té.  

 
La Sra. Rado (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà en contra de la 

inclusió per via d’urgència de les bases de subvencions de l’Institut, perquè considera 
que això és una feina de gestió ordinària de l’Institut i de cap manera s’ha de dur per via 
d’urgència. Finalment, demana que, per transparència de l’Institut i del Consell, es retiri 
aquest punt i es tramiti per la via ordinària. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) demana si són dos els punts que s’han 

de veure mitjançant despatx extraordinari o són més, perquè la referència del Sr. Alorda 
a una modificació de crèdit els ha confòs. 

 



La Sra. presidenta respon que només són dos els punts que s’han de 
tractar: les bases de convocatòries d’ajudes a la gent gran i el recurs que ha presentat la 
Sra. Joana Domenge. 

 
 
El Sr. Serra (PP) està d’acord en que aquest punt forma part de la gestió 

ordinària de l’Institut i explica que hi havia un compromís per part de l’Institut en 
convocar aquestes ajudes en el primer trimestre de l’any. Però, per part del col·lectiu 
s’ha fet saber la necessitat que aquestes línies d’ajuda es convoquin abans, i per tant 
l’Institut ha volgut atendre la demanda de l’esmentat col·lectiu, que representa més de 
50.000 persones  

 
El Sr. Crespí (PSOE) demana que els dos punts es votin per separat. 
 
En primer lloc es procedeix a votar la inclusió de les bases de 

subvencions en matèria de promoció de la gent gran. 
 
S’aprova la inclusió per 17 vots a favor (PP, UM), 9 vots en contra 

(PSOE. EU-Els Verds) i 3 abstencions (PSM-EN). 
 
En segon lloc es procedeix a votar la inclusió del recurs de la Sra. Joana 

Domenge 
 
S’aprova la inclusió per 17 vots a favor (PP. UM), 5 vots en contra 

(PSM-EN, EU-Els Verds) i 7 abstencions (PSOE). 
 
 
PRIMER PUNT.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES 

REGULADORES DE LES SUBVENCIONS ECONÒMIQUES DEL SERVEI DE 
PROMOCIÓ DE LA GENT GRAN, DIRECCIÓ ÀREA PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL PER A L'ANY 2005. SECTOR GENT GRAN. 

Es dóna compte de la següent proposta del Sr. President de l’Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca: 

“El Consell Insular de Mallorca té atribuïdes competències en matèria 
d'Acció Social, en virtut d'allò establert a la Llei 12/1993, de 20 de desembre, 
d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i 
assistència social, un dels objectius de la qual és la concessió i gestió de les subvencions 
i ajudes amb finalitats assistencials a persones físiques i a centres o entitats per a 
beneficiaris residents a l'àmbit territorial de cada un dels consells sobre matèries de 
tercera edat. 

Atès que el Consell de Mallorca en sessió de 15 de setembre de 2003 
(BOIB núm. 133, de 23.09.03) va aprovar definitivament la constitució de l'Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca, el qual té com objecte fonamental, d'acord amb 
l'art. 2.1 dels Estatuts de l'Institut aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca, 
l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per 
qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de Serveis Socials i Esports. 



Atès que d'acord amb allò que disposa l'art. 7.r) dels estatuts de l'Institut 
de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, li correspon al president de l'Institut la 
proposició al Ple del Consell de Mallorca de l'aprovació de les bases reguladores de les 
ajudes i subvencions públiques. 

Atès l'informe del tècnic responsable del Servei de Promoció de la Gent 
Gran de l'Institut, de data 15 de gener de 2005, en el qual proposa que es procedeixi a la 
tramitació de l'aprovació de les bases reguladores d'ajudes i subvencions econòmiques 
pel programes Sector Gent Gran, promogut per la Direcció d'Àrea de Promoció 
Sociocultural de l'Institut. 

Atès l'informe jurídic favorable, de data 01 de febrer de 2005. 

Per tot el que s'ha exposat, el president de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca, proposa al Ple del Consell de Mallorca la següent 

PROPOSTA D'ACORD 

Aprovar les bases reguladores de les ajudes i subvencions econòmiques 
del programa Sector Gent Gran, promogut per la Direcció d'Àrea de Promoció 
Sociocultural de l'Institut que s'adjunten a la present proposta, atesos els informes 
justificatius del tècnic responsable de 15 de gener de 2005, i l'informe jurídic favorable 
de 1 de febrer de 2005.” 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) opina, com els altres portaveus, que no 

és correcta la manera com es duen a aprovació aquests temes i considera que, o bé és 
una mostra de la manca de planificació de l’Institut, o bé que s’intenta evitar la 
fiscalització de l’oposició, encara que dubta que la causa real sigui aquesta darrera. En 
segon lloc observa que no s’ha tingut temps d’estudiar el contingut de les bases i la 
quantitat que s’hi destina, i atès que és un tema prou important s’hauria d’haver seguit 
un altre sistema d’aprovació. Per tant, diu que el seu Grup votarà en contra de la 
proposta.. 

