
 1

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL INS ULAR DE 
MALLORCA DE DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2005. 

 

A les onze hores i set minuts del dia set de novembre 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. 
 
Les Sres. Margalida Rosselló Pons, Maria Magdalena Tugores Bautista i Caterina 
Canyelles Marquès s’incorporaren en els punts 3è, 4t i 5è, respectivament. En el punt 
20è, s’incorporaren els Srs. Andreu Crespí Plaza i Carlos Luis Veramendi Mestre. En el 
punt 8è, s’absentaren el Sr. Miquel Nadal i la Sra. Aina Rado, que tornaren en el punt 
10è. En el punt 9è, s’absentà el Sr. Cosme Bonet, que tornà en el punt següent. En el 
punt 10è, s’absentà el Sr. Francisco Quetglas i tornà en el punt 18è. En el punt 11è, 
s’absentà el Sr. Rafael Bosch i tornà en el punt 19è. En el punt 16è, s’absentà el Sr. 
Cosme Bonet i tornà en el punt 19è. En el punt 20è, s’absentà el Sr. Miquel Nadal, que 
tornà en el punt següent. En el punt 21è, s’absentaren les Sres. Dolça Mulet, Caterina 
Canyelles i el Sr. Antoni Alorda, que tornaren en el punt següent; també s’absentà la 
Sra. presidenta, que tornà en el punt 23è. 
 

PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (3/10/05).  

S'aprova per unanimitat  
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A continuació la presidenta vol fer un recordatori a l’exconseller del Consell de 
Mallorca, el Sr. Francesc Jover Balaguer, que ha mort recentment i que fou membre 
d’aquesta institució en l’època del mandat preautonòmic  des de l’any 1979 fins 1983. 
I demana que quedi constància del fet i es transmetí a la família.  
 
PRESIDÈNCIA. 
 
 
PUNT 3.- PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DEL MES DE DESEMBRE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"El Ple del Consell de Mallorca en data 21 de juliol de 2003 acordà que les reunions 
ordinàries del Ple es celebressin el primer dilluns de cada mes. 
 
Ateses les circumstàncies que es donen en relació al Ple ordinari del proper mes de 
desembre i d'acord amb la Junta de Portaveus, es celebrarà el dia 12 de desembre." 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
PUNT 4.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ MEMÒRIES 2004. 

Es dóna compte la següent proposta de Presidència: 

“D'acord amb el que estableix l'article 36 de la llei 8/2000, de 27 d'octubre, de Consells 
Insulars, se sotmeten a l'aprovació del Ple del Consell de Mallorca, per a la seva tramesa 
al Parlament de les Illes Balears, les memòries de gestió de les competències delegades 
relatives a l'any 2004, que inclouen les següents matèries: 

 
 a) Ordenació del Territori 
 

b) Urbanisme i Litoral 
 

c)  Patrimoni històric 
 
d) Carreteres 

 
e) Activitats classificades 

 
f) Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca 

 
g) Règim local 

 
h) Cultura 

 
i) Inspecció Tècnica de Vehicles 
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j) Informació Turística 
 
  

De conformitat amb el que determina el punt segon apartat J) del Decret de data 17 de 
maig de 2004, d'organització del Consell de Mallorca, es proposa que pel Ple s'adoptin 
els següents  

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar les Memòries de gestió de les competències atribuïdes per la 
Comunitat Autònoma relatives a l'any 2004. 

 
Segon.- Trametre còpia de les esmentades Memòries al Govern de les Illes Balears, de 
conformitat amb l'article 36 de la Llei de Consells Insulars.” 
 

 

El Sr. Alorda (PSM-EN) anuncia que el seu Grup s’abstindrà, ja que no comparteix el 
contingut de les memòries, també demana la memòria d’urbanisme detalli sobre les 
demolicions quines s’han ordenat i quines s’han executat. 
 
El Sr. Nadal (UM) comenta que l’aprovació de les memòries només és acte formal una 
reminiscència de l’antiga llei de consells insulars i per tant li estranya el canvi de parer 
del Sr. Alorda. 
 
S’aprova la proposta per devuit vots a favor (PP,UM), i dotze abstencions (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 
 

 

PUNT 5.- PROPOSTA D’ACORD RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I 
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CONSTITUCIÓ DE LA SOCIET AT 
MERCANTIL «RADIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, S.A.». 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"VIST l’acord plenari de data 5 de setembre de 2005, pel qual s’aprovà inicialment la 
constitució de la societat mercantil «Radio i Televisió de Mallorca, S.A.», de capital 
íntegrament del Consell de Mallorca, i s’obrí informació pública en aquest respecte. 
 
VIST que durant el període d’informació pública, s’han present al·legacions pel grup de 
consellers del PSM-Entesa Nacionalista. S’accepten les dues primeres al·legacions 
relatives a: elecció del director general per la Junta General i la inclusió dels principis 
de mèrit i capacitat pel que fa a la contractació de personal. En quant a les altres 
al·legacions (tercera a vuitena) també s’accepten, però, atès el seu caràcter programàtic, 
s’inclouen en el punt dedicat als principis rectors de la programació y control de la 
societat mercantil «Radio i Televisió de Mallorca, S.A.», tota vegada que no es possible 
incloure’s dins els Estatuts de la societat. 
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VIST que per la Secretaria s’han formulat una sèrie de recomanacions en quant al 
contingut dels Estatuts. S’accepten aquestes recomanacions que consisteixen en el 
següent: 
 

1. Article 4.1: Es suprimeix la referència a “empresa pública”, ja que jurídicament 
són conceptes diferents “empresa” i “societat”. 

2. Article 5.2: S’especifica, explícitament, que el capital social té la condició de bé 
de domini públic. 

3. Article 11: Es substitueix “empresa” per “societat”, per les raons abans 
apuntades. 

4. Article 14: Es suprimeix la referència a “membres suplents del Consell 
d’Administració” tota vegada que hi havia contradicció amb l’article 15.2. Per 
contra, s’inclou que la durada dels membres de dit Consell serà de quatre anys, 
per exigència de l’article 126 LSA. 

5. Article 18: nova regulació del secretari del Consell d’Administració, amb la 
finalitat de donar més llibertat per triar la persona adequada. 

6. Article 19.1: Es regula que el director gerent serà nomenat per la Junta General, 
d’acord amb l’al·legació del PSM-Entesa Nacionalista. 

7. Article 19.4: Es regula més adequadament que el director general formarà part 
del Consell d’Administració. 

8. Es suprimeix el Capítol IV (Programació i control) degut al seu caràcter 
programàtic, que no té cabuda dins d’uns Estatuts, però aquest Capítol, amb les 
aportacions fetes pel PSM-EN, s’inclou en el nou punt de l’Ordre del dia. 

9. Article 28 (ara, 22): Es substitueix “formalització” per “elaboració”, per 
qüestions tècniques. 

10. Article 29 (ara, 23): Es substitueix “Econòmiques” per “Anònimes”, per tractar-
se d’un error material. 

11. Article 36 (ara, 30): S’inclou l’al·legació segona del PSM-EN, relativa als ms 
principis de mèrit i capacitat. 

12.  Es suprimeixen les Disposicions transitòries, per les mateixes raons que les 
exposades per la supressió del Capítol IV. Si bé, pel que fa al contingut de la 
primera Disposició, aquest es recull en un punt més dels acords adoptat 
conjuntament amb aquesta Proposta. 

 
ATÈS tot l’anterior es proposa que, previ dictamen de la Comissió Informativa, el Ple 
del Consell adopti els següents 

 
ACORDS: 

 
1. APROVAR DEFINITIVAMENT la constitució de la societat mercantil «Radio i 

Televisió de Mallorca, S.A.», amb un capital social de 300.000 € íntegrament subscrit 
pel Consell de Mallorca, per a la prestació del servei públic de Radió i Televisió de 
Mallorca. 

 
2. ESTIMAR les al·legacions, primera i segona, presentades pel grup de consellers 

del PSM-Entesa Nacionalista, i desestimar les següents pels motius exposats. 
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3. ACCEPTAR les recomanacions efectuades per la Secretaria General, en els 
termes abans exposats. 

 
4. APROVAR DEFINITIVAMENT els Estatuts pels quals es regirà la societat 

esmentada. 
 
5. HABILITAR la Presidenta del Consell de Mallorca per a la signatura de la 

documentació necessària per la formalització de l’escriptura pública i registre, per poder 
esmenar errors i altra documentació necessària per constituir la societat. 

 
6. Fer públics aquests acords a través del tauler d’edictes i del BOIB." 

 

 
" ÍNDEX ESTATUTS SOCIETAT RÀDIO I TELEVISIÓ DE 
MALLORCA SA 

 
 
CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURADA 
 
CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I ACCIONS 
 
CAPÍTOL III. ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ 

 
Secció 1a. Junta General 
Secció 2a. Consell d’Administració 
Secció 3a. Direcció general 

 
 
CAPÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL, RÈGIM ECONÒMIC, BENEFICIS, RÈGIM 
FISCAL, COMPTES ANUALS I PATRIMONI 
 
CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 

 
CAPÍTOL VI. JURISDICCIÓ 
 
CAPÍTOL VII. PERSONAL 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
 
 
ESTATUTS DE LA SOCIETAT RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLOR CA, SA 
 
 
CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURADA 
 
Article 1 
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Amb el nom Ràdio i Televisió de Mallorca, SA es constitueix una societat mercantil 
local, entitat prevista en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en l’article 85 ter, que es regeix per aquests estatuts, per les disposicions vigents 
en matèria de règim jurídic de les societats anònimes i per la resta de normes jurídiques 
que hi siguin d’aplicació. 
 
