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  ACTA   DE  LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE 
  DEL CONSELL   INSULAR    DE    MALLORCA  
  DE    SET   DE    MARÇ   DE   DOS  MIL  CINC. 
 
 
A les onze hores i deu minuts del dia set de març 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, Joan Font Rosselló, 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. 

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

 
El Sr. Miquel Càneves Vanrell s’incorporà en el punt 21è. El Sr. 

Fernando Rubio Aguiló s’absentà en el punt 3r i tornà en el punt 5è; es tornà absentar en 
el punt 8è per retornar en el punt 9è; també va estar absent en la votació de la urgència 
del 1r punt de despatx extraordinari. La Sra. Margalida Rosselló Pons s’absentà en el 
punt 5è i tornà en el punt 6è; es tornà absentar en la votació de la urgència del segon 
punt de despatx extraordinari i retornà en el punt següent. El Sr. Carlos Luis Veramendi 
Mestre s’absentà en el punt 6è i tornà en el punt 8è; també va estar absent en la votació 
de la urgència del 1r punt de despatx extraordinari. La Sra. Caterina Canyelles Marquès 
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s’absentà en el punt 9è i tornà en el punt 10è. El Sr. Antoni Alemany Cladera s’absentà 
en el punt 9è i tornà en el punt 15è. El Sr. Celestí Alomar Mateu s’absentà en el punt 
16è i tornà en el punt 20è. El Sr. Gaspar Oliver Mut s’absentà en el punt i tornà en el 
punt 21è. El Sr. Antoni Alorda Vilarrubias s’absentà en el punt 20è i tornà en el punt 
22è. La Sra. Bàrbara Maria Bujosa Picornell s’absentà en el punt 21è i tornà en el punt 
22è. La Sra. Aina Sebastiana Rado Ferrando s’absentà en el punt 22è i ja no tornà. La 
Sra. Maria Magdalena Tugores Bautista s’absentà en iniciar-se el capítol de Despatx 
extraordinari i ja no tornà. 
 
 

PUNT 1.-APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (31-1-05  I  7-2-05). 
 
S’aproven les dues actes per unanimitat. 
 
A continuació la presidenta llegeix una declaració institucional amb 

motiu del dia internacional de la dona treballadora, aprovada per tots els grups. 
 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN MOTIU DEL DIA 

INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA 
 
“El Dia Internacional de la Dona Treballadora commemora el valor de la 

igualtat, la lluita contra la discriminació per raó de sexe i la necessitat d’eliminar 
qualsevol obstacle que impedeixi que els ciutadans i ciutadanes gaudeixin de les 
mateixes oportunitats. Es tracta no només d’un manament constitucional sinó d’un ferm 
compromís amb la defensa dels Drets Humans. 
 
La celebració del 8 de març ens proporciona, a més, l’ocasió de reconèixer l’esforç i la 
crucial aportació a aquesta reivindicació d’igualtat de les associacions defensores dels 
drets de les dones així com també l’oportunitat que tenim les institucions de reafirmar la 
nostra decidida voluntat per assolir la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 
 
Per aquest motiu, i per la trajectòria de totes dones compromeses en la defensa 
d’aquests valors i aquests drets, consideram imprescindible continuar avançant per 
aquest camí i consolidar, així, les importants transformacions socials que estam vivint, i 
desenvolupar i impulsar noves mesures d’ordre públic i social i de canvis de mentalitats. 
 
Tot això des de la constatació de l’existència al nostre entorn de graus carències 
bàsiques i estructurals que impedeixen al conjunt de les dones desenvolupar en plenitud 
els seus drets com a ciutadanes. 
 
En conseqüència, i des de l’obligació i la responsabilitat dels poders públics, el Ple del 
Consell de Mallorca declara: 
 

1. El seu compromís de col·laboració, en l’àmbit competencial que li és propi, amb 
el Govern de l’Estat i amb el Govern de les Illes Balears per tal que 
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a. Es facin realitat, de manera ràpida i eficaç, totes les mesures previstes a 
la Llei Integral de Mesures Urgents contra la Violència de Gènere 
recentment aprovada per unanimitat al Congrés de Diputats. 

b. S’adoptin mesures per tal d’aconseguir la igualtat de tracte en l’ocupació 
laboral entre homes i dones com a resultat de la incorporació a la nostra 
legislació de les Directives Europees en aquest àmbit. 

c. Es redacti una iniciativa legislativa que suposi un avanç significatiu en la 
conciliació de la vida laboral i familiar a partir d’allò que s’assenyala al 
Llibre Blanc de la Dependència. 

d. Es modifiqui la legislació vigent per estimular i facilitar la participació 
de les dones en els àmbits de presa de decisions, en correspondència amb 
el seu pes demogràfic, assegurant la seva adequada presència a les llistes 
electorals i en l’elecció de càrrecs de responsabilitat pública per part dels 
partits polítics. 

 
2. La seva convicció que només una societat basada en la igualtat entres les 

persones té futur i, essent responsabilitat de tota la ciutadania, fa una crida als 
mallorquins i mallorquines perquè facin seu aquest compromís actuant, en el seu 
àmbit privat, de manera conseqüent.” 

 
 
PRESIDÈNCIA. 

 
 
 

  PUNT 4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM.2  
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’INS TITUT DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA 2005 (CEX-1/05). 
 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

“ Aquesta Presidència, per Providència de dia 9 de febrer de 2005, vista 
la proposta del President de l’ISSEM de 8 de febrer de 2005 i atenent a les necessitats 
que s'hi especifiquen, ordenà la incoació d'un expedient de modificació de crèdits en el 
Pressupost de l’ISSEM de 2005, a l'objecte de poder atendre algunes despeses, les 
partides a les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses en l’esmentat pressupost. 
 

Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen 
preceptiu, el dia 9 de febrer de 2005, en el qual 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 del Consell de 
Mallorca per a 2005 he resolt de proposar al Ple de la Corporació el següent 
 

A C O R D: 
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 “1r.- Aprovar l'expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el 
Pressupost de despeses  l’ISSEM de 2005, d'acord amb el següent detall: 
 

EXPEDIENT NUM. 2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DE L’ISSEM DE  2005 
 
Crèdits extraordinaris (CEX-1/05):  
 
A) Relació d’Augments de crèdits P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Codi    Concepte         Import 
--------------------------------------------------------------------------- 
30.31359.48001 Cruz Roja Española p/ajudes damnificats tsunami 3.000,00€ 
30.31359.48002 Médicos del Mundo p/ajudes damnificats tsunami 3.000,00€ 
30.31359.48003 Ayuda en acción p/ajudes damnificats tsunami 3.000,00€ 
30.31359.48004 Intermon Oxfam p/ajudes damnificats tsunami 3.000,00€ 
00 31359.48005 Unicef p/ajudes damnificats tsunami 3.000,00€ 
00 31359.48006 Acnur p/ajudes damnificats tsunami 3.000,00€ 
 
 TOTAL AUGMENTS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS  18.000,00€ 
 
 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:    
 

1) BAIXES P/ANULACIÓ:  
 
                 Codi   Concepte         Import 
-------------------------------------------------------------------------- 

30.31359.48000 At.benef-assist.programes I serveis A.social 18.000,00€ 
 
 TOTAL baixes p/anulació 18.000,00€  

 
 Total fons finançament crèdits extraordinaris 18.000,00€  
 
 

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”.  

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 5.- ALTERACIÓ DE LA QUALIFICIÓ JURÍDICA 
(DESAFECTACIÓ) DE DUES PORCIONS DE LA PARCEL·LA FOR MADA 
PER L’AGRUPACIÓ DE LES FINQUES SON CASIMIRO, SON BESTARD, 
HORT DE JESÚS, CAN DOMENGE I SON OLIVER. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 
departament d’Economia i Hisenda: 
 

“ ANTECEDENTS 
 

El Consell de Mallorca com a successor de l’Excel·lentíssima Diputació 
Provincial de Balears, segons l’article 4 apartat primer del RD 2873/1979, de 17 de 
desembre, sobre distribució de competències de l’extingida Diputació Provincial de 
Balears, és propietària de les finques següents: 
 

a) Porció de terreny rústic anomenada Can Domenge, d’una superfície aproximada 
de 24.181 m2. Els seus límits són al nord amb el predi Son Oliver, al sud amb 
terrenys on s’ubica l’Hospital Psiquiàtric, a l’est amb la finca anomenada Son 
Casimiro i a l’oest amb Son Oliver i amb terrenys on s’ubica l’Hospital 
Psiquiàtric. S’adquirí per compra a D. Joan March Servera en escriptura 
atorgada a Palma el 10 de març de 1945 davant el notari D. José Vidal Busquets. 

 
b) Porció de terreny rústic anomenada Son Oliver, d’una superfície aproximada de 

104.760 m2. Els seus límits són al nord amb terrenys de Cecilia Zaforteza, al sud 
amb terrenys de Cecilia Zaforteza, a l’est amb la Sèquia d’en Baster i a l’oest 
amb la carretera de Puigpunyent. S’adquirí per compra a la Sra. Margarita 
Esperança Amorós Amorós en escriptura atorgada a Palma el 10 de març de 
1945 davant el notari D. José Vidal Busquets. 

 
c) Porció de terreny rústic anomenada Son Bestard, d’una superfície aproximada 

de 42.618 m2. Els seus límits són al nord amb el predi anomenat Ca l’Ardíaca, 
al sud amb el predi anomenat Son Oliver, a l’est amb el predi anomenat Ca 
l’Ardíaca i sèquies i a l’oest amb el camí del cementiri (avui camí de Jesús). 
S’adquirí per compra al Sr. José Cabot Massot en escriptura atorgada a Palma el 
24 de juliol de 1947 davant el notari D. José Vidal Busquets. 

 
d) Porció de terreny rústic anomenada Son Casimiro, d’una superfície aproximada 

de 15.982 m2. Els seus límits són al nord amb la carretera d’Establiments, al sud 
amb porció cedida a l’antic Institut de la Higiene, a l’est amb la carretera 
d’Establiments i a l’oest amb predis Can Domenge i Cas Jutge. S’adquirí per 
compra al Sr. Miquel Ramon Pons en escriptura atorgada a Palma el 22 de 
setembre de 1948 davant el notari D. Francisco de Paula Massanet. 

 
e) Porció de terreny rústic anomenada Hort de Jesús, d’una superfície aproximada 

de 76.055 m2. Els seus límits són al nord amb el predi Cas Jutge, al sud amb el 
predi Son Vallori, mitjançant el camí de Son Vallorí, a l’est amb el predi Can 
Domenge i a l’oest amb el camí de Jesús. S’adquirí per compra als Srs. 
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Gumersinda Valentín Forteza i Aguiló i Gabriel Fuster Fuster en escriptura 
atorgada a Palma el 19 d’octubre de 1904 davant el notari D. Juan Palou. 

 
 

El 18 d’abril de 1987, mitjançant escriptura atorgada a Palma davant el 
notari Sr. Emilio Mulet Sáez es va procedir a l’agrupació de les cinc finques esmentades 
en l’antecedent fàctic primer, resultant una parcel·la de 263.596 m2, si bé segons 
medició de l’època resultaren ser 264.753 m2i els seus límits, al nord amb l’altra finca 
propietat del Consell de Mallorca, en la que es troba ubicada la Llar de la Infància, la 
Llar de la Joventut, la Llar dels Ancians i amb part del camí de Ca l’Ardíaca, al sud amb 
el camí de Son Vallori i el camí de Jesús, e l’est amb la mateixa finca que al nord i amb 
les parts posteriors de les cases del carrer Caporal Cànaves Costa, finca de Francisca 
Susani, carrer General Riera i parts posteriors de les finques del carrer Soldat Arrom 
Cuart, a l’oest amb el camí de Jesús i camí de Ca l’Ardíaca. Està inscrita al foli 115 del 
tom 2.051 de l’arxiu, llibre 324 de Palma VI finca 17.501, inscripció primera. 
 

Mitjançant Decret 193/1996, de 25 d’octubre, d’assumpció per la CAIB 
dels centres hospitalaris dependents del Consell de Mallorca i d’organització de 
l’exercici de competències sobre els mateixos es va cedir a la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears aproximadament la meitat de l’immoble resultant de l’agrupació. 
 

La finca descrita en l’antecedent segon es troba inscrita en l’epígraf 8 
núm. de registre 595 de l’Inventari de Béns i Drets del Consell de Mallorca, sent la seva 
qualificació la de bé demanial de servei públic afecte al servei públic sanitari. 
 

Vistes les actuacions que, dutes a terme per l’Ajuntament de Palma, han 
alterat la realitat física (divisió de la finca agrupada) i jurídica (el PGOU de Palma de 23 
de desembre de 1998 altera l’ús assignat a algunes zones d’aquesta finca). 
 

Atès l’informe del Tag de Patrimoni de 17 de febrer de 2005 amb el 
vistiplau del Secretari General de la Corporació. 
 

Atès l’informe de la Sra. Interventora General de data 18 de febrer de 
2005. 
 

El Conseller Executiu del Departament d’Economia i Hisenda eleva, 
previ dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes, al Plenari del Consell 
de Mallorca, en virtut de l’article 8.1 de la Llei 8/2000 de Consells Insulars, la següent 
proposta d’ 

ACORD 

1.- Aprovar l’alteració de la qualificació jurídica de les parcel·les 
següents, desafectandoles del domini i del servei públic, quedant qualificades com a 
béns patrimonials: 
 

a) La porció de la finca delimitada al nord pel carrer Uruguai, al sud amb la part de 
la finca cedida a la CAIB on s’ubica l’Hospital Psiquiàtric, a l’est amb el centre 
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CIPRES i part del carrer Uruguai i a l’oest amb el camí de Jesús i amb part del 
carrer Uruguai. Ocupa una superfície aproximada de 46.204 m2. S’assenyala al 
plànol adjunt coma a parcel·la A. 

 
b) La porció de la finca delimitada al nord per l’antiga finca Ca l’Ardiaca, on 

actualment s’ubiquen els centres de serveis Llar de la Infància, Llar de la 
Joventut i Llar d’Ancians, i amb el Parc de Vies i Obres, al sud amb el carrer 
Uruguai, a l’est amb les finques posteriors del carrer Caporal Cànaves Costa i a 
l’oest amb el poliesportiu de Sant Ferran i part del camí de Ca l’Ardiaca. 
Aquesta porció de terreny exclou expressament el poliesportiu de Sant Ferran i 
el Parc de Vies i Obres i inclou les pistes d’atletisme construïdes amb motiu de 
la celebració de la Universiada ’99 i l’illa incompleta que limita amb les finques 
ubicades al carrer Caporal Cànaves Costa. Ocupa una superfície aproximada de 
64.724 m2. S’assenyala al plànol adjunt com a parcel·la B. 

 
2.- Sotmetre a informació pública el present acord provisional, durant un 

termini d’un mes, mitjançant el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, a l’objecte de que es presentin les al·legacions que s’estimin pertinents. 

 
3.- Quan hagi transcorregut el termini d’informació pública sense que 

s’hagin presentat al·legacions, o, en el seu cas, es resolguin les al·legacions presentades 
l’acord provisional s’entendrà definitiu. 

 
4.- Una vegada l’acord sigui definitiu es procedeixi a la segregació en 

escriptura pública de  les parcel·les desafectades, a anotar la nova qualificació jurídica 
de les parcel·les en la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets del Consell de Mallorca 
que pertoqui i a la seva inscripció en el Registre de la Propietat. 
 

5.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
 

El Sr. Alorda (PSM) exposa que el seu Grup troba a faltar una 
justificació motivada de per què es demana la desafectació d’aquests terrenys, i 
assenyala que, encara que en els informes de l’expedient s’entreveu el motiu darrer, 
pensa que hauria estat positiu que s’hagués vist l’operació en conjunt. Explica que, per 
una part, és correcte la desafectació, perquè aquests terrenys no estan adscrits a un ús 
públic, però també considera que aquests terrenys tenen una vocació demanial absoluta i 
amb una finalitat clara, com és l’ampliació de Sant Ferran, i pensa que l’ús que s’ha de 
donar a aquests terrenys ha de mantenir aquesta vocació demanial. Assegura que, si 
fossin aquestes les circumstàncies, el seu Grup no tindria inconvenient en votar a favor 
de la desafectació d’aquests terrenys i la posterior cessió a una fundació, i posa com 
exemple la cessió d’aquests terrenys a la Fundació Illesport per a la construcció de la 
voltadora. El problema, explica, és que només es proposa la desafectació sense explicar-
ne la destinació final. Prossegueix la seva exposició, i comenta que la desafectació de 
l’altre bloc de terrenys és més delicada, atès que actualment no és compatible la 
condició de domini i servei públic que els atorga el Consell amb l’ús de residencial 
plurifamiliar amb que els qualifica el Pla General de Palma. Recorda, així mateix, quina 
ha estat la proposta que el seu Grup i d’altres grups de la cambra han presentat per 
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conjugar aquests dos usos: fer habitatge protegit i assegura que si aquesta fos la finalitat 
de la desafectació, es comptaria amb el suport del seu Grup. Però, observa , una vegada 
més, únicament hi ha la sol·licitud de desafectació, sense explicar quina serà la passa 
posterior. Conclou que seria interessant que abans de desafectar-los es debatés el 
conjunt de l’operació, i fins i tot suggereix maneres de donar la millor utilitat a uns 
terrenys amb un valor afegit molt important. Finalment, anuncia que el seu Grup 
s’abstindrà i que en el període d’exposició pública presentarà les al·legacions que 
consideri oportunes. 

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

votació i assenyala que no farà cap comentari més perquè seria repetir els arguments 
que ha donat el Sr. Alorda. 

 
El Sr. Serra (PP) explica que és sabut que es vol fer una gran reforma en 

el polisportiu de Sant Ferran, en col·laboració amb l’ajuntament de Palma i el Govern 
de les Illes Balears i un dels projectes estrella de la reforma és la construcció de la 
voltadora, de la qual fa prou anys que se’n parla. Observa que per portar a terme el 
compromís amb les altres institucions és necessari disposar dels terrenys en les 
condicions pertinents legalment, la qual cosa passa per la desafectació de l’ús públic. 
D’altra banda, assenyala que s’ha de diferenciar la desafectació del que es farà després. 
Troba que avui correspon aprovar la desafectació i que de l’ús que se’ls donarà ja s’en 
parlarà en el seu moment i serà quan els grups polítics podran fer tots els comentaris 
que considerin oportuns. Finalment, puntualitza que a la Comissió Informativa el 
vicepresident ja ho havia comentat i, des del seu punt de vista, ho havia deixat clar. 

 
El Sr. Alorda (PSM) afirma el Sr. Serra ha encertat en el fons de la 

qüestió quan ha dit que una cosa és desafectar els terrenys i l’altra és l’ús que se’ls hi 
donarà. Però ell no està d’acord en que siguin dos temes que es puguin tractar per 
separat, ben al contrari, considera que la decisió de desafectar o no ha de dependre de 
l’ús que es vulgui donar als terrenys i de la justificació que es doni. Així mateix, reitera 
l’actitud favorable a la cessió de part dels terrenys a la fundació Illesport per a la 
construcció de la voltadora, la qual cosa faria que restassin vinculats a un ús públic. A 
continuació, es centra en la donació de terrenys públics a organismes no vinculats a un 
àmbit no territorial, com les fundacions i considera que la fórmula correcta seria la de 
cessions demanials, perquè d’altra manera els terrenys resten desprotegits. Finalment es 
refereix al segon bloc de terrenys dels quals es sol·licita la desafectació i assenyala que 
la situació és més delicada, perquè creu que hi ha la possibilitat que es venguin els 
terrenys per reinvertir els guanys en autopistes, que també són d’ús públic. Tanmateix 
no està d’acord amb aquestes fórmules de finançament, perquè troba que per a les 
institucions són més necessaris els terrenys que els doblers. En tot cas, assegura, es 
podria fer una excepció si els terrenys es destinassin a la construcció d’habitatges 
socials, en col·laboració amb l’ajuntament i el Govern balear. 

