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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL INS ULAR DE 
MALLORCA DE DIA 5 DE SETEMBRE DE 2005. 

 

A les onze hores i deu minuts del dia cinc de setembre de 2005 es reuneix, en sessió 
ordinària del Plenari 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, Barbara 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, Francesc Quetglas Rosanes, 
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 A. Flaquer Terrasa, 
Antoni Pascual Ribot, Miquel Riera Servera, Bartomeu Vicens Mir, Miquel Angel 
Borràs Llabrés, Francesc Buils Huguet. El Sr. Antonio Serra Torres, president de 
l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, i el Sr. Nicolau Tous Palmer, 
president de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca. 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar.  

Interventora General: Elena Montejo Fuentes.  

 

En el punt 5è, s’incorporà la Sra. Caterina Canyelles Marquès. En el punt 18è, 
s’incorporà el Sr. Fernando Rubio Aguiló. En el punt 21è, s’absentaren els Srs. Cosme 
Bonet i Miquel Nadal, que tornaren en el punt següent. Els Srs. Andreu Crespí i Carlos 
Luis Veramendi i la Sra. Aina Sebastiana Rado s’absentaren en tractar la urgència 
relativa al 1r punt de despatx extraordinari. El Sr. Miquel Nadal s’absentà en tractar la 
urgència dels 2n punt de despatx extraordinari. Tots els absents retornaren en el capítol 
de precs i preguntes. 

 

La presidenta demana la ratificació de la inclusió dels punt 18,19 i 21 a l’ordre del dia, 
per no haver estat dictaminats per la Comissió Informativa. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) lamenta la poca informació que tenen sobre aquests punts 
relatius a la televisió de Mallorca, perquè ni tan sols ha passat per la Comissió 
Informativa, però anuncia que així i tot votarà a favor ja que és una empresa molt 
important. 
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Per unanimitat es ratifica la inclusió dels punts 18, 19 i 21 dins l'ordre del dia. 

 

PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (25/7/05).  

S'aprova per unanimitat  
 
 
PRESIDÈNCIA. 
 
PUNT 3.- EXPEDIENT NÚM.20 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS  EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE 2005. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

Aquesta Presidència, per Providència de dia 12 d'agost de 2005, atenent les necessitats que 
s'especifiquen a la memòria corresponent i de les quals n'hi ha constància en els antecedents de 
l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 
2005, a l'objecte de poder atendre algunes despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no 
s'havien incloses en el pressupost de 2005. 
 
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data 16 
d'agost de 2005 , on es fan constar les operacions de modificació de crèdit que es proposen per 
atendre les despeses esmentades, i d'acord amb allò que es preveu en el Capítol III Secció 2ona. a 
l'article 177 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els 
articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d'abril i amb la base 9 de les d'execució del pressupost 
per a 2005 he resolt de proposar al Ple de la Corporació el següent 
 
A C O R D: 
 
"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 20 de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 
2005, d'acord amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NÚM.20 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PR ESSUPOST PROPI 
DE 2005 
    
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-8/05)    

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
00,45130,48914 Federación Aeronàutica Española (FAE) 6.000,00  

00,45130,78901 Conveni Fundació Auditori de Porreres 60.000,00  

00.45330.78902 Aport.Fundació Hispania Barcos de época 72.000,00  
00,46100,47912 Galatzó Films,SA p/producció i emiss.progr. 60.000,00  

00,46100,47913 CBM Network SL p/producció i emiss.progr. 113.000,00  

00,46100,47914 Radio Nacional de España, SA p/prod.i emis 20.000,00  

00,46100,48904 Fed.PIMEM p/campanya prom.prod.mallorquins 112.000,00  

00,46330,48927 Associació de Defensa de l'Art Balear 8.995,00  
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00,46330,48928 Santiago Casas Peinado 3.000,00  

20,45290,48913 Conveni Fundació Real Mallorca 30.000,00  

80,72110,48931 Federació d'empresaris artesans de Balears 5.000,00  

 TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 489.995,0 0  
    

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:    
1) Baixes per anulació   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
00,45130,48900 Altres transferències cultura 6.000,00  

00,46100,47900 Patrocini progr.int.gral. 120.000,00  

00,46330,48900 Subvencions Dinamització Relac. Instituc. 11.995,00  

00,45330,78901 Aport.Fundació Museu Marítim Mca. 72.000,00  

 TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  209.995,00  
 
2) Romanent de tresoreria   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
99,87000 Romanent de tresoreria p/fin.crèdits extr. 280.000,00  

 TOTAL ROMANENT DE TRESOR. P/C.EXTR. 280.000,00  

    

 SUMA FONS DE FINANÇAMENT C.EXTRAORD. 489.995,00  
   

*SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUPL-4/05)   

A) RELACIÓ D'AUGMENTS DE CRÈDITS P/SUPLEMENTS:  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
20,11103,22601 Protocol i represent. OG Cultura 129.000,00  

20,45110,22300 Sveis transport CC La Misericòrdia 6.000,00  

20,45110,22706 Estudis i treballs tècnics CC La Misericòr. 14.000,00  

20,45110,62500 Nova inversió mobiliari i estris CC Miser. 54.000,00  

20,45130,46207 Aport. Ajunt.Manacor Fira de Teatre 12.000,00  

20,45190,48914 Conveni Gremi editors 30.000,00  

20,45190,22604 Publicacions/Activ.culturals C.Cultura 86.120,00  

65,51830,62500 Nova inv.mobiliari i estris Coop.Local 88.826,59  

80,12120,62300 Nova inv.maquinària Sveis.Generals 88.826,59  

80,72110,22699 Altres despeses promoció econòmica 12.000,00  

80,72110,48929 Fundació Arts NOVA 72.000,00  

    

 TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS 592.773,18  
    

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS:  

1) Baixes per anulació   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
    

    

  TOTAL BAIXES P/ANULACIÓ 0,00   
2) Romanent de tresoreria  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
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99 87001 Romanent de tresoreria p/fin.suplements 592.773,18  

 TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA P/SUPL. 592.773,18  
    
 SUMA FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS 592.773,18  
    
 
SEGON.- Rectificar la codificació de la següent partida pressupostària aprovada pel Ple el dia 25 
de juliol de 2005 mitjançant l'expedient núm. 15 de modificació de crèdits del pressupost propi 
de 2005: 
on diu: 65.51830.76202 Ap.Aj.Ariany p/adq.terreny i rehab.imm.  
ha de dir: 65.51830.76203 Ap.Aj.Ariany p/adq.terreny i rehab.imm.  
 

TERCER.- Aquest acord quant a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits serà 
considerat 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 per devuit vots a favor (PP, UM)  i tretze abstencions (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds). 

 

PUNT 4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM 24  DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L'INSTIT UT DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA 2005 (CEX-4/05). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

"Aquesta Presidència, per Providència de dia 16 d'agost de 2005, vista la proposta del 
President de l'ISSEM de 12 d¿agost 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 el dictamen de la Intervenció de 16 d'agost 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 la següent 

PROPOSTA: 

1r.- Aprovar l'expedient núm. 24 de modificació de crèdits en el Pressupost de despeses 
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l'ISSEM de 2005, d'acord amb el següent detall: 

EXPEDIENT NUM. 24 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 
L'ISSEM DE 2005. 

Crèdits extraordinaris (CEX-4/05):  

A) Relació d'Augments de crèdits P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 

Codi                                     Concepte                                                                          Import 

40.32300.48907 Universitat oberta per a majors                                                    10.496,40 

Total augments p/crèdits extraordinaris                                                                  10.496,40  

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  

Codi                                   Concepte                                                                           Import 

40.32301.22199 Altres subministrament veïns segona edat dones                          2.000,00 

40.32301.22602 Publicitat i propaganda veïns segona edat dones                          4.000,00 

40.32301.22699 Altres despeses fun. Veïns segona edat dones                              2.000,00 

40.32301.22706 Estudis i treballs tècnics veïns segona edat dones                        2.496,40 

Total fons finançament crèdits extraordinaris                                                       10.496,40  

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 per vint-i-set vots a favor (PP, UM, PSOE) i quatre abstencions (PSM-EN, 
EU-Els Verds). 
 
PUNTS 5 A 17.- DECLARACIÓ CONJUNTA EN RELACIÓ AL 
NOMENAMENT DE FILLS PEDILECTES, FILLS ADOPTIUS I ME DALLES 
D'HONOR I GRATITUD DE L'ILLA DE MALLORCA. 
 
La Presidenta del Consell pronuncia el següent parlament: 
 
"Com és tradicional als darrers anys, el primer plenari de setembre incorpora el 
nomenament de fills predilectes o adoptius de Mallorca i la concessió de les Medalles 
d’Honor i Gratitud. 
 
Avui no és una excepció i els següents punts de l’Ordre del Dia ens proposen donar el 
nostre suport a l’acord de nomenar Emili Darder i Cànaves i a Sor Francinaina Cirer i 
Carbonell Fills Predilectes de Mallorca, i Àlvaro Campaner Fuertes, Fill Adoptiu. 
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També concedir la Medalla d’Honor i Gratitud a 
 
Enric Alzamora i Gomà  
Maria del Mar Bonet i Verdaguer 
Josep Buades i Costa 
Antoni Caimari i Alomar 
Bartomeu Català i Barceló 
Josep Costa i Ferrer “Picarol” 
Josep Pinya i Bonnín 
Carme Riera i Guilera 
Àlvaro Santamaría  Aràndez 
Societat d’Història Natural de les Illes Balears 
 
Els instructors i instructores dels corresponents expedients, al quals vull agrair 
l’excel·lent feina realitzada, han determinat de manera clara que tots els proposats 
compleixen de sobra els requisits que estableix el Reglament d’Honors i Distincions del 
Consell de Mallorca  
 
És per aquests motiu que els prec, senyores i senyors consellers, el seu vot unànime per 
a les propostes com a homenatge de la corporació i reconeixement públic de les 
valuoses aportacions que per Mallorca han fet tots ells. 
 
En el marc de la celebració de la Diada de Mallorca, és el moment oportú perquè els 
mallorquins i mallorquines coneguin una mica més la nostra història i les persones que 
l’han protagonitzada. És, simplement, conèixer el passat per entendre el present. I si 
entenem el present tenim passaport cap al futur." 
 
A continuació se someten  a votació els punts 5 a  17. 
 
 
PUNT 5.- PROPOSTA NOMENAMENT COM A FILL PREDILECTE DE 
L'ILLA DE MALLORCA DEL SENYOR EMILI DARDER I CÀNAVE S. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"La Presidenta del Consell de Mallorca, d’acord amb els articles 5è i 7è del Reglament 
d’Honors i Distincions d’aquesta institució, i fent ús de les facultats que li confereix la 
legislació vigent de Règim Local va resoldre, iniciar l’expedient de nomenament com a 
Fill Predilecte de l'illa de Mallorca al senyor Emili Darder i Cànaves, així com també 
nomenar l'Honorable Senyor Antoni Alorda i Vilarubias instructor de l’expedient 
corresponent. 

  
Atès que l’instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del 
Sr. Emili Darder i Cànaves per a rebre el guardó per al qual se’l proposa, els quals 
s’adjunten com annex a aquesta. 

  
A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 
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ACORD 
  

Nomenar Fill Predilecte de l'illa de Mallorca al Sr. Emili Darder i Cànaves, en virtut 
dels mèrits que es recullen a l’expedient instruït a aquest efecte." 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 6.- PROPOSTA NOMENAMENT COM A FILLA PREDILECTA  DE 
L'ILLA DE MALLORCA DE SOR FRANCINAINA CIRER I CARBO NELL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"La Presidenta del Consell de Mallorca, d’acord amb els articles 5è i 7è del Reglament 
d’Honors i Distincions d’aquesta institució, i fent ús de les facultats que li confereix la 
legislació vigent de Règim Local va resoldre, iniciar l’expedient de nomenament com a 
Filla Predilecta de l'illa de Mallorca al Sor Francinaina Cirer i Carbonell, així com 
també nomenar aquesta Presidència instructora de l’expedient corresponent. 

  
Atès que la instructora ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits de 
Sor Francinaina Cirer i Carbonell per a rebre el guardó per al qual se’l proposa, els 
quals s’adjunten com annex a aquesta. 

  
A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

  
 

ACORD 
  

Nomenar Filla Predilecta de l'illa de Mallorca a Sor Francinaina Cirer i Carbonell, en 
virtut dels mèrits que es recullen a l’expedient instruït a aquest efecte." 
 
El Sr. Veramendi Mestre vol fer constar que el PP també havia proposat el nomenament 
de Sor Francinaina Cirer i Carbonell com a filla predilecta de Mallorca. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 7.- PROPOSTA NOMENAMENT COM A FILL ADOPTIU DE L'ILLA 
DE MALLORCA DEL SENYOR ÁLVARO CAMPANER I FUERTES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"La Presidenta del Consell de Mallorca, d’acord amb els articles 5è i 7è del Reglament 
d’Honors i Distincions d’aquesta institució, i fent ús de les facultats que li confereix la 
legislació vigent de Règim Local va resoldre, iniciar l’expedient de nomenament com a 
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Fill Adoptiu de l'illa de Mallorca al senyor Álvaro Campaner i Fuertes, així com també 
nomenar l'Honorable Senyor Rafel Bosch i Sans instructor de l’expedient corresponent. 

  
Atès que l’instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del 
Sr. Álvaro Campaner i Fuertes per a rebre el guardó per al qual se’l proposa, els quals 
s’adjunten com annex a aquesta. 

  
A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

  
 

ACORD 
  

Nomenar Fill Adoptiu de l'illa de Mallorca al Sr. Álvaro Campaner i Fuertes, en virtut 
dels mèrits que es recullen a l’expedient instruït a aquest efecte." 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 8.- PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'HONOR I 
GRATITUD DE L'ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D'OR, AL 
SENYOR ANTONI CAIMARI I ALOMAR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"La Presidenta del Consell de Mallorca, d’acord amb els articles 5è i 7è del Reglament 
d’Honors i Distincions d’aquesta institució, i fent ús de les facultats que li confereix la 
legislació vigent de Règim Local va resoldre, iniciar l’expedient d’atorgament de la 
Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al senyor Antoni 
Caimari i Alomar, així com també nomenar l'Honorable Senyora Dolça Mulet i 
Dezcallar instructora de l’expedient corresponent. 