 
La Sra. Rado (PSOE) explica que el seu Grup ha votat en contra de la 

urgència perquè considera que no són maneres de gestionar l’Institut o qualsevol altre 
organisme públic. Observa que la proposta que es presenta correspon a unes bases 
reguladores d’unes ajudes per promoció sociocultural que es convoquen cada any, per la 
qual cosa considera que el president de l’Institut ho hauria d’haver previst, i per tant no 
entén la manera com s’ha presentat, sense passar per Comissió Informativa, sense que 
es pugui llegir amb calma i sense que el Grup polític ho hagi pogut comentar amb 
possibles col·lectius interessats. Creu que fets com aquest reforen la imatge de l’Institut 
com un ens obscur i amb mala gestió Finalment, assegura que els hauria agradat votar a 
favor de la proposat perquè el seu Grup troba que aquestes subvencions són necessàries 
i útils, però que s’abstindran. 

 
El Sr. Serra (PP) reitera el que havia comentat abans i afegeix que hi ha 

activitats que depenen d’aquestes subvencions. Així mateix, agraeix i reconeix la 
postura del PSOE. Tot seguit, explica que l’únic canvi que s’ha produït respecte a la 
convocatòria de l’any anterior ha estat la retirada d’una ajuda lineal de 600 € que 



s’atorgava a totes les entitats que participaven en el concurs. Aquest any la partida es 
repartirà de manera proporcional entre els projectes d’activitats que es presentin. 
Finalment afirma que aquesta situació ha estat ocasionada per un avanç en la 
planificació de l’Institut. 

 
S’aprova la proposta per 17 vots a favor (PP, UM), 2 vots en contra (EU-

Els Verds) i 10 abstencions (PSOE, PSM-EN). 
 
 
 
SEGON PUNT.- RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER 

LA SENYORA JOANA DOMENGE MESQUIDA   
 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de  Presidència: 
 
“Vist el recurs de reposició interposat per la Sra. Joana Domenge 

Mesquida, presentat en aquest Consell Insular dia 3 de gener de 2005 (amb número de 
registre d’entrada 45, del mateix dia), contra l’acord del Ple del Consell de Mallorca de 
data 15 de novembre de 2004, publicat al BOIB núm. 172, de 04/12/2004, pel qual es va 
aprovar, amb efectes de dia 1 de gener de 2005, la modificació de la relació de llocs de 
treball de la Corporació, que inclou, entre d’altres extrems, la modificació de 
l’adscripció del lloc de feina d’auxiliar d’administració general codi 00034. 

 
Atès l’informe emès pel director insular de Cultura, amb el vist i plau de 

la secretària tècnica i l’informe emès pel Servei Tècnic de Recursos Humans en relació 
amb la sol·licitud formulada. 

 
Atès tot el que s’ha exposat, el conseller executiu de Presidència del 

Consell de Mallorca eleva al Ple la següent proposta d’acord: 
 
Desestimar el recurs de reposició interposat per la Sra. Joana Domenge 

Mesquida, contra l’acord del Ple del Consell de Mallorca, de data 15 de novembre de 
2004, pel qual es va aprovar, amb efectes de dia 1 de gener de 2005, la modificació de 
la relació de llocs de treball de la Corporació, que inclou, entre d’altres extrems, la 
modificació de l’adscripció del lloc de feina d’auxiliar d’administració general codi 
00034. 

 
Tot això d’acord amb els següents antecedents i consideracions: 

 
 

 ANTECEDENTS 
 

Primer.- El Ple del Consell de Mallorca, a la sessió de dia 15 de 
novembre de 2004, va aprovar, amb efectes de dia 1 de gener de 2005, la modificació de 
la relació de llocs de treball de la Corporació (publicada al BOIB núm. 172, de 
04/12/2004), que inclou, entre d’altres extrems, la modificació de l’adscripció del lloc 
de feina d’auxiliar d’administració general codi 00034. Així, a la relació de llocs de 



treball aprovada per a l’any 2004 aquest lloc de feina estava adscrit al Servei de Cultura 
de la Direcció Insular de Cultura del Departament de Cultura. Amb la modificació abans 
esmentada, a partir de l’1 de gener de 2005, el lloc de feina ha quedat adscrit al Museu 
Krekovic, centre que depèn de la Secció de Museus i Belles Arts, que a la vegada està 
inclosa dins el Servei de Cultura de la Direcció Insular de Cultura del Departament de 
Cultura. 