 
El Sr. Serra (PP) assegura que entén la preocupació dels grups polítics 

sobre l’ús que tindran els terrenys que es desafecten, un ús que, per altra part, creu que 
tots coincideixen en quin ha de ser. Explica que el tema ja està molt avançat i s’estan 
acabant de fer els tràmits per tancar-lo. Un d’aquests tràmits, imprescindible, implica la 
desafectació per tal de poder disposar dels terrenys en les condicions legals pertinents i 
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vol deixar clar que el seu Grup no s’aturarà davant un impediment que va fer que a la 
passada legislatura aquest tema no tingués èxit, a pesar de ser un projecte desitjat per 
tots. 

 
S’aprova la proposta per 18 vots a favor (PP, UM) i 11 abstencions 

(PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
 
  OBRES PÚBLIQUES 
 

PUNT 6.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA 
SECTORIAL ANUAL DE LA XARXA VIÀRIA LOCAL PER A L’AN Y 2005. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament d’Obres Públiques: 
 
“ El Consell Insular de Mallorca , en sessió plenària ordinària de data 18 

de gener de 2005 aprovà inicialment el Programa Sectorial Anual de la Xarxa Viària 
Local per a l’any 2005, segons el quadre que s’adjunta i pels imports que hi figuren.  
  

La Direcció General d’Acció Econòmica Territorial del Ministeri per les 
Administracions Públiques mitjançant escrit de data 27 de gener de 2005 va comunicar 
que en relació al Pla de Conservació i Millora de la Xarxa Viària Local per l’any 2005 
la subvenció assignada és de SIS-CENTS QUARANTA-TRES MIL, SIS-CENTS 
VUITANTA-QUATRE (643.684,00 €). 

 
Conforme al que disposa l’art 6.5 del Reial Decret 1328/1997 d’1 

d’agost pel que es regula la Cooperació Econòmica de l’Estat a les Inversions de les 
Entitats Locals, procedeix que el Ple del C.I.M. aprovi definitivament el Programa 
Sectorial de la Xarxa Viària Local per al 2005 i ho remeti, acompanyat del corresponent 
expedient administratiu, al MAP, a fi que, confirmada la seva procedència, es tramiti la 
subvenció corresponent. 

 
Així mateix es fa constar que s’ha procedit a la publicació dels esmentats 

plans en el BOIB núm 17 de data 1 de febrer de 2005 i que no s’han presentat 
al·legacions ni reclamacions i que, sol·licitats informes al Delegat de Govern de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a la Comissió Provincial de Col·laboració de 
l’Estat amb les Corporacions Locals, s’ha rebut escrit de la Delegació de Govern de les 
Illes Balears de data 3 de febrer de 2005, mitjançant el qual no es manifesta objecció i 
per tant s’entenen favorables. 

 
És per això que la el Conseller Executiu del Departament d’Obres 

Públiques, en compliment del RD 1328/97 d’1 d’agost, art. 6, eleva al Ple, la següent 
proposta d’ 

 
A C O R D 
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1r.- Aprovar definitivament el Programa Sectorial Anual de la Xarxa 
Viària Local per l’any 2005, que inclou la priorització dels projectes d’obres inclosos en 
aquest Programa de referència. 

 
L’esmentat Pla compren les obres explicitades en el full que s’uneix com 

annex, amb el següent finançament: 
 
 
TOTAL IMPORT    FINANÇAMENT 
 PROJECTES  
 
   MAP      C.I.M. 
   Ajuda que es sol.licita       Fons propis 
 
1.667.863,82                          643.684,00        1.024.179,82 
 
 

 2n.- Aprovar definitivament la resta de la documentació que integrava 
l’expedient administratiu que es va aprovar inicialment es sessió plenària de data 18 de 
gener de 2005. 
 

 3r.- Trametre l’expedient administratiu corresponent al Ministeri Per a 
les Administracions Públiques als efectes prevists a l’art. 6.5 del Reial Decret 1328/97 
d’1 d’agost.” 
 
 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup s’abstindrà, a 
pesar que consideren que les actuacions elegides són adequades, per dues raons: perquè 
no han disposat de suficient informació sobre els criteris que s’han seguit per elegir 
aquests projectes i perquè són del parer que hi ha altres intervencions més necessàries. 

 
El Sr. Alorda (PSM) anuncia que s’abstindran, tot i que s’avenen amb les 

actuacions triades. Explica que el vot d’abstenció s’ha d’entendre com una mostra que 
els agradaria veure un llistat d’actuacions més extens i no només de les que permeten 
fer les magres aportacions del MAP. Espera que amb les competències que en matèria 
de carreteres ha assumit el Consell, aquesta situació canviï i es pugui fer un debat 
centrat en les actuacions que s’haurien de fer en matèria de carreteres secundàries. 

 
El Sr. Pascual (UM) manifesta que està satisfet de poder aprovar 

definitivament aquest programa, molt positiu per les carreteres de Mallorca, perquè, a 
pesar de tenir assumides les competències en matèria de carreteres, es pot continuar 
comptant amb aquest tipus d’ajuda. Així mateix, anuncia que per a l’any proper es té la 
intenció de tornar demanar aquestes ajudes. Pel que fa a l’elecció de les actuacions 
opina que s’ha d’escoltar el parer dels tècnics, i és el criteri que s’ha seguit. 

 
S’aprova la proposta per 25 vots a favor (PP, PSOE, UM) i 5 abstencions 

(PSM-EN, EU-Els Verds). 
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 PUNT 7.- PROPOSTA D’INTERPRETACIÓ DEL CONTINGUT DE 
LA CLÁUSULA 68.2.1 A) I 68.2.3 DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINITRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN EL CONTRACT E DE 
CONVERSIÓ DE LA CARRETERA C-715 EN CARRETERA DE DOB LE 
CALÇADA SOBRE VIA EXISTENT . 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament d’Obres Públiques: 
 

“ Antecedents  
 
1.-  En sessió celebrada el dia 2 de febrer de 2004 el Ple del Consell 

Insular de Mallorca va aprovar definitivament el Projecte de conversió de la carretera C-
715 en carretera de doble calçada sobre via existent tram camí de Sa Siqui-Montuïri 
Clau 03-35.0-DC, amb un pressupost de contracta de CINQUANTA MILIONS SET-
CENTES CINQUANTA-QUATRE MIL SIS-CENTES DENOU EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS (50.754.619,20€), l’Avantprojecte de conversió de la carretera C-715 en 
carretera de doble calçada sobre via existent tram Montuïri-Manacor, amb un pressupost 
de contracta de QUARANT-NOU MILIONS CUATRE-CENTS TRENTA-TRES MIL 
DO-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 
(49.433.248,13€), i de l’estudi de viabilitat econòmica financera de la conversió de la 
carretera C-715 (Tram Palma-Manacor). 

 
2-. En sessió celebrada el dia 2 de febrer de 2004 el Ple del Consell 

Insular de Mallorca acordà de conformitat amb l’informe de fiscalització de dia 26 de 
gener de 2004 l’acord següent: 

 
“1r.- Aprovar una despesa de TRENTA-SET MILIONS D’EUROS 

(37.000.000 €), a repartir entre els anys 2005 i 2010, que el Consell de Mallorca 
abonarà  al concessionari de l’obra pública, en concepte de finançament parcial i posta 
a disposició de la carretera, de conformitat amb l’art. 60.2 del Plec de clàusules 
administratives particulars i que es dividirà amb les següents anualitats: 

 
3.000.000 € any  2005 
6.000.000 € any  2006 
7.000.000 € anys 2007 
7.000.000 € anys 2008 
7.000.000 € anys 2009 
7.000.000 € anys 2010 
 

2n.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i 
tècniques que han de regir la contractació  de concessió d’obra pública per a la 
construcció, conservació i explotació de la Carretera C-715 de Palma a Manacor 
mitjançant concurs amb procediment obert,  amb les següents condicions: 

 
 - Pressupost de contracta (orientatiu) corresponent al 

PROJECTE DE CONVERSIÓ DE LA C-715 EN CARRETERA DE DOBLE CALÇADA 
SOBRE VIA EXISTENT. TRAM: CAMÍ DE SA SÍQUIA - MONTUÏRI.- CLAU.- 03-35.0-
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DC (tram B) : CINQUANTA MILIONS, SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL, SIS-
CENTS DENOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS D'EURO (50.754.619,20 €). 

 
-Termini d’execució :  
 

-De la presentació del Projecte de Construcció del tram C de la carretera 
a l’Administració: QUATRE (4) MESOS a comptar des del dia següent al de la 
notificació de l’adjudicació del Contracte 

 
-Per a la finalització de les obres que ha de realitzar l’adjudicatari: 

TRENTA (30) MESOS a comptar des del dia següent a de la notificació de 
l’adjudicació del Contracte 

 
-Les obres corresponents a l’obra Sa Siquia – Montuïri (tram B) s’hauran 

d’haver finalitzat als VINT-I-QUATRE (24) MESOS a comptar des del dia següent a de 
la notificació de l’adjudicació del Contracte 

 
-De la Concessió: TRENTA-TRES (33) ANYS a comptar des del dia 

següent a de la notificació de l’adjudicació del Contracte 
 

- Classificació del contractista: G-4 f pel que fa a la construcció. El 
contractista haurà d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i financera segons 
les condicions establertes en el Plec de Clàusules administratives Particulars. 

 
3r.- Obrir el procediment d’adjudicació mitjançant concurs d’acord amb 

el previst a l’art. 85 i següents  del RDL 2/2000 de 16 de juny pel que s’aprovà el Text 
Refús de la Llei de contractes de les administracions públiques.  

 
4t.- Anunciar la licitació al DOCE amb un termini de presentació 

d’ofertes de cinquanta-dos dies a partir de la seva remissió al DOCE d’acord amb 
l’art. 137 del RDL 2/2000 de 16 de juny de 2000 pel que s’aprovà el Text Refús de la 
Llei de contractes de les administracions públiques.” 

 
3.-  El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada el dia 3 de 

maig de 2004 adoptà entre altres, l’acord d’adjudicar el contracte de concessió d’obra 
pública per a la construcció, conservació i explotació de la carretera C-715 de Palma a 
Manacor a l’empresa UTE ELECTRO HIDRÀULICA – OBRAS Y PAV. MAN SA- 
MAB – AGLOMSA- SACYR – MELCHOR MASCARÓ- ITINERE 
INFRAESTRUCTURA SA.  

 
4.- La societat concessionària “CARRETERES PALMA-MANACOR, 

CONCESIONARIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, SA” CIF 
A57277709 constituïda mitjançant escriptura pública  atorgada davant Notari de 
Balears, Gabriel Celiá Gual en data 21 de maig de 2004 núm. de protocol 1289, va 
presentar el dia 18 de febrer de 2005 amb registre general d’entrada núm. 3709 escrit, 
en el qual sol·licitava a petició de l’entitat que ha de finançar el contracte, una 
interpretació per part de l’Administració contractant del punt tercer de les clàusules 
68.2.1a) i 68.2.3 del Plecs de Clàusules Administratives Particulars, que regeixen el 
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contracte de conversió de la carretera C-715 en carretera de doble calçada sobre via 
existent tram Palma-Manacor, signat el dia 24 de juny de 2004, que serà d’aplicació en 
el supòsit de resolució del contracte per incompliment del concessionari en el primer cas 
i de resolució del contracte per causes imputables al Consell en el segon cas i que es 
transcriuen a continuació: 

“68.2 Efectes de la resolució. 

1. Per Incompliment  del concessionari. 

a) Càlcul de la compensació 

En aquest cas el concessionari tindrà dret a una compensació pel valor 
Patrimonial de la Inversió equivalent al valor de:  

- Obres i instal·lacions realment executades i que hagin de passar a la 
propietat de l’administració. Aquestes es valoraran conforme a la xifra final reconeguda 
per l’Administració, deduida la quota d’amortització acumulada comptabilitzada en 
funció del número d’anys que correspongui, és a dir, tenint en compte l’estat i el temps 
que resti per a la reversió del que s’exposa en el punt anterior es deduiran les 
aportacions de l’Administració, si n’hi hagués. 

 
- Així mateix, es deduiran si fa el cas, les quantitats ja rebudes pel 
concessionari com a retribució variable per utilització de la carretera. 

 
b) Principis de la liquidació 
 
La liquidació es verificarà d’acord amb els principis que a continuació 

s’assenyalen sempre sense superar els límits màxims a que, pel que fa responsabilitat, es 
refereixen els preceptes corresponents d’aquest plec: 

 
• Els bens immobles incorporats a la concessió que no figurin en els 

pressuposts d’obra, s’avaluaran en atenció el seu estat d’us. 
• No es tindrà en compte cap altre tipus de despesa tal com són 

despeses de constitució del concessionari, despeses financeres, de direcció d’obra, 
estudis i projectes, etc.  

• Les fiances dipositades seran incautades, sense perjudici de que se 
li exigeixin al concessionari les responsabilitats per danys i perjudicis que 
correspongui per part de l’Administració i de l’exacció de les multes que s’hagin ja 
imposat per incidència del concessionari en algun dels supòsits que arrosseguen 
penalització, d’acord amb les normes contingudes en els plecs. 

• La resolució de la concessió per incompliment del concessionari 
no comportarà cap assumpció per part de l’Administració d’obligació derivada de 
les relacions contractuals del concessionari amb tercers de qualsevol tipus. 

 
2. Per resolució anticipada per voluntat de l’Administració. 
El Consell de Mallorca podrà extingir avançadament el contracte d’acord 

amb els terminis i les condicions previstes en aquest Plec, rera el corresponent 
abonament del preu de reversió que l’adjudicatari va incloure en la seva oferta en els 
termes establerts a la clàusula 15.2.2.A).5 d’aquest Plec 
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En el  supòsit  de que l’Administració exerciti aquesta facultat, el 
concessionari no tindrà dret a cap tipus de compensació o d’indemnització addicional. 

 
3. Extinció per rescat, per supressió de l’explotació per raons d’interès 

públic, per impossibilitat d’explotació de l’obra com a conseqüència d’acords adoptat 
per l’Administració coincident amb posterioritat al contracte, o per causa imputable al 
Consell 

 
En els supòsits que l’Administració (i) rescati la concessió per causes 

establertes normativament; (ii) suprimeixi l’explotació per raons d’interès públic; (iii) o 
converteixi impossible l’explotació de l’obra pública com a conseqüència d’acords 
adoptats pel Consell de Mallorca, posteriorment al contracte; (iv) o que el contracte 
esmentat es resolgui per causa imputable al Consell de Mallorca, el concessionari rebrà 
la compensació següent: 

 
• Obres i instal·lacions realment executada i que hagin de passar a 

propietat de l’Administració (conforme la xifra final reconegut per l’Administració 
deduïda la quota d’amortització acumulada comptabilitzada en funció del número 
d’anys que correspongui) així com les despeses de conservació i d’explotació que hi 
hagi hagut des de la data de resolució (d’acord amb els imports ofertat pels 
concessionari i reconeguts per l’Administració) 
 

• La compensació relativa a la indemnització derivada dels danys i 
perjudicis que se l’irroguin. 
 

Per determinar la quantia de la indemnització esmentada es tendran 
en compte els benefici futurs que el concessionari deixarà de rebre, atenent els resultats 
d’explotació en el darrer quinqueni quan resulti possible i a la pèrdua de valor de les 
obres i de les instal·lacions que no s’hagin entregar, tenint en compte el seu grau 
d’amortització. 

 
• Addicionalment es compensaran al concessionari altres despeses 

en que hagin incorregut (deduïdes les amortitzacions acumulades corresponents) com 
son despeses de constitució del concessionari, despeses financeres capitalitzades netes 
d’amortitzacions i despeses financeres pendent de pagament (inclosos els derivats de la 
resolució anticipada dels contractes de finançament i cobertures d’interès o similars), de 
direcció d’obra, i estudis i projectes. 

 
• De l’anterior es deduiran les aportacions de l’Administració si ni 

hagués. 
• Així mateix, es deduiran, si fa el cas, les quantitats ja rebudes pel 

concessionari com a retribució variable per utilització de la carretera.” 
 
Atès que l’article 59 del RDL 2/2000 pel qual s’aprova el Text refús de 

la Llei de contractes de les administracions públiques regula les prerrogatives de l’òrgan 
de contractació d’interpretar els contractes administratives i resoldre els dubtes que 
plantegi el seu compliment, atès que el Ple del Consell de Mallorca va ser l’òrgan 
competent per aprovar aquesta concessió amb la majoria exigida a l’article 47. 3 e) de la 
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, el Conseller Executiu del 
Departament d’Obres Públiques eleva al Ple previ informe de conformitat d’Intervenció 
General la següent proposta d’ 

 
ACORD 

 
1.- Interpretar el paràgraf tercer de la clàusula 68.2.1 a) dels Plecs de 

Condicions Administratives Particulars que regeixen el contracte de concessió d’obra 
pública per a la construcció, conservació i explotació de la Carretera C-715 de Palma a 
Manacor, adjudicat per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 3 de maig 
de 2004, i que regula la resolució del contracte per incompliment del concessionari, en 
el següent sentit:   

 
La deducció de les quantitats ja rebudes pel concessionari com a 

retribució variable per utilització de la carretera, serà d’aplicació en el cas que es 
produeixin uns danys i perjudicis per a l’Administració, de conformitat amb el que 
disposa l’apartat b) de la clàusula 68.2.1 dels Plecs de Condicions Administratives 
Particulars, fins el límits dels imports d’aquests danys i  perjudicis. 

 
2.- Interpretar el paràgraf tercer de la clàusula 68.2.3 dels Plecs de 

Condicions Administratives Particulars que regeixen el contracte de concessió d’obra 
pública per a la construcció, conservació i explotació de la Carretera C-715 de Palma a 
Manacor, adjudicat per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 3 de maig 
de 2004, i  que regula la resolució del contracte per rescat, per supressió de la explotació 
per raons d’interès públic, per impossibilitat d’explotació de l’obra com a conseqüència 
d’acords adoptats per l’Administració coincidents amb posterioritat al contracte, o per 
causes imputables al Consell, en el següent sentit: 

 
La deducció de les quantitats ja rebudes pel concessionari com a 

retribució variable per utilització de la carretera, serà d’aplicació en el cas que es 
produeixin uns danys i perjudicis per a l’Administració i fins el límits dels imports 
d’aquests danys i perjudicis. 

 
3.- Notificar el present acord a la societat concessionària, amb indicació 

que contra el present acord que posa fi a la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 

 
a) Directament el RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant 

la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació de la present resolució. 

 
b)El RECURS DE REPOSICIÓ potestatiu davant el Ple del Consell 

Insular de Mallorca, en el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent al de 
la notificació de la present resolució.  

 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà interposar-

se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir 
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del dia següent al de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Contra la 
desestimació per silenci del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós 
administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la 
desestimació presumpta (un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució). 

 
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre 

recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 
de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.” 
 
 

El Sr. Alorda (PSM) comenta que el seu Grup no acaba de veure la 
equiparació que es fa de la interpretació en cas d’incompliment culpable per part del 
contractista de la que es fa en el cas que es produeixi una rescissió. De totes formes 
anuncia que s’abstindran, perquè pensen que el problema ve del plec original, en el que 
no es va caure, i no tant de la manera com s’intenta resoldre amb aquesta interpretació, 
que el que fa és sortir a camí de les possibles topades jurídiques que podrien sorgir si hi 
hagués una resolució anticipada del contracte.. 

 
El Sr. Pascual (UM) assenyala que el caire de la proposta és més tècnic 

que polític, perquè al cap i a la fi és tracta d’aclarir quines són les quantitats i els 
terminis, ja que al Consell li interessa tenir tots els documents ben aclarits. 

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

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

INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE 
MALLORCA. 