  
Atès que la instructora ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del 
Sr. Antoni Caimari i Alomar per a rebre el guardó per al qual se’l proposa, els quals 
s’adjunten com annex a aquesta. 

  
A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

  
 

ACORD 
  

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al Sr. 
Antoni Caimari i Alomar, en virtut dels mèrits que es recullen a l’expedient instruït a 
aquest efecte." 
 
S’aprova per unanimitat. 
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PUNT 9.- PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'HONOR I 
GRATITUD DE L'ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D'OR, AL 
SENYOR JOSEP COSTA I FERRER "PICAROL". 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"La Presidenta del Consell de Mallorca, d’acord amb els articles 5è i 7è del Reglament 
d’Honors i Distincions d’aquesta institució, i fent ús de les facultats que li confereix la 
legislació vigent de Règim Local va resoldre, iniciar l’expedient d’atorgament de la 
medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al senyor Josep 
Costa i Ferrer "Picarol", així com també nomenar l'Honorable Senyor Miquel Amengual 
i Guasp instructor de l’expedient corresponent. 

  
Atès que l’instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del 
Sr. Josep Costa i Ferrer "Picarol" per a rebre el guardó per al qual se’l proposa, els quals 
s’adjunten com annex a aquesta. 

  
A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

  
 

ACORD 
  

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al Sr. 
Josep Costa i Ferrer "Picarol", en virtut dels mèrits que es recullen a l’expedient instruït 
a aquest efecte." 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 10.- PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'HONOR  I 
GRATITUD DE L'ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D'OR, A LA 
SOCIETAT D'HISTÒRIA NATURAL DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"La Presidenta del Consell de Mallorca, d’acord amb els articles 5è i 7è del Reglament 
d’Honors i Distincions d’aquesta institució, i fent ús de les facultats que li confereix la 
legislació vigent de Règim Local va resoldre, iniciar l’expedient d’atorgament de la 
medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, a la Societat 
d'Història Natural de les Illes Balears, així com també nomenar l'Honorable Senyor 
Carlos Luis Veramendi Mestre, instructor de l’expedient corresponent. 

  
Atès que l’instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits de la 
Societat d’Història Natural de les Illes Balears per a rebre el guardó per al qual se’l 
proposa, els quals s’adjunten com annex a aquesta. 

  
A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 
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ACORD 
  

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, a la 
Societat d'Història Natural de les Illes Balears, en virtut dels mèrits que es recullen a 
l’expedient instruït a aquest efecte." 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 11.- PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'HONOR  I 
GRATITUD DE L'ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D'OR, AL 
SENYOR BARTOMEU CATALÀ I BARCELÓ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"La Presidenta del Consell de Mallorca, d’acord amb els articles 5è i 7è del Reglament 
d’Honors i Distincions d’aquesta institució, i fent ús de les facultats que li confereix la 
legislació vigent de Règim Local va resoldre, iniciar l’expedient d’atorgament de la 
medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al senyor Bartomeu 
Català i Barceló, així com també nomenar l'Honorable Senyor Andreu Crespí i Plaza 
instructor de l’expedient corresponent. 

  
Atès que l’instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del 
Sr. Bartomeu Català i Barceló per a rebre el guardó per al qual se’l proposa, els quals 
s’adjunten com annex a aquesta. 

  
A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

  
 

ACORD 
  

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al Sr. 
Bartomeu Català i Barceló, en virtut dels mèrits que es recullen a l’expedient instruït a 
aquest efecte." 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 12.- PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'HONOR  I 
GRATITUD DE L'ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D'OR, A LA 
SENYORA MARIA DEL MAR BONET I VERDAGUER. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"La Presidenta del Consell de Mallorca, d’acord amb els articles 5è i 7è del Reglament 
d’Honors i Distincions d’aquesta institució, i fent ús de les facultats que li confereix la 
legislació vigent de Règim Local va resoldre, iniciar l’expedient d’atorgament de la 
medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, a la senyora Maria 
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del Mar Bonet i Verdaguer, així com també nomenar l'Honorable Senyora Bárbara 
Bujosa i Picornell, instructora de l’expedient corresponent. 

  
Atès que la instructora ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits de 
la Sra. Maria del Mar Bonet i Verdaguer per a rebre el guardó per al qual se’l proposa, 
els quals s’adjunten com annex a aquesta. 

  
A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

  
 

ACORD 
  

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, a la Sra. 
Maria del Mar Bonet i Verdaguer, en virtut dels mèrits que es recullen a l’expedient 
instruït a aquest efecte." 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 13.- PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'HONOR  I 
GRATITUD DE L'ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D'OR, AL 
SENYOR ÁLVARO SANTAMARÍA ARÁNDEZ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"La Presidenta del Consell de Mallorca, d’acord amb els articles 5è i 7è del Reglament 
d’Honors i Distincions d’aquesta institució, i fent ús de les facultats que li confereix la 
legislació vigent de Règim Local va resoldre, iniciar l’expedient d’atorgament de la 
medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al senyor Álvaro 
Santamaría Arández, així com també nomenar l'Honorable Senyor Fernando Rubio 
Aguiló instructor de l’expedient corresponent. 

  
Atès que l’instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del 
Sr. Álvaro Santamaría Arández per a rebre el guardó per al qual se’l proposa, els quals 
s’adjunten com annex a aquesta. 

  
A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

  
 

ACORD 
  

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al Sr. 
Álvaro Santamaría Arández, en virtut dels mèrits que es recullen a l’expedient instruït a 
aquest efecte." 
 
S’aprova per unanimitat. 
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PUNT 14.- PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'HONOR  I 
GRATITUD DE L'ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D'OR, AL 
SENYOR ENRIC ALZAMORA I GOMÀ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"La Presidenta del Consell de Mallorca, d’acord amb els articles 5è i 7è del Reglament 
d’Honors i Distincions d’aquesta institució, i fent ús de les facultats que li confereix la 
legislació vigent de Règim Local va resoldre, iniciar l’expedient d’atorgament de la 
medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al senyor Enric 
Alzamora i Gomà, així com també nomenar l'Honorable Senyora Caterina Canyelles i 
Marquès, intructora de l’expedient corresponent. 

  
Atès que la intructora ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del 
Sr. Enric Alzamora i Gomà per a rebre el guardó per al qual se’l proposa, els quals 
s’adjunten com annex a aquesta. 

  
A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

  
 

ACORD 
  

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al Sr. 
Enric Alzamora i Gomà, en virtut dels mèrits que es recullen a l’expedient instruït a 
aquest efecte." 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 15.- PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'HONOR  I 
GRATITUD DE L'ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D'OR, AL 
SENYOR JOSEP PINYA I BONNÍN. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"La Presidenta del Consell de Mallorca, d’acord amb els articles 5è i 7è del Reglament 
d’Honors i Distincions d’aquesta institució, i fent ús de les facultats que li confereix la 
legislació vigent de Règim Local va resoldre, iniciar l’expedient d’atorgament de la 
medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al senyor Josep 
Pinya i Bonnín, així com també nomenar l'Honorable Senyor Miquel Nadal i Buades 
instructor de l’expedient corresponent. 

  
Atès que l’instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del 
Sr. Josep Pinya i Bonnín per a rebre el guardó per al qual se’l proposa, els quals 
s’adjunten com annex a aquesta. 

  
A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 
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ACORD 

  
Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al Sr. 
Josep Pinya i Bonnín, en virtut dels mèrits que es recullen a l’expedient instruït a aquest 
efecte." 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 16.- PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'HONOR  I 
GRATITUD DE L'ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D'OR, A LA 
SENYORA CARME RIERA I GUILERA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"La Presidenta del Consell de Mallorca, d’acord amb els articles 5è i 7è del Reglament 
d’Honors i Distincions d’aquesta institució, i fent ús de les facultats que li confereix la 
legislació vigent de Règim Local va resoldre, iniciar l’expedient d’atorgament de la 
medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al senyora Carme 
Riera i Guilera, així com també nomenar l'Honorable Senyor Cosme Bonet i Bonet 
instructor de l’expedient corresponent. 

  
Atès que l’instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits de la 
Sra. Carme Riera i Guilera per a rebre el guardó per al qual se’l proposa, els quals 
s’adjunten com annex a aquesta. 

  
A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

  
 

ACORD 
  

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, a la Sra. 
Carme Riera i Guilera, en virtut dels mèrits que es recullen a l’expedient instruït a 
aquest efecte." 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 17.- PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'HONOR  I 
GRATITUD DE L'ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D'OR, AL 
SENYOR JOSEP BUADES I COSTA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"La Presidenta del Consell de Mallorca, d’acord amb els articles 5è i 7è del Reglament 
d’Honors i Distincions d’aquesta institució, i fent ús de les facultats que li confereix la 
legislació vigent de Règim Local va resoldre, iniciar l’expedient d’atorgament de la 
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medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al senyor Josep 
Buades i Costa, així com també nomenar l'Honorable Senyora Dolça Mulet i Dezcallar, 
instructora de l’expedient corresponent. 

  
Atès que la instructora ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del 
Sr. Josep Buades i Costa per a rebre el guardó per al qual se’l proposa, els quals 
s’adjunten com annex a aquesta. 

  
A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

  
 

ACORD 
  

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al Sr. 
Josep Buades i Costa, en virtut dels mèrits que es recullen a l’expedient instruït a aquest 
efecte." 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 18.- EXPEDIENT NÚM. 21 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDI TS EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE 2005. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"Aquesta Presidència, per Providència de dia 30 d'agost de 2005, atenent les necessitats 
que s'especifiquen a la memòria corresponent i de les quals n'hi ha constància en els 
antecedents de l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient de modificació de crèdits 
en el Pressupost propi de 2005, a l'objecte de poder atendre algunes despeses, les 
partides a les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses en el pressupost de 2005. 
 
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb 
data 30 d'agost de 2005 , on es fan constar les operacions de modificació de crèdit que 
es proposen per atendre les despeses esmentades, i d'acord amb allò que es preveu en el 
Capítol III Secció 2ona. a l'article 177 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 
5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d'abril i amb la 
base 9 de les d'execució del pressupost per a 2005 he resolt de proposar al Ple de la 
Corporació el següent 
 
A C O R D: 
 
"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 21 de modificació de crèdits en el Pressupost 
propi de 2005, d'acord amb el següent detall: 
 

EXPEDIENT NÚM.21 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PR ESSUPOST PROPI DE 2005 
    
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-9/05)    

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS   



 15

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
00,46100,44000 Ap.corrent a Ràdio i Televisió Mallorca,SA 2.800.000,00  

00,46100,74000 Ap.capital a Ràdio i Televisió Mallorca,SA 2.200.000,00  

00.46100.85201 Adquisició accions Ràdio i Tel. Mallorca,SA 300.000,00  
 TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 5.300.000 ,00  
    

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:    
1) Baixes per anulació   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
 TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  0,00  
    
2) Romanent de tresoreria   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
99,87000 Romanent de tresoreria p/fin.crèdits extr. 5.300.000,00  

 TOTAL ROMANENT DE TRESOR. P/C.EXTR. 5.300.000,00  

    
 
Segon.- Aquest acord quant a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits serà 
considerat 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". 
 
Intervé la Sra. Tugores (EU-Els Verds). Comenta que no està d’acord amb la 
modificació de crèdit, que és una suma substancial i que hauria estat més correcte que 
hagués passat per Comissió Informativa, ja que és un tema molt important i manca la 
informació econòmica del projecte de la creació de la nova televisió. Per tant, anuncia 
que el seu Grup s’abstindrà. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) demana si es pot fer un debat conjunt del punt devuit i denou, 
ja que és el mateix tema i creu que d’aquesta manera serà més fàcil pronunciar-se al 
respecte i entendre amb que s’invertiran els doblers. 
 
La presidenta creu que no hi ha cap problema i que es pot debatre conjuntament. 
 
La Sra. Tugores creu és que millor fer el debat d’aquest punt i desprès realitzar l’altre, 
perquè ja s’ha començat a debatre. 
 
La presidenta diu que continua el debat del punt actual. 
 
El Sr. Alorda repeteix l’argument sobre la manca d’informació econòmica del projecte, 
però comenta que així i tot votarà a favor, ja que creu que la proposta presentada sobre 
la televisió local és interessant. 
 
El Sr. Flaquer (UM) explica que hi ha un estudi econòmic sobre la creació de la 
televisió i que el pot facilitar a l’oposició per que l’analitzin. Comenta que els doblers  
utilitzats seran els del romanent de tresoreria del 2005. 
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La Sra. Tugores diu que agrairà facin arribar el projecte per tal d’estudiar-lo en 
profunditat. 
 
El Sr. Alorda també demana que li facin arribar l’estudi econòmic per tal d’aconseguir 
alguna informació econòmica sobre el projecte de la televisió de Mallorca. 
 
S’aprova la proposta amb trenta-un vots a favor (PP, PSOE, PSM-EN,UM) i  dues 
abstencions (EU-Els Verds). 
 
 
PUNT 19.- APROVACIÓ INICIAL DE LA CONSTITUCIÓ I DEL S ESTATUTS 
DE LA SOCIETAT MERCANTIL RADIO I TELEVISIÓ DE MALLO RCA, S.A. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La Llei 10/2005, de 14 de juny, de Mesures Urgents per a l’impuls de la Televisió 
Digital Terrestre, d’Alliberament de la Televisió per Cable i Foment del Pluralisme 
introdueix una sèrie de modificacions a la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de 
Televisió Local per Ones Terrestres que possibiliten que el Consell de Mallorca posi en 
marxa una televisió d’àmbit insular. 
 
 
La citada Llei, a l’article 3.2, paràgraf 2n, preveu la reserva de freqüències dins el Pla 
Tècnic Nacional per atendre les necessitats de cada una de les organitzacions territorials 
insulars. Així mateix, a l’article 9.1, paràgraf 3r garanteix a cada una de les 
administracions insulars un mínim de dos programes, la gestió directa dels quals podrà 
ser acordada per les administracions insulars, especificant a l’article 9.1, paràgraf 2n, 
que en el cas de les Illes Balears la decisió serà acordada pel Consell Insular 
corresponent. 
 