 
Segon.- Mitjançant escrit de data 30 de desembre de 2004, l’Hble. 

consellera executiva de Cultura va informar a la titular de la plaça, Sra. Domenge, del 
canvi d’adscripció del seu lloc de feina.  

 
Tercer.- Mitjançant escrit de data 3 de gener de 2005 (amb número de 

registre d’entrada 45, del mateix dia), la Sra. Domenge va interposar recurs de reposició 
contra l’acord del Ple del Consell de Mallorca de data 15 de novembre de 2004 pel qual 
es va aprovar, amb efectes de dia 1 de gener de 2005, la modificació de la relació de 
llocs de treball de la Corporació, i contra l’escrit de  l’honorable senyora consellera 
executiva de Cultura de 30 de desembre de 2004. A l’escrit sol·licita que es revoquin els 
acords esmentats. 

 
Quart.- En data 12 de gener de 2005, la secretària tècnica de Presidència 

va sol·licitar a la secretària tècnica de Cultura un informe sobre el canvi d’ubicació del 
lloc de treball. En data 21 de gener de 2005 va tenir entrada al registre intern de la 
Direcció Insular de Funció Pública un informe sobre les modificacions efectuades a 
l’RLT en referència als canvis efectuats, emès pel director insular de Cultura amb el vist 
i plau de la secretària tècnica de Cultura. L’informe esmentat té el següent tenor literal: 

 
“Havent pogut comprovar el funcionament de la Direcció Insular de 

Cultura del Consell de Mallorca a través de les seves diverses unitats, fou considerada, 
per part de tots els membres d’aquest equip de govern, la necessitat de fer ús de la 
capacitat que té l’administració per dur a terme una adequada reorganització, regulació i 
distribució del personal adscrit a aquest departament per tal d’optimitzar els recursos 
humans i econòmics públics que la institució del Consell de Mallorca gestiona. 

 
En aquest sentit, i com no pot ser d’altra manera, les diferents 

modificacions en l’organització de la RLLT del Departament de Cultura foren 
canalitzades a través de la proposta de Relació de Llocs de Treball per a l’any 2005. 
Aquí hem de destacar que totes les modificacions efectuades es deuen a una 
reestructuració global efectuada al Servei de Cultura. Com és sabut, un dels punts de la 
proposta de nova RLLT 2005 fou la reorganització de la Unitat de Publicacions, que a 
partir de la entrada en vigor de la RLLT 2005 estarà composada per un Ajudant 
d’Arxiu- Biblioteca i per un Auxiliar de Gestió Econòmica, l’adscripció del qual ve 
motivada per la nova concepció del funcionament d’aquesta unitat, en la que el volum 
de feina més important ve donat, per una banda per la supervisió de l’estil, dels dissenys 
de les col·leccions i pel seguiment de les edicions i les distribucions amb les impremtes 
i amb editorials de les publicacions d’aquesta Direcció Insular i d’altra banda la gestió 
econòmica de les mateixes publicacions (control de pressuposts, facturació, contractes, 
concursos, etc.). Aquesta és una dotació que consideram suficient i adequada per 
atendre el volum de feina que aquesta unitat genera, tenint en compte que es tracta 



d’una Unitat de Publicacions exclusiva d’aquesta Direcció Insular. S’ha de destacar 
també que la Unitat de Publicacions és una de les que genera més gestions de tipus 
econòmic, i per tant més pròpies d’una escala especial com és la d’Auxiliar de Gestió 
Econòmica.  

 
Així doncs, una vegada plantejada la necessitat de l’Auxiliar de Gestió 

Econòmica a la Unitat de Publicacions, i comprovant que en aquest departament tenim 
adscrita una plaça d’Auxiliar de Gestió Econòmica (codi 00070) al Museu Krekovic 
(centre que depèn directament d’aquesta Direcció Insular), els òrgans de govern 
d’aquest departament varen considerat adequat establir l’adscripció de l’Auxiliar de 
Gestió Econòmica (codi 00070) a la Unitat de Publicacions per tal de cobrir les abans 
esmentades necessitats d’aquesta unitat.  