 

PUNT 8.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
ENTRE LA COMUNITAT DE LES ILLES BALEARS, L'INSTITUT  DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA I L'AJUNTAM ENT DE 
CALVIÀ "CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DE CALVIÀ" . 

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

“ El Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada el dia 2 de febrer de 
2004, va acordar la aprovar la constitució del "CONSORCI CENTRE DE 
TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DE CALVIÀ" així com els seus estatuts. 

El passat dia 25 de gener de 2005 es comunicà a l’Institut l’acord adoptat 
per la Junta Rectora del consorci el dia 11 de gener en virtut del qual es proposa la 
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modificació de l’art. 3 dels Estatuts, que defineix l’objecte del consorci i les actuacions 
que aquest ha de dur a terme per tal de complir les seves finalitats. 

En aquest sentit s’amplia l’objecte del consorci per tal que, a més de que 
sigui la construcció d'un centre de tecnificació esportiva en el municipi de Calvià així 
com la seva gestió, pugui dur a terme actuacions i inversions en matèria de promoció i 
foment de l'esport en el municipi de Calvià. 

D’altra banda, s’han concretat les actuacions que ha de dur a terme el 
consorci per complir les seves finalitats, addicionant els apartats d) a j) de l’art. 3.2, que 
certament no fan sino concretar el que abans ja recollien els Estatuts del Consorci 
mitjançant les atribucions dels diferents òrgans de govern. 

Per tot això es proposa al Ple, amb el dictamen previ de la Comissió 
Informativa corresponent, l'adopció de l'acord següent: 

1r. Aprovar la modificació de l’art. 3 dels estatuts del "CONSORCI 
CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DE CALVIÀ", publicat en el BOIB núm. 
179, de 29 de desembre de 2003, que quedarà redactat en els següents termes: 

“Article 3 

1. L'objecte principal del consorci és la construcció d'un centre de tecnificació 
esportiva en el municipi de Calvià així com la gestió d'aquest centre. 

Als efectes esmentats, l'Ajuntament efectuarà quantes actuacions siguin 
necessàries per adaptar la construcció del centre de tecnificació esportiva a la 
normativa vigent. 

Sense perjudici de l'anterior, el Consorci també podrà dur a terme actuacions i 
inversions en matèria de promoció i foment de l'esport en el municipi de Calvià. 

2. Per complir aquesta finalitat, el Consorci ha de dur a terme les actuacions 
següents: 

a) Contractar, mitjançant el procediment administratiu aplicable legalment, 
la redacció del projecte de construcció del centre de tecnificació 
esportiva, seguint els requisits i les condicions exigides per la normativa 
estatal aplicable a les classificacions d'aquest tipus. 

b) Contractar, mitjançant el procediment administratiu aplicable legalment, 
la construcció del centre de tecnificació esportiva, inclosa, en el seu cas, 
l'adquisició dels terrenys idonis per a la construcció esmentada. 

c) Gestionar el centre mitjançant la fórmula que els òrgans rectors 
considerin més oportuna. En concret, en el seu cas, es pot utilitzar la 
figura jurídica del contracte de concessió d'obres públiques, de manera 
que l'empresa adjudicatària de l'obra de construcció tingui de dret a 
explotar l'obra. 
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d) Encarregar, aprovar i contractar tot tipus de projectes, construccions, 
obres, reformes, instal·lacions, equipaments, subministraments, serveis, 
consultories i assistències tècniques. 

e) Gestionar tot tipus de contractes fins que s'extingeixin i concertar, 
liquidar i cancel·lar garanties. 

f) Adquirir, vendre, permutar, disposar, cedir, arrendar i administrar béns 
mobles i immobles, constituir, modificar i extingir drets de qualsevol 
naturalesa i, en general, realitzar tots els negocis jurídics que siguin 
convenients per realitzar les finalitats del Consorci, en els termes 
previstos en la normativa que resulti d'aplicació. 

g) Contractar els recursos humans adequats per aconseguir les finalitats de 
l'ens. 

h) Subscriure convenis, concerts i altres formes de col·laboració reglada 
amb altres institucions públiques i persones o entitats públiques o 
privades sense ànim de lucre. 

i) Finançar operacions de capital per construir, rehabilitar, adequar, 
millorar i/o adaptar instal·lacions esportives en el municipi de Calvià. 

j) Qualsevol altra tasca necessària o convenient per al bon final del 
Consorci. 

3. En concret, de conformitat amb la normativa aplicable amb la Resolució de 17 
de juny de 2002 del Consell Superior d'Esport, el centre ha d'atendre 
fonamentalment el funcionament al perfeccionament dels esportistes i ha de 
complir els requisits següents: 

a) Ha d'estar dotat d'una instal·lació esportiva d'interès esportiu autonòmic. 

b) Ha d'estar dotat d'instal·lacions esportives de caràcter multidisciplinari. 

c) Ha de disposar d'una residència situada a prop dels espais esportius i dels 
centres acadèmics, amb zones d'estudi i de convivència. 

d) Ha de disposar de tutors que es cuidin de l'educació integral dels 
esportistes. 

e) Ha de disposar d'un servei mèdic esportiu dirigit a la prevenció i a la cura 
de lesions i malalties i a la readaptació de l'esforç”. 

2n. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies per tal que 
totes les persones que hi estiguin interessades puguin examinar l'expedient i formular 
les al·legacions que estimin pertinents. Si no se'n presentessin, l'acord s'elevarà a 
definitiu.” 
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La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) explica que el seu Grup considera 
necessari que hi hagi un centre d’alt rendiment a Mallorca, que segons el Pla territorial 
s’ha d’ubicar a Capdepera. Ateses aquestes previsions inicials no entén perquè s’ha 
canviat la ubicació a Calvià si encara no se sap a quins terrenys es farà aquest centre. 
Així mateix, diu que s’ha assabentat que el futur centre tindrà una residència que podrà 
ser utilitzada per turisme esportiu, la qual cosa creu que entra en contradicció amb el 
que ha de ser un centre de tecnificació. Assegura que els precedents i les modificacions 
que ara es demanen indueixen a pensar que el que es vol fer és canviar l’objectiu inicial 
del consorci de manera que es pugui fer qualsevol actuació de caire esportiu a Calvià. 
Per tant, es demana per què Calvià ha de tenir més favoritisme en inversions esportives i 
afirma que no vol pensar que aquest fet sigui conseqüència del pacte PP-UM que 
governa a Calvià, la qual cosa, assegura, aniria en detriment de la resta de municipis de 
Mallorca, perquè les competències en matèria d’esport base són del Consell, 
gestionades per l’ISSEM. Finalment, assenyala que, amb les modificacions que 
s’introdueixen, es dóna una preocupant passa més en el procés de defugir actuacions i 
inversions del control públic. Per tot això, votaran en contra d’aquesta modificació. 

 
El Sr. Alorda (PSM) recorda que en el seu moment van aprovar el 

projecte d’un centre d’alt rendiment perquè consideraven que era necessari un centre 
d’aquest tipus. Troba lògic que un centre de tecnificació s’implica en un cert grau en la 
vida esportiva del lloc on s’ubica, però amb les modificacions que es demanen s’agafarà 
una vessant de dinamització esportiva local, la qual cosa creu que llevarà la fesomia del 
centre d’alt rendiment. Anuncia que el seu el seu Grup no s’oposarà, perquè tenen 
curiositat per veure com evoluciona el tema i si es començarà a ubicar un centre de 
tecnificació esportiva a cada municipi, com a plasmació de la política esportiva que es 
vol dur endavant. D’altra banda, assegura que per via de consorcis s’està creant una 
confusió entre les competències de les administracions. 

 
El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà en contra 

d’aquestes modificacions , perquè creu que definitivament s’observa la voluntat de 
detreure totes les competències de les institucions utilitzant la figura dels consorcis. 
Observa que fins ara pareixia clar que el control havia de ser de les institucions, però 
assegura que s’ha arribat a un punt que es vol gestionar moltes polítiques importants a 
través de consorcis, la qual cosa està convençut que és del tot negativa. 

 
El Sr. Serra (PP) comenta en primer lloc que li agradaria que el debat de 

cada punt es centràs en la proposta que es presenta. Assenyala que el que s’ha de votar 
és una reforma que permeti que el consorci pugui construir unes instal·lacions i no 
entrar a valorar l’adequació de Calvià per ubicar-les. A continuació explica que aquesta 
reforma en els estatuts possibilitarà fer actuacions, no retardar-les, com succeïa a 
legislatures anteriors. Recorda com el projecte d’un centre de tecnificació esportiva fa 
molt de temps que roda i encara no està fet. En aquests moments assegura que hi ha la 
voluntat i l’oportunitat de fer-ho, i per tant s’ha d’aprofitar. Pel que fa a les 
competències, recorda que les de l’Institut són en el camp de l’esport base, i amb la 
participació en aquest consorci s’entra en un àmbit que, encara que no sigui propi de 
l’Institut, interessa perquè possibilita la continuïtat dels al·lots a un nivell superior. Pel 
que fa a la ubicació, recorda que a vegades depèn de la disponibilitat dels espais i dels 
llocs i l’ajuntament de Calvià s’ha posat a disposició del consorci i ha apostat per un 
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projecte, cosa que altres municipis no han fet. Finalment, afirma que si l’oposició vol 
estar quatre anys més rebutjant projectes ho poden fer, però ells no estan disposat a 
esperar. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) assegura que ella ha parlat com ho ha 

fet perquè precisament ha llegit la proposta. Recorda que la modificació és per demanar 
que s’ampliï l’objecte del consorci, de manera que es puguin fer actuacions i inversions 
a Calvià. Assenyala que amb la reforma dels estatuts s’inclouran una sèrie d’aspectes 
que no tenen res a veure amb el consorci inicial, i que afavoriran a Calvià. Demana per 
què, doncs, no es fan les mateixes actuacions a la resta de municipis, així mateix 
demana per què no hi ha una planificació de l’esport base, competència del Consell. El 
segon tema que la preocupa és que encara no s’ha explicat quins esports es faran en el 
centre de tecnificació, que encara no disposa de l’acreditació suficient, i és un tema del 
Govern i que afecta a totes les Illes, no només a Mallorca. Finalment, vol saber perquè, 
si es tracta d’un centre de tecnificació esportiva, s’obren altres possibilitats i es fa 
favoritisme a un municipi molt concret. Conclou la seva intervenció assegurant que no 
és té clara la planificació esportiva a Mallorca ni tampoc es té clar que es farà amb el 
Centre i del Centre. Per tot això, creu que l’objecte darrer és defugir el control públic. 

 
El Sr. Alorda (PSM) explica que el seu Grup ha interpretat que el 

consorci farà actuacions esportives a Calvià més enllà del Centre de Tecnificació 
Esportiva, la qual cosa fa que es demanin perquè es beneficiarà únicament aquest 
municipi. Tampoc s’entén perquè s’ha d’habilitar al consorci per fer obres si aquesta 
possibilitat ja es contemplava en els estatuts inicials, en tot cas, prossegueix, s’explica si 
les modificacions són per fer actuacions més enllà de les d’un centre de tecnificació 
esportiva. Així mateix exposa que, quan a l’inici es parlava d’una residència pels 
esportistes, havien interpretat que s’aprofitarien instal·lacions de la xarxa hotelera que 
està tancada en temporada baixa, no que es faria una residència de bell nou. Amb tots 
aquests canvis creu que la fesomia del centre ha canviat, i amb el temps els dubtes s’han 
multiplicat i amplificat, en comptes de diluir-se. 

 
El Sr. Alemany (PSOE) afirma que ell ja no volia intervenir , perquè creu 

que el fons real de la qüestió és el que s’ha exposat: que hi ha temes que no s’han de dur 
a la rutina de ser gestionats per consorcis. Però ho fa per respondre al Sr. Serra, que a 
les dues intervencions ha afirmat que en els darrers 4 anys no s’havien fet coses. i li diu 
que, efectivament, convé que gestioni, que executi, però també li demana que planifiqui, 
perquè la majoria de les propostes de l’Institut es presenten en el Ple per via d’urgència. 
En conseqüència, el Sr. Alemany prega al Sr. Serra que deixi de justificar qualsevol 
acció amb l’argument de que s’ha de fer, perquè les coses, i en això assegura que estan 
d’acord, s’han d’executar, però d’una manera planificada, i preferentment amb un acord 
majoritari del Ple. Finalment i pel que fa a les modificacions objecte de la proposta 
recorda que corresponen a un consorci que es va aprovar fa dos dies, per la qual cosa 
troba que sobren els comentaris. 

 
El Sr. Serra (PP) respon al Sr. Alemany que si alguna cosa va fer el 

PSIB-PSOE a l’anterior legislatura va ser planificar, i per tant, com que ja tot està 
planificat ara els correspon a ells executar. En segon lloc comenta que si el Pla 
Territorial preveu instal·lacions esportives a altres llocs de l’illa, l’interlocutor 
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d’aquestes qüestions no és l’Institut. En tercer lloc, diu que es vol referir a la iniciativa, 
perquè creu que si hi ha un municipi que està disposat a fer coses en matèria d’esport, 
s’ha d’aprofitar i donar suport. Finalment, diu a la Sra. Rosselló que el que els separa és 
una qüestió d’interpretació del que es llegeix., perquè la intenció, en tot moment, és fer 
tot el que possibiliti el Centre de Tecnificació i potenciï l’esport. 

 
S’aprova la proposta per 17 vots a favor (PP, UM), 10 vots en contra 

(PSOE, EU-Els Verds) i 3 abstencions (PSM-EN). 
 
 

PUNT 9.- 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 VEÏNS, DONA I SEGONA 
EDAT. 

Es dóna compte de la següent proposta del 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 de la responsable del Servei de Promoció de la Gent Gran 
de l'Institut, de data 17 de febrer 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 del Sector Veïns, Dona i Segona Edat, promogut per la Direcció d'Àrea 
de Promoció Sociocultural de l'Institut. 

Atès l'informe jurídic favorable, de data 17 de febrer de 2005. 
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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 Veïns, Dona i Segona Edat, promogut per la Direcció d'Àrea 
de Promoció Sociocultural de l'Institut que s'adjunten a la present proposta, atesos els 
informes justificatius del servei, l'informe jurídic i l’informe de fiscalització.” 
 
 

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) explica l’abstenció del seu Grup. 
Recorda com l’any anterior es van fer convocatòries separades pels col·lectius de veïns, 
dona i segona edat, a les quals es detallaven i delimitaven els programes 
subvencionables, i la dotació que tindrien i es destinava una partida a manteniment i 
lloguer de les seus. En canvi, assenyala, aquest any no s’especifiquen les línies 
subvencionables ni la quantitat amb que es doten, la qual cosa possibilita que 
l’atorgament de subvencions sigui més discrecional i confosa. Opina que s’haurien de 
fer unes bases molt més clares i detallades que permetessin avaluar amb objectivitat els 
projectes presentats. 

 
La Sra. Rado (PSOE) assenyala que al seu Grup li hauria agradat votar 

positivament en aquesta proposta, perquè són conscients que aquestes ajudes són vitals 
per a moltes associacions. Lamentablement, continua, això no serà possible, perquè, una 
volta comparades les bases d’aquest any i de l’anterior, s’observa com cada vegada són 
més embullades i amb menys especificacions, la qual cosa permet absoluta 
discrecionalitat a l’hora de la concessió i fa pensar en poca transparència en la gestió de 
l’Institut. Finalment, anuncia que el seu Grup s’abstindrà perquè entenen que, fins i tot 
d’aquesta manera, aquestes subvencions són vitals per a la supervivència de moltes 
associacions. 

 
El Sr. Serra (PP) creu que el debat s’està centrant en la tendència dels 

grups a lligar i encorsetar. Explica que s’han fet les convocatòries d’aquesta manera 
pensant, més que en les necessitats dels grups polítics en la necessitat de les 
associacions que volen agilitat, i per respondre a dues necessitats: la de simplificar i 
evitar dobles esforços a les associacions i la de gastar tot els doblers, perquè, tal com es 
feia a anteriors edicions, hi havia associacions que només justificaven una part de la 
subvenció i es quedava sense repartir una quantitat important. Finalitza la seva 
intervenció i assegura que es seguirà en aquesta línia, que els grups de l’oposició poden 
interpretar com discrecionalitat, però que realment és una forma d’agilitar els tràmits i 
ajustar-se a les necessitats de les associacions. 

 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) observa que el seu Grup creu en la 

necessitat d’ajudar a les associacions i en respectar llurs iniciatives, perquè, com entitats 
que estan en contacte amb la ciutadania poden detectar quins són els fluxos d’interès. 
Igualment fa veure al Sr. Serra que està gestionant doblers públic, la qual cosa s’ha de 
fer amb la màxima eficàcia i transparència, i aquestes qualitats fan que el gestor hagi de 
tenir clares les necessitats i les accions que s’han de realitzar per a millorar la qualitat de 
vida de la ciutadania, i per tant, és necessari que l’administració estableixi prioritats i 
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que tengui opinió, perquè això repercuteix en la transparència i igualtat a l’hora 
d’adjudicar les ajudes. 

 
La Sra. Rado (PSOE) afirma que vol eficiència, però també 

transparència, la qual considera que en aquest cas no hi és. 
 
El Sr. Serra (PP) observa que si la qüestió principal és la transparència, 

hi ha prou i més oportuns mecanismes que la garanteixin (procediment administratiu, 
compareixences en els plens, preguntes,...) Però creu que s’hi ha de posar un límit: la 
possibilitat que cada una de les entitats pugui funcionar com pertoca. Per això s’ha fet 
una convocatòria única i de manera que no sigui un corsé, per tal que cada associació 
pugui presentar el seu projecte. Entén que les discrepàncies neixen de dues maneres de 
veure les polítiques associatives. Finalitza la seva intervenció afirmant que s’està 
aplicant la visió del Grup que governa i que, en tot cas, l’oposició ja durà a la pràctica el 
seu quan governi. 

 
S’aprova la proposta per 18 vots a favor (PP, UM) i 11 abstencions 

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

PUNT 10.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM BÉ 
D’ INTERÈS CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT, A 
FAVOR DE L'IMMOBLE ANOMENAT "EL TEMPLE".  

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de Territori: 
 
“ A la vista que, mitjançant acord de data de 20 de febrer de 2004, la 

Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va 
acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé d’interès cultural, amb la 
categoria de monument, a favor de l’immoble anomenat “El Temple”, c/ Temple, 9, 
Palma. 

 
A la vista que, mitjançant acord de data de 19 de gener de 2005, la 

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

 
Atès l’informe jurídic, de data 15 de febrer de 2005, del TAG de Secció 

Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
 
Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 15 

de febrer de 2005. 
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Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 
de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències 
atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en matèria de 
Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 
8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I.- Declarar com a Bé d’interès Cultural, amb la categoria de 
Monument, l’immoble del que fou la porta interior de l’antiga Almudaina de 
Gumara/Castell del Temple, la descripció de la qual figura a l’informe tècnic de data 
30 d’octubre de 2004, que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

 

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

 

III.- Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí oficial de les Illes Balears 
i al Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Registre insular de Béns d’interès 
cultural i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears 
i insti la seva anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de l’Estat. 

 
IV.- Aquest acord s’ha de comunicar als interessats, a l’Ajuntament de 

Palma i al Govern de les Illes Balears.” 
 
 
 
ESMENA D’ADDICIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE CONSELLERS 

DEL PSM-EN 
 
“Afegir, al final, els següents apartats: 
 
V.-  El Consell delimitarà el conjunt monumental de El Temple 

(antiga Gumara) que inclou la porta, les restes de les murades, la capella i altres que 
poguessin aparèixer. 

 
VI.-  El Consell establirà en el termini de tres mesos, previ acord amb 

la propietat, el règim de visites del Monument, en compliment de l’article 34.1. de la llei 
12/98 del patrimoni històric de les Illes Balears.” 