 
Posteriorment, el Reial Decret 944/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Pla Tècnic 
Nacional de la Televisió Digital, a la Disposició final primera, apartat 1, inclou nous 
múltiples digitals addicionals per a organitzacions territorials de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. Que, en el cas del Consell de Mallorca, és el múltiple 
digital 37, amb potència radiada aparent màxima de 3KW. 
 
 
Ateses aquestes disposicions, el Consell de Mallorca acordà en el seu Consell Executiu 
de 11 de juliol de 2005 posar en coneixement del Govern de les Illes Balears la seva 
voluntat de gestionar els dos programes que la Llei 10/2005 garanteix a cada 
administració insular. 
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Posteriorment, en data 23 d’agost de 2005, la Presidenta del Consell de Mallorca signà 
un decret acordant la gestió directa de dos programes de televisió local amb tecnologia 
digital dintre el múltiple 37, amb una potència radiada màxima aparent de 3 KW. En 
aquest mateix decret es crea el servei de televisió local per ones terrestres del Consell de 
Mallorca, el qual haurà de ser gestionat segons l’article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
 
La gestió d’aquestes noves competències suposen un important repte pel Consell de 
Mallorca, perquè els mitjans audiovisual de proximitat són elements bàsics de cohesió 
social i territorial, contribueixen eficaçment a la normalització lingüística, esdevenen 
eines de comunicació entre els diferents elements de la societat mallorquina i potencien 
la identitat de Mallorca com a poble. 
 
 
Aquest repte requereix la necessitat d´habilitar instruments que permetin desenvolupar 
la tasca proposada amb garanties. La gestió directa del servei de ràdio i televisió ha de 
gaudir d’agilitat i autonomia suficient per donar resposta quotidiana a una activitat que 
contínuament ha d’anar adaptant-se al ritme que marca l’actualitat. 
 
La fórmula que dóna resposta a les necessitats esmentades és la societat mercantil local, 
el capital de la qual ha de ser íntegrament del Consell de Mallorca, d’acord amb el que 
estableix l’article 85 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
 
Vista la conveniència de disposar d’una organització suficientment àgil i diferenciada 
per gestionar el servei públic de ràdio i televisió del Consell de Mallorca. 
 
 
Atès que per tal de constituir la societat mercantil corresponent cal que el Plenari de la 
corporació l’aprovi inicialment i la submissió de l’acord a informació pública. 
 
 
La Presidenta sotasignat proposa al Plenari de la corporació  l’adopció dels següents: 
 
 
 
ACORDS: 
 
 
 

I. APROVAR INICIALMENT la constitució de la societat mercantil “RÀDIO 
I TELEVISIÓ DE MALLORCA, S.A.”, amb un capital social de 300.000 
euros que haurà estat íntegrament subscrit i desemborsat pel Consell de 
Mallorca en el moment de l´escriptura pública, per desenvolupar el servei 
públic de ràdio i televisió del Consell de Mallorca, i  
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II. APROVAR, així mateix, els Estatuts de la Societat. 

 
 

III. HABILITAR la Presidenta del Consell de Mallorca per la signatura de la 
documentació necessària per la formalització de l´escriptura pública, 
registre, subsanació d´errors i altre documentació necessària per constituir la 
societat. 

 
 
IV. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’acord anterior i els documents 

que integren l’expedient, durant un termini de trenta dies des de la publicació 
de l’anunci corresponent al BOIB per al seu examen i presentació 
d’al·legacions i suggeriments. En cas de no presentar-se cap reclamació o 
suggerència, s´entendrà definitivament acordat l´acord fins el moment 
provisional." 

 
 
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN 
 

Afegir un apartat segon a l’article 22 dels Estatuts.- 
 
“2. La programació serà en llengua catalana”. 
 

 
Afegir un punt cinquè en els ACORDS.- 
 
V.- El Consell de Mallorca promourà la implicació activa de les televisions locals 
mallorquines en el projecte de televisió insular. 
 
 
ESMENES D'ADDICIÓ PRESENTADES CONJUNTAMENT PELS GRUPS DE 
CONSELLERS DEL PSM-EN, PSOE, EU-ELS VERDS 
 
"Secció V. Consell Assessor de la Ràdio i Televisió de Mallorca. 
 
Article 26 BIS. 

1. Es constituirà el Consell Assessor de la Ràdio i Televisió de Mallorca, amb la 
següent composició: 8 membres de reconegut prestigi proposats pels grups 
constituïts al Plenari del Consell de Mallorca, comunicats per aquests grups i 
nomenats per la Presidència del Consell de Mallorca, segons la proporció 
acordada durant cada legislatura; 1 representant de les associacions professionals 
de periodistes; 1 representant de la Universitat de les Illes Balears;  i 1 
representant dels treballadors de la Ràdio i Televisió de Mallorca. 
El director general haurà d’assistir a les reunions del Consell Assessor de la 
Ràdio i  
Televisió de Mallorca, amb veu i sense vot, sempre que sigui convocat per 
aquest. 
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La duració del seu mandat serà la mateixa que la del Consell d’Administració. 
 

2. Són funcions del Consell Assessor: 
a. Vetllar pel compliment dels principis de programació de la Ràdio i 

Televisió de Mallorca. 
b. Vetllar pel correcte ús de la llengua catalana a la programació de la 

Ràdio i Televisió de Mallorca. 
c. Vetllar per la pluralitat informativa de la Ràdio i Televisió de Mallorca. 
d. Establir els criteris per a l’emissió de programes i publicitat, i vetllar pel 

seu compliment, sota els principis de la protecció de la infantesa i la 
joventut, la promoció dels valors de la igualtat, la llibertat, la tolerància, 
la solidaritat i la lluita contra l’exclusió. 

e. Ser escoltat referent a les propostes de programacions, especialment en 
materia de missatges institucionals destinats a promocionar el millor 
coneixement per part de l’opinió publica de l’estatut d’autonomia i el seu 
desenvolupament. 

f. Assessorar semestralment sobre el percentatge de temps i espais a 
disposició dels grups socials i politics mes significatius, tenint en compte 
objectius com la representació parlamentària, la implantació sindical, 
l’àmbit territorial d’actuació i altres similars, d’acord amb el que disposa 
l’article 20 de la Constitució. 

g. Elevar al Consell d’Administració les recomanacions que estimi 
oportunes referent al funcionament de la Ràdio i Televisió de Mallorca. 

h. El·laborar annualment una memòria que serà remesa als òrgans de 
govern del Consell de Mallorca. 

 
 

3. El president i el secretari del Consell Assessor seran nomenats d’entre els seus 
propis membres en la seva reunió constitutiva. La presidència serà renovada 
anualment. El segon membre més votat exercirà de vice-president. 
El Consell Assessor s’haurà de reunir mensualment, i es dotarà a si mateix d’un 
Reglament de Funcionament Intern." 

 
 
 

"NOVA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. 
 
Durant la present legislatura la distribució de membres del Consell Assessor de la Ràdio 
i Televisió de Mallorca de reconegut prestigi, a  proposta pels grups constituïts al 
Plenari del Consell de Mallorca serà la següent: 3 membres del Grup del Partit Popular, 
2 membres del Grup del PSIB-PSOE, 1 membre pel Grup d’Unió Mallorquina, 1 
membre pel Grup del Partit Socialista de Mallorca, i un membre pel Grup d’Esquerra 
Unida-Verds." 
 
 
El Sr. Nadal (UM) presenta la proposta. Explica que els consells insulars han d’informar 
de les actuacions que duen a terme als mitjans de comunicació, que arran de la 
modificació de la Llei de televisió digital terrestre de l’Estat, ara és possible tenir una 
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freqüència digital pròpia pels consells insulars i cabildos. Creu que s’ha d’assumir 
aquesta competència i fer-ne un bon ús per tal de desenvolupar projectes educatius com 
la normalització lingüística, el coneixement de la cultura i l’entorn. Pensa que la 
comunicació local serveix per transmetre la cultura pròpia i així poder competir amb les 
altres televisions, tant les  estatals com les europees. 
 
Comenta que fa vint anys que hi ha televisions locals i que han fet una molt bona feina, 
però en aquests moments no poden obtenir una freqüència per emetre i per tant estan 
destinades a desaparèixer, però el Consell de Mallorca vol donar continuïtat a aquesta 
tasca que fins ara ha estat poc reconeguda. 
 
Considera també que serà un gran repte tecnològic el pas de la televisió analògica a la 
digital, però que és necessari per poder competir amb les altres televisions. 
 
Per tot això, demana el vot de tots els grups  per crear una televisió local, plural i 
participativa. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds)  pensa que la creació de la ràdio i la televisió insular 
no s’ha realitzat de la millor manera, perquè el més lògic hauria estat dur la proposta a 
la Comissió Informativa, malgrat això, considera una bona idea el seu naixement. 
Assegura que perquè per obtenir el suport del seu Grup cal que aquests mitjans (ràdio i 
televisió) siguin plurals, objectius, participatius i democràtics i sobretot que no estigui al 
servei dels governants per un benefici polític. 
 
Diu que les esmenes presentades milloren la participació, els valors democràtics i el 
control. A més, pensa que és oportú i adequat donar continuïtat a les antigues 
televisions locals. 
Finalment anuncia que el seu Grup votarà a favor sempre que es mantenguin els valors 
abans indicats. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) indica que els seus arguments coincideixen amb el del Sr. 
Nadal, creu que si es creen aquests mitjans ens enriquirem amb productes locals i així 
lluitarem contra la globalització. Mostra la sorpresa per la manera com s’ha plantejat la 
creació de l’organisme, ja que pensava que, degut a les dimensions del nostre país, es 
realitzaria un consorci de televisions. Així i tot està d’acord amb l’òrgan que es vol 
crear. Comenta que arran de la gran decepció que ha suposat IB3, que utilitza el castellà 
en més de la meitat de la programació, creu necessari afegir una esmena on consti que la 
llengua catalana serà la que s’utilitzarà en totes les emissions. També creu important 
afegir una segona esmena que faci referència a les antigues televisions locals dins un 
canal, ja que no figura en els estatuts i li sembla prou important. Per acabar, explica que 
la  darrera esmena proposa la creació d’un Consell Assessor format per membres del Ple 
per tal de controlar les emissions. Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la 
proposta. 
 
El Sr. Bonet (PSOE) creu que avui és un dia important, ja que s’aprova la creació de 
una televisió pública del país i que a més es crea amb la solemnitat d’un acord de Ple, 
no com altres. Considera que s’ha de donar un vot de confiança a l’equip de govern i 
esperar que la televisió representi una major pluralitat i participació ciutadana, fent 
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incidència  en la identitat del país, els temes culturals i l’ús de la llengua catalana. Pensa 
que cal valorar la feina feta per les televisions locals antigues  i incloure-les en el nou 
panorama digital dins la dimensió local de la televisió del Consell. Comenta que han 
presentat una esmena conjunta per tal de crear un Consell Assessor i que serà una bona 
eina per controlar la programació, els tipus d’emissions i la publicitat. Per acabar, 
recorda l’esforç que ha realitzat el Govern Central modificant la Llei de televisions 
digitals per incloure els consells i cabildos. Per tant, anuncia que el seu Grup donarà 
suport a la proposta. 
 
El Sr. Rubio (PP) pensa que és una mesura important, que serà un bon model 
audiovisual per a Mallorca i que té tota la seva confiança i, per tant, el seu Grup votarà a 
favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Nadal. Agraeix a tots els grups el consens obtingut a la iniciativa 
institucional de la creació de la televisió. Explica que el Consell de Mallorca té un 
pressupost i que es fa un gran esforç en aquest sentit per engegar aquest projecte, encara 
que afirma que no podrà competir amb les altres televisions autonòmiques, estatals o 
europees, ja que els recursos són inferiors. Comenta que intentaran donar un servei de 
qualitat local a tots els ciutadans. Manifesta l’acceptació de les tres esmenes 
presentades, però puntualitza que tant l’esmena sobre la llengua catalana  com la de la 
inclusió de les televisions locals antigues no eren necessàries ja que l’equip de govern 
entenia que en l’articulat existent quedava implícit, pel que fa a la tercera esmena sobre 
la creació d’un Consell Assessor hi està d’acord. 
 
Així mateix presenta unes esmenes de correció i que son les següents: 
 
"Article 18 
 
El secretari del Consell de Mallorca, o la persona que designi, farà les funcions de 
secretari d'actes que, sense vot, tindrà les funcions que reglamentàriament se li assignin. 
 
Article 19.1  
 
El director general serà nomenat i cessat per la Presidència del Consell de Mallorca, 
escoltat el Consell d'Administració. 
 
Article 21 
 
Suprimit 
 
La disposició transitòria segona passa a disposició final, amb la següent redacció: 
 
1. El Consell d'Administració haurà de quedar constituït dins dels trenta dies 
següents al de designació dels seus membres. 
 
2. En tot allò que no estigui previst en aquests Estatuts, el Consell d'Adminstració 
establirà el seu règim de funcionament." 
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La Sra. Rosselló  creu que és un projecte positiu per a tothom, encara que no s’hagi dut 
a terme pel procediment correcte. Comenta que no entén com hi pot haver grups que 
tenguin opinions diferents en el Parlament i en el Consell, però, així i tot pensa que 
l’aprovació del projecte és una bona notícia. 
 
El Sr. Alorda  agraeix el suport que a les seves esmenes donarà el grup UM, i comenta 
que el seu Grup s’abstindrà a la votació de l’esmena sobre el nomenament del director 
general, però votaran a favor de la resta. Reflexiona sobre els recursos limitats del 
Consell de Mallorca, encara que considera que aconseguir una televisió de qualitat amb 
els mitjans existents és un repte molt important. Pensa que és necessari incloure 
l’esmena de la llengua catalana sobretot pel que ha succeït a IB3, i està content que el 
grup PP estigui d’acord amb ells. 
 
El Sr. Bonet felicita a tots els grups pel consens obtingut i d’una manera especial a 
l’equip de govern pel seu tarannà. Creu que s’ha fet una bona feina i que serà una eina 
de profit per a tots els ciutadans de Mallorca. 
 