Article 2 
 
L’objecte social de la societat és el següent: 
 

a. La producció i la difusió simultània d’imatges i sons, a través d’ones, cables, 
suports magnètics, electrònics o informàtics, així com internet o qualsevol 
altre mitjà substitutiu d’aquests, i també la producció, reproducció i difusió 
de sons, mitjançant emissions radioelèctriques, ones, cables, suports 
magnètics, electrònics o informàtics, internet o qualsevol altre mitjà 
destinats, en ambdós casos, al públic en general o a determinats sectors 
d’aquest, amb finalitats polítiques, culturals, educatives, religioses, 
artístiques, informatives o de mer entreteniment inspirades en els principis 
recollits en l’article 6 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió 
local per ones terrestres, modificada per la Llei 10/2005, de 14 de juny, de 
mesures urgents per l’impuls de la televisió per cable i de foment del 
pluralisme i en l’article 2 de la Llei 11/1991, de 8 d’abril, d’organització i 
control de les emissores municipals de radiodifusió sonora, i més 
concretament a potenciar l’ús normal de la llengua catalana, amb especial 
compliment de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística de 
les Illes Balears. 

b. La difusió de les declaracions i informacions considerades d’interès públic 
pel Govern de l’Estat, pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, pel Consell de Mallorca o altres institucions, i també dels espais 
gratuïts de propaganda electoral d’acord amb el que estableix la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general. 

c. La comercialització i venda de les produccions. 
d. La participació en empreses o societats relacionades amb els mitjans de 

comunicació. 
e. La distribució, venda i cessió a tercers dels drets d’explotació, de 

produccions d’altres empreses del sector, i de tot tipus de produccions 
audiovisuals i fonomecàniques en qualsevol suport. 

f. L’edició de llibres i suports enregistrats d’imatge i so, i també la distribució, 
lloguer o venda d’aquests. 

g. L’organització, la gestió i la realització d’espectacles, fires, mostres, 
conferències, seminaris, cursos, jornades, exposicions, concerts i altres tipus 
d’esdeveniments. 

h. Estudis i treballs relacionats amb els punts de l’objecte social especificats 
prèviament. 

i. Qualsevol altra activitat annexa o complementària de les anteriors. 
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Article 3 
 
La durada de la societat és indefinida i pot començar les operacions a partir del moment 
de la constitució en escriptura pública. 
 
Article 4 
 
1. El domicili social es fixa a Palma, carrer del Palau Reial, 1, codi postal 07001. 
 
2. El canvi de la seu social de la societat l’ha d’autoritzar la Junta General, a la qual 
correspon la decisió sobre la creació, la supressió o el trasllat d’oficines, sucursals, 
delegacions o despatxos de la societat a qualsevol altre lloc del territori nacional o 
estranger. 

 
 
CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I ACCIONS 
 
Article 5 
 
1. El capital social és de 300.000 €, representat per 30 accions nominatives de 10.000 € 
cada una, numerades correlativament de l’1 al 30, ambdós inclosos, íntegrament 
subscrites pel Consell de Mallorca, i desemborsades íntegrament. 
 
2. El capital social no pot ser alienat, hipotecat, gravat, pignorat o cedit de forma 
onerosa o gratuïta. 
 
Article 6 
 
En el cas d’haver-hi capital subscrit i no desemborsat en operacions d’augment de 
capital, la porció de capital no desemborsat l’ha d’aportar l’accionista en la forma i dins 
del termini que a aquest efecte determini la Junta General. 
 
Article 7 
 
1. Els títols han de contenir els requisits que determina l’article 53 del Reial Decret 
Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
societats anònimes. 
 
2. Els títols de les accions poden tenir el caràcter de múltiples dins la mateixa sèrie. 
 
3. El títol de cada acció ha d’anar firmat pel president del Consell d’Administració de 
la societat, la firma del qual hi pot figurar impresa. 
 
4. Les accions s’han d’inscriure en el llibre registre d’accions nominatives, en el qual 
s’ha d’anotar la denominació social, la nacionalitat i el domicili del Consell de 
Mallorca. 
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Article 8 
 
Es poden estendre resguards provisionals de les accions, que han de ser nominatius. 
Aquests resguards es poden formalitzar en un sol resguard acreditatiu de la participació 
del Consell de Mallorca. 
 
Article 9  
 
El capital social es pot ampliar o reduir amb subjecció a les normes legals aplicables, 
conformement als requisits establerts en els articles 151 i següents de la Llei de 
societats anònimes. 
 
Article 10 
 
Les accions confereixen al titular legítim la condició de soci i li atribueixen els drets 
reconeguts per la Llei de societats anònimes i per aquests estatuts. 
 
 
CAPÍTOL III. ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ 
 
Article 11 
 
El govern i l’administració de l’empresa pública estan encomanats als següents òrgans, 
amb les facultats que se’ls atribueixen en aquests estatuts i en les lleis en vigor: 
 
1. Junta General 
2. Consell d’Administració 
3. Director general 
 
 

Secció 1a. Junta General 
 
Article 12 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca, constituït en Junta General de la societat és el 
suprem òrgan de la societat. Té per finalitat orientar-ne l’activitat establint les directrius 
i adoptant les decisions encaminades al compliment del seu objecte social i li 
corresponen les facultats que li encomana la Llei de societats anònimes. 
 
2. Les decisions de la Junta General s’han de consignar en acta, amb la firma del 
president i el secretari i les pot executar i formalitzar el director general o la persona en 
la qual delegui. 
 
Article 13 
 
1. La Junta General ordinària s’ha de reunir dins els sis primers mesos següents al 
tancament de cada exercici econòmic. 
 



 9

2. Correspon a la Junta General ordinària de la societat 
 

a. Examinar i, si escau, aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior 
presentats pel Consell d’Administració. 

b. Censurar la gestió social. 
c. Decidir sobre l’aplicació del resultat. 
d. Designar, si és el cas, auditors de comptes. 

 
3. Qualsevol altra Junta que es faci té el caràcter d’extraordinària i es regeix per la 
regulació recollida en la legislació aplicable. 
 
 
Secció 2a. Consell d’Administració 
 
Article 14 
 
Els membres del Consell d’Administració els designa la Junta General a proposta de la 
Presidència del Consell de Mallorca, en què tots els grups constituïts en el Ple del 
Consell de Mallorca tenen dret a tenir com a mínim un representant. S’hi estableix un 
mínim de 9 membres i un màxim de 14. El nombre de membres, el repartiment entre 
grups i la vigència dels càrrecs s’estableix per a cada mandat. 
 
La durada del càrrecs del membres del Consell d’Administració és de quatre anys. 
 
L’elecció per a cada membre del Consell d’Administració ha de ser de titular i de 
suplent, el qual haurà d’ocupar el càrrec de manera automàtica davant una eventual 
vacant. 
 
L’elecció dels membres de cada Grup s’han de comunicar per escrit a la Presidència del 
Consell de Mallorca mitjançant notificació del portaveu de cada Grup. 
 
1. Les vacants que es produeixin es cobreixen d’acord amb el procediment establert en 
l’apartat anterior. 
 
2. El cessament dels membres del Consell d’Administració es produeix al final de la 
legislatura corresponent, encara que segueixen exercint les funcions pròpies fins que els 
nous prenen possessió dels càrrecs. 
 
3. La condició de membre del Consell d’Administració és incompatible amb qualsevol 
classe de vinculació, directa o indirecta, amb empreses publicitàries, empreses de 
producció o distribució de pel·lícules cinematogràfiques o de programes filmats o 
enregistrats en magnetoscopi o radiofònics, discogràfiques, cintes magnetofòniques o 
similars, així com les dedicades a la provisió o la dotació de programes o de material a 
RTVE, a la societat o qualsevol altra societat de ràdio o televisió.  
 
També és incompatible amb tot tipus de prestació de servei o relació laboral en actiu 
amb la societat i també amb qualsevol altra entitat pública o privada. 
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Article 15 
 
1. La Presidència del Consell d’Administració és purament funcional i els membres 
l’han d’exercir rotativament per un període de 4 mesos. 
 
2. Si en el decurs de la legislatura és necessari procedir a la substitució de qualsevol 
membre del Consell d’Administració, el seu suplent ocuparà, a l’efecte del torn rotatori 
en la Presidència, el lloc que correspongui al substituït. 
 
Article 16 
 
1. Perquè el Consell d’Administració s’entengui vàlidament constituït en sessió, és 
necessària la presència de la majoria absoluta dels membres. 
 
2. L’adopció d’acords es fa per majoria de membres presents, excepte els casos en els 
quals aquests estatuts exigeixen una majoria qualificada. 
 
3. El Consell d’Administració es reuneix en sessió ordinària com a mínim una vegada 
al mes i també, en cas d’urgència, quan ho sol·licita la majoria absoluta dels membres. 
La convocatòria s’efectua per escrit i ha d’incloure, en tot cas, l’ordre del dia. 
 
4. Es poden tractar altres assumptes diferents dels inclosos en l’ordre del dia, sempre 
que es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
membres del Consell d’Administració. 
 
Article 17 
 
1. Corresponen al Consell d’Administració les següents competències: 
 

a. Vetlar pel compliment del que s’estableix en aquests estatuts. 
b. Rebre notificació prèvia del nomenament i cessament del director 

general de la societat. 
c. Aprovar, a proposta del director general, el Pla d’activitat, que ha de 

fixar els principis bàsics i les línies generals de programació, així com el 
Pla d’actuació. 

d. Aprovar la Memòria anual relativa al desenvolupament de les activitats 
de la societat. 

e. Aprovar amb caràcter definitiu les plantilles de la societat, i les 
modificacions d’aquestes, a proposta del director general. 

f. Aprovar el règim de retribucions de la societat. 
g. Aprovar l’Avantprojecte de pressuposts de la societat. 
h. Informar sobre els projectes de disposicions que en matèria de publicitat 

es proposi dictar el Consell de Mallorca. 
i. Dictar normes reguladores d’emissió de publicitat a través de la societat, 

tenint en compte el control de qualitat d’aquesta publicitat, el contingut 
dels missatges publicitaris i l’adaptació del temps de publicitat a la 
programació i a les necessitats dels mitjans. 
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j. Determinar semestralment el percentatge d’hores de programació 
destinada als grups polítics i socials significatius i fixar els criteris de 
distribució entre si en compliment del que estableix l’article 20 de la 
Constitució. 

k. Determinar anualment un percentatge mínim de producció pròpia que 
s’ha d’incloure en la programació de cada mitjà. 

l. Conèixer d’aquelles qüestions que, encara que no siguin de la seva 
competència, el director general de la societat sotmeti a la seva 
consideració. 

m. Conèixer periòdicament la gestió pressupostària i emetre’n el parer. 
n. Sotmetre a la Junta General l’aprovació dels balanços, els comptes de 

resultats, la Memòria i altres estats. 
 
 
Article 18 
 
La Junta General nomena la persona que, pertanyent o no al Consell d’Administració, 
exerceix el càrrec de secretari del dit Consell. 
 

Secció 3a. Direcció general 
 
Article 19 
 
1. El director general el nomena i el fa cessar la Junta General a proposta de la 
Presidència. 
 
2. Sens perjudici de les causes de cessament establertes en aquests Estatuts, el càrrec 
finalitza quan acabi el mandat del Consell d’Administració. En aquest darrer cas, 
continua al davant del càrrec fins a la designació del nou director general. 
 
3. El càrrec de director general és incompatible amb l’exercici de qualsevol altre càrrec 
públic i està subjecte al règim d’incompatibilitats que estableix la Llei 2/1996, de 19 de 
novembre, de membres del govern i d’alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, i el que s’indica per als membres del Consell d’Administració. 
 