 
 
El Sr. Alorda (PSM) vol, en primer lloc, celebrar aquesta declaració. Tot 

seguit exposa que el seu Grup ha presentat una esmena, en la qual es demana que el 
Consell es comprometi a delimitar íntegrament l’Almudaina de Gumara, que ja està 
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protegida pel fet de ser una fortificació, augmentant, per tant, la delimitació a la porta, a 
la capella i a tot allò que pugui aparèixer. Així mateix es demana que s’hi estableixi un 
règim de visites. Finalment manifesta que el seu Grup donarà suport a la proposta, 
independentment de com es resolgui la seva esmena. 

 
El Sr. Vicens (UM) assenyala que una cosa no té a veure amb l’altra. 

Assegura que s’ha fet un esforç important adreçat a garantir la protecció de les torres. 
Pel que fa a l’esmena, vol deixar clar que això és una proposta d’incoació, per la qual 
cosa es poden presentar al·legacions. Per altra part, comenta que quan es proposa que la 
delimitació afecti a la porta, a les restes de la murada, a la capella i al que pugui 
aparèixer, sembla que es vulgui fer una declaració de BIC de futur, i afirma que en 
aquestes qüestions s’ha de ser seriós, i que, en cas d’aparèixer noves restes, es 
protegiran en el seu moment. Pel que fa al règim de visites recorda que la llei preveu 
que hi ha d’haver una comissió que ha de dependre del Govern. Finalment, demana al 
PSM que si, tant interès tenen en aquesta qüestió, que sol·licitin la creació de 
l’esmentada comissió al Govern. 

 
El Sr. Alorda (PSM) assegura que sí es parla del mateix. En primer lloc, 

recorda que l’Almudaina de Gumara era una fortificació molt més extensa que el que 
avui es protegeix. En segon cas, observa que avui no es presenta la incoació, que va 
començar fa més d’un any, sinó la declaració de monument. En tercer lloc, no es 
demana que es protegeixi el que no és, sinó que es delimiti i llavors que es faci la 
declaració que calgui i aprofita per recordar-li que existeix la figura de protecció de 
coses desconegudes i mostra la seva preocupació pel desconeixement que pareix que té 
el Sr. Vicens respecte a determinats aspectes patrimonials, que, a més ridiculitza. Així 
mateix assegura que a l’esmena no es demana que es protegeixi més del que ja està 
protegit i recorda que El Temple, pel fet de ser una fortificació ja compta amb protecció 
de l’Estat i puntualitza que el que es demana és que es cerqui què més es troba i es faci 
una actuació de conjunt, de manera que la ciutadania pugui tenir una visió real del que 
va ser el Castell del Temple. Pel que fa al règim de visites, que estableix la llei, no es 
vol estendre molt, perquè fa poc ja van tenir un debat al respecte, només li vol recordar 
que el Govern pot regular, de manera genèrica, el règim de visites, però que el Consell 
també té la potestat de regular aquestes visites cas per cas. Fins ara, observa, l’un per 
l’altre no s’ha fet res, però creu que arribarà un moment en què s’haurà de prendre una 
decisió i s’hauran de trobar fórmules per fer efectives les visites als BIC. Finalment, li 
diu que a l’esmena no es demana que es faci avui, sinó que s’assumeixi el compromís 
de dur-ho a terme. 

 
El Sr. Vicens (UM) diu al Sr. Alorda que es coneix el pessimisme 

existencial del seu partit al qual mai basta tot allò el que es faci. Assegura que la 
ponència i la comissió han fet un esforç important per protegir les torres i la façana i 
prohibir determinats usos. Creu que la demanda d’un règim de visites està fora de lloc 
perquè el que s’ha de votar és una declaració de BIC. Finalment, assegura que 
continuaran fent el que saben: donar solucions i protegint la nostra història i la nostra 
identitat. 

 
El Sr. Alorda (PSM) demana que en primer lloc es voti l’esmena. 
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Es rebutja l’esmena per 11 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) 
i 18 vots en contra (PP, UM). 

 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
PUNT 11.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM BÉ 

D’ INTERÈS CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT, A 
FAVOR DEL CONVENT DE SANT BONAVENTURA, LLUCMAJOR. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de Territori: 
 
“ A la vista que, mitjançant acord de data de 30 de juliol de 2002, la 

Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va 
acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé d’interès cultural, amb la 
categoria de monument, a favor del Convent de Sant Bonaventura, Llucmajor. 

A la vista que, mitjançant acord de data de 19 de gener de 2005, la 
Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va 
acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de 
Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l’informe jurídic, de data 16 de febrer de 2005, el TAG de Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 16 
de febrer de 2005. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 
de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències 
atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en matèria de 
Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 
8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I.- “Declarar com a Bé d’interès Cultural, amb la categoria de 
Monument, el convent de Sant Bonaventura, la descripció i la delimitació del qual 
figuren als informes tècnics de data 18 de juliol de 2002 i 12 de juny de 2002, que 
s’adjunten i formen part integrant del present acord.  

 

II.- Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament 
estableixen la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni històric de les Illes 
Balears i la normativa concordant. 
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III.- Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí oficial de les Illes Balears 
i al Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Registre insular de Béns d’interès 
cultural i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears 
i insti la seva anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de l’Estat. 

 
IV.- Aquest acord s’ha de comunicar als interessats, a l’Ajuntament de 

Llucmajor i al Govern de les Illes Balears”. 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
PUNT 12.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM BÉ 

D’ INTERÈS CULTURAL A FAVOR DEL FONS DOCUMENTAL 
DENOMINAT "ARXIU I BIBLIOTECA DE LA FAMÍLIA OLEZA".  

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de Territori: 
 
“ A la vista que, mitjançant acord de data de 1 de febrer de 2001, la 

Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
l’expedient de declaració de bé d’interès cultural a favor del fons documental denominat 
Arxiu i Biblioteca de la Família Oleza. 

 
A la vista que, mitjançant acord de data de 19 de gener de 2005, la 

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

 
Atès l’informe jurídic, de data 14 de febrer de 2005, del TAG de Secció 

Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
 
Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 14 

de febrer de 2005. 
 
Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon de la Llei 

12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb 
les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars 
en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del CIM, aprovat pel Ple del 8 
de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme 
i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I.- “Declarar com a Bé d’interès Cultural, el fons documental denominat 
Arxiu i biblioteca de la Família Oleza, la descripció del qual figura a l’informe tècnic 
de data 16 de gener de 2001, que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 
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II.- Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament 
estableixen la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni històric de les Illes 
Balears i la normativa concordant. 

 

III.- Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí oficial de les Illes Balears 
i al Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Registre insular de Béns d’interès 
cultural i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears 
i insti la seva anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de l’Estat. 

 
IV.- Aquest acord s’ha de comunicar als interessats, a l’Ajuntament de 

Palma i al Govern de les Illes Balears”. 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
PUNT 13.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM BÉ 

D’ INTERÈS CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT, A 
FAVOR DEL CASAL CAN   DOMÈNECH,  SEU DES DE L’ANY 1 951 DE LA 
FUNDACIÓ WILLIAM J. BRYANT, ALCÚDIA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de Territori: 
 
“ A la vista que, mitjançant acord de data de 6 d’abril de 2000, la 

Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
l’expedient de declaració de bé d’interès cultural, amb la categoria de monument, a 
favor del “Casal de Ca’n Domenech” seu des de l’any 1951 de la Fundació William J. 
Bryant, Alcúdia. 

 
A la vista que, mitjançant acord de data de 19 de gener de 2005, la 

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

 
Atès l’informe jurídic, de data 14 de febrer de 2005 del TAG de Secció 

Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
 
Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 14 

de febrer de 2005. 
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Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 
de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències 
atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars en matèria de 
Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 
8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I.- “Declarar com a Bé d’interès Cultural, amb la categoria de 
Monument, el casal de Can Domenech, antiga seu de la Fundació William J. Bryant a 
Alcúdia, la descripció i la delimitació del qual figuren als informes tècnics de data 29 
de març de 2000, que s’adjunta i forma part integrant del present acord.  

 

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

 

III.- Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí oficial de les Illes Balears 
i al Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Registre insular de Béns d’interès 
cultural i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears 
i insti la seva anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de l’Estat. 

 

IV.- Aquest acord s’ha de comunicar als interessats, a l’Ajuntament 
d’Alcúdia i al Govern de les Illes Balears”. 

 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
PUNT 14.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM BÉ 

D’ INTERÈS CULTURAL A FAVOR DE LA COL·LECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA DE MOSSÈN AGUILÓ. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de Territori: 
 
“ A la vista que, mitjançant acord de data de 31 de maig de 2001, la 

Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
l’expedient de declaració de bé d’interès cultural a favor de la col.lecció de mossèn 
Águiló. 

 
A la vista que, mitjançant acord de data de 19 de gener de 2005, la 

Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va 
acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de 
Mallorca per a la seva declaració. 
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Atès l’informe jurídic, de data 14 de febrer de 2005, del TAG de Secció 

Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
 
Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 14 

de febrer de 2005. 
 
Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon de la Llei 

12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb 
les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars 
en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del CIM, aprovat pel Ple del 8 
de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme 
i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I.- “Declarar com a Bé d’interès Cultural, la col·lecció de mossèn 
Aguiló, la descripció de la qual figura a l’informe tècnic de data 9 de maig de 2001, 
que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

 

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

 

III.- Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí oficial de les Illes Balears 
i al Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Registre insular de Béns d’interès 
cultural i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears 
i insti la seva anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de l’Estat. 

 

IV.- Aquest acord s’ha de comunicar als interessats, a l’Ajuntament de 
Manacor i al Govern de les Illes Balears”. 

 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
PUNT 15.- PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM BÉ 

D’ INTERÈS CULTURAL A FAVOR DELS ORGUES HISTÒRICS M ÉS 
REPRESENTATIUS DE MALLORCA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de Territori: 
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“ A la vista que, mitjançant acord de data de 20 de febrer de 2003, la 

Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va 
acordar la incoació de l’expedient de declaració de bé d’interès cultural a favor dels 
orgues històrics més representatius de Mallorca. 

 
A la vista que, mitjançant acord de data de 19 de gener de 2005, la 

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

 
Atès l’informe jurídic, de data 15 de febrer de 2005, del TAG de Secció 

Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
 
Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 15 

de febrer de 2005. 
 
Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon de la Llei 

12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb 
les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre,  als Consells Insulars 
en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del CIM, aprovat pel Ple del 8 
de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme 
i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 

I.- “Declarar com a Bé d’interès Cultural, els orgues històrics més 
representatius de Mallorca, la descripció dels quals figura als informes tècnics amdós 
de data 29 de gener de 2003, modificat el darrer el 9 de desembre de 2004, que 
s’adjunten i formen part integrant del present acord. 

 

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

 

III.- Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí oficial de les Illes Balears 
i al Boletín Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Registre insular de Béns d’interès 
cultural i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè 
procedeixi a la seva anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears 
i insti la seva anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de l’Estat. 

 
IV.- Aquest acord s’ha de comunicar als interessats, a l’Ajuntament de 

Palma, Búger, Felanitx, Inca, Llucmajor, Muro, Petra, Pollença, Sa Pobla, Santa 
María del Camí, Santanyí, Sencelles  i al Govern de les Illes Balears” 
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El Sr. Vicens (UM) intervé per palesar que amb l’aprovació de la 
protecció dels 20 orgues s’ha donat una passa molt important en la protecció del 
patrimoni de Mallorca i recorda que en el segle XVIII els orgues van viure la seva edat 
d’or. Finalment, destaca i agraeix l’exhaustiva feina de recerca que han fet els tècnics 
del Departament del Territori. 

 
S’aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
 
  COOPERACIÓ LOCAL. 
 

 PUNT 16.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA D’OBRES I 
SERVEIS DE 2005, DEL PLA PLURIANUAL 2005-2006-2007-2008, I DE LES 
OBRES QUE ES FINANCEN MITJANÇANT CONVENI. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del 

departament de Cooperació Local: 

      “DICTAMEN 

 El Consell de Mallorca, en sessió plenària de dia 13 de desembre de 
2004, aprovà inicialment el Pla d'Obres i Serveis de 2005, el Pla Plurianual 2005, 2006, 
2007 i 2008 i la relació d’actuacions que segons l’art. 10 del vigent Reglament de 
Cooperació Municipal es finançaran mitjançant un conveni administratiu tipus. 

 
Els esmentats plans foren sotmesos a informació pública mitjançant anunci en el 

BOIB nº14, de dia 25 de gener de 2005, durant un termini de deu dies hàbils (de dia 26 
de gener de 2005 a dia 5 de febrer de 2005). 

 
Els informes sol·licitats al Delegat del Govern a Balears i a la Comissió 

Provincial de col·laboració de l'Estat amb les Corporacions Locals no s’han emès en el 
termini de deu dies hàbils, la qual cosa fa que es puguin prosseguir les actuacions. (Art. 
9.3 del R. Decret 835/2003, de 27 de juny).També s'han remès els Plans per al seu 
coneixement a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).  

 
A més de la publicitat en el BOIB i de la remissió dels plans a la FELIB, les 

obres de cada ajuntament incloses inicialment en els Plans s’ha comunicat a tots i 
cadascun d’ells. En resposta a aquestes comunicacions i també en el transcurs del 
termini d’exposició pública dels Plans al BOIB s’han presentat un seguit al·legacions: 

 
1.- Sol·licituds d’ajuntaments (que a continuació es relacionen i que han 

estat totes acceptades) referides al canvi de finançament de les obres que s’esmenten, en 
el sentit que determinades obres municipals incloses en els Plans siguin finançades 
mitjançant el conveni administratiu previst a l’art. 10 del vigent Reglament de 
Cooperació Municipal: 

 
Ajuntament d’Alaró: “Centre d’educació infantil, primer cicle”. 
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Ajuntament d’Alcúdia: “Pavimentació i soterrament xarxes carrers  
Rectoria i Sant Jordi”. 
 
Ajuntament d’Artà: “Projecte d’execució reforma edifici Ses Escoles” 
 
Ajuntament de Consell: “Reforma de les places Major i de Son Bernadet 

i Carrers adjacents”. 
 
Ajuntament de Felanitx: “Xarxa clavegueram sanitari urbanització la Fe”. 
 
Ajuntament de Campos: “Construcció piscina coberta municipal” 
 
Ajuntament d’Esporles: “Dotació de serveis per a la parcel·la de l’Institut  
d’ESO” 
Ajuntament de Llucmajor: “Adequació, abastament, sanejament i  
enllumenat c/ S,Cristòfol, Trencadors etc.” 
 
Ajuntament de Marratxí: “Construcció xarxa pluvials, asfaltat i millora 

de voravies carrer Major de Pòrtol”. 
 
Ajuntament de Muro: “Renovació xarxes aigua i clavegueram nucli antic, 

fase I.” 
 
Ajuntament de Pollença: “Canalització aigües residuals, aigües pluvials i  
aigua potable carrer Formentor”. 
 
Ajuntament de Porreres: “Cobriment piscina municipal i reforma  
Vestuaris.” 
 
Ajuntament de Sant Joan: “Reforma i adequació Casa Consistorial.” 
 
Ajuntament de Santa Maria del Camí: “Embelliment plaça de la vila i  
Carrer Oleza”.  
 
Ajuntament de Ses Salines: “Instal·lació de gespa artificial al camp de  
Futbol”. 
 
2.- La Mancomunitat des Raiguer ha presentat una sol·licitud de revisió 

del percentatge de subvenció que figurava a l’aprovació inicial del Pla que era d’un 
75,45 %. Una vegada revisat, s’ha detectat que efectivament l’aportació ha de ser d’un 
85,45 % i no d’un 75,45 % aprovat inicialment, per la qual cosa ha estat acceptada la 
sol·licitud de la Mancomunitat de canviar el percentatge de subvenció. 

 
 3.- L’ajuntament de Lloret de Vistalegre ha demanat la inclusió en el Pla 

d’obres i serveis de l’any 2005 de l’obra: “Pavimentació asfàltica del Camí de Son 
Daviu”. Ha estat acceptada aquesta sol·licitud i s’ha inclòs al Pla l’obra amb un 
pressupost de 22.924,45 euros i una subvenció de 16.047,12 euros. 
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4.- L’ajuntament de Maria de la Salut ha demanat substituir l’obra 

inclosa a l’aprovació inicial: “Acondicionament del camí de Son Niell fins a les cases” 
per dos projectes relatius a camins rurals: “Acondicionament del camí de Son Rafal 
Nou” amb un pressupost de  

 
26.950,65 euros i “Acondicionament del camí de Son Niell des de les 

cases fins a la carretera PMV 351-3”, amb un pressupost de 41.631,66 euros. Ha estat 
acceptada la petició i han estat incloses a la proposta d’aprovació definitiva aquestes 
dues obres de l’ajuntament de Maria de la Salut. 

 
5.- L’ajuntament de Búger ha presentat una petició relativa a la inclusió a 

l’aprovació definitiva del Pla d’unes obres complementàries de caràcter urgent al 
poliesportiu, amb un pressupost de 126.510,62 euros. Ha estat acceptada l’esmentada 
petició i s’ha inclòs en el Pla l’actuació: “Obres complementaries al poliesportiu” amb 
un pressupost de 126.510,62  euros que s’ha fraccionat en dues anualitats: 2005 i 2006. 

 
6.- L’ajuntament de Lloseta ha presentat una al·legació en el sentit de 

canviar l’obra inclosa a l’aprovació inicial: “Ordenació, obres, instal·lacions  c/ Josep 
Ferragut – Rubén Darío” per l’obra: “Ordenació, obres, instal·lacions c/ Cristòfol 
Colon”, i finançar aquesta nova obra mitjançant un conveni administratiu. Ha estat 
acceptada l’al·legació i s’ha canviat l’obra sol·licitada en un principi per l’obra: 
“Ordenació, obres, instal·lacions c/ Cristòfol Colon”, la qual es finançarà per un conveni 
2005-2008. 

 
7.- L’ajuntament de Santa Eugènia ha fet a saber que el pressupost de 

l’obra “Canalització pluvials nucli urbà” inicialment aprovada no és de 150.734,72 
euros sinó de 188.418,40 euros. S’ha procedit a esmenar aquesta dada i a l’aprovació 
definitiva del Pla ja figura el pressupost rectificat de 188.418,40 euros  

 
8.- Finalment, s’han inclòs en el Pla una sèrie d’obres que no havien estat 

incloses a l’aprovació inicial. Aquestes actuacions corresponen als ajuntaments 
següents: 

 
Selva: “Millora d’equipaments esportius als polisportius de Caimari i 

Moscari.” 
 
Sencelles: “Adaptació i rehabilitació dependències cementiri.” 
 
Sineu: “Obertura, dotació de servies i pavimentació c/ Libertat.” 
 
Santanyí: “Enllumenat públic del sector corresponent a l’E.T. 

Mondragó.”  
 

Els ajuntaments que presten, per gestió directa, el servei de 
subministrament d’aigua potable a la població es poden deduir l’IVA que han de 
suportar per a la realització d’obres directament relacionades amb la prestació d’aquest 
servei. Atès, idò, que per a aquests ajuntaments l’IVA d’aquestes obres no suposa un 
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cost addicional, del pressupost de les següents obres aprovades inicialment, com s’ha fet 
en anteriors exercicis, s’ha calculat el percentatge d’IVA deduïble no objecte de 
subvenció i la quantitat resultant s’ha restat del pressupost total inicialment aprovat 
objecte de finançament en el POS:  

 
Obra núm. 11 “Renovació aigua potable carrers” de l’Ajuntament de Búger. 
 
Obra núm. 14 “Xarxa de clavegueram i aigua potable, fase VII” de l’Ajuntament 

de Bunyola. 
 
Obra núm. 64 “Dotació serveis camí de Can Vives” de l’Ajuntament de Sóller. 
 
Obra núm.28 “Canalització aigües residuals, aigües pluvials i aigua potable al 
carrer Formentor” de l’Ajuntament de Pollença, finançada mitjançant Conveni 
administratiu. 
 