Primer es voten totes les esmenes excepte la que fa referència a l’article 19.1. 
 
S’aproven per unanimitat. 
 
Després es vota per separat l’esmena que fa referència a l’article 19.1. sobre al 
nomenament del Director General. 
 
S’aprova per vint-i-vuit vots a favor (PP, PSOE, UM) i cinc abstencions (PSM-EN, EU-
Els Verds). 
 
Per acabar es vota la proposta amb les esmenes incorporades.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

DEPARTAMENT DE TERRITORI  

 

PUNT 20.- DECLARACIO COM A BÉ CATALOGAT D'INTERÈS C ULTURAL, 
A FAVOR DEL FONS BIBLIOGRÀFIC CONEGUT COM A BIBLIOT ECA 
PRIVADA DE D. BARTOLOMÉ MARCH SERVERA, CARRER PALAU  
REIAL, 18 DE PALMA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del President de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 
 

"A la vista que, mitjançant acord de data de 18 de juny 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 a favor del fons 
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bibliogràfic conegut com a Biblioteca Privada de D. Bartolomé March Servera, carrer 
Palau Reial, 18 de Palma. 

A la vista que, mitjançant acord de data de 22 d'abril de 2005 i la rectificació efectuada 
a la sessió de 22 de juny 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 juliol 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 juliol 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: 

PROPOSTA: 

I. Desestimar les al·legacions efectuades pels interessats a la vista de l'informe tècnic 
emès pel Cap de Secció de Béns Culturals de data 3 de febrer de 2005 i l'informe 
jurídic del TAG de la Secció Jurídica de Patrimoni Històric de data 3 de febrer de 
2005, que s'adjunten al present acord. 

II. Declarar com a Bé d'Interès Cultural el fons bibliogràfic conegut com a Biblioteca 
Privada de D. Bartolomé March Servera, situada a la Fundació Bartomeu March 
Servera, carrer Palau Reial, 18 de Palma, la descripció del qual figura als informes 
tècnics de data 19 de març de 2004 i 6 de maig de 2004 que s'adjunten i formen part 
integrant del present acord. 

III. 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.  

IV. 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 a al Registre General de Béns d'Interès Cultural de l'Estat. 

V. Aquest acord s'ha de comunicar als interessats, a l'Ajuntament de Palma i al 
Govern de les Illes Balears." 

 

S’aprova per unanimitat. 
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PUNT 21.-  MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA ZONA D E 
L'ESTACIÓ DEL TREN I LA NOVA ZONA D'EQUIPAMENTS "SE S 
TAPERERES", DE LES NNSS DE MANACOR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del Departament de 
Territori: 
  
"Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual relativa a la zona de l’estació del tren i la 
nova zona d’equipaments “Ses Tapereres”, de les normes subsidiàries de Planejament de 
Manacor, vist l’informe favorable de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric, i el dictamen emès pel Consell Consultiu de les Illes 
Balears, i a la vista de l’informe jurídic emès amb relació a la modificació dels paràmetres 
urbanístics relatius de la nova zona d’equipament escolar, i entenent que aquests últims no 
afecten l’àmbit del dictamen de l’Administració consultiva, s’eleva al Ple del Consell 
Insular de Mallorca la següent proposta d’ 
  
ACORD 
  

1r.- Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual de les normes subsidiàries 
de planejament del municipi de Manacor, comprensiva de diversos punts als què es farà 
referència, i d’acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica i la proposta de la 
Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en el tràmit 
previst a l’article 132.3 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de 
Planejament Urbanístic, i d’acord amb el dictamen del Consell Consultiu de les Illes 
Balears número 95/2005, de data 24 de maig de 2005, el Ple del Consell Insular de 
Mallorca acorda aprovar definitivament l’esmentada modificació que comprèn: 

A.- Reordenació de la zona de l’estació de ferrocarril, amb la finalitat d’adaptar 
un sector del nucli urbà de Manacor a les necessitat sorgides amb la posada en servei de 
l’esmentada estació. 

B.- Disminució de l’espai lliure públic paral·lel a la carretera Palma-Artà de 
l’àmbit del pla parcial del polígon industrial, sorgida de l’ampliació de l’esmentada 
carretera i creació d’una rodona d’accés al polígon. 

C.- Creació d’un nou espai lliure públic situat a la zona de “Ses Tapareres” de 
13.222 m2 i 1.250 m2 de sistema general viari per ampliació del vial d’accés. 

D.- Creació d’una zona d’equipament cultural educatiu amb una superfície de 
19.050 m2, amb destinació a ús d’equipament i millora d’accessos, per a la què es fixa la 
següent normativa: 

Volum màxim:  1m2/m2. 
Ocupació: s/estudi de detall. 
Altària màxima: 14 metres (planta baixa més dues plantes). 
Usos permesos: Cultural, exclusivament amb modalitat d’ensenyament oficial 
públic en tots els seus graus. S’hi admetrà igualment, en el seu cas, l’ús accessori 
d’habitatge per al personal de vigilància, amb una única unitat. 
E.- Modificació dels articles 63 i 235 de les ordenances de les normes 

subsidiàries, reguladors dels usos prevists dins les zones d’equipament, amb inclusió dels 
mediambientals i de magatzem i dipòsit de l’Administració Pública.  
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2n.- Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, en 
aplicació del disposat a la Llei 5/1993, de 28 març, així com a l’article 23.2 del Decret 
24/2003, de 28 de març." 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) anuncia que el seu Grup votarà en contra d’aquest punt.  
Comenta que ja ho va argumentar així a la Comissió Insular d’Urbanisme, perquè 
considera que és un error allunyar les zones verdes del centre dels pobles per pressions 
urbanístiques, com ha passat  en l’estació del tren a Palma. Pensa que l’Ajuntament de 
Manacor s’equivoca modificant les NNSS ja que eliminarà un espai verd al  centre de la 
vila. 
 
Intervé el Sr. Vicens (UM). Li recorda el Sr. Alorda  que el batle de Petra va voler 
treure l’estació de tren fora del poble. Comenta que en el cas de Manacor, hi ha 
informes favorables tant dels tècnics, com del Consell  Consultiu i que, per tant, no hi 
ha cap inconvenient en la modificació puntual de les NNSS de Manacor. 
 
El Sr. Alorda pensa que el Sr. Vicens no l’ha entès la seva posició. Que les estacions de 
tren eren el pulmó dels pobles i que li sap greu que actualment es vulguin treure fora 
dels nuclis. Comenta que no està d’acord amb el soterrament del tren. 
 
El Sr. Puche creu que el Sr. Alorda no sap de què parla, i comenta que el tren de 
Manacor no es tocarà i que encara no se sap si més endavant es soterrarà la línia cap a 
Sant Llorenç. 
 
S’aprova la proposta per vint-i-sis vot a favor ( PP, UM, PSOE), tres en contra (PSM-
EN) i dues abstencions (EU-Els Verds). 
 
 
MOCIONS 
 
PUNT 22.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE 
URBANITZACIONS A SA RÀPITA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"El Pla Territorial de Mallorca, aprovat definitivament pel Consell de Mallorca en 
sessió de dia 13 de desembre de 2004, estableix la creació de cinc urbanitzacions a 
Sa Ràpita que sumen més de 75 hectàrees i 4.400 places.  
 
Aquests terrenys tenen la condició de sòl rústic en el planejament municipal arrel de 
dos processos de desclassificació de sòl aprovats pel propi Consell de Mallorca. 
 
En el litoral de Campos (i en general en el litoral mallorquí) hi ha prou sòl construït 
i construïble com per haver d’incrementar-lo amb 4.400 places més, provocant una 
ocupació de sòl extraordinària i amb uns beneficis ben escassos per als campaners i 
campaneres. A més, si s’hagués de produir cap increment de sòl urbanitzable, 
s’hauria de preveure com un creixement natural dels nuclis existents i no amb 
formes urbanísticament absurdes com les previstes pel Pla Territorial.  
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En qualsevol cas, no hi ha cap interès supramunicipal en urbanitzar Sa Ràpita, tret 
de l’operació d’intercanvi amb l’hotel Don Pedro de la Cala de Sant Vicenç, que 
només afecta a una tercera part d’una de les dues àrees de reconversió territorial 
previstes al PTM, la 10.3.1. En canvi, tant l’ART 10.5, com les àrees 2 i 3 de l’ART 
10.3 no tenen cap càrrega de reconversió territorial efectiva. 
 
 
Això no obstant, el Ple de l’ajuntament de Campos de dia 30 de juny de 2005 ha 
iniciat la tramitació de les dites urbanitzacions, 
 
Per tot això, el Ple adopta el següent  

 
A C O R D 

 
El Consell de Mallorca rectificarà el Pla Territorial de Mallorca, aprovat en sessió 
plenària de dia 13 de desembre de 2004, a fi de suprimir les àrees de reconversió 
territorial 10.3 i 10.5 que creen cinc noves urbanitzacions a Sa Ràpita amb una extensió 
de 77,50 hectàrees i una capacitat d’allotjament de 4.411 places, tot establint les 
mesures oportunes per tal de garantir la demolició de l’hotel Don Pedro a la Cala de 
Sant Vicenç i l’hotel Rocamar a Sóller." 
 
 
Presenta la moció el Sr. Alorda (PSM-EN).Comenta que hi ha cinc espais a urbanitzar a 
Campos amb un total de 5.000 places, considera que és un creixement molt important i 
desmesurat i sobretot no entén com el Consell de Mallorca impulsa la construcció 
urbanística. Diu que no comprèn que té a veure la reconversió urbanística amb la 
urbanització nova de Sa Ràpita, tampoc entén perquè ara es torna a demanar un estudi 
per executar el Pla territorial de Mallorca (PTM). Creu que el millor seria suprimir les 
àrees de reconversió territorial (ART) 10.3 i 10.5, que creen cinc noves urbanitzacions a 
Sa Ràpita, i explica que la ART 10.5 només és una vaqueria i que no cal tocar-la. 
Mostra el disseny de la urbanització i la qualifica de poc lògica ja que té forma de serp i 
no encaixa amb una estructura de turisme racional. 
 
Intervé la Sra. Tugores (EU-Els Verds). Comenta que dóna suport a la moció del PSM-
EN, perquè la zona de sa Ràpita es troba en un bon estat de conservació paisatgística i 
que convé que així continuï ja que constitueix un gran atractiu turístic. Pensa que no 
s’ha de cedir a les pressions urbanístiques perquè sinó es farà que Mallorca sigui com 
Marbella i el turisme podria disminuir. Creu que les institucions s’han d’implicar en la 
conservació dels espais verges que queden. Per altra banda pensa que cal promoure 
l’enderroc de l’hotel Don Pedro però que aquesta operació no va lligada a la creació de 
noves urbanitzacions. Indica que l’Ajuntament de Campos ha exposat el projecte a 
informació pública i que inclou un estudi d’impacte ambiental on es reflecteix que el 
habitants del municipi estan dins la mitjana de Mallorca en l'àmbit econòmic, fins i tot 
tenen un índex d’atur inferior a la mitjana, per tant, no entén el perquè de la creació de 
les cinc noves urbanitzacions amb l’excusa que no tenen oferta turística i que són un 
municipi pobre. 
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El Sr. Alemany (PSOE) comenta que el PTM inclou mesures bones i útils per a 
Mallorca, però també altres de dolentes. Dins del segon grup de mesures hi ha les ART 
10 que, segons el seu parer, s’haurien d’eliminar del PTM, per això anuncia que el seu 
Grup votarà a favor de la moció. Per altra banda creu que la justificació del creixement 
de Campos no té sentit, ja que no cal que tots els nuclis de poblacions tenguin un 
desenvolupament igual que Palma. Recorda que segons els mitjans de comunicació el 
propietari de l’hotel Don Pedro no té intenció de fer canviar l’emplaçament i que l’hotel 
Rocamar està donat de baixa i per tant no representa cap problema. És per tot això, que 
creu que cal rectificar el PTM i eliminar l’ART 10.3 i 10.5. 
 
El Sr. Puche (PP) entén que el PSM-EN presenti aquesta moció ja que no estava d’acord 
en l’aprovació del PTM i per tant és normal que ara estigui en contra de les ART, encara 
que considera que només fa uns mesos que està en vigor i que és massa prest per 
rectificar-lo, perquè creu que pot ocasionar una inseguretat jurídica i que és molt 
prematur. Contesta a la Sra. Tugores que un estudi d’impacte ambiental es relaciona 
amb el medi ambient i que no té res a veure amb les característiques econòmiques del 
lloc. 
 
Anuncia que el seu Grup votarà en contra de la moció. 
 
El Sr. Vicens (UM) comenta que l’ART de les urbanitzacions de Campos ja estava 
prevista amb anterioritat, creu que el PTM no crea res de nou ja que les NNSS de 
Campos ja reflectien les urbanitzacions, però el Pacte de Progrés les va desclassificar. 
És per això, que els promotors de les urbanitzacions varen presentar una denúncia 
davant els tribunals i ara s’han de complir les sentències al seu favor; dues del Tribunals 
Superior de Justícia i una del Tribunal Suprem. 
 
Opina que amb el PTM el Consell de Mallorca ha pogut negociar a la baixa i reduir 
considerablement l’aprofitament que tenien, ha aconseguit baixar el número d’habitants 
i la superfície a construir i, a més ha rectificat els errors del passat. Comenta també que 
les Directrius d’Ordenació del Territori (DOT) inclouen un paràgraf que explica la 
situació de l’Ajuntament de Campos i de la compensació que ha de tenir arran de la 
desclassificació de les urbanitzacions. Creu, per acabar, que s’han d’anomenar totes les 
càrregues sobretot l’enderrocament  de l’hotel Don Pedro a Cala Sant Vicenç i de l’hotel 
Rocamar a Sóller. Explica que volen que la demolició de l’hotel Don Pedro sigui un 
exemple però que a canvi convé donar una explotació hotelera en un lloc atractiu 
turísticament. 
 