 
De la mateixa manera, els òrgans de govern del Departament de Cultura, 

no volent reduir en cap cas la plantilla del Museu Krekovic, consideraren adequada 
l’adscripció d’un Auxiliar d’Administració General a l’esmentat museu, considerant així 
suficientment cobertes les necessitats del servei. Pel que a l’elecció de la plaça de 
l’Auxiliar d’Administració General (codi 00070) es refereix, va optar-se per aquesta 
plaça perquè han desaparegut al servei de cultura les funcions que aquesta plaça cobria, 
com són, entre d’altres, l’eliminació del Registre del Servei de Cultura, centralitzant-se 
aquest en el Registre del Departament, i centralitzant-se també, totes les tasques 
pròpiament administratives que realitzava, en els serveis administratius i generals del 
propi departament. De la mateixa manera, s’ha de tenir en compte, tal com abans s’ha 
explicat, que la prefectura del Servei de Cultura no requereix l’assistència de cap 
auxiliar d’administració general que li sigui propi, ja que les seves necessitats poden ser 
perfectament cobertes pel personal adscrit als serveis administratius i generals d’aquest 
departament. Recordem també que la pròpia RLLT existeixen altres serveis que no 
disposen de plaça d’auxiliar administratiu pròpia, fent ús dels respectius serveis 
administratius generals del propi departament.   

 
Per altra part, vull aclarir també que en cap cas s’ha pretès substituir a 

la nova RLLT 2005 un Auxiliar d’Administració General per un Tècnic de Grau Mig de 
Normalització Lingüística. El fet que a la nova RLLT figuri al Servei de Cultura un 
Tècnic de Grau Mig no implica en cap cas que aquest Tècnic de Grau Mig hagi de dur 
a terme les funcions i la feina de secretaria del Cap de Servei de Cultura que abans 
duia a terme l’Auxiliar d’Administració General que figurava a l’anterior RLLT 2004. 
Així doncs, mereix la pena explicar que les funcions exclusives del Tècnic de Grau Mig 
que figura a la RLLT 2005 (codi 00090) seran dur a terme les correccions de qualsevol 
escrit generat per aquest departament, ja que el Servei de Normalització Lingüística 
passa a dependre orgànicament d’un altre departament del Consell de Mallorca. Fou 
amb l’objectiu únic d’atendre les necessitats de normalització lingüística i del volum de 
textos per corregir que genera el Departament de Cultura que es va considerar adient 
l’adscripció d’aquest Tècnic de Grau Mig al Servei de Cultura i no per al Cap de 
Servei de Cultura. Reiteram que en cap cas s’ha efectuat cap modificació amb 
l’objectiu ni amb la intenció de substituir l’Auxiliar d’Administració General que abans 
hi havia adscrit en aquest servei. D’altra banda, ja s’ha explicat en un paràgraf 
anterior del present informe que es considera per part de l’equip de govern d’aquest 



departament que la prefectura del Servei de Cultura no requereix l’assistència de cap 
auxiliar d’administració general que li sigui propi. 

 
Vull fer especial esment i recordar que tots aquests canvis d’adscripció 

es varen dur a terme tenint en compte que no impliquen cap canvi de localitat (Palma), 
tal com figura en el capítol corresponent de la mateixa RLLT. Aquests òrgans de 
cultura volen deixar constància del convenciment que s’ha fet una modificació de la 
RLLT seriosa i modèlica, ja que quasi amb els mateix personal es cobriran més àmbits 
del Servei de Cultura.” 

 
 

CONSIDERACIONS 
 

Primera.-  En primer lloc cal analitzar el tipus de modificació que, 
mitjançant l’aprovació de la modificació de l’RLT, s’ha efectuat. Sens dubte es tracta 
d’un canvi de lloc de treball dins el mateix Departament i fins i tot, dins el mateix 
Servei. Així el lloc de feina ha estat traslladat, dins el mateix Servei de Cultura, al 
Museu Krekovic, centre que depèn de la Secció de Museus i Belles Arts, que a la 
vegada està inclosa dins el Servei de Cultura. D’altra banda, resulta palès que el canvi 
del lloc de feina s’ha efectuat sense sol·licitar prèviament el consentiment de la persona 
titular. 