4. El director general forma part del Consell d’Administració i té les funcions que es 
determinen en l’article següent, sens perjudici de les delegacions a què es refereix 
l’article 141.1 de la Llei de societats anònimes. 
 
 
Article 20 
 
Correspon al director general: 
 

a. Complir i fer complir el que disposen aquests Estatuts i les altres normes 
que regulen la societat, i també els acords del Consell d’Administració 
en les matèries que són competència d’aquest òrgan col·legiat. 
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b. Sotmetre a l’aprovació del Consell d’Administració amb la suficient 
antelació el Pla anual de feina, la Memòria econòmica anual i els 
avantprojectes dels projectes de la societat.  

c. La creació o la supressió de comissions, comitès o juntes de caràcter 
consultiu no vinculant per a totes les activitats que es relacionen amb 
l’objecte social i presidir-ne les sessions o delegar aquesta facultat en la 
persona que consideri convenient.  

d. Proposar al Consell d’Administració l’augment o la disminució del 
capital social, amb el compliment previ dels requisits legalment 
establerts.  

e. Elaborar anualment, conformement a les instruccions que dicti el 
Departament d'Economia i Hisenda del Consell de Mallorca, 
l’avantprojecte de pressuposts de la societat, i també els programes 
d’actuació, inversions i finançament, els quals s’han de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Mallorca per integrar-se en els pressuposts 
generals de la  institució.  

f. Negociar i formalitzar la subscripció de convenis de col·laboració amb 
entitats o organismes oficials o privats, excepte en els casos de delegació 
expressa en una altra persona designada per aquest. 

g. Aprovar els reglaments de règim interior, i també els d’organització 
interna, estructural i funcional i dictar per a això les circulars i les 
instruccions necessàries. 

h. Impulsar, orientar, coordinar i inspeccionar els serveis de la societat i 
dictar les disposicions, les instruccions i les circulars relatives al 
funcionament i a l’exercici de les competències del Consell 
d’Administració. 

i. Actuar com a òrgan de contractació de la societat. 
j. Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments de l’entitat. Obrir 

comptes corrents i aprovar els comptes justificatius de bestretes lliurades 
amb el caràcter de «justificar». També pot signar avals i concertar 
qualsevol instrument de crèdit, conformement a la legislació vigent, sens 
perjudici de la facultat de delegació que es pugui regular.  

k. Efectuar i dur a terme la resta d’actes i contractes que siguin necessaris o 
corrents per a la realització de l’objecte social, i també terme tota classe 
de negocis i operacions pròpies del tràfic jurídic, inclòs el bancari i 
mercantil, que derivin dels pressuposts aprovats.  

l. Acordar el que jutgi convenient sobre l’exercici dels drets o les accions 
que corresponen a la societat davant jutjats i tribunals i davant tota classe 
d’oficines, autoritats i corporacions, estatals, autonòmiques, provincials, 
locals o de qualsevol altra índole, així com respecte a la interposició de 
recursos ordinaris o extraordinaris, fins i tot els de cassació i revisió; 
nomenar els representants, els lletrats o els procuradors que a aquest 
efecte duguin la defensa i la representació de la societat, i conferir-los, en 
la forma que sigui necessària, les facultats oportunes fins i tot per avenir-
se i desistir en conciliacions, expedients, plets, reclamacions, recursos o 
actuacions de qualsevol classe i en qualsevol grau de la instància o estat 
del procediment per demanar-ne la suspensió  i per a tot el necessari en 
vista a la millor defensa dels interessos socials.  
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m. Convocar les juntes generals ordinàries o extraordinàries; executar-ne els 
acords i vetlar pel compliment íntegre dels Estatuts socials. 

n. Organitzar la direcció i nomenar amb criteris de professionalitat el 
personal directiu de la societat i notificar aquests nomenaments al 
Consell d’Administració. Establir les atribucions i els deures de 
l’esmentat personal, les competències dels diferents serveis i donar les 
ordres i les instruccions precises com a responsable de la programació. 

o. La contractació i el cessament del personal no directiu, i tenir-ne la 
direcció. La contractació indefinida de l’esmentat personal s’ha de fer 
mitjançant les corresponents proves d’admissió, d’acord amb els 
principis de publicitat, mèrit, capacitat i lliure concurrència. Així mateix, 
el director general ha de fixar els criteris d’admissió del personal no fix. 

p. Ordenar la programació, conformement als principis bàsics i les línies 
generals aprovades pel Consell d’Administració.  

q. Formular els balanços, els comptes de resultats, l’Informe de gestió, la 
Memòria, i també, si escau, la proposta d’aplicació del resultat i 
qualsevol altre estat que el Consell d’Administració hagi de sotmetre a la 
Junta General, en el termini legalment establert. 

r. Elaborar els pressuposts de conformitat amb l’estructura aprovada a 
aquest efecte pel Departament d'Economia i Hisenda del Consell de 
Mallorca. 

s. Representar la societat i, en conseqüència, comparèixer en judici i en tota 
classe d’actuacions, per a la qual cosa tindrà conferits els oportuns 
poders de representació.  

t. Adoptar qualsevol mesura que en tot moment estimi oportuna per a la 
millor defensa dels interessos socials, fins i tot amb l’atorgament dels 
poders que consideri necessaris. 

 
 
 
 
CAPÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL, RÈGIM ECONÒMIC, BENEFI CIS, RÈGIM 
FISCAL, COMPTES ANUALS I PATRIMONI 
 
 
Article 21 
 
L’exercici social comença l’1 de gener i acaba el 31 de desembre. Excepcionalment, el 
primer exercici social comprèn el període de temps que discorri entre la constitució de 
la societat i el 31 de desembre de l’any d’inici de l’activitat. 
 
Article 22 
 
L’elaboració, la presentació i l’aprovació del balanç, el compte de pèrdues i guanys, la 
memòria, la proposta de distribució de beneficis i la censura de comptes, s’han 
d’atendre al que estableixen els articles 171 i següents de la Llei de societats anònimes. 
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Article 23 
 
Conformement al que estableixen els articles 213 i 214 de la Llei de societats anònimes, 
els beneficis socials, si és el cas, s’han de repartir de la següent manera: 
 

a. La quantitat necessària per constituir el fons de reserva legal, en la forma 
i la quantia que prescriuen les disposicions legals. 

b. L’import que la Junta General consideri pertinent per a la constitució de 
reserves voluntàries i de fons de provisió destinats a atendre 
amortitzacions, despeses i pèrdues eventuals de tota classe. 

c. El romanent, si n’hi ha, s’ha de destinar al que determini la Junta 
General.  

 
Article 24 
 
 
1. El funcionament de la societat ha d’observar els següents criteris: 
 

a. Els avantprojectes de pressuposts es remeten al Consell de Mallorca i 
s’integren en el pressupost de la institució. 

b. La societat es finança amb càrrec al pressupost del Consell de Mallorca, 
mitjançant la venda i la comercialització dels seus productes i mitjançant 
la participació en el mercat de la publicitat. 

c. El director general rendeix comptes periòdicament de la gestió de la 
societat davant la Comissió de control que creï el Consell de Mallorca. 

d. La societat ajusta la comptabilitat al que estableix el Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

 
2. La fiscalització de l’activitat econòmica i financera de la societat, l’ha de dur a 
terme la Intervenció General del Consell de Mallorca, d’acord amb el que estableix el 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Així mateix, la seva activitat s’ha de sotmetre al control de la Sindicatura de Comptes 
en els termes que en preveu la llei reguladora, sens perjudici de les competències que 
corresponen al Tribunal de Comptes. 
 
Article 25 
 
El director general ha de formalitzar, perquè el Consell d’Administració sotmeti a la 
Junta General, amb referència al 31 de desembre de cada any, i dins els tres mesos 
següents al final de cada exercici social, els comptes anuals, que formaran el Balanç, el 
Compte de pèrdues i guanys i la Memòria corresponents a l’esmentat exercici, i els ha 
d’acompanyar un informe de gestió en el qual s’analitzaran detalladament la gestió i la 
situació de la societat durant l’exercici, i també una proposta d’aplicació del resultat, 
perquè l’aprovi, si escau, la Junta General. 
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Els documents a què es refereixen els apartats anteriors s’han de sotmetre, si és el cas, a 
l’examen i l’informe dels auditors de comptes. 
 
Article 26 
 
El patrimoni de la societat l’integren els béns següents: 

a) Els que li cedeixi el Consell de Mallorca en concepte de «béns 
adscrits» els quals conserven la qualificació jurídica originària. 

b) Els que adquireixi la societat. 
 

CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
Article 27 
 
La dissolució i la liquidació de la societat s’han d’ajustar al que estableix el capítol IX 
de la Llei de societats anònimes, sens perjudici de les exigències administratives 
derivades de la legislació aplicable. 
 
 
CAPÍTOL VI. JURISDICCIÓ 
 
Article 28 
 
La societat està sotmesa a les mateixes regles de jurisdicció aplicable a les persones de 
dret privat, sens perjudici de les especificitats que procedeixin en funció de la naturalesa 
dels béns i drets que constitueixen el seu patrimoni i de la fiscalització i enjudiciament 
de l’activitat econòmica i comptable que ha de conèixer en funció de jurisdicció 
especial, per participar exclusivament en el seu capital el Consell de Mallorca. 
 
Article 29 
 
Dels recursos i de les pretensions que es dedueixin contra els acords que dictin els 
òrgans de govern de la societat ha de conèixer la jurisdicció que en cada cas 
correspongui, sense necessitat de formular reclamació prèvia en via administrativa. 
 
 
CAPÍTOL VII. PERSONAL 
 
Article 30 
 
1. Les relacions de caràcter laboral en la societat es regulen d’acord amb el que 
preceptua la legislació laboral, amb subjecció al principi d’autonomia de les parts i 
d’acord amb els principis de mèrit i capacitat. 
 
2. La pertinença al Consell d’Administració no dóna lloc al naixement de drets de 
caràcter laboral respecte a la societat. 
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3. La situació dels funcionaris que es puguin incorporar a la societat s’ha de regir pel 
que disposin les normes que, sobre funció pública, dicti el Consell de Mallorca, d’acord 
amb las bases definides per la legislació estatal. 
 
 

DISPOSICIÓ FINAL 

1. El Consell d’Administració ha de quedar constituït en els trenta dies següents al 
de designació dels seus membres.  

 
2. En tot el que no preveuen aquests estatuts, el Consell d’Administració n’ha 

d’establir el règim de funcionament." 
 
 

El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que està content per la introducció de les seves 
al·legacions i sobretot perquè la llengua catalana sigui la utilitzada per aquests mitjans 
de comunicació, creu que és un altra model diferent al d’IB3, i que per tot això donarà 
un vot de confiança. 
 