Intervé la Sra. Tugores. Comenta que l’estudi d’impacte ambiental abans esmentat era el 
posat per l’Ajuntament de Campos a exposició pública. Assegura que realment aquestes 
urbanitzacions ja estaven en projecte fa uns anys i que el Pacte de Progrés les va 
desclassificar per aturar el creixement desmesurat que hi havia, per altra banda s’ha de 
tenir en compte el paràgraf de la sentència que no ha comentat el Sr. Vicens en què 
s’informava que el Consell abans no tenia competència per desclassificar urbanitzacions 
però si que a partir d’aquell moment podria convalidar les zones, el que succeeix és que 
UM no ho cregué oportú. 
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El Sr. Alorda agraeix el suport del PSOE i EU-Els Verds a la seva moció. Contesta al 
Sr. Puche que a Mallorca la batalla urbanística sempre ha estat així: primer fer lleis i 
després rectificar-les, fins el punt i tot d’haver d’aturar una excavadora. Considera el 
mateix que la Sra. Tugores sobre la convalidació de les urbanitzacions desclassificades. 
Pel que fa a les ART creu que convé aclarir que la 10.5 no és per l’hotel Don Pedro sinó 
per una vaqueria. Creu que avui dia s’hauria d’intentar desclassificar les zones 
urbanístiques no consolidades. 
 
El Sr. Alemany creu que no s’ha d’embullar a la ciutadania ja que a Campos, en aquell 
lloc, no hi ha res construït encara. Reitera els arguments del Sr. Alorda sobre la 
sentència de la competència del Consell per desclassificar urbanitzacions. Contesta al 
Sr. Puche que el Parlament va modificar les DOT per tal de poder urbanitzar, però no li 
pareix correcte rectificar una normativa de protecció del territori. Per acabar, demana al 
Sr. Vicens la creació d’una comissió de seguiment del PTM.  
 
El Sr. Vicens contesta al Sr. Alemany que no s’ha dit que existissin les urbanitzacions 
sinó que ja estaven programades i que a més hi havia un Pla Parcial aprovat per 
l’Ajuntament. Respon a la Sra. Tugores que el PTM sí ha desclassificat terrenys basant-
se en una taula de creixement turístic. Creu que la política urbanística actual ha de mirar 
de limitar les places i fer cas a les DOT, i que la reconversió territorial comença per la 
demolició d’edificis d’impacte ambiental al litoral i reconvertir-los en quarta o cinquena 
línia. 
 
Es rebutja la moció per catorze vots a favor ( PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i denou 
vots en contra ( PP, UM). 
 
 
PUNT 23.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE REFERIDA AL 
CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DE CALVIÀ. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"Durant el Ple del Consell de Mallorca del dia 25 de juliol, el President de l’ISSEM va 
haver de respondre a una interpel·lació en relació al Centre de Tecnificació Esportiva de 
Calvià. La resposta del Sr. Antoni Serra es va moure dins el terreny de les vaguetats 
més absolutes sense que, en cap moment, volgués entrar dins els continguts específics 
d’aquest projecte, tot i estar, al menys en teoria, directament relacionats amb un dels 
àmbits de les seves competències, com és l’esport. 

 
Així i tot, el President de l’ISSEM va fer vàries afirmacions rotundes en el sentit de la 
necessitat absoluta de fer aquest Centre, que es construeixi en el millor lloc possible i 
que les seves característiques respondran a les propostes fetes pel Consell de Mallorca. 
Textualment, el Sr. Serra va indicar que “hi haurà Centre si tots els procediments es 
porten a terme”, que “serà sostenible econòmicament sempre que hi hagi els sistemes 
que ho facin possible”, per acabar la seva intervenció indicant que “farem que aquest 
Centre sigui possible”. Entenem, des del Grup Socialista del Consell, que el Sr. Serra 
està parlant en nom del Consell de Mallorca i no com a membre del Partit Popular. 
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És evident també, que, des de la Presidència de l’ISSEM no s’ha escoltat la veu dels 
veïnats de la zona que manifesten contínuament la seva oposició en relació amb el 
projecte i, fins i tot, estan oferint des de la seva pàgina web l’adreça electrònica de la 
Presidenta del Consell per a fer arribar el seu rebuig a totes les institucions. 
 

En relació amb el projecte i el seu àmbit d’actuació, cal considerar: 
 
1. La ubicació proposada afecta zones de bosc protegides pel PGOU de 

Calvià, però també per l’ANEI (Llei d’Espais Naturals) i el POOT. 
2. Part dels sòls que pretén ocupar exigiran una revisió del Pla General 

de Calvià que haurà de ser aprovada pel Consell de Mallorca. 
3. Suposarà un subministrament d’aigua i clavegueram exagerat pel 

municipi de Calvià el qual, sens dubte posaran en dificultats les xarxes 
existents en aquest moment al Municipi. 

4. Afecta directament zones d’un enorme valor ecològic i paisatgístic. 
5. No es té en absolut en compte l’opinió dels veïns de la zona. 
6. No es consideren els continguts de l’Agenda Local 21 de Calvià. 
7. No es compleix el criteri de protecció adequada del patrimoni natural i 

paisatgístic. 
8. Va més enllà de les competències que té assignades l’ISSEM. 
9. Des del punt de vista del turisme és cert que podrà aportar publicitat a 

mitjans de comunicació dels països des d’on venguin els esportistes. 
10. És del tot dubtós que els esportistes i ciutadans i ciutadanes calvianers 

puguin fer ús d’aquestes instal·lacions. 
11. La seva execució compromet seriosament l’actuació del Consell de 

Mallorca. 
 
És per tot això, que el GRUP SOCIALISTA al Consell de Mallorca, presenta per a la 
seva aprovació al proper Ple la següent: 
 

MOCIÓ. 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca acorda no donar el seu suport al 

Projecte de Centre de Tecnificació Esportiva de Calvià. 
 

2. El Ple del Consell de Mallorca acorda que l’equip de govern insular 
haurà d’unificar els seus criteris en relació amb el mateix de manera 
que surti un sol missatge des d’aquesta institució. En aquest sentit, la 
responsabilitat del Centre de Tecnificació Esportiva serà assumida 
única i exclusivament pel Conseller d’Ordenació del Territori." 

 
 

Presenta la moció el Sr. Suárez (PSOE). Explica que el seu Grup té dubtes sobre la 
ubicació, l’ús i les posicions dels diferents partits polítics sobre el Centre de 
Tecnificació Esportiva de Calvià. 
 
En primer lloc, li agradaria que el Consell de Mallorca tengués un sol interlocutor en 
aquest tema i que fos el conseller de Territori, ja que aquest projecte afecta una gran 
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part de terreny (550.000 m2) del municipi de Calvià. Considera que la superfície que 
ocuparà aquest centre de tecnificació és desmesurat i que aquell indret proper a la 
urbanització de El Toro és una zona de gran valor paisatgístic i ecològic i a més perquè 
sembla que pensen construir una gran zona comercial de 9.000 m2, residències, centre 
aquàtics... 
 
Diu que en aquests solars hi va haver un projecte per crear un parc temàtic, que el 
conegut propietari del terreny té bones relacions amb un regidor de l’Ajuntament de 
Calvià. A més a més, l’ajuntament ja ha segregat el terreny encara que de moment no 
s’hagi atorgat la concessió del Centre de Tecnificació, aquesta segregació es contradiu 
amb les paraules del batle al Diario de Mallorca negant la ubicació de l’esmentat 
centre. 
 
En segon lloc, afirma que aquest projecte afecta directament al Consell de Mallorca ja 
que haurà d’obtenir el vistiplau de la Comissió Insular d’Urbanisme i probablement  
necessitarà la rectificació del PTM degut a la gran superfície que afecta i a la seva 
ordenació. Per altra banda, assenyala que encara que tot el tema territorial no està gens 
clar, es publiquen tant al BOIB com a la premsa diversos anuncis sobre la posada en 
marxa del projecte. 
 
En tercer lloc, comenta que en els diferents mitjans de comunicació es poden trobar 
informacions contradictòries del PP i UM. El batle de Calvià ha declarat als mitjans que 
el projecte és propi del seu ajuntament i per altra banda el Consell mitjançant l’ISSEM 
s’ha integrat en un Consorci per a la seva creació; també es publica en els diaris diverses 
declaracions de tècnics del CIM on parlen de la legalitat del projecte i de la inseguretat 
jurídica que provoca. 
 
En darrer lloc, considera que l’ajuntament no ha escoltat els veïnats afectats de la zona i 
que ni tant sols els hi ha donat permís per realitzar una manifestació pacífica. 
 
És per tot  això, que voldria aclarir el tema perquè compromet al municipi de Calvià i al 
Consell de Mallorca i saber el posicionament del Consell. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comparteix els arguments del Sr. Suárez i afegeix que 
un centre de tecnificació esportiva hauria d’estar destinat als esportistes d’élite per tal de 
millora el rendiment i pareix ésser que aquest centre es farà com una activitat turística 
complementària i que a més hi trauran un rendiment econòmic. Considera que el 
municipi de Calvià ja té prou pressió urbanística i que de cap manera l’interessa 
materialitzar aquest projecte. Comenta també que l’empresa Dragados ja ha presentat 
una oferta que inclou els terrenys abans anomenats i que la seva proposta no coincideix 
amb el concepte de centre de tecnificació esportiva. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) recorda que el passat Ple el seu Grup va fer una interpel·lació 
sobre el paper del CIM en el Centre de Tecnificació Esportiva i tan sols va treure en clar 
que l’ISSEM té competències en matèria de medicina esportiva i l’esport base, no entén 
com el Consell no té un representant únic per aquest tema, és per això que voldria 
aclarir el posicionament de l’equip de govern. 
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Comenta que el Sr. Suárez ja ha enumerat els punts en contra de la ubicació del terrenys 
i a més la finca segregada té un ús agrari que no acaba de ser clar. Tampoc comprèn que 
el projecte inclogui un camp de golf, la creació de 100 places hoteleres i sis camps de 
futbol la qual cosa és desmesurada si es té en compte les característiques turístiques del 
municipi que ja disposa de suficients instal·lacions turístiques. Per tant, el seu grup 
votarà a favor de la moció. 
 
El Sr. Veramendi (PP) comenta que esta sorprès per la preocupació dels partits amb 
aquest centre, ja que votaren a favor de la seva creació. Explica totes les passes 
administratives dutes a terme per tal de constatar la transparència i publicitat del centre. 
Comenta al Sr. Suárez la sorpresa per la intervenció ja que fins aquell moment no 
s’havia interessat pel projecte i que a més havia votat a favor de la creació. Explica que 
no hi ha cap terreny decidit, que és un concurs públic que ha de complir les normes 
urbanístiques i que encara no ha acabat el període de presentació de projectes. Demana 
al Sr. Suárez que retiri la moció, ja que encara no hi ha res decidit. Recorda que 
l’ISSEM és qui té competència en el centre de tecnificació, ja que és vocal amb veu i 
vot, l’Institut no posarà recursos econòmics i que per tant votarà en contra de la moció. 
Creu que s’han de fer rendibles les despeses públiques i mirar d’aconseguir ingressos. 
Comenta que el Pacte de Progrés va dir que ho faria i a més de no fer-ho no s’ha trobat 
cap projecte del centre. 
 
El Sr. Vicens (UM) comenta que és un debat prematur. Contesta al Sr. Alorda que el 
Consell no té cap document sobre el centre de tecnificació i que per tant no és pot 
pronunciar. Demana seny i explica que prèviament l’Ajuntament de Calvià ha d’adaptar 
el Pla General i desprès enviar-ho al Consell. Continua afirmant que ell no jutjarà el 
projecte fins que no arribi a la Comissió Insular d’Urbanisme. Aclareix que el PTM 
permet crear àrees esportives amb ús de lleure complementari a les zones turístiques de 
Cala Millor, Calvià i Palma i no especifica el lloc en concret. Recorda que no vol que 
succeeixi igual que amb el parc temàtic del qual en van parlar molt i ni tan sols va 
arribar a la Comissió Insular d’Urbanisme. 
 
El Sr. Suárez agraeix el to de la intervenció del Sr. Veramendi. Comenta que l’alarma 
social no l’ha ocasionada el PSOE a Calvià sinó que ha estat el regidor de l’Ajuntament 
i els seus moviments polítics. Reafirma l’argument sobre les opinions contradictòries 
entre PP i UM: ara el Sr. Veramendi diu que és massa tard per interessar-se pel tema i el 
Sr. Vicens considera que és prematur. Comenta als dos que les informacions les ha 
tretes del Diario de Mallorca de dia 19/04/2005 i 17/06/2005, on es deia que fonts del 
Consell informaven que tenien moltes dubtes sobre la creació del centre ja que no 
complia amb les normes urbanístiques de Calvià ni amb el PTM. Comenta al Sr. Vicens 
que tot ho considera prematur i que normalment no es defineix amb el pretext que no ha 
entrat encara al Consell. Acaba afirmant que, pel que sembla, aquest centre pretén ser 
un gran negoci urbanístic i no un centre de tecnificació. 
 
La Sra. Tugores es mostra sorpresa per les declaracions del Sr. Vicens quan comenta 
que no sap res del centre de tecnificació. Entén que l’ISSEM forma part del CIM i que 
per tant ha de donar compte de les actuacions en el Ple, per això creu que el Sr. Vicens 
hauria de conèixer el projecte del centre de tecnificació i donar una opinió clara. 
Comenta que en el BOIB núm. 41, de 12 de març de 2005 hi ha un anunci del Consorci 
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on exposa a informació pública la ubicació concreta i l’objecte del centre i també un 
acord entre la propietat dels terrenys i Dragados. Per altra banda, considera que el 
Consejo Superior de Deportes no concedirà la certificació de Centre de Tecnificació 
Esportiva a Calvià ja que no compleix els requisits. Reitera els arguments del Sr. Suárez 
i del Sr. Alorda sobre la finalitat  comercial i turística del centre. 
 