 
Cal analitzar, doncs quins són els requisits que exigeix la normativa 

vigent perquè l’Administració, en exercici de la potestat d’organitzar internament els 
seus serveis, pugui disposar el canvi d’adscripció d’un lloc de treball i del funcionari 
que l’ocupi, en els termes expressats.  

 
La normativa aplicable és, d’una banda la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de 

mesures per a la reforma de la Funció Pública, concretament l’article 20.c in fine de diu 
que “Las Administraciones públicas podrán trasladar a sus funcionarios, por 
necesidades de servicio, a unidades, departamentos u organismos públicos distintos a 
los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo  y 
provincia e isla de destino y modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de 
trabajo de los que sean  titulares. Cuando el nuevo destino implique cambio del término 
municipal de residencia, los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones 
establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos en territorio nacional.”. 
D’altra banda, també és aplicable l’article 61 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, 
pel qual s’aprova el reglament general d’ingrés del personal al servei de l’administració 
general de l’estat i de provisió de llocs de feina i promoció professional dels funcionaris 
civils de l’administració general de l’estat, que amb el mateix sentit que l’anterior, diu 
“Los Departamentos ministeriales y Organismos Autónomos y Entidades Gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social podrán disponer la adscripción de los puestos 
de trabajo no singularizados y de los funcionarios titulares de los mismos a otras 
unidades o centros  

Si la adscripción supusiera cambio de municipio, solamente podrá 
llevarse a cabo con la conformidad de los titulares de los puestos, sin perjuicio de lo 
establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre. 



Cuando la adscripción suponga cambio de Departamento ministerial 
podrá llevarse acabo por el Ministerio para las Administraciones Públicas en las 
condiciones establecidas en los párrafos anteriores.” 

 
De la simple lectura dels preceptes es desprèn que en el supòsit de canvi 

d’adscripció d’un lloc de treball i del funcionari que en sigui titular dins d’un mateix 
departament l’únic requisit legalment exigible és el de que es faci per necessitats del 
servei. En el cas que ens ocupa s’ha emès un informe pel director insular de Cultura 
amb el vist i plau de la secretària tècnica de Cultura en el que explica que els canvis han 
vengut motivats per una reorganització de la Unitat de Publicacions del Servei de 
Cultura. D’una banda, la necessitat de dotar a la Unitat de Publicacions d’un auxiliar de 
gestió econòmica per dur a terme tasques pròpies de la seva categoria, i de l’altra, la 
necessitat de mantenir el mateix nombre de personal existent del Museu Krekovic, 
juntament amb l’eliminació del Servei de Cultura de les funcions que venia fent 
l’auxiliar administratiu traslladat (registre de cultura, etc.), han motivat el canvi. Per 
tant, de l’informe esmentat es desprèn que el canvi no va ser en cap cas arbitrari, sinó 
motivat per necessitats del Servei. 

 
Segona.-  Quant a la comunicació a la treballadora del canvi 

d’adscripció, s’ha d’entendre efectuat amb la publicació al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears  de la modificació de l’RLT, que es va fer efectiva al BOIB núm. 172, de 4 de 
desembre de 2004. Això no és obstacle perquè la consellera executiva de Cultura pugui 
informar a un treballador adscrit al seu Departament del canvi efectuat. Per tant, i als 
efectes de resolució, el recurs s’ha d’entendre interposat contra l’acord del Ple pel qual 
s’aprova la modificació de la plantilla. L’escrit de data 30 de desembre de 2004 signat 
per la Consellera s’ha d’entendre com el que és, un simple escrit informatiu de l’acord 
adoptat pel Ple, però no una resolució que disposa el canvi d’ubicació del lloc.” 

 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) anuncia el vot contrari al recurs perquè 

s’ha donat la documentació amb molt poca antelació, sense explicació dels antecedents i 
perquè és un tema prou important com per ser explicat a Comissió Informativa. Tot això 
ha fet que no s’hagi tingut ocasió de comentar-ho amb els sindicats i obtenir informació 
de primera mà. Així mateix, comenta que els hi ha arribat que en el Departament de 
Cultura hi ha una mala comunicació entre l’equip directiu i els treballadors. Finalment, 
anuncia que el seu Grup votarà en contra, sobre tot per la manera com s’ha realitzat la 
tramitació. 