Mitjançant escrit de data 27 de gener de 2005 la Direcció General per a 

l’Administració Local del Ministeri d'Administracions Públiques ha comunicat al 
Consell de Mallorca l'aportació definitiva de l'Estat al Pla Insular de Cooperació a les 
obres i serveis de competència municipal per a l’any 2005, que puja a la quantitat total 
de 2.454.151,37 euros, i de la qual 646.684 euros es destinaran a les obres de la xarxa 
viària del Consell de Mallorca. 

 
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria de Medi 

Ambient), per a determinades obres de clavegueram, subministrament d’aigua potable, 
etc…, aporta la quantitat d’1.202.024,21 euros. 

 
La resta del finançament dels plans prové de l’aportació que fa el Consell 

de Mallorca i els ajuntaments dels seus propis fons. 
 
Vist l’informe de data 18 de febrer de 2005 de fiscalització de 

disconformitat de l’expedient. 
 
Per tot això, propòs que, previ l’informe preceptiu de la Comissió 

Informativa General i de Comptes, el Conseller Executiu de Cooperació Local elevi al 
Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d’ 

 
A C O R D 

 
1r. Resoldre les discrepàncies observades a l’informe de fiscalització de 

data 18 de febrer de 2005.  
 
2r.- Aprovar definitivament el Pla d'obres i serveis de 2005 de l'illa de 

Mallorca, que comprèn les obres explicitades en els fulls annexes, amb el següent 
finançament: 
 
- Aportació Consell de Mallorca:……….   2.563.146,34 euros 
- Aportació CAIB:………………………  1.202.024,21 euros 
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- Aportació MAP:………………...…….   1.810.467,37 euros 
- Aportació Entitats Locals:………...…..    2.554.925,06 euros 
- Import total del pressupost:………...…    8.130.894,48 euros          
 

3n.- Aprovar definitivament el Pla Plurianual 2005/2006/2007/2008 que 
s'adjunta en els fulls annexes.  

 
4r.- Aprovar la relació d’obres que s’adjunten en els fulls annexos que es 

finançaran mitjançant el conveni administratiu tipus previst a l’article 10.2 del vigent 
Reglament de Cooperació Municipal.  

 
5è.- D'acord amb l'article 8 del Real Decret 835/2003, de 27 de juny, el 

Pla Complementari per aplicar els romanents que es puguin originar de la contractació 
de les obres del Pla correspondrà a les obres previstes a l'anualitat de l’any 2006 del Pla 
Plurianual. En tot cas, els romanents de la subvenció del MAP que es produeixin com a 
conseqüència de la contractació del Pla d'obres i serveis s'aplicaran d'acord amb el que 
preveu l'article 15 del R. Decret 835/2003, de 27 de juny. 

 
6è.- Els romanents de les quantitats que figuren a càrrec de la CAIB que 

resultin de la baixa per adjudicacions, no realització de l’obra o qualsevol altra causa, 
prèvia autorització de la CAIB, es podran destinar al finançament d’obres incloses en el 
Pla d’obres i serveis, en el Plurianual o en els convenis. 

 
7è.- D'acord amb l'article 22 del vigent Reglament de Cooperació 

Municipal, els Ajuntaments hauran de remetre en el termini d'un mes des de la recepció 
de la notificació del Consell de Mallorca, el corresponent certificat d'existència de crèdit 
suficient que garanteixi l'aportació municipal a l'obra o obres incloses en el Pla (MOD. 
10). 

 
8è.- La contractació de les obres incloses en el Pla d'obres i serveis de 

2005 la realitzaran els propis Ajuntaments, però s'hauran de respectar les següents 
normes de procediment: 
 

- Les obres incloses en el Pla es contractaran ordinàriament mitjançant 
subhasta amb procediment obert, per tal d'aconseguir la màxima objectivitat, lliure 
concurrència i publicitat en el procés de selecció del contractista. No obstant això, la 
Corporació, prèvia petició motivada al Consell de Mallorca i la corresponent 
autorització d'aquest, podrà utilitzar les altres formes i procediments prevists a la vigent 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  
- Abans de dia 30 d’abril de 2005 s'han de remetre al Departament de 

Cooperació Local, degudament aprovats, els Plecs de clàusules administratives 
particulars per a la contractació de les esmentades obres. En el cas de contractar-se una 
obra amb despesa plurianual, es farà constar explícitament en el Plec de clàusules el 
finançament de les anualitats. També s'especificarà que el termini d'execució es 
fraccionarà en fases o terminis parcials que es realitzaran anualment depenent de les 
disponibilitats financeres assignades a l'obra durant cada exercici pressupostari. 
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- Un representant del Consell de Mallorca serà membre de la Mesa de 
Contractació i l'ajuntament haurà de comunicar al Consell de Mallorca la data de la 
constitució de la Mesa de Contractació amb l'antelació suficient. 

 
En el cas que el representant del Consell de Mallorca no assisteixi a la 

sessió de la Mesa, s'haurà de remetre al Consell l'Acta que contengui la proposta de 
resolució. 

 
- En els Plecs de Clàusules administratives s’ha de fer constar que el 

contractista adjudicatari de les obres ha d’assumir el cost econòmic que suposi 
l’elaboració i la col·locació d’un cartell que indiqui a peu d’obra, en un lloc visible des 
de la via pública, el nom de l’obra, l’organisme o organismes que la subvencionen i la 
resta de dades adients. 

 
- Tots els anuncis que col·loqui el contractista a peu d’obra informant al 

públic en general dels perills o de les incidències han d’estar redactats, com a mínim, en 
la llengua catalana.  

 
- L'obra ha d'estar adjudicada i comunicada l'esmentada adjudicació al 

Consell de Mallorca abans de dia 31 de juliol de 2005, i iniciada abans de l'1 de 
setembre de 2005. 

 
9è.- Una vegada adjudicada l'obra per la corporació, dins el termini de 

quinze dies hàbils següents a la data de l’adjudicació, la corporació local haurà de 
remetre al Consell de Mallorca la següent documentació: 

 
a) Certificació de l'adjudicació de l'obra. 
 
b)Declaració jurada de la compatibilitat dels directors de l'obra amb 

l'Administració (MOD 13) 
 
c) Acta de comprovació del replanteig (MOD 14) 
 
10è.-  El Consell de Mallorca abonarà la subvenció corresponent per al 

finançament de l’obra contra la presentació per part de l’ajuntament interessat de la 
següent documentació: 

 
- Model oficial de certificació (MOD. 15) degudament emplenat, i signat 

pel contractista i pel director (o directors) de l’obra, amb les firmes degudament 
identificades. 

 
- Relació valorada dels treballs duts a terme signada pel director (o 

directors) de l’obra amb les firmes degudament identificades. 
 
- Aprovació per part de l’ajuntament de la certificació d’obra, la qual es 

podrà acreditar bé per mitjà d’una diligència del secretari de la corporació en el cos de 
la certificació, bé per un certificat expedit pel funcionari esmentat. 
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- Factura original de l’empresa contractista firmada pel Director de 
l’obra. (No es pot emplenar la factura sobre una fotocòpia del model original de factura 
que empri l’empresa; el logotip i la resta de dades de l’empresa han de figurar amb la 
tipologia original). En lloc de la factura original també es pot remetre una fotocòpia de 
la mateixa, la qual ha d’estar compulsada pel secretari de la corporació i s’ha 
d’acreditar, bé en el cos de la factura fotocopiada per mitjà d’una diligència signada per 
l’esmentat funcionari, bé a través d’un certificat expedit pel mateix funcionari, que la 
factura no s’ha emprat com a justificant per al cobrament d’una altra subvenció. 

 
- Pel que fa a les obres que disposen d’un finançament plurianual, és a 

dir, que es troben incloses en dos o més Plans d’obres i serveis, les certificacions d’obra 
d’aquestes actuacions s’han de quadrar amb el pressupost parcial previst en el Pla de 
cada un dels anys en què l’obra està finançada. No s’admetran certificacions que 
englobin crèdits de dues anualitats. Respecte de la segona i, si s’escau, de les següents 
anualitats, s’ha d’aplicar el mateix criteri, i pel que fa a la darrera, prèvia autorització 
del Consell de Mallorca, sí que es pot certificar de menys o de més al previst en el 
pressupost del Pla per a aquest exercici. Si es certifica de menys, s’entendrà que l’entitat 
local renuncia a part de la subvenció que li pertoca per a la realització de l’obra, i si es 
certifica de més, que de la part d’excés d’obra executada és fa càrrec íntegrament 
l’entitat local.   
 

  11è.- Per a l’abonament de la darrera certificació d’obra, la corporació 
local, a més de la documentació exigida anteriorment, haurà d’adjuntar la següent 
documentació: 
 

a) Certificat final d'obra signat pel director de la mateixa (MOD 17). 
 
b) Acta de recepció de l'obra (MOD 18) signada conjuntament pel 

director, el contractista, un facultatiu tècnic en representació de l'Ajuntament i un 
representant del Consell de Mallorca. A aquest efecte, l'Ajuntament, amb una antelació 
mínima de tres dies hàbils, comunicarà al Consell de Mallorca el dia i l'hora prevista per 
a la recepció de les obres i també la de la seva inauguració oficial. 

 
c) Liquidació definitiva de l'obra on es faran constar les subvencions 

concedides d'altres institucions per a la seva execució.  
 
d) Fitxa de l’obra amb fotografia en color (MOD 20). 

  
En tot cas, les obres corresponents a l'anualitat de 2005 hauran d'estar 

finalitzades abans del dia 1 de novembre de 2006. 
 
12è.- L'incompliment de les anteriors condicions per part de les Entitats 

Locals incloses als Plans i als Convenis pot ser causa de pèrdua de les subvencions 
atorgades.” 

 
 
El Sr. Veramendi (PP) vol destacar, en primer lloc, les reunions que han 

tingut amb el conseller executiu i amb el director insular per a l’elaboració definitiva del 
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POS i dels convenis. En segon lloc, vol demanar que en el proper exercici s’augmentin 
les partides perquè cada vegada són més els projectes que presenten els ajuntaments. 

 
El Sr. Riera (UM) agraeix les paraules del Sr. Veramendi. Tot seguit, 

explica uns canvis que hi ha hagut respecte a l’aprovació inicial, ja que una sèrie 
d’ajuntaments (Alaró, Alcúdia, Artà, Campos, Consell, Felanitx, Llucmajor, Marratxí, 
Muro, Pollença, Porreres, ses Salines, Sant Joan i Santa Maria) han demanat signar un 
conveni, d’altres (Maria de la Salut, Lloseta, Lloret Búger) han demanat canviar l’obra 
inicial. Així mateix observa que s’ha corregit un error material, que va fer que Santanyí, 
Selva, Sencelles i Sineu no apareguessin en el llistat inicial i així mateix s’esmenen uns 
errors pressupostaris que afectaven a Santa Eugènia i la Mancomunitat del Raiguer. 
Finalment assenyala que en els ajuntaments que han signat s’ha ajustat la primera 
anualitat, perquè hi va haver uns errors administratius i perquè s’ha reservat una 
quantitat per a una propera convocatòria específica per a detecció, control i millora de 
fuites d’aigua potable a les xarxes municipals, que es traurà conjuntament amb la CAIB. 

 
S’aprova la proposta per 25 vots a favor (PP, PSOE, UM) i 5 abstencions 

(PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 

 
 PUNT 17.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 

GESTIÓ DE RESIDUS ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I 
L’AJUNTAMENT DE PALMA. 

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

de Cooperació Local: 
 
“Atès que  l’Actual abocador de Son Reus està en  els darrers anys de la 

seva vida útil prevista. En aquest sentit l’empresa municipal EMAYA ha pres la decisió 
de clausurar l’abocador abans del 16 de juliol de 2009, d’acord amb el que es preveu al 
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula la eliminació de residus 
mitjançant dipòsit a abocador. 

  
Atès que es voluntat del Consell de Mallorca que el model de gestió dels 

residus a la nostra illa no contempli l’abocament com a sistema ordinari de tractament, 
per la qual cosa es fa necessari preveure un alternativa eficient i definitiva   per tal de 
poder abordar en garanties el volum de residus que actualment van a abocador.  

 
Atès que el Consell de Mallorca  ha optat per  la previsió de l’ampliació 

de la capacitat actual  de valorització energètica de planta incineradora de Son Reus. Si 
bé de manera provisional i per tal de cobrir la contingència temporal entre el pròxim 
tancament de l’abocador actual i l’alternativa de tractament mitjançant valorització 
energètica, se preveu un abocador de transició.    

 
Atès que per poder desenvolupar correctament la gestió i tractament dels 

residus es fa necessària i imprescindible l’ampliació dels terrenys actuals, que d’acord 
amb els estudis tècnics, que s’inclouen en el Pla d’actuacions (annex del conveni de 
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referència), els terrenys més idonis per a la ubicació de les infrastructures necessàries 
per a l’esmentada ampliació són propietat de l’Ajuntament de Palma, procedents de la 
finca de Son Reus. 

 
Atès l’informe tècnic del Enginyer Industrial de la Direcció Insular de 

Gestió de Residus del Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca, de dia 
14 de febrer de 2005, atès l’escrit de dia 18 de febrer de 2005, presentat per TIRME, 
SA, mitjançant el qual, com a empresa concessionària de la gestió dels residus urbans 
de Mallorca, manifesta la seva conformitat amb el contingut del Conveni de 
col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma relatiu a la gestió de 
residus, i atès l’informe de fiscalització prèvia emès per Intervenció General del Consell 
de Mallorca. 

 
Per tot el que s’ha exposat, el Conseller Executiu del Departament de 

Cooperació Local eleva al Ple la següent proposta d’ 
 
ACORD 

 
1.- Aprovar  el Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i 

l’Ajuntament de Palma relatiu a la gestió de residus, que com a annex s’adjunta a aquest 
acord. 

2.- Facultar l’Hble. Presidenta del Consell de Mallorca per a la signatura 
de l’esmentat conveni de col·laboració i de tots els documents públics o privats que d’ell 
es derivin. 

 
3.- Notificar aquest acord a TIRME SA, com a empresa concessionària 

de la gestió dels residus urbans de Mallorca.” 
 
 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) assevera que aquest conveni suposa una 
passa més en la política del govern del Consell per apostar per la pitjor fórmula de 
gestió de residus, a nivell ambiental i a nivell econòmic. En segon lloc, indica que el 
conveni és una mostra de la mala gestió dels doblers públic, perquè mentre les plantes 
de tractament de residus del Parc de Tecnologies Ambientals estan infrautilitzades i els 
nivells de recollida selectiva estan per sota del que estableix el PDSRSU, el govern del 
Consell planteja l’increment de l’ús de la incineradora, la qual cosa suposarà un 
increment substancial del cost de gestió dels residus, per a l’administració i pels 
ciutadans, i posarà en perill el reciclatge, la reutilització, el medi ambient i la salut dels 
ciutadans. Pel seu Grup això és una mostra de la manca de capacitat del Consell per 
gestionar els residus i la manca de capacitat per arribar a acords amb els ajuntaments En 
tercer lloc, assegura que no li ha agradat que s’hagi signat un conveni per incrementar la 
incineració abans de fer la modificació del Pla Director. D’altra banda, considera que 
aquest conveni no té cap justificació objectiva. En tot cas, respon a una decisió 
absolutament política fruit de la manca de capacitat o la manca de voluntat per dur 
endavant el Pla Director i una mostra del que ella afirma és el desajustament entre les 
xifres que estableix el Pla director i les que s’obtenen actualment. Finalment assenyala 
que l’abocament 0 que pretén l’equip de govern no existeix, perquè la incineració la 
única cosa que fa és redistribuir els residus, generar la necessitat de disposar d’uns llocs 
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adequats per emmagatzemar les cendres, tòxiques, i perjudicar les persones i el medi 
ambient per l’emissió de gasos volàtils i dioxines. Conclou la seva intervenció 
observant que la incineració és l’oposat al reciclatge, a la reducció i a la reutilització, 
com s’ha establert a totes les cimeres que al respecte s’han realitzat, i que suposa un 
negoci per uns pocs i un desastre per a la resta. Per tot això, sentencia que aquest 
conveni és una irresponsabilitat perquè en lloc de promoure la utilització d’unes 
instal·lacions que ja es tenen s’opta per la incineració que encarirà molt més la gestió 
dels residus. 

 
La Sra. Canyelles (PSM) afirma que el seu Grup entén la necessitat d’un 

abocador d’emergència per ser utilitzat excepcionalment atès que el que actualment es 
té, està acabant la seva vida útil. Però no estan d’acord en el punt 4rt del conveni que 
assenyala que el Consell ha optat per la incineració, la qual cosa va contra el model de 
gestió de residus del PSM i en contra del que estableix el Pla director sectorial de gestió 
de residus. Tampoc estan d’acord en què es vulgui refer el Pla director. Indica que la 
postura que s’hauria de mantenir és la d’apostar per la reutilització i la reducció, molt 
més quan ja existeix el Parc de gestió de residus. Finalment observa que és inacceptable 
assumir la incapacitat o la mala gestió de l’actual Pla per fer-ne un altre a la mesura de 
les renúncies que s’han fet. 

 
El Sr. Riera (UM) afirma que el conveni diu clarament que s’està per la 

modificació del Pla Director, que com bé ha dit la Sra.Rosselló, és inservible i assenyala 
que ja s’incomplia en el moment de l’aprovació. Assegura que ells volen donar una 
solució completa a la qüestió dels residus, amb l’objectiu d’aconseguir l’abocament 0, 
encara que sempre hi haurà d’haver un abocament d’emergència. Assenyala que el 
debat d’avui no es centra en la modificació del Pla director, però creu que s’haurà 
d’orientar cap a la reducció i estabilització en la generació de residus sòlids urbans per 
habitant/any i s’haurà de tenir en compte que hi ha hagut un augment demogràfic 
important. A pesar de tot, creu que les xifres de recollida selectiva van augmentant, i 
s’està intentant que l’ajuntament de Palma, que és el més endarrerit en aquesta matèria, 
disposi d’una ajuda del Consell en forma de contenidors adients i un camió. Així mateix 
observa que el Consell està fent feina per incrementar la recollida selectiva en el sector 
orgànic, encara que reconeix és una qüestió molt complexa. D’altra part comenta a la 
Sra. Rosselló que pensa que ella realment no creu en el que diu, perquè durant 4 anys va 
ser la responsable del Pla director sectorial i no s’entén com, si les dioxines maten i són 
tan perjudicials, va consentir i plasmar la existència de la incineradora en aquest Pla. Li 
diu que, en tot cas, el que és perillós és la incineració descontrolada i mal feta. 
Finalment respon al PSM que respecta que aquest no sigui el seu model, però els 
demana coherència, perquè no hi ha cap dels ajuntaments on governa el PSM que sigui 
un model en la recollida selectiva ni tampoc n’hi ha cap que hagi proposat la recollida 
selectiva de la fracció orgànica. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) recorda al Sr. Riera que el seu Grup va 

aprovar el Pla director i que el Consell gestiona les competències en aquesta matèria des 
de l’any 2001, i per tant és el Consell el que l’hauria d’haver desenvolupat i és el que ha 
demostrat la incapacitat per dur-lo endavant. Així mateix li recorda que hi va haver 
molts ajuntaments que van cedir aquesta competència al Consell, que és el responsable 
de coordinar amb els ajuntaments la recollida selectiva., cosa que creu que no es fa. Pel 
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que fa al tema de la incineració li aclareix que el seu grup ha apostat per la reducció de 
l’ús de la incineració perquè dóna problemes i és un factor negatiu per a la salut 
humana,  i s’han d’anar a apostar per unes polítiques netes basades en la reducció, el 
reciclatge i la reutilització. Finalment demana que expliqui perquè es volen gastar més 
doblers públics en les pitjors solucions a nivell econòmic i mediambiental, en lloc de 
rendibilitzar unes infrastructures que ja hi ha fetes. 