El Sr. Alorda recorda al Sr. Veramendi que aquest estiu hi ha hagut moviment polític al 
terme de Calvià i que el que ha succeït està molt relacionat amb aquesta moció. 
Contesta al Sr. Vicens que ell considera important xerrar de projectes encara que no 
hagin arribat al CIM ja que de tant de parlar-ne a vegades s’aconsegueix evitar algunes 
actuacions no gaire clares, com per exemple el parc temàtic a la zona de Calvià. Reitera, 
també al Sr. Vicens, que té un problema de comunicació amb el president de l’ISSEM, 
que convé que s’informi dels tràmits del centre de tecnificació i de la ubicació per tal de 
poder donar una opinió al respecte. També comenta que el Sr. Vicens embulla a la 
ciutadania ja que el PTM inclou un centre de tecnificació esportiva a Capdepera i a més 
centres esportius a zones turístiques amb ús de lleure complementari que no és el 
mateix.  
 
El Sr. Veramendi contesta al Sr. Suárez que l’alarma social a Calvià l’han creada ells 
alertant als veïns de la zona. Afirma que, de moment, encara no se sap quin terreny 
s’emprarà perquè encara no s’ha obert les pliques i per tant no s’ha resolt el concurs. 
Comenta també al Sr. Suárez que a vegades no s’ha de fer cas de tot el que surt als 
mitjans de comunicació, ja que va arribar a sortir molta informació de l’antic equip de 
govern a Calvià. Contesta a la Sra. Tugores que l’informe de Dragados no és vinculant i 
que a més no serà l’únic. Respon al Sr. Alorda que no comprèn com ara és tant crític, si 
el dia de la seva creació es va abstenir i va comentar que era una bona notícia, i fins el 
mes d’abril no va fer cap pregunta. 
 
El Sr. Suárez contesta, per al·lusió, al Sr. Veramendi que si sospita de l’etapa a l’equip 
de govern de l’Ajuntament de Calvià que el dugui als jutjats com va fer el seu amic 
Delgado, i que ell està molt orgullós de l’esmentada etapa. 
 
El Sr. Veramendi li respon que no ha entès el que volia dir, puntualitza que si hagués de 
fer cas a tot el que diu la premsa, haurien d’estar esglaiats de l’etapa del Sr. Suárez a 
l’Ajuntament de Calvià. 
 
El Sr. Vicens comenta que la moció redactada demana no donar suport al projecte de 
Centre de Tecnificació Esportiva de Calvià i que això no és possible, primer de tot fa 
falta que s’executi el concurs i que l’ajuntament adapti el Pla General, i en arribar 
aquest punt el Consell es podrà definir. Indica, per acabar, que el projecte no 
necessàriament s’ha de fer en sòl rústic sinó que també es pot fer a un sòl urbanitzable o 
urbanitzat. 
 
Es rebutja la moció per catorze vots a favor ( PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i denou 
vots en contra ( PP, UM). 
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PUNT 24.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU-ELS VERDS SOBRE 
SINIESTRALITAT A LA XARXA VIÀRIA DE LES IB. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"El problema dels accidents de trànsit augmenta a les carreteres de Mallorca, i la xifra 
s’ha disparat en aquests darrers mesos .Les Illes Balears són , desgraciadament la 
comunitat líder a l’estat espanyol amb accidents de trànsit i mortalitat per aquesta causa 
a l’estat espanyol. 
Els accidents de trànsit són uns dels problemes més greus de salut pública a l’ estat 
espanyol, i un dels principals problemes socials a les Illes Balears . 
La preocupació social i institucional sobre aquesta qüestió no és nova a les I.B .Les 
dades d’augment d’accidents a la dècada del 90 va fer que en el 97 es constituís una 
comissió no permanent al parlament de les IB sobre sinistralitat a les carreteres i vies 
urbanes .El informe de la comissió fa recomanacions en la línia de més supervisió 
policial , normativa més estricta , millorar la investigació i l’educació vial , millorar el 
transport públic i  mesures de pacificació del trànsit  com la reducció de velocitat o la 
convivència entre automòbil i ciclistes . Es tracta de conclusions ben aprofitables , a 
partir de les quals  s’hauria de plantejar una tasca de continuació i posada al dia 
d’aquests treballs . 
Des de tots els estaments s’emfatitza que les causes més importants són l’ excés de 
velocitat ( un 30 % dels casos d’accidents mortals són per velocitat inadequada) , en 2on 
lloc per distraccions del conductor així com la ingestió d’alcohol i drogues . 
 
Aquest problema s’ha de tractar de forma urgent , i  és una responsabilitat compartida 
entre totes les institucions i administracions insulars , autonòmica i estatal , i tots ens 
hem d’implicar per millorar aquesta situació tan greu i actual a la illes balears . El 
Consell insular de Mallorca té un paper i responsabilitat fonamental en aquest tema , ja 
que la planificació i execució de les vies de circulació (carreteres , autovies , autopistes 
etc) li correspon  en aquesta institució . 
 
Per això presentam la següent  MOCIO : 
 
1 – Creació d’una Comissió amb la participació de tots els grups  amb representació en 
el CIM , i  amb  participació dels experts i professionals que es considerin oportuns per 
analitzar les causes i fer propostes per reduir l’accidentabilitat a les carreteres de 
Mallorca ,per tal que siguin aplicades pel govern insular competent amb el tema . 
 
2 – Instar al Parlament de les IB  a la creació d’una  Comissió no permanent d’estudi  
sobre les causes  i mesures a prendre  davant l’alta sinistralitat a la xarxa viària  de les 
IB que reprengui i actualitzi  el treball duit a terme per la comissió no permanent  per 
estudiar l’alta sinistralitat a les carreteres i vies urbanes que va tenir lloc entre el març 
del 97 i el febrer del 98 ." 
 
 
Presenta la moció la Sra. Rosselló (EU-Els Verds). Proposa crear una comissió per tal 
d’analitzar els problemes de trànsit de les Illes i creu que per això és necessari la 
implicació de totes les institucions. Demana una mica de silenci per poder defensar la 
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moció. Comenta que a les Illes hi ha una gran sinistralitat de tal manera que és la 
comunitat líder en accidents de trànsit, a més és la primera causa de mortalitat no 
natural de la nostra comunitat. Recorda que aquest estiu s’ha doblat el nombre 
d’accidents i s’ha arribat a 78 persones mortes en accidents causats per excés de 
velocitat i la ingesta d’alcohol o altres substàncies. Comenta que el Consell té 
competències importants de carreteres i que per tant pot crear i promoure aquesta 
comissió. Opina que el sistema de mobilitat es basa cada vegada més en l’ús del cotxe i 
que el servei públic esta en desús. Per tot això, vol instar al Parlament a crear una 
comissió que reguli el trànsit amb els experts oportuns. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció. Comenta 
que està d’acord amb tot el que ajudi a reduir la sinistralitat a la Comunitat. Creu  que 
amb més educació i més prevenció es podrà aconseguir menys accidents. Pensa que el 
Govern de les Illes hauria de ser més receptiu amb les propostes que reb sobre el tema i 
no rebutjar projectes com el del Consell de Joventut referit a una millora de l’educació  
vial. 
 
El Sr. Quetglas (PSOE) comenta que la responsabilitat de la sinistralitat depèn en part 
de les infraestructures però també en gran mesura de les actituds dels conductors, és per 
això que creu necessari prioritzar l’educació vial i per tant està d’acord  amb el primer 
punt de la moció que proposa crear la comissió. Encara que no està d’acord amb el 
segon punt per una qüestió de forma, ja que considera que el Consell no ha d’instar al 
Parlament, ja que aquest té prou instruments per dur a terme qualsevol iniciativa i que a 
més podria ocasionar friccions polítiques. 
 
El Sr. Coll (PP) contesta a la Sra. Rosselló que el seu Grup sí que l’escolta i que a més 
considera que la moció és molt interessant ja que es parla de salvar vides. Anuncia que 
el seu Grup votarà a favor del primer punt, però en contra del segon, ja que no creu que 
sigui la forma adequada. Esta d’acord amb el Sr. Quetglas que falta educació vial i més 
control per tal de prevenir. Demana a la Sra. Rosselló si realment farà cas als tècnics si 
diuen que les autopistes són més segures. Per acabar dóna l’enhorabona al conseller 
d’Obres Públiques per la tasca realitzada en matèria de carreteres i molt especialment 
per la millora de la carretera de Manacor. 
 
El Sr. Pascual (UM) anuncia que el seu Grup donarà suport al primer punt de la 
proposta, encara que considera que el Servei d’Explotació i Conservació del 
Departament de Carreteres ja realitza tasques d’anàlisis de tots els accidents i per tant 
coneixen les causes de la sinistralitat i apliquen, si cal, mesures correctores. Creu que la 
causa principal dels accidents és el propi conductor, com ha dit el Sr. Quetglas, encara 
que també es poden millorar les infraestructures. Comenta que els sinistres greus es 
donen a les carreteres petites i no a les vies ràpides ja que tenen una separació física 
entre els carrils que eviten el xoc frontal mortal. Respecte al segon punt anuncia que 
votarà en contra perquè creu que no és procedent instar al Parlament, que a més, no té 
competències en aquesta matèria. 
 
La Sra. Rosselló contesta al Sr. Coll que l'al·lusió a que no l’escoltaven no anava per ell, 
sinó a una part dels membres de la cambra que s’han aixecat i han fet renou ja que 
pareix ésser que aquesta moció és menys important que l’anterior. Agraeix amb 
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sorpresa el suport de part de la moció per tots els grups. Creu que la comissió ha de ser 
plural i amb tècnics qualificats. Explica que el segon punt el varen incloure pensant més 
en el tema ample de la planificació de serveis públics que sí són competència del 
Govern i també està relacionat amb la sinistralitat i amb el trànsit de les Illes. També fa 
referència a un estudi realitzat pel Parlament en matèria de sinistralitat a on no es 
reflectia l’argument que les vies ràpides són més segures. Assenyala, per acabar, que el 
Pla Director Sectorial de Carreteres del Consell argumenta que la finalitat del mateix és 
arribar més aviat als destins i que no creu que sigui pertinent que les institucions 
fomentin la velocitat. 
 
El Sr. Coll contesta a la Sra. Rosselló que la seguretat a les carreteres és igual 
d’important que qualsevol tema urbanístic. Comenta algunes dades reals de mortalitat i 
destaca que el 90 per cent dels accidents són a carreteres convencionals i la resta en 
carreteres ràpides. Pensa que la Sra. Rosselló encara que no li agradi haurà de fer cas 
dels informes dels experts que argumenten que les principals causes de sinistralitat són 
la distracció, l’excés de velocitat i que per reduir-les recomanen circular per vies 
ràpides, autopistes i autovies. 
 
El Sr. Pascual comenta que, com que la proposta ha estat coherent té el suport de tots els 
grups. Creu que la composició de la comissió ha de ser amb membres de tots els grups i 
amb tècnics que facin aportacions en positiu. Reitera la seva opinió sobre el segon punt 
de la moció. 
 
Es voten els dos punts de la moció per separat. 
 
Primer punt 
 
S’aprova per unanimitat 
 
Segon punt 
 
Es rebutja per cinc vots a favor (PSM-EN, EU-Els Verds), denou en contra ( PP, UM) i 
nou abstencions (PSOE). 
 
 
Essent les 14,20h. la presidenta suspèn la sessió fins a les 16'30h. 
 
A les 16'35h. es reprèn la sessió. 
 
 
PUNT 25.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE SOBRE EL CAS 
DE TRANSFUGUISME PRODUÏT DURANT EL MES DE JULIOL 20 05 A 
L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"Durant la darrera setmana del mes de juliol, Calvià, i Mallorca, varen viure un dels 
episodis que, en política, es poden qualificar com a més deplorables. Un dels dos 
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regidors d’UM de l’Ajuntament de Calvià, Joan Thomàs, va decidir abandonar la 
formació amb la que s’havia presentat a les darrers eleccions municipals i votar en 
contra de les directrius emanades des d’aquest partit polític, beneficiant un particular 
per sobre dels interessos col·lectius,  sense presentar la seva dimissió com a regidor del 
Consistori. 
 
És ben evident que la seva actitud, més enllà del que pugui considerar la justícia 
ordinària o del que puguin opinar els ciutadans illencs, mostra una evident falta de 
respecte cap el partit pel qual es va presentar a les eleccions, significa una perversió 
democràtica per quan perverteix el resultats obtinguts pel seu partit, Unió Mallorquina, 
de dos regidors passa a tan sols un i permet un resultat de les votacions del plenari 
d’aquest Ajuntament diferent del que s’obtindria si hi hagués dos regidors d’UM. 
 
Atès que tots els grups polítics amb representació al Consell de Mallorca han subscrit la 
lletra i l’esperit del Pacte anti-transfuguisme, sobre el qual ja s’han pronunciat a 
diverses mocions presentades en aquesta mateixa institució, i en coherència amb el que 
varen signar i dir en altres ocasions, haurien d’exigir la dimissió de l’esmentat 
trànsfuga. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta, per a 
la seva aprovació al Ple del Consell de Mallorca la següent 
 
 
MOCIÓ 
 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca manifesta el seu més enèrgic rebuig a qualsevol 
forma de transfuguisme, i concretament rebutja el recent cas produït a l’Ajuntament de 
Calvià, ja que aquest tipus d’actuacions, entre d’altres coses, perjudiquen la democràcia 
i embruten el bon nom dels pobles, en aquest cas Calvià. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca sol·licita del regidor no adscrit de l’Ajuntament de 
Calvià, Joan Thomàs, que presenti la dimissió immediata del seu càrrec de regidor i 
permeti que aquesta institució recuperi el resultat electoral democràticament obtingut. 
 
3.- El Ple del Consell de Mallorca insta tots els partits polítics de les Illes Balears a 
complir i fer complir el pacte anti-transfuguisme signat a nivell d’Estat. En aquest 
sentit, s’insta el Sr. Batle de l’Ajuntament de Calvià a destituir de tots els seus càrrecs el 
regidor trànsfuga i manifestar públicament el seu desacord amb aquesta pràctica. 
 
4.- Instar el Govern de l’Estat perquè elabori una modificació de la Llei Electoral que 
impossibiliti futurs casos de transfuguisme  polític." 
 