 
El Sr. Alorda (PSM) lamenta la manera com s’ha gestionat aquest tema, 

sobre tot perquè afecta a persones. Demana al conseller que es retiri i que es dugui a la 
Comissió Informativa, on es podran donar tots els antecedents i explicacions. Així 
mateix opina que aquest cas es pot contextualitzar en les denúncies greus i dures que 
han fet els sindicats sobre casos de mobbing en el Departament de Cultura. A més, en 
aquest cas concret considera que hi ha un factor afegit i que no hauria d’haver 
condicionat cap actuació, i és el fet que a l’anterior legislatura aquesta funcionària de 
carrera va ocupar un càrrec de lliure designació a Vicepresidència.  

 



El Sr. Crespí (PSOE es queixa perquè un tema tan delicat es tracti 
d’aquesta manera, sense informació. Creu que en tots els seus anys de conseller no 
s’havia donat una situació com aquesta. Assegura que, atès que el seu Grup no veu gens 
clar el cas, s’abstindran. 

 
El Sr. Buils (UM) diu que el sorprèn les valoracions polítiques que s’han 

fet d’aquest cas. Recorda que el recurs que es presenta és contra un acord de Ple que fa 
referència a un catàleg de llocs de treball negociat i aprovat i a un canvi de lloc de 
treball que es fa dins la mateixa direcció insular, del mateix Departament i en el mateix 
municipi. El Sr. Buils considera que la potestat organitzativa del Ple, reconeguda per 
sentència judicial, permet aquests canvis i així mateix els informes jurídics confirmen 
que el que s’ha produït ha estat únicament un canvi d’ubicació. A continuació, explica 
que el fet que es dugui a Ple per via d’urgència és per resoldre una qüestió tant clara. 
Finalment i pel que fa a les acusacions de mobbing creu que els que la fan les haurien de 
demostrar i si consideren que són certes, presentar una denúncia en els tribunals. 

 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) respon al Sr. Buils que no hi ha intenció 

de polititzar, però que la decisió està en l’àmbit polític. A continuació, comenta que li 
sembla molt bé que ho tengui tant clar, perquè és el responsable de l’àrea, però ha 
d’entendre que l’oposició fins fa mitja hora ni tan sols tenia coneixement de l’existència 
d’aquest recurs i, puntualitza, així no és manera de fer les coses. Així mateix li assegura 
que si aquest tema hagués passat per Comissió Informativa i fos raonable, el seu Grup 
hauria pogut votar a favor. Tampoc entén perquè, si el tema està tan clar, s’ha de 
resoldre de manera tant ràpida. Conclou la seva intervenció suggerint que, si el 
problema és que no basta el temps, es convoquin més Comissions Informatives. 

 
El Sr. Alorda (PSM) comença la seva intervenció assegurant que aquesta 

situació és una mostra més de la necessitat que es convoquin més plens per poder 
debatre. A continuació diu al Sr. Buils que hi ha qüestions, sobre tot les que afecten a 
persones, que es preferible que es tractin a Comissió Informativa, perquè sinó es creen 
situacions incòmodes i innecessàries. Pel que fa al mobbing li assegura que ho ha 
recollit de les denúncies que han fet els sindicats. Per altra part, observa que és necessari 
separar dues qüestions: la relació de llocs de treball, sobre la que és conscient que s’ha 
treballat molt, encara que assegura que això no vol dir que el seu Grup hi estigui 
d’acord, de les conseqüències que la relació de llocs de treball té sobre les persones. 
Així mateix considera que quan s’han de produir canvis en un Departament hi ha prou 
mecanismes que permeten respectar el dret dels funcionaris de carrera, i respectar la tria 
que aquest ha fet en el moment de la provisió. En aquest cas creu que no s’han cercat 
aquests mecanismes i fins i tot gosa a pensar que els canvis de la RLLT, tal com s’han 
produït, poden perjudicar als treballadors. Finalment, considera que val la pena fer 
esforços per garantir el dret a l’autorganització dels Departaments, però també per 
garantir els drets dels treballadors. Conclou la seva intervenció afirmant que li agradaria 
poder parlar de tot això amb els tècnics, ja que pareix que tot està tan clar. 