El Sr. Nadal (UM) agraeix la confiança del Sr. Alorda. 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 

 

PUNT 6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DELS PRINCIPIS QU E 
HAN D’INFORMAR LA PROGRAMACIÓ I EL CONTROL DE «RADI O 
I TELEVISIÓ DE MALLORCA, S. A.» 

 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

" Atès que en els Estatuts aprovats inicialment el passat dia 5 de setembre, en el Capítol 
IV (articles 21 a 26), es recollien els Principis que han d’informar la programació i el 
control de «Radio i Televisió de Mallorca, S. A.» 
 
Atès que s’ha considerat que, jurídicament, era improcedent la inclusió dels referits dins 
els Estatuts, degut al seu caràcter programàtic. 
 
Atès que, pel Grup de consellers del PSM-Entesa Nacionalista, s’han presentat 
al·legacions (tercera a vuitena) relatives als esmentats principis, principalment dirigides 
a potenciar l’ús de la llengua catalana, així com a fomentar la indústria audiovisual de 
Mallorca. 
 
Atès tot l’anterior, es proposa que, previ dictamen de la Comissió Informativa, el Ple del 
Consell adopti els següents 
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ACORDS: 
 
1. Estimar íntegrament les esmenes tercera a vuitena, presentades pel Grup de consellers 
del PSM-Entesa Nacionalista, relatives als Principis que han d’informar la programació 
de la societat mercantil «Radio i Televisió de Mallorca, S. A.» 
 
2. Aprovar els Principis que han d’informar la programació de la societat mercantil 
«Radio i Televisió de Mallorca, S. A.», i que s’adjunten al present acord." 
  

PRINCIPIS RELATIUS A LA PROGRAMACIÓ I CONTROL 
 

A) Principis de programació 
 
1. Els principis que han d´inspirar la programació dels mitjans gestionats pel Consell de 
Mallorca seran els següents: 
   

a. El respecte a la Constitució i a l´Estatut d´Autonomia de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

b. La defensa de la personalitat i identitat del poble de Mallorca, així com la 
promoció i difussió de la seva cultura i llengua. 

c. El respecte de la llibertat d´expressió, objectivitat, veracitat o 
imparcialitat de les informacions. 

d. La separació entre les informacions i opinions, l´identificació de qui 
sustenti aquestes darreres i la seva lliure expressió amb els límits de 
l´apartat 4 de l´article 20 de la Constitució. 

e. El respecte al pluralisme polític, religiós, social, cultural i lingüístic. 
f. El respecte a l´honor, a la fama, a la vida privada de les persones i a 

quants drets i llibertats reconeix la Constitució. 
g. La protecció a la juventut i la infància. 
h. El respecte als valors de la igualtat recollida en l´article 14 de la 

Constitució. 
i. La promoció dels interessos locals i insulars, afavorint la participació de 

grups socials de tal condició, amb l´objecte de fomentar, promoure i 
defensar la cultura i la convivència. 

 
2. La programació pròpia serà en català i l’aliena s’emetrà en versió doblada o 
subtitulada en llengua catalana; es realitzaren convenis de col·laboració amb altres 
entitats televisives del nostre domini lingüístic. 
 
Ràdio i Televisió de Mallorca participarà, i promourà, un espai comú que fomentarà 
l’intercanvi de productes televisius en llengua catalana amb la resta de televisions 
insulars de les Illes Balears, així com dels altres territoris de parla catalana. 
 
S’estableix que la música en la rádio pública serà, pel cap baix, d’un 25 per 100 en 
llengua catalana. 
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3. La presència en els espais informatius i d´opinió es farà de manera que a ells hi 
puguin accedir els grups polítics i socials més significatius. Per a tal fi, el Consell 
d´Administració, d´acord amb el director general, tindrà en compte criteris objectius, 
com la representació, implantació política, sindical, social, cultural i àmbit territorial 
d´actuació. 
 
4. Per motius d´interès públic i indicant el seu origen, es podran emetre comunicats 
oficials. Per raons d´urgència aquestes declaracions i aquests comunicats tendran efectes 
immediats. 
 
5. El Consell de Mallorca podrà establir periòdicament les obligacions que es derivin de 
la naturalesa del servei públic de la Societat i, prèvia consulta al Consell 
d´Administració, fer-les complir. 
 
6. La televisió de Mallorca es compromet a fomentar la indústria audiovisual de l’illa 
mitjançant la participació en la producció de pel·lícules i d’altres formats televius. 
 
7. La Ràdio i Televisió de Mallorca aposta per les noves tecnologies i formats en la 
producció audiovisual per la qual cosa entre les seves finalitats hi figura la de distribuir 
els seus continguts per la xarxa d’Internet, o qualsevol altre mitjà de difusió que amb 
aquest objectiu es pugui generalitzar. 
 

B) Dret de rectificació 
 
El dret de rectificació i el seu procediment es regula segons el previst en les normes 
generals que regeixen la matèria. 
 

C) Període electoral 
 
Durant les campanyes electorals s´aplicarà el règim especial que estableixin les normes 
electorals, corresponent l´aplicació i el control de les mateixes a la Junta Electoral 
competent, que complirà la seva missió a través del Consell d´Administració i el 
director general de la Societat. 
 

D) Control directe 
 
Correspon al Plenari del Consell de Mallorca el control de l´actuació de la Societat. A 
tal efecte el Plenari nombrarà la corresponent Comissió de control específic, amb la 
mateixa distribució de membres que l´establerta pel Consell d´Administració. 
 

      E)Consell Assessor de la Ràdio i Televisió de  Mallorca 
 
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. 
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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. 
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. 

 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

PUNT 7.- PROPOSTA D'ACORD DESIGNACIÓ MEMBRES CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT RADIO I TELEVISIÓ 
MALLORCA S.A. 

 

Es dòna compte de la següent proposta de Presidència: 
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" D’acord amb l’article 14 dels Estatuts de “Ràdio i Televisió de Mallorca, S. A.”, que 
disposa que els membres del Consell d’Administració seran designats per la Junta 
General a proposta de la Presidència del Consell de Mallorca, on tots els grups 
constituïts en el Plenari del Consell de Mallorca tendran dret a tenir com a mínim un 
representant. 
 
Atès les propostes efectuades pels portaveus dels grups polítics que integren el Ple del 
Consell de Mallorca. 
 
Aquesta Presidència proposa l’adopció del següents Acords: 
 
1r Designar els membres que han de formar part del Consell d’Administració de “Ràdio 
i Televisió de Mallorca, S. A.”,: 
 
Representants del Grup de consellers del Partit Popular: 
 
Sr. D. Miguel Ramis Socias. 
Sra. Dña. Montserrate Rosselló Nicolau. 
Sr. D. Ramon Bujones Curto. 
Sra. Dña. Magdalena Rigo Sbert. 
 
Representants del Grup Socialista: 
 
Sr. Bernat Ramis Ripoll. 
Sra. Silvana González Sanmartín. 
Sra. Júlia Román Quetglas. 
 
Representant del Grup de consellers d’Unió Mallorquina: 
 
Sr. Miquel Nadal i Buades.  
 
Representant del Grup Polític PSM-Entesa Nacionalista: 
 
Sr. Antoni Alorda Vilarrubias. 
 
Representant del Grup de consellers d’Esquerra Unida-Els Verds: 
 
Sra. Maria Magdalena Tugores Bautista. 
 
2n Actuarà de president el Sr.                  i de secretari, amb veu però sense vot, Antoni 
Moragues i Seguí." 

 

El Sr. Nadal presenta una esmena on rectifica el punt número dos de la proposta i 
proposa suprimir “actuarà com a president” i substituir-lo per “actuarà com a director 
general i secretari el Sr. Antoni Moragues i Seguí”; i també suprimir “amb veu i sense 
vot”. I a  més comenta que la presidència del Consell d’Administració serà rotatòria 
entre els seus membres. 
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S’aprova la proposta per unanimitat i s'hi incorpora l'esmena presentada pel Sr. Nadal. 
 

 

PUNT 8.- PROPOSTA D'ACORD DE L'EXPEDIENT NÚM 29 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L'INSTIT UT DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA 2005 (TRA 13/05  

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

" Antecedents  

Aquesta Presidència, per Providència de dia 19 d'octubre de 2005, vista la proposta del 
President de l'ISSEM de 17 d'octubre 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 amb 
crèdit insuficient que es doten per baixa a partides nominatives. 
 
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, el dia 20 
d'octubre 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. articles 179 i 180 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 
2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d'abril 
i amb la base 10 de les d'execució del pressupost de l'ISSEM per a 2005 he resolt de 
proposar al Ple de la Corporació el següent 

Proposta  

"1r.- Aprovar l'expedient núm. 29 de modificació de crèdits en el Pressupost de 
despeses l'ISSEM de 2005, d'acord amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NUM. 29 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 
L'ISSEM DE 2005 
 

1.TRANSFERÈNCIES AL GRUP DE FUNCIÓ 3 
  

a) Augments de crèdit P/ Transferències  
   
40,32300,13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LAB. EVENTUAL PERSONES MAJOR 8.906,37 
   
 Total Augments P/Transferències 8.906,37 
   

b) Baixes per a transferències 
  
30,31352,78002 APORTACIÓ ES REFUGI 6.381,12 
40,32300,76201 AJUNTAMENT FELANITX REFORMA LOCAL 3ª EDAT 2.525,25 
   
 Total Baixes P/ Transferències 8.906,37 
 

2.TRANSFERÈNCIES AL GRUP DE FUNCIÓ 4 
  

a) Augments de crèdit P/ Transferències  
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60,45202,13000 RET.BÀSIQUES LABORALS COMISSIÓ ESPORTS 31.351,12 
   
 Total Augments P/Transferències 31.351,12 
   

b) Baixes per a transferències 
  
60,45202,48905 STAT ESPORTIVA PALMA CINTURÓ CICLISTA INT. MCA. 15.708,96 
60,45202,48921 A.O.E. BOMBERS DE MCA: MASTERS BOMBERS 3.141,79 
60,45202,48927 CLUB FORA VILA MURO MOTO CROSS 9.425,37 
60,45202,48942 CLUB ESPORTIU JOVENT TORNEIG BÀSQUET FEMENÍ 3.075,00 

   
 Total Baixes P/ Transferències 31.351,12 

 
 
2n.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril 
reguladora de les bases del Règim local, i també l'article 169 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març. " 
 
 

El Sr. Serra (PP) comenta que s’han dut a terme uns reajustaments per tal de aprofitar 
millor els recursos econòmics de l’Institut, donant de baixa algunes partides. 
 