 
El Sr. Crespí (PSOE) es dol que s'hagi de parlar i condemnar una acció de 
transfuguisme el mateix dia en què s'honoren a unes persones que han fet feina per 
Mallorca. Considera que per a que es doni aquesta situació hi ha d'haver dues persones 
implicades: el que traiciona la lleialtat del seu partit i el que accepta aquest fet. Recorda 
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que per evitar situacions similars els partits del país van signar un pacte amb un 
contingut i un esperit clar. Opina que en el cas del Calvià s'han afegit altres 
circumstàncies i aconteixements que fan que la situació estigui canviant a cada moment, 
qualificant la situació com "transfuguisme a la mallorquina". Lamenta que, en aquest 
affaire, la única cosa que no hagi canviat sigui l'acord a què va arribar el Ple de 
l'Ajuntament de Calvià i que farà que els ciutadans d'aquell municipi hagin de pagar 
més. És conscient que la moció no arreglarà aquesta situació, però com a mínim es 
manifestarà la voluntat per tal que no es torni produir una situació similar. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) assenyala que el sistema polític espanyol es basa en els 
partits polítics, que es presenten a les eleccions amb uns programes concrets i unes 
llistes tancades i que les persones que integren aquestes llistes han de ser conscients que 
han de sotmetre les seves voluntats a la del partit polític. Creu que, a més, la situació de 
Calvià s'ha transmès a la ciutadania de manera confusa, ja que el batle Delgado 
assegurava que no hi havia transfuguisme. Ella opina que si el Sr. Thomàs discrepava 
amb el seu partit, el que havia de fer era renunciar a l'acta de regidor. Creu que la 
responsabilitat del batle de Calvià i, per extensió del PP, és clara. Assegura que el seu 
partit no defensa el pacte que hi ha a Calvià, però sí defensa la representativitat dels 
partits polítics i creuen que el pacte antitransfuguisme s'ha de fer complir. Si no es fa 
així, observa, es dóna la raó a aquells ciutadans que opinen que l'activitat política està 
degradada i desconfien dels polítics i les seves motivacions. Lamenta que per una 
qüestió econòmica s'hagi de viure una situació tan negativa pels polítics i les 
institucions. Per tot això anuncia que donaran suport a aquesta moció. 
 
El Sr. Alorda (PSM) també opina que la situació és lamentable, però que 
malauradament ja estan acostumats a casos de transfuguisme amb rerafons econòmic. 
Entén les motivacions que han dut a presentar aquesta moció, però també observa que el 
transfuguisme és un tema complex. Així mateix assenyala que la fórmula que ha adoptat 
el PSOE a la moció també està a la frontera del sistema: una institució demanant a un 
regidor que presenti la dimissió, en un sistema on cadascú és amo del seu escó. És 
conscient que molta gent demana llistes obertes, però en aquests moments el que cal és 
respondre a les actuacions de transfuguisme. Creu que la credibilitat d'un trànsfuga és 
inversament proporcional a la magnitud dels interessos en joc i que se sol pensar que 
darrera un acte de transfuguisme hi ha contraprestacions econòmiques. Considera que 
una cosa és el debat teòric sobre si és legítim que una persona democràticament elegida 
canviï de parer i l'altra és si es poden comprar voluntats i votacions. D'altra banda 
assenyala que la decisió del Sr. Thomàs de dimitir dels seus càrrecs possibilita la 
reconciliació de PP i UM perquè hi ha altres interessos que salvar. També diu que el PP 
"passa" del pacte antitransfuguisme ja que des de 1998 ha governat amb trànsfugues i 
que s'hauria de cercar una fórmula general de regulació. Finalment anuncia que malgrat 
no comparteixen la redacció total de la moció, la votaran a favor i voldria que, tard o 
d'hora, hi hagués l'acord de tots els partits per no fer ús d'aquestes pràctiques. 
 
El Sr. Rubio (PP) pensa que tots els partits polítics estaven d'acord en el contingut del 
pacte antitransfuguisme que es va signar l'any 1998, encara que no tots els partits el 
compleixen, cosa que sí fa el Partit Popular i que va exemplificar el passat divendres. 
Creu que els partits de l'oposició no poden dir el mateix. Retreu al Sr. Alorda el cas de 
Sineu durant la passada legislatura. Així mateix creu que el Sr. Crespí tampoc pot donar 
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lliçons sobre Calvià i li recorda les imputacions de la Sra. Nájera i el convida a que, si 
vol donar lliçons d'antitransfuguisme, comenci demanant que s'apliquin mesures a 
l'Ajuntament d'Eivissa. 
 
El Sr. Buils (UM) assenyala que els fets obliguen a posicionar-se, però per damunt de 
les raons que han dut a aquesta situació, creu que s'han de jutjar actituds de les que es 
deriven l'ètica i la imatge dels ciutadans i dels que governen les institucions. Creu que 
no es poden acceptar fets on els actuants estan convençuts de ser els posseïdors únics de 
la veritat o aprofiten la falta d'ètica i la debilitat de les persones. Assegura que no volen 
utilitzar aquest foro per retreure casos anteriors, ja que UM sempre vol mirar endavant. 
Assenyala que el sistema polític actual és clar, però que hi ha forats legals que permeten 
que es donin situacions com aquesta i pensa que no és legítim que una persona pugui 
malbaratar els vots que han anat a un partit en benefici d'interessos discutibles. Agraeix 
a Jaume Matas i al PP les seves decisions, al PSOE que hagi presentat aquesta moció i a 
la resta de partits polítics que hagin donat suport. Finalment recorda que està en mans 
del PSOE i del PP, com a partits en el govern i majoritari de l'oposició, que no es tornin 
produir situacions com aquesta que van en contra de l'estat de dret. 
 
El Sr. Crespí (PSOE) agraeix el suport dels grups, encara que no sap en quin sentit 
votarà el PP, ja que no ha parlat d'aquest tema i no entén les referències que ha fet el Sr. 
Rubio a la Sra. Nájera.. Pel que fa al cas d'Eivissa observa que el PSOE no es va 
presentar a les eleccions, sinó que ho va fer una coalició de partits i no té res a veure 
amb aquest cas i li demana que no tracti de dur el debat cap a una altra banda. Està 
d'acord amb el Sr. Buils que no han vingut a fer història del transfuguisme. Afirma que 
aquí es té un problema que aparentment s'ha resolt tot sol i es demana què hauria passat 
si el Sr. Thomàs no hagués decidit renunciar als seus càrrecs. Creu que interessa a tots 
els polítics que no es produeixin situacions d'aquesta mena, però que, malauradament, a 
Calvià ja s'ha produït l'aprofitament del transfuguisme en perjudici de les butxaques dels 
calvianers. Conclou assenyalant que els polítics tenen la clau per evitar aquestes 
situacions: pactar que no es compri, ni s'accepti ni s'aprofiti el vot dels trànsfugues. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) afirma que tampoc entén quina és la postura del PP 
sobre aquesta qüestió i voldria que l'aclarís. Pel que fa a Calvià creu que la renuncia del 
Sr. Thomàs als seus càrrecs no resol res perquè continua tenint l'acta de regidor i voldria 
saber si el PP utilitzarà el seu vot per dur endavant assumptes que no es contemplen en 
el pacte entre PP i UM. En termes generals creu que tots opinen el mateix sobre el 
transfuguisme i pensa que ara cal debatre i aclarir si el que ha passat a Calvià ho és i 
aprovar la moció. Demana al PP que si vol debatre el tema d'Eivissa presenti una moció. 
 
El Sr. Alorda (PSM) lamenta que un tema tan complicat s'empri de manera frívola. 
Demana al Sr. Rubio que no brevegi ni pretengui donar lliçons, perquè no hi ha hagut 
cap legislatura en què el PP no hagi comptat amb el vot d'algun trànsfuga i hi ha 
precedents en què PP i UM han votat en contra d'aplicar el pacte antitransfuguisme. 
Reitera que ell en tot moment ha observat que és un tema molt complex sense voler 
donar lliçons i que malgrat que hi hagi aspectes de la moció que no els acaben d'agradar 
votaran a favor. Així mateix diu que es comprometen a treballar en l'elaboració de 
normes de respecte democràtic. 
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El Sr. Rubio (PP) creu que la postura del PP va quedar molt clara divendres passat. 
Contesta al Sr. Crespí que si s'ha referit a l'anterior batlessa de Calvià ha estat arran 
d'unes declaracions on afirmava que si el cas de Calvià no era transfuguisme, sí era 
corrupció política. Indica que el seu Grup es demana com és possible que el Fiscal 
General de l'Estat no tengui temps per resoldre temes importants, però si en tengui per 
prendre declaració al Sr. Thomàs. Prega que, si és aquest l'ordre de prioritats, que també 
s'investigui el cas d'Eivissa. Tampoc entén les declaracions del Sr. Antich assegurant 
que la reforma de l'Estatut pot quedar bloquejada a causa del cas Calvià. Així mateix 
assenyala que no comprèn les declaracions de la Sra. Rosselló quan assegurava que no 
sabia què havia de fer amb el seu Grup i es demana si també l'hauran de considerar una 
trànsfuga en el cas que abandoni el seu partit. Creu que són qüestions que, prèviament, 
s'han de plantejar i aclarir per tal que hi hagi un acord de tots els partits polítics. Diu a la 
Sra. Tugores que per aconseguir que les actes fossin del partit i no personals s'hauria de 
modificar la llei. Finalment ofereix al Sr. Crespí la possibilitat de consensuar una altra 
moció. 
 
La presidenta, per al·lusions, dóna la paraula a la Sra. Rosselló. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) diu al Sr. Rubio que és intolerable que es refereixi a la 
seva persona utilitzant unes accions que ni tant sols s'han produït i que correspon que li 
demani disculpes. 
 
El Sr. Rubio (PP) al·lega que ell només es plantejava que passaria si és donés aquest 
cas. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) assegura que és inadmissible que s'utilitzi aquesta 
mena d'arguments en el Ple. Creu que la realitat és que el PP no té arguments que 
aportar en el tema de Calvià i s'aferra al que sigui. 
 
El Sr. Buils (UM) diu que l'interès de la moció era de principis i els sembla bé perquè 
parla d'un tema genèric de transfuguisme. Creu que s'està perdent l'oportunitat de veure 
coses positives dins l'affaire, com per exemple, el gest de Jaume Matas i la seva 
executiva. Assenyala que votaran a favor de la moció, però  creu que era l'ocasió per fer 
política d'altura i aconseguir que la moció s'aprovés per unanimitat. 
 
El Sr. Rubio (PP) demana si és possible fer un recés i consensuar la moció. 
 
El Sr. Crespí (PSOE) diu que el text recull tot allò que s'ha parlat i no veu la necessitat 
de consensuar-ne una altra. Al Sr. Buils diu que ell el passat divendres va declarar als 
mitjans que considerava encertada la decisió de la Junta del Partit Popular. 
 
El Sr. Rubio (PP) diu que la postura del seu partit el passat divendres va ser prou clara. 
Anuncia que votaran a favor de la moció amb el convenciment que quan ells presentin 
una moció contra situacions de transfuguisme, comptaran amb el vot a favor de totes les 
forces polítiques. 
 
S'aprova la moció per unanimitat. 
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INTERPEL.LACIONS 
 
PUNT 26.- INTERPEL.LACIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'E U-ELS VERD 
AL CONSELLER DE COOPERACIÓ MUNICIPAL SOBRE AMPLIACI Ó 
FORNS DE LA INCINERADORA DE SON REUS. 
  
Es dóna compte de la següent interpel.lació: 
 
"El grup de conselleres d'Esquerra Unida-Els Verds vol interpel.lar al Conseller de 
cooperació Municpal sobre l'ampliació de la incineradora de Son Reus." 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) explica que s'està incomplint el Pla Director Sectorial 
de Recollida de Residus Sòlids Urbans. Que les úniques accions que emprendrà el 
Departament de Cooperació és la posada en marxa de dos nous forns d'incineració. 
Pensa que no s'ha fet res per estimular la recollida selectiva, ni per coordinar sistemes 
de recollida selectiva, ni per unificar tarifes,... Li agradaria saber les mesures que es 
prendran per estimular i millorar la recollida selectiva, especialment a Palma, per 
augmentar l'ús de les plantes de reciclatge, per unificar tarifes,... o si no es fa comptes 
fer res fins que no entrin en funcionament els dos forns. Així mateix vol saber què es 
farà amb les cendres, on s'abocaran i quin serà el cost. 
 
El Sr. Riera (UM) diu que el panorama que mostra la Sra. Tugores és molt negatiu i que 
quan es va aprovar el Pla, aquest ja s'incomplia. Explica que en la recollida de paper i 
vidre s'acompleixen les previsions i en algun cas s'està per sobre. Només s'està per 
davall en el cas de recollida dels envasos lleugers i residus orgànics perquè s'hi van 
posar tard. Explica que a Puigpunyent s'està fent una feina positiva en matèria de 
recollida de residus orgànics i ho fan precisament incomplint el Pla Director, perquè el 
sistema estipulat no era efectiu. Així mateix recorda que la recollida selectiva de matèria 
orgànica és competència exclusiva dels ajuntaments, per la qual cosa només poden fer 
jornades informatives i donar ajudes als ajuntaments. Reitera que en la recollida 
selectiva s'està fent una feina molt positiva i s'han incrementat el nombre de 
contenidors. Considera que la població de Mallorca respon molt bé a temes de recollida 
selectiva, però el problema rau en què cada any augmenta de manera important la 
població i per tant, també augmenta la producció de residus. 
 
Finalment assenyala que és necessària l'existència d'un mètode per eliminar els residus, 
ja sigui una incineradora, ja sigui un abocador, encara que totes les directives 
recomanen que aquesta sigui la darrera opció. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) creu que es vol ampliar la incineradora perquè TIRME 
ho vol així, ja que li suposa un major volum de negoci. Assenyala que no està satisfeta 
amb la resposta perquè creu que no ha contestat el que ella havia demanat. Ella vol 
saber quines han estat les actuacions que s'han fet i que han dut a considerar que 
s'havien de fer dos forns d'incineració més. Pensa que la realitat és que el nivell de 
recollida selectiva és molt baix. Recorda al conseller que les competències en matèria de 
residus són del Consell des de l'any 2001, que els ajuntaments, excepte Calvià i Palma, 
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van cedir la competència en recollida selectiva, excepte en matèria orgànica, al Consell, 
que hi va haver un concurs per adjudicar la recollida selectiva a nivell de tota l'illa i que 
el Consell hauria de fer més coses, apart d'informar. Assenyala que no entén com, 
governant amb el PP, no han pogut arribar a acords amb l'Ajuntament de Palma. Així 
mateix demana al conseller, màxim responsable en aquesta matèria, què fa comptes fer 
mentre no estiguin llests els dos forns d'incineració, i si pensa deixar a baix rendiment el 
Parc de Tecnologies Ambientals. Finalment vol saber què faran amb les cendres perquè 
la incineració només redueix els residus en un 50%. 
 