 
El Sr. Riera (UM) considera que aquest és un debat insuls. Per altra part, 

retreu la data d’aprovació del Pla, l’any 2000, i observa que en aquell moment la Sra. 
Rosselló era la consellera de Medi Ambient i procedeix a llegir quines seran les mesures 
pel tractament i a l’apartat de infrastructures assenyala que es contempla la planta de 
valorització energètica per incineració de residus urbans no recollits selectivament. 
Conclou la seva intervenció assegurant que els agradaria recollir selectivament molt 
més del que s’està fent i per això s’està incrementant periòdicament un 10% en les 
diverses fraccions. 

 
La proposta s’aprova per 25 vots a favor (PP, PSOE, UM) i 5 vots en 

contra (PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
 
  CULTURA. 
 

PUNT 18.- PROPOSTA  DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ 
TÈCNICA INSULAR DE MUSEUS I APROVACIÓ DEL SEU REGLA MENT  
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la Consellera Executiva del 
departament de Cultura: 
 

“Atès que el  Parlament de les illes Balears va aprovar, en data 26 de 
març de 2003, la llei 4/2003 de 26 de març, de museus de les illes Balears. 

  
Atès que d’acord amb l’article 30.1 de l’esmentada llei cada Consell 

Insular crearà la Comissió Tècnica Insular de Museus, que es constitueix com a òrgan 
superior consultiu en matèria de museus i col.leccions en l’àmbit insular. 

 
Així també d’acord amb l’article 30.3 de la llei cada Consell Insular 

determinarà les normes d’organització, funcionament intern i composició de cada una 
de les comissions tècniques insulars de museus, tot procurant establir la coordinació 
necessària amb les altres comissions tècniques insulars de museus dels respectius 
consells insulars. 

 
Atès l’exposat  i, vist l’informe favorable sobre els aspectes jurídics del 

Reglament, el secretari tècnic del Departament de Cultura proposa que,  amb l’informe 
previ de la Comissió informativa General i de Comptes,  la Consellera del Departament 
de Cultura elevi al Ple del Consell de Mallorca aquesta proposta perquè prengui els 
següents 
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ACORDS 
 
1.- Crear la Comissió Tècnica Insular de Museus d’acord amb el que es 

preveu a la llei 4/2003 de 26 de març, de museus de les illes Balears. 
 
2.- Aprovar inicialment el Reglament  de l’esmentada Comissió Tècnica 

Insular de Museus, adjunt a la proposta present. 
 
3.- Publicar-lo en el BOIB  durant el termini mínim de trenta dies, 

perquè se’n puguin presentar reclamacions i suggeriments  
 
4.- En el cas que no se’n  presenti cap, s’entendrà definitivament 

aprovat. 
 
Tot això a l’empara de l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i 
la Llei 57/2003, de 16 de desembre.  

 
El Reglament no entrarà en vigor fins que no se n’hagi  publicat 

completament el text i hagi transcorregut el termini previst a l’art. 65,2 L 7/1985 de 2 
abril (art.196.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals).” 
 
 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) explica que el seu Grup s’abstindrà. En 
primer lloc, valora positivament la presentació d’aquesta proposta, encara que creu que 
arriba amb retard, atès que ja fa dos anys que es va aprovar la Llei de museus. En segon 
lloc, considera que la composició de la comissió té un caire massa polític, assenyala que 
troba a faltar representants de la Secció de Museus del Consell i experts en la matèria o 
membres d’entitats representatives, la qual cosa considera que no està en la línia del que 
pretenia la llei. 

 
La Sra. Bujosa (PSM) diu que estan contents que arribi la proposta, però 

considera que s’haurien pogut acurar més després d’un any i quatre mesos d’espera. 
Recorda que a la Comissió Informativa va demanar quin caire tindrien els 5 
representants del Consell i que la consellera va contestar que serien tècnics i polítics. 
Així mateix, considera estrany que els representants polítics estiguin molt ben definits, i 
els tècnics no tant, i troba a faltar entre els representants tècnics el cap de servei de 
Cultura i el cap de secció de museus. 

 
El Sr. Bonet (PSOE) demana que s’aclareixi quin tipus seran els 

representats del Consell. En cas de ser polítics demana que la representació sigui plural. 
En funció de la resposta que se’ls doni emetran el vot. 

 
La Sra. Mulet (UM) comenta en primer lloc que el PSM, com sempre, no 

està content amb la feina feta. Respon al Sr. Bonet que els 5 membres seran experts i 
entre ells segurament hi haurà el cap de servei i potser també hi haurà algun 
representant dels grups polític i anuncia que la propera Comissió presentarà la proposta. 
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Assegura que des del Departament de Cultura s’està obert al diàleg una volta s’hagi 
presentat la proposta. Finalment, comenta que la Llei de museus ha suposat molt de 
maldecaps pels municipis i el seu Grup vol que les coses funcionin.  

 
La Sra. Bujosa (PSM) assegura que la intervenció de la Sra. Mulet ha 

acabat de confondre-la i li diu que només desitgen que presenti una proposta ajustada al 
que demana la llei. Pel que fa a l’afirmació que la llei ha representat problemes pels 
ajuntaments, li recorda que ella va ser una de les que la van aprovar. Tot seguit li diu 
que la manca de representació de tècnics a la Comissió, creu que respon a una manca de 
confiança en els funcionaris de Cultura. 

 
El Sr. Bonet (PSOE) exposa que amb el tarannà obert al diàleg que 

mostra la consellera, el seu Grup també farà un vot obert a l’espera de la proposta de la 
consellera i s’abstindran. 

 
La Sra. Mulet (UM) rebat a la Sra. Bujosa que a l’anterior legislatura ella 

no era parlamentària, i es reafirma en què aquesta llei, feta pel PSM, ha suposat molts 
de problemes per aquells municipis que tenen museus o col·leccions. Assegura que ho 
sap perquè es mou i s’informa dels problemes que tenen els municipis. Per altra part, 
reconeix que els membres del PSM són molt bon pensadors, però molt poc eficients. 
Finalment es demana perquè la Sra. Bujosa té tal fixació pels càrrecs de Cultura i li 
assegura que ella no té absolutament cap problema amb els funcionaris mentre siguin 
experts en la seva matèria i treguin endavant la feina. 

 
S’aprova la proposta per 18 vots a favor (PP, UM), 3 vots en contra 

(PSM-EN) i 9 abstencions (PSOE, EU-Els Verds). 
 
 
  MOCIONS. 
 

PUNT 19.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN 
SOBRE IMPLANTACIÓ DEL GASODUCTE PALMA-MANACOR I 
CORREDORS D’INFRASTRUCTURES. 

 
Es dóna compte de la següent moció del PSM-EN: 
 
“El Pla Director d’Energia de les Illes Balears preveu l’arribada del gas 

natural a Mallorca i periodifica la gasificació progressiva de tot el territori. 
 
El gas natural, més ecològic i barat, ha de permetre que els ciutadans 

gaudeixin dels beneficis d’aquesta font d’energia. Així mateix, per als sectors 
productius que utilitzin fonts d’energia en forma de combustibles fòssils derivats del 
petroli, pot suposar un important avenç, en competitivitat econòmica, i en millora 
mediambiental.  

 
El Consell de Mallorca està executant el projecte de construcció del 

desdoblament de la C-715, Palma-Manacor, i en compliment del Pla Director d’Energia 
de les Illes Balears, la canalització del gasoducte des de la planta de subministrament de 
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Palma cap al llevant de Mallorca es canalitza a partir d’aquesta via, per tant, és el 
moment d’aprofitar les obres i instal·lar la canalització necessària, evitant molèsties 
futures i optimitzant les despeses.  

 
De fet, el Consell, mitjançant decret de Presidència publicat en el butlletí 

de 18 de gener, ha concedit audiència pública a les empreses de telecomunicacions per a 
la possible utilització conjunta del domini públic de carreteres en l'àmbit del projecte de 
desdoblament de la carretera C-715. Idò bé, la col·laboració no s’hauria de 
circumscriure als serveis de telecomunicacions, sinó que cal coordinar les empreses 
subministradores de tota mena per aprofitar els treballs de les obres públiques a les 
carreteres. 

 
Més encara, el Pla Territorial de Mallorca hauria d’haver previst 

corredors d’infrastructures, coordinant els plans sectorials vigents i l’execució efectiva 
d’obres públiques. El Consell fins i tot hauria d’impulsar criteris de coordinació per 
fomentar actuacions integrals quan es produeixin intervencions en els vials municipals, 
a fi d’aprofitar les obres per canalitzar serveis nous o soterrar els existents.  

 
 
En aquest sentit, es podria estudiar la inclusió d’alguna previsió en la 

convocatòria del Pla d’Obres i Serveis i similars. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del  PSM-ENTESA NACIONALISTA 

al Consell de Mallorca  proposa al Ple que adopti els següents: 
  

ACORDS 
 
1er.-  El Consell de Mallorca procurarà la coordinació amb el Govern 

de les Illes Balears a fi d’executar les previsions del Pla Director d’Energia de les Illes 
Balears pel que fa referència al Gasoducte Palma–Manacor, aprofitant les obres del 
desdoblament de la carretera Palma-Manacor. 

 
2on.-  El Consell revisarà el Pla Territorial de Mallorca a fi de preveure 

els corredors d’infrastructures i establir mecanismes eficaços de coordinació per 
aprofitar les obres públiques per executar les canalitzacions d’infrastructures adients i 
actuar sobre les existents. 

 
3r.-  El Consell estudiarà amb els ajuntaments les pautes per a 

l’optimització de les obres municipals a fi que tenguin un caràcter integral i s’aprofitin 
les ocasions per canalitzar els nous serveis i soterrar els existents” 

  
 
El Sr. Alorda observa que la filosofia de la moció és senzilla, encara que 

pensa que l’aplicació serà complicada. Explica que es demana que, quan s’hagi de fer 
una gran infrastructura, es faci una planificació i una previsió dels serveis que en el 
futur es necessitin, de manera que es coordinin les diferents administracions i les 
empreses de subministradors de serveis (electricitat, gas, ...) per tal d’aprofitar les obres 
per tal de soterrar, revisar, grafiar i fer les instal·lacions que pertoquin. Pensa, a més, 
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que és una moció oportuna que es podria posar en pràctica a les obres de la carretera 
Palma-Manacor, atès que es preveu que l’any 2007 es construirà el gasoducte que 
connectarà aquestes dues localitats i seria avinent fer ja les canalitzacions. Finalment, 
manifesta que l’instrument que hauria d’haver recollit aquestes disposicions és el Pla 
territorial. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia el vot favorable del seu Grup, 

perquè consideren que és molt oportuna i que l’adopció d’aquestes mesures optimitzaria 
els recursos econòmics i suposaria un benefici pels ciutadans, que contínuament s’han 
enfrontar a obres en els carrers i carreteres. 

 
El Sr. Crespí (PSOE) diu que el seu Grup donarà suport a la moció, que 

assegura és de gran sentit comú, i comenta que la coordinació entre les administracions 
per temes d’obres ja hauria de fer estona que es fes, perquè, lamentablement, és molt 
habitual que una administració o una empresa de subministrament acabi una obra i al 
cap de poc temps una segona administració en comenci una altra en el mateix lloc, amb 
el conseqüent desperdici de doblers públic. 

 
El Sr. Font (PP) comenta que el seu Grup està d’acord en la filosofia 

lògica i racional de la moció, però considera que, una vegada més, es topa amb la 
realitat. Tot seguit, explica que en aquests moments la revisió del Pla director sectorial 
d’energia està en exposició pública i el gasoducte submarí es preveu que arribarà a 
Mallorca l’any 2007, per la qual cosa creu que serà inviable simultanejar la construcció 
del gasoducte fins a Manacor amb les obres de la carretera Palma-Manacor. Així mateix 
diu que votaran en del punt 2 perquè els corredors energètics s’inclouen en el Pla 
director sectorial d’energia, que és una norma superior al Pla territorial, que en tot cas 
hauria de recollir les modificacions que aquell establís. Pel que fa al tercer punt, 
assenyala que també votaran en contra perquè el Consell no és competent en aquesta 
matèria, en tot cas ho hauria de ser la conselleria d’Indústria. Finalment, qualifica a la 
moció d’utòpica en el sentit etimològic de la paraula, és a dir, que està fora de lloc 
acceptar-la. 

 
El Sr. Vicens (UM) considera que tots els grups estan d’acord en la 

filosofia de la moció, però front a ella hi ha l’aplicació, que considera és gairebé 
impossible perquè és equivocada. En primer lloc, explica que la revisió del Pla 
territorial en aquest sentit no serviria de res, perquè és el Pla sectorial energètic el que 
ha de preveure el que es demana a la moció, per la qual cosa afirma que el PSM s’ha 
equivocat de porta. En segon lloc, considera que no s’ha tingut en compte que la 
concessió administrativa de les obres del desdoblament ja està feta. En tercer lloc, 
demana en base a quins estudis d’enginyeria i de seguretat s’afirma que el traçat de la 
carretera és compatible amb el gasoducte. Finalment, i pel que fa al tercer punt de la 
moció, considera que es podrien fer coses si els diuen com es pot obligar als 
ajuntaments a coordinar-se. 

 
El Sr. Alorda (PSM) comenta com tant aviat se’ls tracta de massa 

pessimistes com d’extremadament optimistes. Ell assegura que, personalment, opta per 
l’optimisme, i recorda com, des de la utopia s’han fet importants avanços. Per altra part, 
ell no creu que sigui un tema inviable, encara que d’entrada ja ha afirmat que era 
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complicat. Pel que fa a la qüestió de la competència, assenyala que el Pla sectorial 
d’energia està per damunt del Pla territorial a causa de l’especialitat i només si marca 
els corredors energètics. Atès que aquest no és el cas, considera que el Pla territorial és 
competent per marcar aquestes artèries. D’altra banda, troba que hauria estat molt 
positiu que el Pla territorial hagués agafat del pla de telecomunicacions i del d’energia 
tot el que estava consignat i també tot allò que no hi estava però era previsible amb la 
finalitat de coordinar-ho. Pensa que si s’hagués fet així, s’hauria fet cas de les 
recomanacions, perquè tothom demanda una visió holística de Mallorca en la qual 
s’indiqui per on han de passar aquests corredors de manera que quedin reservats. Pel 
que fa a l’afirmació de que ja està feta la concessió administrativa, recorda al Sr. Vicens 
que la convocatòria de telecomunicacions s’ha fet quan ja estava contractada. De totes 
maneres, reconeix que per aquest cas concret potser sí hi ha la dificultat de temps, a més 
de la complexitat tècnica i la dificultat per elaborar el projecte del gasoducte. De totes 
maneres, el Sr. Alorda creu que estaria bé valorar el temps que hi ha i que es faci tot el 
que es pugui preveure, i sinó que es tengui en compte per a les properes actuacions. Al 
Sr. Font li assegura que no és necessari que el gas ja sigui a Mallorca per fer les 
instal·lacions del gasoducte i li recorda com es van fer les canalitzacions per a l’aigua de 
sa Costera quan es va construir el túnel de Sóller. Pel que fa als ajuntaments, comenta 
que per alguns és dificultós reunir-se amb els grans subministradors, de la mateixa 
manera que per aquests pot ser feixuc haver-se de reunir amb tots els ajuntaments, per la 
qual cosa considera que els ajuntaments agrairien un interlocutor especialitzat, que 
conegués les lleis i que els pogués il·lustrar, a pesar de ser un tema complicat i de 
l’existència de l’autonomia municipals. Finalment, i ja que veu que la moció no 
s’aprovarà, agrairia que es fes una esmena que permetés aprovar-ne la filosofia. 

 
El Sr. Vicens (UM) demana un aclariment, perquè el Sr. Alorda ha 

reconegut que s’ha arribat tard i que és complicat. Vol saber si això vol dir que es manté 
la moció o que es canvia per a les properes ocasions. 

 
El Sr. Alorda (PSM) respon que vol dir que quedi com un resultat 

ambiental de la discussió. 
 
Es rebutja la proposta per 12 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els 

Verds) i 18 vots en contra (PP, UM). 
 
 
PUNT 20.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES  

SOBRE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI MUSICAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“La música forma part indestriable de la nostra cultura. Mallorca ha estat 

bressol d’importants creadors, compositors i intèrprets, alguns d’ells encara vius en la 
nostra memòria col·lectiva, però d’altres, desgraciadament, injustament oblidats. 

 
Per altra banda, la música ha estat present a tots els indrets de la nostra 

illa, a través de societats musicals molt diferent, com cors, bandes de música o altres 
conjunts musicals, convertint-se en part fonamental no només de la pràctica totalitat 
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d’expressions festives populars, sinó també convertint-se en molts de casos en els únics 
vehicles per fer arribar la cultura musical a pobles i barriades de la nostra illa. 

 
Moltes d’aquestes entitats privades han complit 200 i 150 any d’història, 

i són dipositàries d’importants fons documentals en forma de partitures, de vegades 
còpies fetes a mà fa més d’un segle, i d’altres fins i tot obres musicals que resten 
inèdites o que no s’han interpretat des de fa anys. 

 
Entenent que aquest és un patrimoni fonamental i de moment oblidat de 

la nostra cultura. 
 
Atès que la Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de es 

Illes Balears diu en el seu article 1.2 que “El patrimoni històric de les Illes Balears 
s’integra de tots els béns i valors de la cultura, en qualsevol de les seves manifestacions, 
que revelen un interès històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, històricoindustrial, 
paleontològic, etnològic, antropològic, bibliogràfic, documental, social, científic i tècnic 
per a les Illes Balears.” Entenent que dins aquesta definició pot integrar-se el patrimoni 
bibliogràfic existent en forma de partitures preservades a diferents arxius de societats 
musicals i particulars de la nostra illa. 

 
Atès que la mateixa llei, abans esmentada, al seu article 83.1 diu que “Els 

consells insulars aprovaran anualment un programa d’inversions i ajudes per a la 
investigació, la documentació, la conservació, la restauració, la intervenció, la millora i 
la posada en valor del patrimoni històric.” 

 
És per tot això que es presenta per la seva aprovació al Ple del Consell la 

següent MOCIÓ: 
 

- El Consell de Mallorca estudiarà la creació d’una línia de subvenció per a la 
protecció i recuperació del patrimoni musical preservat pels arxius particulars i 
de les diferents societats musicals i culturals de l’illa. 

 
- El Consell de Mallorca, a través de la Conselleria de Cultura, estudiarà les 

fórmules adients per garantir la protecció del patrimoni musical existent als 
arxius esmentats. 

 
- El Consell de Mallorca estudiarà la creació d’una beca d’investigació per 

fomentar l’estudi sobre el patrimoni musical de Mallorca. 
 

- El Consell de Mallorca crearà un programa per fomentar l’edició d’obres 
musicals d’autors mallorquins, per a que aquestes puguin ser interpretades per 
les diferents agrupacions musicals de la nostra illa. 

 
- El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears i l’equip de 

govern del Consell de Mallorca a estudiar les vies per garantir la participació i 
col·laboració de l’administració autonòmica en la posada en pràctica dels acords 
anteriors.” 
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El Sr. Bonet (PSOE) exposa que aquesta moció també parteix de la 

utopia, que creu és l’energia fonamental per fer política. Reconeix que s’ha fet molta 
feina relacionada amb el patrimoni, però la majoria de vegades lligades a béns 
immobles. Així mateix, explica que, per al seu Grup, la música és part important i 
essencial de la cultura i del llegat del país. Amb aquests antecedents, i recollint el que 
estableix la Llei de patrimoni, que no es cenyeix només a béns immobles, es demana 
que es duguin a terme una sèrie d’actuacions (que no tenen perquè ser exactament les 
que es proposen), per tal de protegir, preservar, o descobrir el patrimoni musical de 
l’illa, molt d’ell en mans d’arxius de societats musicals i de particulars. Així mateix 
sol·liciten que s’adoptin mesures per potenciar la producció musical. Finalment, 
assegura que es dóna per satisfet amb el fet d’haver pogut presentar aquesta moció, de 
manera que l’equip de govern s’hi fixi l’atenció i pugui agafar alguna de les iniciatives 
que es proposen. 