La Sr. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup s’abstendrà. Creu que tantes 
modificació de crèdit són conseqüència de la manca de planificació de l’ISSEM a més, 
vol saber si les baixes d’algunes partides d’esports com són el bàsquet o la motocròs són 
degudes a que no s’han realitzat o perquè no han esgotat tot el crèdit existent.  
Per acabar, demana un pressupost més clar ja que es modifica molt sovint i costa tenir 
una visió clara i general de la política social. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) està d’acord amb els arguments de la Sra. Rosselló i per tant 
no entén tantes modificacions de crèdits, considera que no és normal que els doblers del 
capítol set i quatre passin al capítol u de personal. 
 
Intervé el Sr. Serra explica que la planificació està feta com correspon, però que ens 
trobam pràcticament a final d’any i les partides s’han d’ajustar al màxim per treure un 
bon profit dels recursos econòmics. Contesta a la Sra. Bujosa que la gestió del 
pressupost és la correcta sobretot del capítol u de personal que ha sofert un augment ja 
que s’han dut a terme moltes més tasques i per això s’ha recuperat doblers d’altres 
capítols que havien quedat sense utilitzar. 
 
La Sra. Rosselló reitera els seus arguments sobre la falta de planificació i fa referència a 
les modificacions de les retribucions bàsiques del personal. 
 
El Sr. Serra reitera que la seva política pressupostària és l’adequada. 
 
S’aprova la proposta per desset vots a favor (PP,UM), i dotze abstencions (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 
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DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA  

 

PUNT 9.- PROPOSTA D'ACORD CONTRACTACIÓ PRÉSTEC 
EXERCICI 2005. 

Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del departament 
d'Economia i Hisenda: 

" Antecedents  

Atesa la necessitat de concertar un préstec de 22.000.000€, amb la finalitat de finançar 
les inversions previstes als capítols 6 i 7 del pressupost propi de despeses per a 2005. 
 
Atès l'informe tècnic de 17 de setembre de 2005 sobre les ofertes econòmiques 
presentades per les diferents entitats financeres, i essent la més avantatjosa pels 
interessos del Consell Insular de Mallorca, la presentada per l'entitat financera BBVA, 
aquest Conseller Executiu proposa al Ple de la Corporació la següent 

Proposta  

''1r.- Aprovar la contractació d'un préstec, a interès variable per import de VINT-I-DOS 
MILIONS D'EUROS ( 22.000.000,00€ ) amb l'entitat financera Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria ( BBVA ) NIF A48265169 , així com el projecte de contracte que s'adjunta a 
aquesta proposta, destinat a finançar els capítols 6 i 7 detallat a l'annex d'inversions del 
pressupost de despeses de 2005. 
 
Les característiques d'aquest préstec són les següents: 
 
- IMPORT: 22.000.000,00€ 
- Termini de reembossament: 12 anys - inclou 2 de manca - (amortització trimestral). 
- Tipus d'interès: Euribor trimestral + 0,05%  
- Comissió d'obertura: 0 € 
- Interessos demora: + 2% s/interès 
- Amortització anticipada: 0 € 

 
2n.- Facultar a l'Honorable presidenta perquè en nom i representació del Consell Insular 
de Mallorca, pugui firmar tots els documents que siguin necessaris per a dur a bon 
terme aquest acord." 
 

El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu Grup s’abstindrà ja que estan en contra de 
l’endeutament de la institució, encara que considera que l’expedient del préstec és   
correcte, comenta que és una abstenció en positiu. 
 
El Sr. Flaquer (UM) no entén la postura del Sr. Alemany i considera que la situació 
econòmica del Consell és immillorable, que el capital viu és de 115.000 M€ a més 
pensa que l’informe que han fet els tècnics està ben fet i que s’han aconseguit unes 
condicions del préstec molt bones. 
 
Intervé el Sr. Alemany. Contradiu el parer del Sr. Flaquer sobre la situació financera, 
recorda que al Ple anterior ja va explicar els motius de la disconformitat i afirma que 
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haurien de controlar més els capítols dos i quatre i que d’aquesta manera no faria falta la 
creació d’aquest nou préstec. 
 
El Sr. Flaquer assenyala que el préstec és necessari per poder realitzar diverses activitats 
i actuacions que l’equip de govern considera oportunes. 
 
S’aprova la proposta per desset vots a favor (PP,UM), i onze abstencions (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 
 

PUNT 10.- PROPOSTA D'ACORD EXPEDIENT DE DEPURACIÓ DE 
SALDOS CREDITORS I DEUTORS DELS EXERCICIS DE 1997 A 2004.  

 

Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del departament 
d'Economia i Hisenda: 

"Antecedents  

Vist l'expedient instruït per part de la Intervenció General, de depuració de saldos 
deutors i creditors corresponents als exercicis de 1996 a 2004 perquè representin la 
vertadera situació patrimonial de l'Entitat. 
 
Atès el que disposa la Base 44 de les d'execució del Pressupost de despeses de 2005 i 
l'informe de la interventora general de 24 d'octubre de 2005, el conseller que subscriu 
proposa que el Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió de Serveis Generals 
i Especial de Comptes, adopti el següent  

Proposta  

1)Aprovar inicialment l'expedient de depuració de saldos deutors i creditors 
corresponents als exercicis de 1996 a 2004 que es contenen en les relacions adjuntes 
pels motius que s'hi especifiquen. 
 
2) Publicar en el BOIB el present acord juntament amb la relació de tercers afectats als 
efectes de les reclamacions pertinents durant el termini de quinze dies hàbils 
comptadors des de la data de la publicació. 
 
3) Aquest expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el període 
d'exposició al públic no s'han presentat reclamacions; en cas contrari el Ple de la 
Institució disposarà d'un mes per resoldre-les i es consideraran denegades, en qualsevol 
cas, si no es resolen a l'acte d'aprovació definitiva. 
 
4) L'aprovació definitiva de l'expedient de depuració s'anunciarà al Butlletí Oficial de 
les Illes Balears." 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM-EN). Diu que celebra la depuració dels comptes, però 
comenta que s’abstendrà ja que no entén algunes de les actuacions com per exemple: un 
xec no cobrat per un restaurant en actiu, doblers perduts del MAP (Ministeri de 
Administracions Públiques) per manca de justificació, o l’operació fallida de la 
parcel·lació de la finca de l’Olivaret a Palma. També comenta que hi ha un saldo de 
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suport a la CAIB que al camps observacions conté dos interrogants i per tant no sap 
com entendre-ho. 
 
El Sr. Flaquer (UM) comenta que la depuració de comptes va ser una recomanació de 
l’informe de la Sindicatura de Comptes ara fa quatre mesos, que l’han realitzat els 
tècnics d’Intervenció i que suposa llevar partides que des de fa temps no s’han cobrat o 
pagat. Contesta al Sr. Alorda que fa més d’una setmana que té la documentació i que el 
temps és més que suficient per analitzar-ho. Diu que està content que pensin que 
aquesta depuració és una bona actuació encara que no entén perquè s’abstendran. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu Grup s’abstindrà, encara que estan d’acord 
amb les partides que s’han de donar de baixa. Comenta que miraran la documentació en 
calma en el període d’exposició pública i si n’hi ha alguna més a llevar ho proposaran i 
això podria canviar el vot en l’aprovació definitiva. 
 
El Sr. Flaquer afirma que confia amb l’equip tècnic d’intervenció i que totes les 
actuacions s’han estudiades degudament.   
 
El Sr. Alorda lamenta que no l’entenguin. Creu que el Sr. Flaquer no s’ha mirat tota la 
proposta, ja que conté un centenar d’expedients, encara que no tengui intenció de mirar-
los tots si que ha estat sorprès pels exposats anteriorment i li agradaria aclarir els dubtes, 
per tant no votarà a favor. 
 
El Sr. Flaquer contesta al Sr. Alorda que s’ha mirat tot l’expedient i s’ofereix a donar-li 
totes les explicacions necessàries. 
 
S’aprova la proposta per devuit vots a favor (PP,UM), i dotze abstencions (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 
 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI  

 

PUNT 11.- PROPOSTA D'ACORD PLA ESPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR DE LA SOLEDAT I POLÍGON DE LLEVANT. 

 

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

" Antecedents  

Vista la proposta de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric i el dictamen favorable del Consell Consultiu de les Illes Balears, 
s'eleva al ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d' 
 
ACORD  
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Primer.- D'acord amb el dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears núm. 
156/2005, de 30 d'agost, en el tràmit previst a l'article 132.3 del Reglament de 
Planejament Urbanístic, aprovar definitivament el Pla Especial de Reforma Interior del 
sector de «La Soledat» i «Polígon de Llevant», promogut per part de l'Ajuntament de 
Palma de Mallorca, tot subjectant-se a les següents prescripcions: 
 
1.- Atès el caràcter de Pla Especial autònom i no de desenvolupament del Pla General, 
queda incorporada dins l'articulat de les ordenances urbanístiques del Pla Especial la 
següent «Disposició addicional.- A l'entrada en vigor del present Pla Especial de 
Reforma Interior quedaran sense aplicació, pel que fa al seu objecte i àmbit físic 
d'ordenació, les determinacions del Pla General d'Ordenació Urbana, excepte en aquells 
aspectes no regulats en el pla especial, que seguiran essent d'aplicació». 
 
2.- En els supòsits en què s'hagi de completar o consolidar la urbanització de carrers que 
no es trobin inclosos dins l'àmbit d'alguna unitat d'actuació definida en el Pla Especial, 
s'aplicaran als beneficiaris contribucions especials o altre tipus de repercussió dels 
costos de les obres necessàries per aquelles finalitats que contempli la legislació 
urbanística. 
 
3.- Resta anul·lat el contingut dels articles 10.3, 17.10 i 26 de les ordenances 
urbanístiques del Pla Especial. 
 
4.- Seran d'aplicació a les zonificacions B, E i F0a contemplades en el Pla General i que 
es mantenen en el Pla Especial, els paràmetres urbanístics regulats per a les mateixes en 
el primer. Per als nous equipament EQ0f prevists en el Pla Especial, a banda de regular-
se pels paràmetres fixats en les normes urbanístiques Pla General, la seva edificabilitat 
màxima serà la que específicament s'assenyala a l'article 11 del Pla Especial. 
 
5.- Les referències que les ordenances del Pla Especial efectuen a determinats articles 
del Pla General d'Ordenació en la redacció conferida per les modificacions operades a 
les ordenances de l'instrument de planejament general, s'entendran efectuades als 
preceptes que resultin de l'aprovació del Text Refós del document, en elaboració en seu 
municipal. 
 
6.- Les actuacions previstes en el Pla Especial que afectin a l'àmbit de l'immoble 
conegut com a Ca'n Ribas es podran dur a terme prèvia la supervisió i autorització si 
pertoca de l'òrgan competent del Consell Insular de Mallorca en matèria de Patrimoni 
Històric. 
 