 
El Sr. Crespí (PSOE) creu que el Sr. Buils hauria d’haver parlat en 

primer lloc i així possiblement s’haurien estalviat les intervencions dels representants 
del grups. En primer lloc, li diu que la ignorància genera por i fa veure fantasmes. Els 
representants de l’oposició no han tingut temps d’estudiar el contingut del que s’ha de 



votar, i és lògic que aquesta “nocturnitat” faci pensar que també hi ha alevosia. En 
segon lloc, diu que tampoc seria la primera vegada que un tribunal tiri per avall una 
modificació de catàleg perquè no es justificable tècnicament. No vol dir que aquests 
sigui el cas, però és possible pensar-ho. A continuació considera que és difícil no 
polititzar aquesta situació, perquè qualsevol acció que es faci en el Ple és té la 
consideració de política. Així mateix assegura que la cautela per part del Sr. Buils fa 
que el seu Grup no pugui donar suport a una qüestió que, tramitada d’altra manera, amb 
temps per poder-la estudiar i fer les consultes pertinents, hauria pogut tenir una altra 
resolució. Per altra part, no entén perquè si el recurs va entrar el 3 de gener, s’ha torbat 
tant i ha hagut d’entrar en el Ple per via d’urgència. Per totes aquestes qüestions anuncia 
que el seu Grup s’abstindrà. 

 
El Sr. Buils (UM) reconeix que la Sra. Tugores i el Sr. Crespí no han 

polititzat el tema, perquè en cap manera han dit que aquesta persona havia ocupat 
càrrecs de lliure designació. Entén que l’oposició no hagi tingut temps per llegir els 
documents, però els recorda que ells també presenten mocions per via de despatx 
extraordinari en les mateixes condicions. També justifica el fet de presentar aquesta 
qüestió per via d’urgència perquè creu que un tràmit administratiu tan senzill no té 
perquè esperar un mes a resoldre’s, aparts de que vulneraria els drets de la persona. 
Finalment, acusa al Sr. Alorda d’estar embullant la situació. 

 
S’aprova la proposta per 17 vots a favor (PP, UM), 5 vots en contra 

(PSM-EN, EU-Els Verds) i 6 abstencions (PSOE). 
 
 
PRECS I PREGUNTES. 
 
PUNT 12.- PREGUNTA DE L’HBLE. SRA. BÁRBARA BUJOSA 

DIRIGIDA A L’HBLE. SRA. CONSELLERA EXECUTIVA DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA (ADAPTACIÓ LLEI DE MUSEUS). 

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

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

 
- Quan començarà el Departament de Cultura a fer passes per 

adaptar-se a la Llei de Museus?”  
 
 
La Sra. Bujosa (PSM) formula la pregunta en els seus termes. 
 
La Sra. Mulet (UM) explica que el seu Departament en aquest temps ha 

fet feina. Recorda que la Llei de museus exigeix que en primer lloc es crei la Comissió 
Tècnica Insular de Museus, que ja està preparada per ser presentada en el Ple del mes de 
març. Així mateix, explica que el Grup parlamentari d’Unió Mallorquina ha demanat 
una modificació a la Llei de museus, per tal de demanar que s’amplii el termini per fer 
el Pla museístic. 

 



 
PUNT 13.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. ANTONI ALORDA 

DIRIGIDA A L’HBLE. SR. CONSELLER EXECUTIU DEL DEPAR TAMENT 
DE MEDI AMBIENT (LAND ART EN ZONES RURALS). 

 
“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. 

 
- No considera el senyor Conseller més apropiada una intervenció 

tipus land art en  zones rurals sense un especial interès properes a zones turístiques, en 
comptes d’actuar en plena Serra de Tramuntana, en indrets de gran interès paisatgístic?” 

 
El Sr. Alorda (PSM) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Borràs (UM) explica que és un tema en el que s’està començat a 

treballar. Opina que reduir aquest tipus d’actuacions a zones degradades és una mica 
exagerat. En tot cas és del parer d’estudiar bé les coses, perquè les coses ben fetes es 
poden situar a qualsevol lloc. 

 
 
PUNT 14.- .- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. ANTONI ALORDA 

DIRIGIDA A L’HBLE. SR. CONSELLER EXECUTIU DEL DEPAR TAMENT 
TERRITORI  (CAMPS GOLF MUNICIPI CALVIÀ). 

 
 
“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. 

 
- Té intenció el Consell de Mallorca d’autoritzar quatre nous camps de golf amb 

hotel inclòs en el municipi de Calvià?” 
 

 
El Sr. Alorda (PSM) retira la pregunta. 
 
 
PUNT 15.- PREGUNTA DE L’HBLE. SRA. MAGDALENA 

TUGORES BAUTISTA DIRIGIDA A L’HBLE. SR. BARTOMEU VI CENS 
(PARC ARQUEOLÒGIC A SON REAL). 