El Sr. Riera (UM) considera que la Sra. Rosselló ha demostrat que desconeix el Pla 
Director que ella mateixa va aprovar i que no creu en l'autonomia municipal. En primer 
lloc li recorda el que diu el Pla Director respecte a la recollida selectiva en matèria 
orgànica. En segon lloc assegura que la incineració redueix els residus en un 98% en 
volum i en un 94% en pes i que les cendres van a un abocador de seguretat, com es 
preveu en el Pla Director. Així mateix informa que Mallorca ocupa el primer lloc en 
matèria de recollida selectiva. Finalment diu que s'ha arribat a un acord respecte al 
subministrament de contenidors amb l'Ajuntament de Palma i acaba insistint que els 
ajuntaments tenen autonomia i no se'ls pot obligar. 
 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI 
 
PRIMER PUNT.-  MOCIÓ, PER VIA D'URGÈNCIA, DEL GRUP DE 
CONSELLERS DE PSM-EN, SOBRE REIVINDICACIÓ DE L'ÚS P ÚBLIC DEL 
DOMINI PÚBLIC MARÍTIMO-TERRESTRE. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"El gaudi dels béns de domini públic d’ús públic és un dret ciutadà garantit per 
l’ordenament jurídic. Això no obstant, la pressió creixent per preservar la privacitat de 
tots els espais suscita traves en l’exercici d’aquest dret. 
 
En concret, en la zona de domini públic marítimo-terrestre sovint entren en conflicte 
l’apropiament privat i el dret a l’ús públic, el resultat és que la volta a Mallorca pel 
litoral troba obstacles que desafien la legalitat vigent.  
 
Per altra banda, el Pla Territorial no preveu mesures per garantir l’accés i el dret de pas 
pel domini públic i el Govern de les Illes Balears tampoc ha elaborat plans d’ordenació 
del litoral.  
 
És més, el Conseller de Medi Ambient, i fins i tot del President de les Illes Balears, no 
s’han limitat a rentar-se les mans davant les denúncies i els conflictes suscitats si no que 
han pres partit justificant explícitament l’incompliment de la llei de costes. 
 
Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca adopta els següents 
 



 42

Acords 
 
Primer.- Instar el Ministeri de Medi Ambient del Govern de l’Estat a prendre les 
mesures escaients per garantir el dret d’accés i de pas per les zones de domini públic 
marítim terrestre mallorquí. 
 
Segon.- Incoar la modificació del Pla Territorial de Mallorca per introduir-hi mesures 
que garanteixin que les zones de domini públic marítimo-terrestre no siguin ocupades 
per construccions impròpies i, en tot cas, garantir el pas lliure i l’adequació de les 
construccions al paisatge.  
Així mateix, el govern insular estudiarà tots els punts de la costa mallorquina on el dret 
de pas públic resulti conflictiu i impulsarà les mesures pertinents per remoure els 
obstacles al seu exercici, acudint, si cal, als tribunals de justícia. 
 
Tercer.- Instar el Govern de les Illes Balears a elaborar els plans d’ordenació del litoral 
necessaris per garantir el lliure accés a les zones demanials i el dret a l’ús públic. 
Reprovar les declaracions dels membres del Govern de les Illes Balears en contra del 
compliment de la llei de costes i emparant l’apropiament privat del domini públic 
mallorquí." 
 
 
El Sr. Alorda (PSM) explica que la urgència ve motivada per la dificultat que tenen els 
partits de l'oposició per poder presentar i debatre propostes. En segon lloc pensa que és 
un tema prou rellevant atès que, segons la ministra de Medi Ambient, Mallorca és el 
lloc on hi ha una major ocupació del domini públic, ateses les declaracions del conseller 
de Medi Ambient respecte a la Llei de costes i atesa l'actitud del president del Govern, 
que fa compliments a certes persones que ocupen domini públic i tota la documentació 
que ha generat aquest estiu aquest tema. 
 
Es rebutja la urgència per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
abstencions (PP, UM). 
 
 
SEGON PUNT.- MOCIÓ, PER VIA D'URGÈNCIA, DEL GRUP DE  
CONSELLERS DE PSM-EN, SOBRE MORATÒRIA CAMPS DE GOLF. 
 
 Es dóna compte de la següent moció: 
 
"L’article primer (apartat 2.e) de la Llei 2/2001, de 2 de març, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria d’ordenació del territori, atribueix als 
Consells la competència relativa a l’elaboració i aprovació del Pla director sectorial de 
camps de golf.  
 
El Pla Territorial de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió 
celebrada el dia 13 de desembre de 2004 (BOIB núm. 188 de 31 de desembre), va optar 
per limitar-se a establir alguns criteris per a la redacció del Pla Director Sectorial de 
Camps de Golf. 
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En aquests moments hi ha una munió de projectes en distints moments de tramitació 
que podrien sumar-se a la vintena de camps de golfs autoritzats a Mallorca, la qual cosa 
representaria un impacte enorme en la terciarització del sòl rústic. A més, si es van 
aprovant els interessos generals respectius, el Pla Director Sectorial es trobaria amb un 
allau de fets consumats que limitaria molt el seu marge de regulació. 
 
Per tant, a fi d’evitar nyaps territorials irreversibles, és imprescindible suspendre 
l’autorització de nous camps de golf. És precisament per aquestes situacions que la Llei 
14/00, de 21 de desembre, d’Ordenació Territorial, preveu l’aprovació de normes 
territorials cautelars prèvies als Plans d’ordenació territorial. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca  proposa al Ple que adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Iniciar la redacció del Pla Director Sectorial de Camps de Golf amb 
l’aprovació simultània d’una norma territorial cautelar que prevegi la suspensió en la 
tramitació de nous camp de golf.  
 
Segon.-  El Pla Director Sectorial es redactarà segons els següents criteris: 
 
1. No s’autoritzaran nous camps de golf. 
2. Els camps de golf existents només podran regar amb aigua depurada. 
3. S’estudiarà cas per cas la ubicació dels camps existents i els hotels associats, 

establint-se, en els casos que s’escaigui, un termini màxim d’explotació, finalitzat el 
qual els terrenys hauran de retornar al seu estat natural." 

 
 
 
El Sr. Alorda (PSM) explica que hi ha tres camps de golf pendents de tramitació i s'està 
pendent que es produeixi el gran debat sobre aquesta matèria. En previsió de mals 
majors i mentre no s'hagi elaborat el Pla Director Sectorial de Camps de Golf, demana 
que es suspengui la tramitació de nous projectes. 
 
Es rebutja la urgència per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i desset 
abstencions (PP, UM). 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
PUNT 27.- PREGUNTA FORMULADA PEL SR. JOAN FONT AL PRESIDENT 
DE L'ISSEM (FINCA SON GINÀS).  
 
"D. Joan Font Rosselló, 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 I'Il.lm. Sr. President del Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres. 
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Pregunta: 
 
''Amb quina finalitat s’ha llogat la finca de Son Ginás?'' 
 
 
El Sr. Font (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra explica que la finca de Son Ginàs reuneix les característiques necessàries 
per fer el tractament a persones sense sostre amb problemes de drogodependència i serà 
gestionat per Projecte Home. 
 
 
PUNT 28.- PREGUNTA FORMULADA PER LA SRA. MARIA BINI MELIS AL 
PRESIDENT DE L'ISSEM (EVOLUCIÓ ADOPCIONS). 
 
"Maria Binimelis Amengual, com a consellera DEL GRUP POPULAR al Consell de 
Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, 
segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a l'Il·lm. President del Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres . 
 
Pregunta: 
 
''Quina és l'evolució de les adopcions des de la creació de S'Institut?'' 
 
 
La Sra. Binimelis (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra explica que des de l'any 2003 s'ha incrementat en un 41% la sol·licitud 
d'adopcions internacionals i que la majoria d'infants procedeixen de la Federació Russa i 
de Xina. Així mateix les adopcions nacionals també han experimentat un augment. 
 
 
PUNT 29.- PREGUNTA FORMULADA PEL SR. ANTONI COLL AL  
PRESIDENT DE L'ISSEM (CURS VOLUNTARIS). 
 
"D. Antoni Coll Real, 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 I'Il.lm. Sr. President del Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres. 
 
Pregunta: 
 
"Amb la cloenda del 8é curs de voluntaris, quina és la situació actual? " 
 
 
El Sr. Coll (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
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El Sr. Serra explica que s'ha creat un grup important de voluntaris que han fet set cursos 
de formació i es preveu dur a terme nous cursos i començar un curs de reciclatge per 
aquelles persones que ja estan formades. 
 
 
PUNT 30.- PREGUNTA FORMULADA PEL SR. ANTONI ALORDA A LA 
PRESIDENTA DEL CONSELL (CONSEQÜÈNCIES NO CESSAMENT SR. 
THOMAS). 
 
"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. 
 
- Segons informacions periodístiques, la sra. Maria Antònia Munar ha advertit al 
PP que si no cessa el regidor sr. Thomas de les seves responsabilitats en el govern 
municipal de l’ajuntament de Calvià, es produiran conseqüències polítiques en el 
Consell de Mallorca. Davant aquestes afirmacions, demanam a la sra. Presidenta que 
precisi els termes de l’ultimatum i, en concret, les conseqüències en la governança del 
Consell en el cas que el PP no complís les condicions d’UM." 
 
 
El Sr. Alorda (PSM) vol saber quines serien les conseqüències pel Consell que havia 
apuntat la presidenta en el marc de la crisi PP i UM. 
 
El Sr. Nadal (UM) respon que en cap moment la presidenta ha fet les declaracions que 
menciona el Sr. Alorda. 
 
 
PUNT 31.- PREGUNTA FORMULADA PEL SR. ANTONI ALORDA AL 
CONSELLER EXECUTIU DE TERRITORI (URBANITZACIÓ LITOR IAL 
CALVIÀ I ANDRATX). 
 
"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. 
 
Segons informacions periodístiques, el sr. Bartomeu Vicens denunciava un complot del 
PP per seguir urbanitzant el litoral dels municipis de Calvià i Andratx. Davant aquestes 
afirmacions demanam al Conseller, com a màxim responsable de l’ordenació del 
territori a Mallorca, quines mesures adoptarà al respecte." 

 
 
El Sr. Alorda (PSM) aporta un retall de premsa on el Sr. Vicens declara que hi ha un pla 
per convertir Calvià i Andratx en una "segona Marbella" i demana què fa comptes fer 
com a responsable en matèria de Territori. 
 
El Sr. Vicens (UM) diu que mai ha utilitzat la paraula complot. 
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PUNT 32.- PREGUNTA FORMULADA PER LA SRA. MARGALIDA 
ROSSELLÓ AL CONSELLER EXECUTIU DE COOPERACIÓ MUNICI PAL 
(TRACTAMENT RESIDUS TÒXICS). 
 
"Margalida Rosselló Pons, com a portaveu del grup de conselleres d'EU-Els Verds 
presenta la següent PREGUNTA amb resposta ORAL, segons l'article 72 del ROC, 
dirigida al Conseller exectiu de Cooperació Municipal. 
 
Com pensa el govern del CIM tractar els residus tòxics que generaran els dos nous forns 
de la incineradora de Son Reus que pretenen dur a terme en breu termini?. 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Riera (UM) diu que no hi ha residus tòxics procedents de la incineradora i que el 
tractament serà el que preveu el Pla Director Sectorial. 
 
 
PUNT 33.-PREGUNTA  FORMULADA PEL SR. COSME BONET AL  
CONSELLER EXECUTIU D'OBRES PÚBLIQUES (MESURES PROBL EMES 
TRÀNSIT). 
 
"COSME BONET BONET, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, 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, Antoni 
Pascual Ribot. 
 
Quines han estat les mesures dutes a terme pel Consell de Mallorca, en coordinació amb 
el Govern de les Illes Balears, per tal de pal·liar els problemes de trànsit provocats per 
les obres de les carreteres durant aquests mesos d’estiu?" 

 

El Sr. Bonet (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Pascual (UM) assenyala que estan satisfets i que les obres van per bon camí, que 
hi ha hagut coordinació amb el Govern. Creu que el que realment s'ha produït és la 
saturació de cotxes que hi ha tots els estius. Diu que el Consell ha pres totes les mesures 
necessàries i s'ha donat informació a tots els nivells (policia, ajuntaments, mitjans de 
comunicació,...) 

 

A l'apartat de precs: 
 
El Sr. Alorda (PSM) demana que s'arregli la pitada del temporitzador de la Sala de 
Plens. 
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El Sr. Alorda (PSM) demana que es cerqui la manera per continuar amb una iniciativa 
de la legislatura 1995-1999 consistent en la reedició de les obres dels principals 
intel·lectuals mallorquins, especialment Miquel dels Sants Oliver i Gabriel Alomar. 
 
El Sr. Alorda (PSM) demana que es faci un especial seguiment de l'assassinat de dos 
indigents que s'ha produït a la via de cintura el darrer diumenge. 
 
El Sr. Bonet (PSOE) s'afegeix a aquest prec. 
 
El Sr. Bonet (PSOE) demana celeritat en la resposta a les preguntes i informacions que 
han presentat en els diferents departaments. 
 
El Sr. Quetglas (PSOE) demana que l'equip de govern estudiï la redistribució dels 
escons a la Sala de Plens, ja que tal com està actualment és molt penós suportar sessions 
tan llargues. 
 
La presidenta pren nota d'aquest prec. 

 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la sessió a les devuit 
hores i vint minuts. De tot el qual se n'esten la present acta que jo com a Secretari 
certific, amb el vist-i-plau de l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular de Mallorca.  

       

  V. i P.           

 LA PRESIDENTA  

 

 