7.- S'haurà de procedir a elaborar un document refós de les determinacions que siguin 
aplicables les fitxes relatives als sistemes d'espais lliures, d'equipaments i de les unitats 
d'execució previstes previstes en el Pla Especial. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, en 
compliment de l'article 23.2 del Decret 24/2003, de 28 de març." 
 

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup s’abstindrà, explica que el Pla 
especial no és negatiu però que ja està reflectit en el Pla general de Palma i que el que 
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realment fa falta a la zona de la Soledad i polígon de Llevant és la redacció d’un Pla de 
rehabilitació integral i ni tan sols l’Ajuntament la iniciat. 
 
S’aprova la proposta per vint vots a favor (PP, PSM-EN, UM), i nou abstencions 
(PSOE, EU-Els Verds). 
 

PUNT 12.- PROPOSTA D'ACORD CORRECCIÓ D'ERRADA 
MATERIAL RELATIVA A L'EQUIPAMENT EQ0A/AS-P (76-12-P ) DEL 
MOLINAR, DEL PGOU DE PALMA.  

 

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

" Antecedents  

Atès l'expedient promogut per l'Ajuntament de Palma de Mallorca en relació a la 
correcció de l'error material detectat al PGOU relativa a l'equipament EQ0a/AS-P (76-
12-P) del carrer Golf de Biscaia del Molinar, de conformitat amb el dictamen de la 
Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en base al que disposa l'article 
105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de 
procediment administratiu comú, i vista la proposta de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, s'eleva al Ple del Consell Insular de 
Mallorca la següent proposta d' 
 
ACORD 
 
Atès l'expedient promogut per l'Ajuntament de Palma de Mallorca en relació a la 
correcció de l'error material detectat al PGOU relativa a l'equipament EQ0a/AS-P (76-
12-P) del carrer Golf de Biscaia del Molinar, de conformitat amb el dictamen de la 
Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en base al que disposa l'article 
105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de 
procediment administratiu comú, i vista la proposta de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, el Ple del Consell Insular de Mallorca 
acorda l'acceptació de la correcció proposada de l'error material produït i, en 
conseqüència procedir a la seva rectificació havent-se de procedir a la reducció de la 
superfície de sòl lucratiu D3x i un augment de la superfície de l'equipament de 907 m2 a 
1137 m2, quedant modificats per tant la fitxa del sistema i el plànol d'ordenació del sòl 
urbà L-23, tot procedint a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears." 
 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
 

PUNT 13.- PROPOSTA D'ACORD DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÈS 
CULTURAL, AMB CATEGORIA DE MONUMENT, A FAVOR DE 
L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE ROBINES, 
BINISSALEM. 
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Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del departament de 
Territori: 

" Antecedents  

A la vista que, mitjançant acord de data 18 de març de 2005, 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 de l'església parroquial de Santa 
Maria de Robines, Binissalem. 
 
A la vista que, mitjançant acord de data 22 de setembre 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 17 d'octubre de 2005, de la tècnica de la Secció Jurídico 
Administrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 17 d'octubre 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. Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de monument, l'església 
parroquial de Santa Maria de Robines, Binissalem, la descripció i la 
delimitació de la qual figuren als informes tècnics de 22 de febrer i de 28 de 
febrer de 2005, que s'adjunten i formen part integrant del present acord. 

 
II. Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa 
concordant.  
 
III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Binissalem i al Govern 
de les Illes Balears. 
 
IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el 
Butlletí Oficial de l'Estat i anotar-ho al Registre Insular de Béns d'Interès Cultural i 
comunicar-ho al Registre de Béns d'Interès Cultural de les Illes Balears per tal que es 
procedeixi a la seva inscripció, i a la vegada comuniqui al Registre General de Béns 
d'Interès Cultural de l'Estat les inscripcions i anotacions que es realitzin." 

 

S’aprova la proposta per unanimitat. 



 29

 

PUNT 14.- PROPOSTA D'ACORD DECLARACIÓ DE BÉ CATALOGAT 
A FAVOR DE L'ALJUB DES LLETERS, SON FERRIOL, PALMA.  

 

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

" Antecedents  

A la vista que, mitjançant acord de data 19 de gener de 2005, la Comissió Insular 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la 
incoació de l'expedient de declaració de Bé Catalogat a favor de l'aljub des Lleters, Son 
Ferriol, Palma. 
 
A la vista que, mitjançant acord de data 22 de setembre 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 17 d'octubre de 2005, de la tècnica jurídica del Servei de 
Patrimoni Històric. 
 
Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 17 d'octubre de 
2005. 
 
Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d'acord amb les 
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d'ACORD: 

Proposta  

I. Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Antonia Morro Barceló, d'acord 
amb l'informe jurídic del tècnic de la Secció Jurídica Administrativa de 28 de juliol de 
2005. 
 
II. Declarar com a Bé Catalogat l'Aljub des Lleters, Son Ferriol, la descripció i la 
delimitació del qual figuren a l'informe tècnic de 13 de gener de 2005 que s'adjunta i 
forma 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 s'ha d'anotar al 
Catàleg Insular de Patrimoni Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat 
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Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General 
del Patrimoni Històric de les Illes Balears . 
 
V. Aquest acord s'ha de comunicar als interessats, a l'Ajuntament de Palma i al Govern 
de les Illes Balears. 
 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
 

PUNT 15.- PROPOSTA D'ACORD DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÈS 
CULTURAL A FAVOR DE LA BIBLIOTECA MARCH (PÚBLICA), 
SITUADA AL PALAU MARCH, PALMA. 

 

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

" Antecedents  

A la vista que, mitjançant acord de data 23 de juliol de 2004 i la rectificació de 22 
d'octubre 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 de la Biblioteca March (pública), situada al Palau March, Palma.  
 
A la vista que, mitjançant acord de data 22 de setembre 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 17 d'octubre de 2005, de la tècnica de la Secció Jurídico 
Administrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 17 d'octubre 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 presentades per la Fundació Bartolomé March Servera 
d'acord amb l'informe tècnic de 14 de febrer de 2005. 
 
II. Declarar com a Bé d'Interès Cultural la Biblioteca March (pública), situada al Palau 
March de Palma, la descripció del qual figura a l'informe tècnic de 10 de juny de 2004 
que s'adjunta i forma part integrant del present acord. 
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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 Butlletí 
Oficial de l'Estat, 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 la proposta per unanimitat. 
 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL  

 

PUNT 16.- PROPOSTA D'ACORD APLICACIÓ DE ROMANENTS DEL 
PLA D'OBRES I SERVEIS DE 2005  

 

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

" Antecedents  

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 7 de març de 2005, va aprovar 
definitivament el Pla d'obres i serveis per a l'any 2005. El punt 5é. d'aquest acord 
disposa: 
 
"5é.- D'acord amb l'article 6 del R. Decret 835/2003, de 27 de juny, el Pla 
Complementari per aplicar els romanents que es puguin originar de la contractació de 
les obres del Pla correspondrà a les obres previstes a l'anualitat de l'any 2006 del Pla 
Plurianual. En tot cas, els romanents de la subvenció del MAP que es produeixin com a 
conseqüència de la contractació del Pla d'Obres i Serveis s'aplicaran d'acord amb el que 
preveu l'article 15 del R. Decret 835/2003, de 27 de juny."  

Proposta  

1.- Aplicar els romanents de les baixes produïdes per l'adjudicació de les actuacions del 
Pla d'obres i serveis de 2005 aprovat per acord del Ple de dia 7 de març de 2005 a les 
obres i serveis que figuren en l'annex I d'aquest acord. Aquests romanents es finançaran 
amb càrrec a la partida 65.51800.76200 del vigent pressupost 2005. 
 
2.- L'adjudicació de totes aquestes actuacions s'ha de realitzar abans de dia 1 de 
desembre de 2005 i han de restar finalitzades abans de dia 1 de novembre de 2006. 
 
3.- Comunicar al Ministeri per a les Administracions Públiques l'anterior aplicació de 
romanents." 
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S’aprova la proposta per vint-i-sis vots a favor (PP, PSM-EN, PSOE, UM), i dues 
abstencions ( EU-Els Verds). 
 
 

PUNT 17.- PROPOSTA D'ACORD D'UN NOU CONVENI AMB 
L'AJUNTAMENT D'ARTÀ PER A LA REALITZACIÓ DE L'OBRA:  
"RENOVACIÓ ABASTAMENT I SANEJAMENT"  

 

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

" Antecedents  

El dia 12 de juny de 2002 es va signar un conveni amb l'Ajuntament d'Artà per dur a 
terme les obres: ''Renovació abastament i sanejament'' en quatre anualitats 2002-2003-
2004-2005. Per acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 7 d'abril de 2003 es va 
modificar el conveni esmentat per renúncia de l'Ajuntament d'Artà a les anualitats 2002 
i 2003. El conveni va quedar amb les següents anualitats: 
 
ANY PRESSUPOST APOR. CONSELL APOR. AJ. ARTÀ 
2004 601.012,10 420.708,47 180.303,63 
2005 601.012,10 420.708,48 180.303,62 
 
Atès que l'Ajuntament d'Artà, mitjançant escrit de data 28 de juny de 2005, ha sol·licitat 
la modificació del Conveni vigent, en el sentit d'ampliar-lo a quatre anualitats i passar 
l'anualitat de l'any 2004 al 2008. 
 
Atès que l'Ajuntament d'Artà, per mitjà d'escrit de data 16 de setembre de 2005, també 
ha renunciat a les subvencions de les anualitats de 2004 i 2005 previstes a l'anterior 
conveni i ha sol·licitat la signatura d'un nou conveni a quatre anys: 2005, 2006, 2007, i 
2008.  

Proposta  

1.- Acceptar la renúncia de l'Ajuntament d'Artà al conveni signat amb el Consell de 
Mallorca amb data 12 de juny de 2002 modificat per acord del Ple de data 7 d'abril de 
2003, i, en conseqüència, per mutu acord entre les parts anul·lar i deixar sense efecte 
aquest conveni i aprovar-ne un de nou que s'adjunta entre el Consell de Mallorca i 
l'Ajuntament d'Artà per a la realització de les obres: ''Renovació abastament i 
sanejament''. 
 