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

la moció. Explica que considera que les propostes que fan són interessants, encara que 
alguna d’elles pensa que podria ser més genèrica, sobre tot la que fa referència a la 
convocatòria de subvencions, que ella proposa substituir per programes d’ajuda. 

 
La Sra. Bujosa (PSM) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la 

proposta. Recorda com a l’anterior legislatura ja es van fer actuacions puntuals en 
aquesta línia, encara que creu que és molt millor fer una protecció integral del patrimoni 
musical, en la línia del que proposa el Sr. Bonet. 

 
La Sra. Sureda (PP) observa que la llei de patrimoni ja protegeix aquest 

tipus de documents, així mateix assenyala que les línies d’ajuda i subvenció que es 
proposen ja es duen a terme. També recorda que el Govern ja du endavant una tasca 
important de publicacions, i que també dóna ajudes econòmiques a fundacions i entitats 
vinculades amb la música, la recerca i el foment. Finalment manifesta que comparteixen 
la filosofia de la moció, però no li donaran suport atès que consideren que el Consell i el 
Govern ja fan una bona labor al respecte. 

 
La Sra. Mulet (UM) indica que el seu Grup està d’acord en el fons de la 

moció, però no en el que demana, perquè ja s’està fent i recorda que ja s’atorguen 
subvencions a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre en matèria d’arxius i 
biblioteques, que ja existeix l’Arxiu del So i de la Imatge, que es tenen convenis i 
acords puntuals amb diferents entitats. Pel que fa a l’edició d’obres musicals explica que 
també es té un conveni amb la Federació de Bandes de Música. Per tot això, assenyala 
que el seu Grup votarà en contra de la moció. 

 
El Sr. Bonet (PSOE) assegura que està content de que tothom li doni la 

raó, però que estaria més content si votassin a favor. Pel que fa a l’esmena d’Esquerra 
Unida-Els Verds, assenyala que l’accepta, ja que es manté el fons. Al PSM li agraeix el 
suport. Finalment, mostra l’esperança en la continuïtat de les tasques que han exposat 
les Sres. Mulet i Sureda. 
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Es rebutja la moció per 12 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) 
i 17 vots en contra (PP, UM). 

 
 
PUNT 21.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES  

SOBRE SUBVENCIÓ A FAMÍLIES PER ADOPCIONS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“L’adopció de menors per part de famílies mallorquines ha esdevingut de 

cada dia un fet més freqüent, no obstant la possibilitat d’adopció a les nostres illes són 
molt reduïdes, fet pel qual moltes famílies es veuen obligades a recórrer a l’adopció 
internacional regulada pel conveni de La Haya. 

 
La tramitació d’aquest tipus d’adopció és un procés llarg i costós que 

obliga a les famílies a un forta despesa econòmica, fins i tot a un endeutament que 
encara que es faci de manera voluntària, implica un esforç suplementari, que seria bo 
que fos pal·liat per les institucions de les nostres illes, tal com es fa a d’altres 
Comunitats Autònomes de l’estat, i fins i tot per part d’alguns Ajuntaments. 

 
Per tot això el GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES proposa per al 

seu debat al proper Ple del Consell de Mallorca la següent: 
 
MOCIÓ 
 

� El Consell de Mallorca, a través de l’Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca, competent en matèria d’adopcions, 
subvencionarà les famílies que adoptin o acullin a un menor, per mitjà d’adopció 
internacional, en concepte de despeses ocasionades per tal de complimentar els 
tràmits necessaris, en funció del nivell d’ingressos de la família.” 

 
 
La Sra. Rado (PSOE) explica com l’adopció internacional a les Illes ha 

esdevingut un fet freqüent en els darrers anys, atès que és la única via que per poder 
tenir fills tenen algunes famílies. Comenta que el procés d’adopció internacional és llarg 
i costós, el qual pot arribar a costar fins a 24.000€. Per tot això considera necessari que 
l’Institut obri una línia d’ajuda, proporcional al nivell de renda, per aquestes famílies i 
per aquelles que no poden accedir a l’adopció per qüestions econòmiques. Així mateix, 
troba que l’existència d’aquestes ajudes suposarien la compensació d’un greuge entre 
comunitats autònomes i entre ajuntaments, atès que hi ha comunitats i el mateix 
ajuntament de Calvià atès que proporcionen aquestes ajudes. 

 
La Sra. Canyelles (PSM) agraeix l’explicació de la Sra. Rado i mostra la 

seva satisfacció perquè ha deixat clar que la moció va en la línia de corregir desigualtats 
econòmiques, per la qual cosa anuncia el vot positiu del seu Grup. 

 
La Sra. Feliu (PP) demana que es faci una correcció, perquè hi ha 

famílies que poden tenir fills i que adopten com una mostra de solidaritat, a les quals 
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creu que s’ha de reconèixer aquest valor. Així mateix, vol que quedi clar que l’adopció 
és una mesura de protecció de l’infant, on s’ha de garantir els drets de l’infant i no els 
dels pares. També pensa que l’adopció internacional ha de ser la darrera mesura de 
cooperació, perquè es prioritari que l’infant visqui en el seu entorn. Comenta a 
continuació 4 punts bàsics de la llei del menor. Pel que fa a l’adopció internacional, creu 
que l’administració ha de garantir l’absolut respecte a la legalitat, el control a les entitats 
col·laboradores en matèria d’adopció internacional, ha de donar la màxima informació, 
formació i preparació dels adoptants per afrontar el procés i ha de perseguir les 
irregularitats. A continuació, exposa que a Mallorca l’Institut dóna el certificat 
d’idoneïtat de manera gratuïta, front als 1000€ que costa a Catalunya, així mateix 
recorda que és l’Institut el que proporciona, de manera gratuïta, la formació, altament 
qualificada i valorada, necessària a aquelles famílies que comencen el procés, el qual, 
d’altra part, sols dura 6 mesos. Així mateix, assenyala que es disposa d’un servei gratuït 
de postadopció. Finalment, explica que votaran en contra de la proposta, perquè creu 
que amb totes aquests mesures la situació de Mallorca és exemplar. 

 
La Sra. Rado (PSOE) dóna la raó a la Sra. Feliu en el fet que hi ha 

famílies que, tenint fills, també adopten. Pel que fa a la resta de la seva intervenció, 
assegura que està d’acord amb el que ha dit, però també considera que no té massa a 
veure amb el contingut de la moció que presenta, per la qual cosa dubta que se l’hagi 
llegida. Així mateix li diu que la gratuïtat del certificat i la formació del pares adoptants 
ja es feia abans que el PP arribàs a l’Institut. Finalment, puntualitza a la Sra. Feliu que 
la moció demana que s’ajudi econòmicament a les famílies que han de recórrer a 
l’adopció internacional i que no disposen de mitjans suficients, de manera que es posi fi 
a una situació de desigualtat entre comunitats i, a nivell de Mallorca, entre municipis. 

 
La Sra. Feliu (PP) diu que s’ha llegit i rellegit la moció i amb la seva 

intervenció el que ha volgut explicar que no tot és qüestió de cash. Es reafirma en què la 
gratuïtat del certificat, la formació pre i post adopció i les ajudes que l’Institut dóna a les 
unitats familiars quan és necessari, ja són unes subvencions prou importants. 

 
Es rebutja la proposta per 11 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els 

Verds) i 19 vots en contra (PP, UM). 
 
 
La presidenta, atesa l’hora que és i els temes que queden pendents, 

demana als portaveus si prefereixen interrompre la sessió i continuar l’horabaixa o bé 
prefereixen agilitar les intervencions i intentar acabar abans de les 15’00h. 

 
Es continua la sessió. 
 
 
 
PUNT 22.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D’EU-ELS 

VERDS SOBRE REBUIG A L’AUGMENT DE L’IMPORT SOBRE AC TES 
JURÍDICS DOCUMENTATS ACORDAT PEL GOVERN BALEAR. 
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La Sra. Tugores (EU-Els Verds) intenta exposar la seva moció i la retira 
atesa la manca d’atenció i d’interès que mostren els consellers que integren els grups del 
govern. 

 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) demana que la presidenta posi ordre i 

exigeixi que els Grups polítics tenguin el respecte que el seu Grup, com a representant 
d’una part de la població de Mallorca, es mereix. 

 
La presidenta demana que es tengui el respecte que la Sra. Rosselló 

exigeix. 
 
 
 
PRIMER PUNT.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE 

MALLORCA 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la Consellera Executiva del 

Departament de Cultura: 
 
“Atès que la Llei 9/1998, de 14 de desembre, modificada per la Llei 11/ 

2000, de consells escolars de les Illes Balears, el Text refós de les quals fou aprovat pel 
Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre (BOIB núm. 112, de 18 de setembre de 
2001, i correcció d’errors al BOIB núm. 119, de 4 d’octubre), determina, en l’article 2, 
que els òrgans de consulta i de participació i assessorament en la programació de 
l’ensenyament no universitari a les Illes Balears són el Consell Escolar de les Illes 
Balears, els consells escolars insulars i els consells escolars municipals. 

 
Atès el Decret 10/2003, de 14 de febrer, pel qual el Govern de les Illes 

Balears estableix una disposició reglamentària per fer efectiu el compliment de la Llei i 
contribuir així al foment de la participació dels diversos sectors socials en matèria 
d’educació. 

 
Atesa la voluntat del Consell de Mallorca de facilitar i promoure la 

participació de tota la comunitat educativa de Mallorca en la programació de 
l’ensenyament en el seu àmbit territorial i així assegurar la configuració d’un sistema 
educatiu adaptat a les nostres característiques i necessitats específiques. 

 
Es proposa la constitució del Consell Escolar de Mallorca i se’n preveu la 

composició. 
 
D’acord amb l’esmentat Decret els vocals i el secretari del Consell 

Escolar de Mallorca es nomenaran pel Consell de Mallorca, d’acord amb les propostes 
formulades per les administracions i entitats corresponents. 
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La proposta de nomenament al Govern de les Illes Balears per ocupar els 

càrrecs de president i vicepresident del Consell Escolar de Mallorca s’efectuarà pel 
Consell de Mallorca, d’entre els membres d’aquest Consell Escolar.  

 
El Consell Escolar de Mallorca quedarà vàlidament constituït quan s’hi 

hagin incorporat, com a mínim, dos terços dels components, tal com marca la disposició 
transitòria del Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars 
insulars. 

 
 
Per tot això, la consellera executiva de Cultura proposa al Ple que adopti 

els següents 
 

A C O R D S : 
 
PRIMER . Iniciar els tràmits corresponents, establerts a la Llei de 

consells escolars de les Illes Balears (Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre) i al 
Decret 10/2003, de 14 de febrer, per a la constitució del Consell Escolar de Mallorca. 

 
 
 
SEGON. Establir la composició del Consell Escolar de Mallorca amb un 

president, un vicepresident i 33 vocals que es determinen a continuació. La designació 
de tots els membres, que es fa d’acord amb els mínims fixats pel Decret 10/2003, queda 
distribuïda en nombre i representativitat de la forma següent: 

 
1. Dels membres vocals representants del professorat. 
 
1.1. El Consell de Mallorca nomenarà vuit membres vocals en 

representació del professorat dels nivells de l’ensenyament no universitari de Mallorca. 
Dels vuit membres, cinc correspondran a l’ensenyament públic i tres al privat. 

 
1.2. Correspon a les associacions i organitzacions sindicals 

d’ensenyament proposar els nomenaments al Consell de Mallorca, d’acord amb la 
representativitat obtinguda a les darreres eleccions sindicals. 

 
1.3. El Consell de Mallorca sol·licitarà a les associacions i organitzacions 

sindicals d’ensenyament que proposin els seus representants, mitjançant escrit adreçat al 
Departament de Cultura  presentat en el Registre General del Consell de Mallorca, en el 
termini màxim de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la recepció de la 
sol·licitud de nomenament. 

 
2. Dels membres vocals representants dels pares i mares. 
 
2.1. El Consell de Mallorca nomenarà cinc  membres en representació 

dels pares i mares d’alumnes, tres membres dels quals correspondran al sector públic i 
dos al privat-concertat. 
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2.2. Correspon a les federacions i/o confederacions de pares i mares de 

Mallorca proposar els nomenaments al Consell de Mallorca, d’acord amb la seva 
representativitat, donada pel nombre d’associats. 

 
2.3. El Consell de Mallorca sol·licitarà a les federacions i/o 

confederacions de pares i mares de Mallorca que proposin els seus representants, 
mitjançant escrit adreçat al Departament de Cultura presentat en el Registre General del 
Consell de Mallorca, en el termini màxim de trenta dies hàbils comptats a partir del 
següent al de la recepció de la sol·licitud de nomenament. 

 
3. Dels membres vocals representants dels alumnes. 
 
3.1. El Consell de Mallorca nomenarà dos membres en representació de 

l’alumnat d’ensenyament no universitari,  1 dels quals hauran de correspondre al sector 
públic i 1 al privat-concertat. 

 
3.2. Correspon a les federacions i/o confederacions d’alumnes de 

Mallorca l’elecció dels seus representants, que seran proposats al Consell de Mallorca 
per ser nomenats. La representativitat que haurà de determinar la composició s’establirà 
segons el nombre d’associats de cada federació i/o confederació. 

 
3.3. El Consell de Mallorca sol·licitarà a les federacions i/o 

confederacions d’alumnes de Mallorca que proposin els seus representants, mitjançant 
escrit adreçat al Departament de Cultura  presentat en el Registre General del Consell de 
Mallorca, en el termini màxim de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la 
recepció de la sol·licitud de nomenament. 

 
4. Dels membres vocals representants del personal d’administració i 

serveis. 
 
4.1. El Consell de Mallorca nomenarà dos membres en representació del 

personal d’administració i serveis, dels quals un correspondrà als centres docents 
públics i un  als privats-concertats.  

 
4.2. Correspon a les centrals i organitzacions sindicals de Mallorca 

proposar els nomenaments al Consell de Mallorca, d'acord amb la representativitat 
obtinguda a les darreres eleccions sindicals. 

 
4.3. El Consell de Mallorca sol·licitarà a les centrals i organitzacions 

sindicals que proposin els seus representants, mitjançant escrit adreçat al Departament 
de Cultura presentat en el Registre General del Consell de Mallorca, en el termini 
màxim de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la recepció de la 
sol·licitud de nomenament. 

 
5. Dels membres vocals representants del Consell de Mallorca. 
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5.1. El Consell de Mallorca nomenarà per a la seva representació cinc 
membres vocals proposats per la consellera executiva de Cultura del Consell de 
Mallorca.  Dos del quals seran persones de reconegut prestigi dintre de l’àmbit educatiu 
i tres seran representants del Consell de Mallorca. 

 
5.2 El nomenament dels representants a proposta del CIM s’efectuarà per 

resolució de la  consellera executiva de Cultura del Consell de Mallorca. 
 
6. Dels membres vocals en representació de l’Administració educativa. 
 
6.1. El Consell de Mallorca nomenarà dos membres vocals en 

representació de l’Administració educativa competent a proposta d’aquesta. 
 
6.2. El Consell de Mallorca sol·licitarà a l’Administració educativa que 

proposi els seus representants, mitjançant escrit adreçat al Departament de Cultura 
presentat en el Registre General del Consell de Mallorca, en el termini màxim de trenta 
dies hàbils comptats a partir del següent al de la recepció de la sol·licitud de 
nomenament. 

 
7. Dels membres vocals en representació dels ajuntaments de Mallorca. 
 
7.1. El Consell de Mallorca nomenarà cinc membres vocals en 

representació dels ajuntaments de Mallorca, un d’ells representarà a l’ajuntament de 
Palma i 4 de la resta d’ajuntaments.  

 
7.2. El Consell de Mallorca instarà la Comissió de Presidents de les 

Corporacions Locals de Mallorca  perquè presenti la proposta de nomenament dels 
representants dels ajuntaments de Mallorca. 

 
7.3. La proposta de nomenament dirigida al Consell de Mallorca haurà de 

ser ratificada per l’òrgan competent dels diferents ajuntaments de l’illa. 
 
8. Del membre vocal representant de les patronals d’ensenyament. 
 
8.1. El Consell de Mallorca nomenarà un representant de les patronals 

d’ensenyament. 
 
8.2. Correspon a les organitzacions patronals d’ensenyament proposar els 

nomenaments al Consell de Mallorca, d’acord amb la seva representativitat, donada pel 
nombre d’associats. 

 
8.3. El Consell de Mallorca sol·licitarà a les organitzacions patronals 

d’ensenyament que proposin els seus representants, mitjançant escrit adreçat al 
Departament de Cultura presentat en el Registre General del Consell de Mallorca, en el 
termini màxim de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la recepció de la 
sol·licitud de nomenament. 

 
9. Dels membres vocals representants dels sindicats d’ensenyament. 
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9.1. El Consell de Mallorca nomenarà un representant dels sindicats 

d’ensenyament. 
 
9.2. Correspon a les associacions i organitzacions sindicals 

d’ensenyament proposar els nomenaments al Consell de Mallorca, d’acord amb la 
representativitat obtinguda a les darreres eleccions sindicals. 

 
9.3. El Consell de Mallorca sol·licitarà a les associacions i organitzacions 

sindicals d’ensenyament que proposin els seus representants, mitjançant escrit adreçat al 
Departament de Cultura presentat en el Registre General del Consell de Mallorca, en el 
termini màxim de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la recepció de la 
sol·licitud de nomenament.” 

 
10. Dels membres vocals en representació dels consells escolars 

municipals. 
 
10.1. El Consell de Mallorca nomenarà dos membres vocals en 

representació dels consells escolars municipals. 
 
10.2. El Consell de Mallorca instarà la Comissió de Presidents de les 

Corporacions Locals de Mallorca perquè presenti la proposta de nomenament dels 
representants dels consells escolars municipals. 

 
10.3. La proposta de nomenament dirigida al Consell de Mallorca haurà 

de ser ratificada pels diferents consells escolars municipals de l’illa. 
 
11. Dels membres vocals representants dels centres públics i privats-

concertats. 
 
11.1. El Consell de Mallorca nomenarà dos membres vocals en 

representació dels centres escolars. 1 en representació dels públics i 1 en representació 
dels centres privats-concertats. 

 
11.2. La proposta de nomenament al Consell de Mallorca haurà d’estar 

ratificada pels consells escolars dels centres que li donen suport. Obtindran 
representació les propostes amb major nombre d’adhesions de consells escolars de 
centres, sempre mantenint la proporció assignada en el punt 11.1. 

 
11.3. Les propostes s’hauran de presentar mitjançant escrit adreçat al 

Departament de Cultura presentat en el Registre General del Consell de Mallorca, en el 
termini màxim de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la recepció de la 
sol·licitud de nomenament. 

 
 
TERCER. Instar el Govern de les Illes Balears perquè proposi un 

funcionari adscrit a la Conselleria d’Educació i Cultura com a secretari del Consell 
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Escolar de Mallorca, tal com marca el Decret 10/2003, de 14 de febrer. La proposta serà 
traslladada al Consell de Mallorca per ratificar-ne el nomenament.” 

 
 
Es procedeix a votar la urgència de la proposta. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) no es pronuncia en cap sentit. La 

presidenta consulta amb el secretari què s’ha de fer en aquests casos, a la qual cosa 
respon que ha de votar en algun sentit o bé ha d’abandonar el Ple. 

 
En aquests moments la Sra. Tugores abandona el Ple en protesta pel que 

ha succeït. 
 
 
S’aprova la urgència per unanimitat. 
 