 
“M. Magdalena Tugores Bautista, com a portaveu suplent 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’Honorable Bartomeu Vicens: 

 
Davant informacions aparegudes en premsa d’un projecte per convertir 

Son Real en un “parc arqueològic”, emprant fons obtinguts amb la “targeta  verda”, i 



donades les atribucions dels Consells Insulars en matèria de conservació del patrimoni 
(Llei del Partimoni Històric de les Illes Balears), demanam: 

 
Quin coneixement té l’honorable conseller del “parc arqueològic” que 

s’ha proposat fer a Son Real? 
 
Quina consideració li mereix aquest projecte? 
 
Quina serà la implicació del CIM en la gestió d’aquest parc?” 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) explica que Son Real és propietat del Govern i que el 

Consell desconeix el projecte al qual es refereix la Sra. Rosselló. 
 
 
PUNT 16.- PREGUNTA DE L’HBLE. SRA. MAGDALENA 

TUGORES BAUTISTA DIRIGIDA A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA  DEL CIM 
(ADQUISICIÓ TORRES DEL TEMPLE). 

 
“M. Magdalena Tugores Bautista, com a portaveu suplent 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’Honorable Presidenta del CIM, M.A. Munar: 

 
Pensa el CIM implicar-se en l’adquisició de les Torres del Temple, 

responent a la petició a tal efecte del tinent de batlle de l’Ajuntament de Palma, Sr. 
Rodrigo de Santos?” 

 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) diu a la darrera Comissió d’Urbanisme es va garantir 

la conservació del Temple impedint que pogués tenir usos residencials, però en cap 
moment es va esmentar la possibilitat de compra, perquè dubta que el pressupost del 
Consell ho pogués assumir. 

 
 
PUNT 17.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. BARTOLOMÉ 

VALLORI DIRIGIDA AL SR. ANTONI SERRA (INICIATIVES M INVAR 
ABANDÓ ESPORTIU). 

 
“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 l’Il·lm. 
President del Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres. 

 
 



Pregunta: 
 
“Tots som conscients que en franja d’edat dels 14 als 16 anys, és a on es 

produeix un major abandó esportiu, li demanam quines iniciatives aporta l’Àrea 
d’esports per tal d’intentar minvar aquest fet?” 

 
 
El Sr. Vallori (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) explica que s’han establert tres línies d’actuació: la 

primera està formada per una sèrie de programes esportius de caire no competitiu, la 
segona són uns programes de tipus recreatiu per tal d’evitar la pressió de la competició i 
en tercer lloc, un programa d’acreditació i formació per a joves . 

 
 
PUNT 18.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. MARIA BINIMELIS 

DIRIGIDA AL SR. ANTONI SERRA (ACTUACIONS CAMP DELS 
DISCAPACITATS). 

 
“Maria Binimelis Amengual, com a consellera 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: 
 
“Ens pot explicar quines actuacions s’han dut a terme recentment en el 

camp dels discapacitats?” 
 
 
La Sra. Binimelis (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) explica que s’han consensuat amb tot el sector les 

places concertades que es financien per part de l’Institut i s’han augmentat 212 places 
de manera que s’atenen 1275 persones amb una inversió 15 900.000 d’euros. 

 
 
PUNT 19.-PREGUNTA DE L’HBLE. SR. ANTONI ALORDA 

DIRIGIDA A L’HBLE. SR. CONSELLER EXECUTIU DE MEDI A MBIENT 
(PREVISIONS PLANS ESPECIALS ÀREES NATURALS D’ESPECIAL 
INTERÈS). 

 
 
El Sr. Alorda (PSM) retira la pregunta. 
 
 



PUNT 20.- PREGUNTA DE L’HBLE. SR. ANDREU CRESPÍ  
DIRIGIDA A L’HBLE. SR. BARTOMEU VICENS (ESTACIONS D EPURACIÓ 
AIGÜES RESIDUALS  URBANITZACIONS). 

 
El Sr. Alorda (PSM) retira la pregunta. 
 
 
PUNT 21.- PREGUNTA DE L’HBLE. SRA. AINA RADO 

DIRIGIDA A L’HBLE. SR. ANTONI SERRA (SITUACIÓ FUNDA CIÓ BALEAR 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE).  
 
 

El Sr. Alorda (PSM) retira la pregunta. 
 
 

El Sr. Alorda (PSM) prega que el Consell actui de manera directa sobre 
les torres de defensa inventariades, de manera que no es limiti només a la declaració de 
BIC. 

 
Es pren nota. 
 

 
S’aixeca la sessió a les vint hores i cinquanta-cinc minuts. De tot el qual 

se n’estén la present acta,  números de 1 al 151, 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,  

 