2.- En aplicació del que preveu l'apartat 5 de l'article 174 del R. Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, autoritzar elevar els percentatges de l'apartat 3 de l'article abans esmentat 
respecte de les aportacions del Consell de Mallorca a favor de l'ajuntament d'Artà 
previstes en aquest acord. 
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3.- Autoritzar i disposar una despesa plurianual a favor de l'ajuntament d'Artà per un 
import màxim d'un milió sis-cents vuitanta-dos mil vuit-cents trenta-tres euros amb 
vuitanta-nou cèntims (1.682.833,89 euros) d'acord amb les condicions del punt següent. 
4.- El finançament de l'obra: ''Renovació abastament i sanejament'' que quedarà reflectit 
al nou conveni serà el següent:  
 
ANY PRESSUPOST APORT. CIM APORT. AJUN. 
2005 601.012,11 420.708,47 180.303,64 
2006 601.012,11 420.708,47 180.303,64 
2007 601.012,10 420.708,47 180.303,63 
2008 601.012,10 420.708,48 180.303,62 
TOTAL 2.404.048,42 1.682.833,89 721.214,53 

 

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

INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA   

 

PUNT 18.- PROPOSTA D'ACORD BAIXA DEL CONSORCI "PANGEA-
ARCO DEL MEDITERRANEO" 

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

" Antecedents  

El Ple del Consell de Mallorca mitjançant acord de data 15 de setembre de 2003 aprovà 
la constitució de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca (l'INSTITUT ), 
l'objecte fonamental del qual és, d'acord amb l'article 2.1 dels Estatuts de l'INSTITUT 
(BOIB núm. 133, de 23/09/2003) l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les 
competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis 
socials i esports, entre les quals hi figuren les atribuïdes per la llei a que s'ha fet esment 
a l'encapçalament. 
 
D'acord amb la DA segona dels seus estatuts, l'Institut es subrogà en tots els drets i 
obligacions del Consell de Mallorca relatius als serveis i competències atribuïts a 
aquest. 
 
En data 22 de novembre de 2002 el Ple del Consell de Mallorca aprovà la incorporació 
del Consell de Mallorca al Consorci ''PANGEA-ARCO DEL MEDITERRANEO'' 
l'objectiu de la qual és la cooperació intercomunitària, i que es destina, segons els seus 
estatuts, a desenvolupar programes per atendre les necessitats socials i ocupacionals, a 
les actuacions integrals amb immigrants, a aconseguir la plena inserció professional, i a 
fer campanyes contra la intolerància, el racisme i la xenofòbia.  
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Atès que, quan el Consell de Mallorca tramità la seva incorporació al consorci es 
realitzà amb l'objectiu primordial de que CONSORCIO PANGEA ARCO DEL 
MEDITERRANEO canalitzés una sèrie d'ajudes procedents de la Comunitat Europea, 
en concret les emmarcades en el programa Equal, i de les que, mitjançant la 
incorporació al consorci, havia de ser beneficiari l'illa de Mallorca. Aquests objectius ja 
han estat assolits per la qual cosa la pertinença del Consell de Mallorca a aquest 
consorci ha perdut la seva finalitat. 
 
Atès que l'article 32 dels Estatuts del Consorci PANGEA ARCO DEL 
MEDITERRANEO preveuen que ''Cada una de las entidades consorciadas podrá 
separarse del Consorcio, siempre que preavise al propio Consorcio con un mínimo de 
seis meses de antelación, que se encuentre al corriente de sus obligaciones y 
compromisos anteriores y que garantice el cumplimiento de los pendientes''. 
 
Atès que s'han tramitat les corresponents aportacions a favor de CONSORCIO 
PANGEA ARCO DEL MEDITERRANEO, amb CIF G97064307. 
 
Es proposa al Ple del Consell de Mallorca, amb el dictamen previ de la Comissió 
Informativa, l'adopció de l'acord següent:  

Proposta  

Comunicar al Consorci PANGEA ARCO DEL MEDITERRANEO la voluntat del 
Consell de Mallorca de separar-se del consorci, d'acord amb el que preveu l'article 32 
dels seus Estatuts." 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia la abstenció del seu Grup ja que no entén la 
baixa del Consorci, creu que els objectius de l’esmentat Consorci són molt interessats ja 
que realitzen campanyes sobre la immigració, xenofòbia i altres. 
 
La Sra. Canyelles (PSM-EN) demana també una explicació de la baixa ja que creu que 
tan sols és una excusa. 
 
El Sr. Serra (PP) explica que l’ISSEM ha d’estar representat allà on faci falta pel tal 
d’aconseguir informació per millorar socialment, en que succeeix és que aquest 
Consorci al qual rep dotze mil euros  no s’obté res a canvi, engany que ni tan sols s’han 
reunit, es per això que s’ha decidit donar-se de baixa amb el recolzament d’un informe 
tècnic de l’Institut i d’aquesta manera poder invertir aquests doblers d’una altra manera 
més efectiva. Comenta que si Pangea millores les contraprestacions l’Institut es tornaria 
a abonar al Consorci. Comenta que s’han informat que des de la Unió Europea volen 
crear un foro similar dins l’àmbit del mediterrani de caràcter virtual i presencial i faran 
el seu seguiment per si cal prendre-hi part. 
 
S’aprova la proposta per desset vots a favor (PP, UM), i dotze abstencions (PSOE, 
PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
MOCIONS. 
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PUNT 19.-  MOCIÓ DEL GRUPS DE CONSELLERS DEL PSOE, PSM-EN 
I EU-EV EN DEFENSA DE L'ÚS DEL DOMINI PÚBLIC. 
 
Es dóna compte de la següent moció de data 26-10-05 (núm. Registre entrada 25371): 
 
"El gaudi dels béns de domini públic d’ús públic és un dret ciutadà garantit per 
l’ordenament jurídic, amb una rellevant influència sobre la protecció de béns i principis 
de primer ordre com són, entre d’altres, l’accés i gaudi del medi natural i del patrimoni 
o la llibertat de circulació.  
 
Això no obstant, el procés de parcel·lació de l’illa i l’omnipresència dels usos de lleure, 
han suposat una pressió creixent per preservar la privacitat de tots els espais. I, per altra 
banda, l’increment notable en l’accés als béns de domini públic, també amb finalitats de 
lleure, per part de la població i per usos turístics, ha provocat nous conflictes, apareixent 
traves a l’exercici del dret de pas i gaudi i, fins i tot, qüestionant-se, o desafiant, la 
titularitat de béns d’ús públic. 
  
En concret, en la zona de domini públic marítim-terrestre sovint entren en conflicte 
l’apropiament privat i el dret a l’ús públic, el resultat és que la volta a Mallorca a peu 
pel litoral troba obstacles que desafien la legalitat vigent.  
 
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.  
 
Per altra banda, també ha augmentat la conflictivitat per transitar pels camins públics 
mallorquins. Una situació agreujada per l’escassa cura que han tengut les 
administracions locals en acreditar la titularitat d’aquesta important xarxa viària, atès  
 
l’ús pacífic de manera consuetudinària i la tradicional innecessarietat d’inventariar els 
béns de domini públic d’ús públic.  
 
Fins i tot en el cas de camins inventariats, no hi ha la fermesa suficient per defensar-ne 
la titularitat. Així, l’ajuntament de Manacor està permetent el tancament de camins que 
figuren a l’inventari de “camins i camades d’ús públic” aprovat pel Ple de dia 4 de juny 
de 2001 (per unanimitat), amb polèmiques públiques com la del camí de Es Fangar o 
l’accés a Cala Varques. 
 
Del que no hi ha dubte és de la importància paisatgística i patrimonial dels camins i 
itineraris,  del seu interès com a atractiu turístic i per a la pràctica de l’excursionisme i 
altres tradicions populars com el pelegrinatge. 
 
Tampoc en aquest cas el Pla Territorial va tenir prou esment a la necessitat de regulació, 
inventari i protecció dels camins i itineraris, una mancança greu tenint present els 
conflictes existents i que molts de camins transcorren per varis termes municipals i, per 
tant, és convenient una visió i fins i tot una intervenció supramunicipal.  
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Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca adopta els següents 
 
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 marítim-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 Pla inclourà un inventari de camins i itineraris d’interès general 
amb una normativa general d’ús i gestió, en concret, sobre la intervenció del Consell en 
tots aquells camins que transcorrin per varis termes municipals. 
 
Tercer.- El govern insular estudiarà tots els punts de la costa mallorquina i els camins i 
itineraris on el dret de pas públic resulti conflictiu i impulsarà les mesures pertinents per 
remoure els obstacles al seu exercici.  

En aquest sentit, crearà un equip multidisciplinar en defensa dels béns de domini 
públic a fi d’assessorar els ajuntaments i emprendre les accions administratives i 
judicials escaients per garantir l’ús públic del domini públic.  

En concret, el Consell de Mallorca insta l’ajuntament de Manacor a defensar 
amb fermesa l’ús públic dels camins inclosos en el seu inventari de “camins i camades 
d’ús públic” aprovat definitivament per l’ajuntament Ple el 4 de juny de 2001. 
 
Quart.- Instar el Govern de les Illes Balears a elaborar la normativa escaient, projectes 
de lleis i plans d’ordenació del litoral, per garantir millor el lliure accés a les zones 
demanials i el dret a l’ús públic."  
 
 
El Sr. Rubio (PP) comenta que per una qüestió d’ordre, vol constatar que aquesta moció 
ja va ser debatuda i votada al passat Plenari, i que per tant, la institució ja s’ha 
pronunciat, creu que el millor seria que es retirés la moció. 
 
La presidenta demana al secretari general si és vera que el Reglament no permet votar 
una qüestió dues vegades. 
 
El secretari respon que el Reglament no diu res al respecte, però, per lògica, si ja s’ha 
votat no s’ha de tornar a fer, tan sols si esdevinguessin circumstàncies especials. La 
moció es va debatre i votar amb els requisits que determina la normativa al respecte. 
Únicament en aquells casos en què és necessària una majoria qualificada es permet una 
segona votació quan no es produeix el quòrum necessari, ja que es considera que no hi 
ha hagut acord a la primera votació. 
 



 37

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) assegura que el PP hauria de haver-ho dit a la Junta de 
Portaveus i que ara no és el moment ja que està inclòs a l’ordre del dia, en tot cas 
considera que la retirada de la moció l’haurien de fer els proposants de la mateixa. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) creu que la decisió d’una generació s’ha de poder tornar a 
debatre, també explica que per cortesia parlamentària quan en una votació falta algun 
membre surt de la sala un representant del grup que té tots els seus membres. Repeteix 
els arguments de la Sra. Rosselló sobre la Junta de Portaveus i remarca que si la retiren 
es quedaran sense aquest punt i sense substitut. Reconeix que aquest punt ja s’ha 
debatut però que faltaven dos consellers i demana fer una breu intervenció i repetir la 
votació. 
 
Intervé el Sr. Bonet. Recorda que la moció ja ha passat per Junta de Portaveus i que està 
a l’ordre del dia, diu que no entén perquè tenen tanta por que es repeteixi, es suma a la 
proposta del Sr. Alorda de fer una petita intervenció i  repetir la votació. 
 