El Sr. Crespí (PSOE) explica que el seu Grup ha votat a favor de la 

urgència perquè la consellera s’havia compromès a presentar un document i així ho ha 
fet. Però, atès que és un document molt tècnic i complex, el qual, a més, creu que 
ocasionarà tensions per com s’ha de fer la designació d’alguns representants, demana 
que aquest tema es deixi sobre la taula fins el proper Ple, de manera que els grups el 
puguin estudiar i preparar esmenes, si són necessàries. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) demana la paraula. 
 
La Sra. presidenta respon que ja ha passat el seu torn. 
 
El Sr. Bosch (PP) felicita a la Sra. Mulet per la feina feta. El seu Grup 

està d’acord en la proposta que es presenta, però no tenen inconvenient en què resti 
damunt la taula si la Sra. Mulet s’hi avé, perquè consideren que és assenyat parlar-ne tot 
el temps que calgui. 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) recorda que els que van presentar la 

moció sobre la constitució del Consell Escolar va ser el seu Grup, per la qual cosa 
mostra la seva satisfacció perquè una proposta seva vagi endavant. Respecte al 
document que es presenta, volen fer una sèrie d’aportacions. 

 
La presidenta demana a la Sra. Rosselló que no entri en el debat perquè 

s’ha demanat que la proposta es retiri. 
 
La Sra. Mulet (UM) ratifica les sol·licituds del Sr. Crespi i del Sr. Bosch 

i retira la proposta. Així mateix agraeix l’enhorabona del Sr. Bosch. 
 
 
SEGON PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL 

PSM-EN SOBRE LA CASELLA SOCIAL DE L’IRPF. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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“La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva 

en matèria de serveis socials (article 10 punt 14 de l’Estatut d’Autonomia). Per tant, els 
doblers obtinguts pel fet de marcar la casella d’“altres fins socials” de la declaració de 
l’IRPF han de revertir en projectes socials a les Illes Balears. 

 
Les competències autonòmiques estan transferides en bona mesura als 

consells (Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells 
insulars en matèria de serveis socials i assistència social), i també els ajuntaments tenen 
assumides competències socials rellevants.  

 
Actualment, la recaptació per aquest concepte és gestionada per l’Estat, 

que convoca directament subvencions a entitats, enguany mitjançant l’ordre 
TAS/347/2005, de 17 de febrer per la qual s’estableixen les bases reguladores i es 
convoca la concessió de subvencions per a la realització de programes de cooperació i 
voluntariat socials amb càrrec a l’assignació tributaria de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, que surt publicada al BOE de 21 de febrer i que puja un total de 
96.945.430 euros.  

 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-ENTESA NACIONALISTA 

al Consell de Mallorca proposa al Ple que adopti els següents:  
 

                      ACORDS 
 
1. Instar el Govern de l’Estat que, reconeixent la competència 

autonòmica en matèria de serveis socials, transfereixi a les institucions d’autogovern la 
part que en correspon dels doblers recaptats en la casella “d’altres fins socials” de la 
declaració d’IRPF. 

 
2. Instar el Govern de les Illes Balears a emprendre les negociacions i 

mesures escaients per assolir l’objectiu de rebre la transferència de la part que en 
correspon dels doblers recaptats en la casella “d’altres fins socials” de la declaració 
d’IRPF.” 

 
 
El Sr. Alorda (PSM) explica que ja s’han convocat les ajudes per repartir 

els ingressos procedents de la casella amb finalitats socials, per la qual cosa considera 
que és el moment apropiat per debatre si la convocatòria d’aquestes ajudes és una 
competència de l’Estat o únicament s’hauria de limitar a repartir els doblers entre les 
comunitats autònomes, perquè la competència en Serveis Socials és dels Consells. 

 
Es rebutja la urgència en no obtenir majoria absoluta per 10 vots a favor 

(PSOE, PSM-EN) i 19 abstencions (PP, UM). 
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TERCER PUNT.- MOCIÓ CONJUNTA PRESENTA PELS GRUPS 
DE CONSELLER DEL PP, PSOE, PSM-EN, UM I EU-ELS VERDS SOBRE 
L’INICI D’EMISSIONS D’IB3. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“En ocasió de l’inici, el proppassat 1 de març, de les emissions la ràdio i 

televisió de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, el Consell de Mallorca 
saluda la posada en marxa d’IB3 i desitja tengui èxit en la consecució del seus objectius. 

 
Sens dubte, l’aparició d’una ràdio i una televisió de titularitat autonòmica 

suposa una mostra més de la maduresa del nostre país. 
 
IB3ràdio complementarà l’excel·lent tasca realitzada fins ara per ONA 

Mallorca a la nostra illa, estenent a la totalitat del territori de la Comunitat la possibilitat 
d’accedir a una programació sustentada, bàsicament, en la nostra realitat. 

 
En quant a IB3televisió permetrà una nova elecció entre les diferents 

ofertes que ja arriben als nostres receptors procedents dels més variats indrets. 
 
Precisament, i d’acord amb la legislació vigent –concretament l’Estatut 

d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística- el Govern de les Illes Balears ha 
procurat que els ciutadans i ciutadanes de les illes Balears poguessin tenir accés a totes 
les emissions en llengua catalana dependents d’altres comunitats autònomes. 

 
Gràcies a això, els mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers 

han pogut sintonitzar, tant als seus receptors de ràdio com de televisió, les emissions de 
la CCRTV com de RTVV. 

 
La irrupció de les emissions de l’EPRTVIB ha provocat que a diferents 

indrets de Mallorca s’hagi vist afectada la recepció de C33 i K3 ja que IB3tv ha ocupat 
la freqüència per la qual es sintonitzaven aquests canals. 

 
Des de la comprensió i la defensa que abans que res s’han d’assegurar la 

recepció de les emissions pròpies, s’ha de tenir en compte que l’adequació de les 
instal·lacions de recepció que havien realitzat els particulars tenien l’objectiu de rebre, 
precisament, els canals que han estat tapats per IB3tv 

 
En conseqüència, i en la línia expressada amb anterioritat per aquest Ple 

els dies 8 de març i 22 d’octubre, ambdós de 2004, es prenen els següents 
 
ACORDS 

 
1. Reiterar al Govern de les Illes Balears l’obligació que té del 

compliment de la legalitat vigent i en concret l’article 30.2 de la Llei de Normalització 
Lingüística en el que es pot llegir “En qualsevol cas, el Govern de la Comunitat 
Autònoma farà les gestions necessàries per a facilitar als ciutadans de les Illes Balears la 
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recepció de les emissions de televisió en llengua catalana dependents d’altres 
comunitats autònomes.” 

 
2. Instar el Govern de les Illes Balears la creació d’un servei que 

restableixi, a tots els ciutadans que ho demanin, la recepció de les emissions de televisió 
que anteriorment es sintonitzassin per la freqüència que actualment ocupa IB3tv i 
assumir-ne les despeses que se’n derivin.” 
 
 

 El Sr. Alorda (PSM) justifica la urgència perquè la posada en 
funcionament d’IB3 ha suposat la interrupció de la recepció d’altres canals en llengua 
catalana, cosa que en reiterades ocasions s’havia demanat que no succeís. Demana que 
el Consell es reafirmi en la postura d’exigir que siguin compatibles i que s’intervengui 
per tal que tothom pugui rebre Canal 33, de manera que s’insti al Govern a 
subvencionar els amplificadors de freqüència que són necessaris en els edificis d’una 
certa altura. Finalment, i atès que hi ha una altra moció, consensuada entre els grups per 
tal que no es debati la del PSM, i que suposa una esmena a la totalitat de la moció, 
demana que en primer lloc es voti la urgència de la seva i després anunciarà que la retira 
per tal d’acceptar l’esmena a la totalitat.  

 
La presidenta considera que si la proposta de recuperar la freqüència s’ha 

consensuat per tots i hi ha una moció conjunta, el que correspon és votar la urgència i la 
moció de tots els grups polítics. 

 
El Sr. Alorda (PSM) comenta que ha intervengut perquè ha entès que es 

referia a la proposta que presentava el PSM. 
 
S’aprova la urgència per unanimitat. 
 
S’aprova la moció per unanimitat. 
 
 
QUART PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL 

PSM-EN REFERIDA A LA RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI CULT URAL 
FORA DE L’ILLA DE MALLORCA. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Mallorca, integrada en la cultura mediterrània, gaudeix d’un important 

llegat cultural, històric, patrimonial i natural. Aquesta deixa s’ha de servar per a les 
noves generacions.  

 
Són nombroses les peces que es troben fora de Mallorca, però n’hi ha un 

conjunt d’elles que, per la seva singularitat i vàlua, com pel fet de ser de titularitat 
pública, s’escau plantejar-ne el retorn a l’illa. 

 
El cas dels bous de Costitx és dels més destacables. Són tres caps de toro 

de bronze, el major dels quals és gairebé de mides naturals, d’època talaiòtica, trobats 
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l’any 1894 al santuari de Son Corró. I que, per la  seva qualitat i les seves mides, són 
considerats el testimoni més destacable del culte al toro. Foren adquirits pel Museu 
Arqueològic Nacional i traslladats a Madrid. 

 
De llavor ençà, hi ha hagut moviments reivindicatius i acords 

institucionals sol·licitant el retorn de tan valuoses peces per a la seva exhibició 
permanent a Mallorca. Recentment, la Presidenta de la institució ha dut a terme 
actuacions en aquest sentit, infructuosament. 

 
L’estat autonòmic permet reconsiderar la política centralista de 

recopilació a Madrid de les col·leccions de més vàlua, i plantejar apropar el patrimoni al 
lloc d’origen sempre que es donin garanties suficients de seguretat i estudi científic, les 
quals ofereix el Museu de Mallorca. De fet, l’article 1.3 de la llei de patrimoni de les 
Illes Balears obliga l’administració a promoure el retorn del patrimoni balear a 
l’exterior. 

 
Per altra banda, no es pot negligir el caràcter de potència mundial del 

Turisme que tenen les Illes Balears, tant per l’interès estratègic de comptar amb 
atractius patrimonials, com les potencialitats d’afluència que suposa un nombre tant 
elevat de visitants. 

 
Per tot això, el Ple del Consell adopta el següent: 
  

ACORD 
 
Instar el Govern de les Illes Balears a negociar el dipòsit de la col·lecció 

dels Bous de Costitx que es troben al Museu Arqueològic Nacional en el Museu de 
Mallorca.  

 
El Consell contribuirà en tot allò que li sigui possible per assolir aquest 

objectiu.” 
 
 
El Sr. Alorda (PSM) recorda que és una moció que el seu Grup va 

presentar a la Comissió Informativa. Considera que en aquests moments s’han precipitat 
els aconteixements en el sentit que la presidenta ja ha fet actuacions de motu propi, i 
creu es solemnitzaria les passes que ha fet amb un acord de Ple. Demana que s’aprovi la 
urgència per tal de donar suport a aquestes iniciatives. 

 
El Sr. Nadal (UM) explica que l’equip de govern no tendria inconvenient 

en donar suport al que demana el Sr. Alorda, però considera que el contingut de la 
moció no s’ajusta al que ell ha exposat. Pel que fa al contingut, assenyala que es demana 
instar al Govern, per la qual cosa troba que no és urgent. Per tant, anuncia que 
s’abstindran. 

 
Es rebutja la urgència en no obtenir majoria absoluta per 11 vots a favor 

(PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i 19 abstencions (PP, UM). 
 



 62

 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
PUNT 23.- PREGUNTA DEL GRUP DEL PSM-EN EN  EN 

RELACIÓ A (QUINES PREVISIONS TÉ EL GOVERN DEL CONSE LL 
D’APROVAR PLANS ESPECIALS PER A LES ÀREES NATURALS 
D’ESPECIAL INTERÈS). 

 
“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. 

 
-  Quines previsions té el govern del Consell d’aprovar plans especials 

per a les àrees naturals d’especial interès, prevists en la llei 1/91, de 30 de gener, 
d’espais natuals?.” 

 
 
El Sr. Alorda (PSM) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) explica que, atès que a l’anterior legislatura es va fer 

cas omís dels plans especials, en el Pla Territorial van incloure una àrea de reconversió 
territorial allà on hi havia 4 ANEI. 

 
 
 
PUNT 24.- PREGUNTA DE L’HBLE.SR. ANDREU CRESPÍ 

PLAZA DIRIGIDA A L’HBLE.SR. BARTOMEU VICENS MIR (ES TACIONS 
DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS.) 

 
“ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a conseller portaveu del GRUP DE 

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

 
Quins són els nuclis de població o urbanitzacions de l’illa de Mallorca 

que no disposen d’estacions de depuració d’aigües residuals?” 
 
 
El Sr. Crespí (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) explica al Sr. Crespí que no hi ha una relació 

completa dels nuclis de població o d’urbanitzacions que no disposi d’aquests serveis. 
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PUNT 25.- PREGUNTA DE L’HBLE.SR. ANTONI ALEMANY 
CLADERA DIRIGIDA A L’HBLE.SR. BARTOMEU VICENS MIR (  OBRES DE 
SA CALATRAVA DE SÓLLER). 

 
“ANTONI ALEMANY CLADERA, com a conseller del GRUP DE 

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

 
S’ajusten les obres de Sa Calatrava de Sóller a les ordenances 

urbanístiques municipals? En cas negatiu, voldríem saber si la Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric té previst actuar.” 

 
 
El Sr. Alemany (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) diu que en el seu Departament no tenen constància 

d’aquestes obres i, en tot cas, assenyala, són obres a nivell municipal. 
 
 
 
PUNT 26.- PREGUNTA DE L’HBLE.SRA. MARGALIDA 

ROSSELLÓ PONS DIRIGIDA A L’HBLE.SRA. MARIA ANTÒNIA MUNAR 
RIUTORT ( ACTUACIONS POLISPORTIU SANT FERRAN). 

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

d’Esquerra Unida-Els Verds, presenta per al proper ple ordinari la següent pregunta amb 
resposta oral davant el ple, segons l’article 53.2 del ROC, dirigida senyora Maria 
Antònia Munar, presidenta del Consell de Mallorca 

 
Quines actuacions es duran a terme al polisportiu de Sant Ferran i quin 

paper hi jugarà el Consell de Mallorca en aquestes actuacions?. 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) explica que el seu Grup s’ha assabentat 

que es preveu la construcció de diverses infrastructures a Sant Ferran. Atès que el 
polisportiu és del Consell li agradaria saber quin paper tindrà el Consell, quin tipus de 
gestió es farà i qui la farà, quines actuacions concretes es volen realitzar, qui les pagarà, 
i com i quan es faran. 

 
El Sr. Serra (PP) demana que quan es faci una pregunta es concreti més 

el tema, perquè la pregunta parlava d’actuacions i ell ha entès que eren actuacions 
esportives. Pel que fa a la pregunta, tal com l’ha formulat verbalment la Sra. Rosselló, 
explica s’està en fase de projecte i tot el que ha demanat la Sra. Rosselló s’està acabant 
de lligar. Puntualitza que es faran de manera conjunta amb el Govern, l’ajuntament de 
Palma i l’Institut i seran unes obres destinades a pujar el nivell de Sant Ferran en el 
sentit de poder albergar competicions de nivell superior a l’esport escolar. 
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PUNT 27.- PREGUNTA DE L’HBLE.SR.CELESTÍ  ALOMAR 

MATEU DIRIGIDA A L’HBLE.SR. BARTOMEU VICENS MIR ( J ACIMENT 
DEL BASTIÓ D’EN BERARD A PALMA). 

 
“CELESTÍ ALOMAR MATEU, com a conseller del GRUP DE 

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

 
Quines han estat les actuacions dutes a terme pel Consell de Mallorca en 

relació al jaciment localitzat al bastió d’en Berard a Palma? “ 
 
 
El Sr. Alomar (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr.Vicens (UM) explica que s’ha fet un seguiment, s’han posat 

arqueòlegs, la ponència tècnica ha fet una visita i s’ha obligat a fer modificacions en el 
projecte. Puntualitza que ha estat un tema molt seguit per part de la ponència. 

 
 
PUNT 28.- PREGUNTA DE L’HBLE.SR. MIQUEL CÀNEVES 

VANRELL DIRIGIDA AL PRESIDENT DE L’INSTITUT DE SERV EIS 
SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA SR. ANTONI SERRA TO RRES ( 
APORTACIONS ECONÒMIQUES ANY 2004 FEDERACIÓ DE PERSONES 
MAJORS DE LES ILLES BALEARS). 

 
“D.Miquel Càneves Vanrrell, 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: 
 
“Amb les aportacions econòmiques de s’Institut  l’any 2004 a la 

Federació de Persones Majors de les Illes Balears, ens pot fer el balanç de les seves 
activitats?”  

 
 
El Sr. Càneves (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) comenta que el balanç ha estat bastant positiu perquè 

han arribat a 220 clubs amb les ajudes per manteniment dels locals i s’han realitzat 
diverses activitats amb les quals pensa que es contribueix a la salut integral de les 
persones majors perquè els treuen de casa i els fan fer activitats físiques. 
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PUNT 29.- PREGUNTA DE L’HBLE.SR. FRANCESC CAÑELLES 

ALEMANY DIRIGIDA AL PRESIDENT DE L’INSTITUT DE SERV EIS 
SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA SR. ANTONI SERRA TO RRES ( 
SUPORT INSTITUT A LA FEDERACIÓ PALMESANA D’ASSOCIAC IONS I 
ENTITATS CIUTADANES). 

 
“D.FRANCESC CAÑELLAS ALEMANY,  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: 
 
“Quines activitats ha realitzat la Federació Palmesana d’Associacions  i 

Entitats Ciutadanes amb el suport econòmic de  s’Institut  durant l’any passat?”   
 
 
El Sr. Cañellas (PP) formula la pregunta en els seu termes. 
 
El Sr. Serra (PP) respon que amb la FEPAE es té un contracte de serveis 

per estudiar la igualtat d’oportunitats a Palma, que els ha servit per elaborar un estudi 
pilot que incideix molt en la immigració i que servirà per adoptar futures mesures al 
respecte. 

 
 
PUNT 30.- PREGUNTA DE L’HBLE.SRA. CARME FELIU 

ALVAREZ DE SOTOMAYOR DIRIGIDA AL PRESIDENT DE L’INS TITUT 
DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA SR. ANTO NI SERRA 
TORRES ( CAMPANYA OFIM PER REGULARITZACIÓ IMMIGRANT S). 
 

“CARME FELIU ALVAREZ DE SOTOMAYOR, 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 avançar els resultats de la campanya de l’OFIM per a la 

regularització d’immigrants?” 
 
 

La Sra. Feliu (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
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El Sr. Serra (PP) comenta que hi ha hagut una campanya d’intensa 
informació a gairebé tots els municipis amb uns resultats superiors als esperats. Valora 
molt positivament tot el que s’ha fet. 
 
 

El Sr. Alorda (PSM) demana que el Consell s’impliqui en el PERI de 
Cala Major que afecta als edificis Pullman, ja sigui amb l’aportació de terrenys o amb 
assessorament o amb finançament per la importància del projecte i pel tema social que 
implica. 

 
El Sr. Alorda (PSM) prega que el govern del Consell, subsidiàriament, i 

en el cas que no ho faci el Govern, assumeixi els costos i la campanya per garantir la 
recepció del Canal 33. 

 
El Sr. Alorda (PSM) demana que vista la darrera sentència sobre Cala 

Carbó, és revisi el Pla territorial, perquè creu que l’Ullal no ha de resultar afectat. 
 
La Sra. Bujosa (PSM) recorda que a l’anterior Ple el Sr. Buils va 

presentar, per via d’urgència, un recurs presentat per una funcionària del Consell i 
resulta que, al dia d’avui, encara no s’ha fet cap comunicació a aquesta persona. 
Demana que si aquest tipus d’actuacions es duen a Ple per via d’urgència, que es tengui 
la mateixa urgència per comunicar. 
 
 

S’aixeca la sessió a les catorze hores i trenta minuts. De tot el qual se 
n’estén la present acta,  números de 1 al 140 , 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,  

 