El Sr. Rubio insisteix en què la moció és idèntica i que ja va ser votada, comenta que el 
seu Grup no participarà en el debat si és dur a terme. Creu que tornar a debatre mocions 
crea una inseguretat democràtica que afecta a la ciutadania, per això torna a demanar la 
retirada de la moció. 
 
La presidenta creu que el Sr. Rubio té raó i comenta que no es va debatre la passada 
generació sinó al passat Plenari, que a més hi ha altres precedents com el de la carretera 
de Manacor que es va seguir el mateix criteri i es va retirar de l’ordre del dia, per tant 
retira la moció. 
Afegeix que si algun del grups proposants vol incloure una altra moció de les que hi ha 
per urgència ho pot fer sense cap problema. 
 
 
 
PUNT 20.- MOCIÓ DEL GRUPS DE CONSELLERS DEL PSOE, PSM-EN 
I EU-EV SOBRE AMPLIACIÓ DEL PORT ESPORTIU DE 
S'ESTANYOL. 
 
Es dóna compte de la següent moció de data 27-10-05 (núm. Registre entrada 25372): 
 
"S’ha reanudat la tramitació del projecte d’ampliació del port esportiu del Club Nàutic 
de s’Estanyol (Llucmajor). És una ampliació enorme que suposa créixer en 275 nous 
amarraments i una escullera de 760 metres lineals (360 dels quals perpendiculars a la 
costa).  
 
El projecte vulnera diversos aspectes de la llei 10/2005, de 21 de juny de ports de les 
illes balears, la llei d’espais naturals de 1991 (ja que part de la zona afectada és ANEI), 
la directiva 92/43/CEE d’hàbitats, diversos articles de la llei 5/2005, de 26 de maig, per 
a la conservació dels espais de rellevància ambiental, i afecta una zona declarada Zona 
d’Especial Protecció per a les Aus, tal i com s’ha documentat en les al·legacions 
presentades durant la informació pública de l’estudi d’avaluació simplificada d’impacte 
ambiental. 
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L’execució de les obres comportaria la destrucció de 4 ha de praderia de posidònia, un 
impacte brutal sobre el paisatge i el medi ambient, amb l’agreujament de la salinització 
de les aigües del Migjorn, amb repercussions sobre el Parc Nacional de Cabrera, i 
contribuirà a augmentar la pressió urbanística sobre un litoral ja saturat 
 
Així doncs, cal replantejar el projecte a fi de conciliar les necessitats de l’entitat 
sol·licitant (el club nàutic de s’Estanyol) amb la protecció del medi ambient, i adaptat a 
la normativa vigent. 
 
Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca adopta el següent 
 
Acord 
 
Instar al Govern de les Illes Balears a denegar el projecte de macro-ampliació del port 
esportiu del Club Nàutic de s’Estanyol (Llucmajor) actualment en tramitació per 
contravenir la normativa vigent i per les negatives conseqüències medi ambientals que 
se’n poden derivar." 
 
 
Presenta la moció la Sra. Rosselló (EU-Els Verds). Explica que s’ha reanudat la 
tramitació del projecte d’ampliació del port esportiu, que el projecte inicial de 1995 va 
ser dut als jutjats pels veïnats i fa poc s’ha conegut la sentència dels tribunals contra 
l’ampliació del port. Considera molt greu la reanudació de l’ampliació per diversos 
motius. En primer lloc pel fet de la creació de més de 285 nous amarraments. En segon 
lloc per l’augment de l’escullera que tendrà un gran impacte ja que la superfície actual 
creix cinc vegades. En tercer lloc perquè vulnera la legislació autonòmica i també 
l’europea;  segons la Llei espais naturals (LEN) no està permès construir dins una Àrea 
Natural d’Especial Interès (ANEI) i a més la nova escullera es troba dins una zona 
protegida per distintes directives europees, la zona de la nova escullera està declarada 
Lloc d’Interès Comunitari (LIC) i Zona Especial de Protecció d’Aus (ZEPA). En quart 
lloc perquè segons el propi estudi d’impacte ambiental constata que matarà una praderia 
de posidònia, afegeix a més que és una reserva marina protegida i que es troba molt 
propera al Parc Nacional de Cabrera i a la zona d’es Trenc. Per acabar recorda que el 
govern de la CAIB forma part d’un projecte, juntament amb la Unió Europea, per a la 
conservació de la posidònia i que per tant cal protegir aquest entorn. 
Per tot això demana denegar el projecte que a més va contra la normativa vigent, també 
considera que el Consell de Mallorca hauria de constatar que l’ampliació vulnera la llei i 
té conseqüències ambientals molt negatives. 
 
Intervé el Sr. Alorda (PSM-EN). Comenta que la moció és conjunta i que per tant està 
d’acord amb els arguments de la Sra. Rosselló, afegeix que li agradaria conèixer el parer 
de l’equip de govern sobre aquest tema, ja que sembla difícil aclarir el seu 
posicionament, assenyala que ni tan sols li han passat l’informe fet pel CIM. Afirma que 
els veïnats de la zona perdran qualitat de vida i que és inadmissible que es privatitzi el 
moll. 
Reitera la petició de l’informe i la necessitat de posicionament del govern del CIM. 
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El Sr. Quetglas (PSOE) explica que aquest estiu es va posar a exposició pública la 
remodelació del port amb un estudi d’impacte ambiental i un de dinàmic i litoral a més 
del projecte d’ampliació. Comenta que l’aprovació de l’ampliació que va fer el govern 
de la CAIB va ser declarada nul·la per sentència judicial perquè l’estudi d’impacte 
ambiental  no s’ajustava a la superfície actual sinó que era del projecte anterior. Per altra 
banda el CIM té competències d’ordenació del territori i el Pla territorial remet al Pla 
director sectorial de ports però la nova Llei de ports de la CAIB elimina els Plans 
directors sectorials i per tant el govern ens ha llevat la capacitat real d’actuar. Considera 
que el Consell de Mallorca ha de reaccionar i reivindicar les seves competències al 
respecte. També pensa, igual que la Sra. Rosselló i Sr. Alorda, que l’ampliació és 
il·legal ja que es preveu la construcció dins una zona ANEI i aquesta operació està 
prohibida per la LEN. 
 
El Sr. Puche (PP) contesta a la Sra. Rosselló que no és una reanudació del tràmits sinó 
que és la continuació de la tramitació i que les conseqüències no seran dolentes sinó tot 
el contrari ja que produiran riquesa i turisme de qualitat. Respon al Sr. Quetglas que si 
el Consell no té competències en ports esportius és per culpa del Pacte de Progrés que 
no les va transferir, comenta a favor de l’ampliació que la mitjana d’amarraments a les 
Illes és de 264,4 i la de Catalunya és de 591,4. Reitera que aquesta activitat genera 
riquesa i afirma que l’ampliació no vulnera la Llei de ports, ja que aquesta preveu, a la 
disposició transitòria tercera, que els projectes que es troben en tramitació es realitzaran 
segons el previst amb la llei vigent en el moment del seu inici, i que, a més, no es va fer 
cap esmena a aquesta disposició en el Parlament. Demana al Sr. Quetglas que no faci 
aquesta cara tan estranya, ja que el que diu és veritat. 
 
El Sr. Vicens (UM) comenta que el Consell de Mallorca ha fet el que preveu la Llei 
nova de ports al respecte, un informe, assegura que el Sr. Quetglas ha fet una bona 
anàlisi, tant jurídica com tècnica, de la situació. Contesta a la Sra. Rosselló que el tema 
és tècnic i per tant es tracta de saber si el projecte s’adapta o no la legislació, per altra 
banda creu que el Sr. Alorda ha fet una intervenció poc clara i li respon que si vol algun 
tipus d’informació el que ha de fer és desplaçar-se a les dependències i demanar-la, com 
la resta dels grups. 
 
A continuació explica el contingut de l’informe. En primer lloc parla de la reforma del 
port que és de substancial ja que amplia més d’un trenta per cent ( passa de 14.000m2 a 
40.000 m2), en segon lloc diu que afecta una zona ANEI, la Marina de Llucmajor, i que 
per tant infringeix la Llei d’Espais Naturals; en tercer lloc aquesta zona es troba definida 
dins el Pla territorial de Mallorca (PTM) com a zona d’alta protecció  (plànol 724). 
Comenta que aquest informe desfavorable ja ha estat enviat al govern de la CAIB i tal 
com preveu la nova Llei de ports s’obrirà un període de consultes per tal de resoldre les 
discrepàncies. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) torna a afirmar que l’ampliació vulnera el PTM i la 
LEN, creu que és important la realització de l’informe encara que, per desgràcia, no és 
ni preceptiu ni vinculant. Recorda que aquest projecte es va iniciar ara fa quinze anys i 
que té un gran impacte ambiental i que en aquests moments s’ha agreujat. Reitera els 
arguments del Sr. Alorda sobre la necessitat de posicionament el Consell. 
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El Sr. Alorda (PSM-EN) respon al Sr. Vicens que si la intervenció ha estat confosa és 
conseqüència del succeït al punt anterior amb la retirada de la moció, la qual cosa l’ha 
trasbalsat considerablement. Assegura que per ell una opinió del Consell de Mallorca no 
és un informe tècnic sinó una declaració formal feta al Plenari i sobretot es reflecteix a 
la votació, per altra banda, està content que l’informe sigui contundent, espera que no 
sigui com el cas de la Real on el CIM ha emès l’informe negatiu però així i tot ha 
realitzat tots els tràmits per a la construcció de l’hospital. 
 
El Sr. Quetglas contesta al Sr. Puche que ell ha dit que la Llei de ports és una agressió 
competencial al Consell i no que el projecte vulnera la Llei, ni les disposicions. Reitera 
que el projecte infringeix la LEN i que és un fet que es constata fàcilment mirant els 
mapes. 
 
El Sr. Puche afirma rotundament que la moció presentada és completament falsa i que 
no vulnera la Llei de ports nova, ja que la disposició transitòria tercera ho permet, creu 
que pel que fa a les altres lleis els serveis jurídics diran la seva quan correspongui.  
 
El Sr. Vicens contesta al Sr. Alorda que ell fa el que diu la Llei de ports i repeteix el que 
preveu la llei en cas de discrepàncies. Considera que no és un debat polític ja que és un 
fet que l’ampliació es troba dins un ANEI i que vulnera la LEN. 
 
Es rebutja la moció per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra ( PP, UM). 
 
 
PUNT 21.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DE PSOE SOBRE LA 
CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA 
TERRITORIAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció de data 27-10-05 (núm. Registre entrada 25387): 
 
"Actualment són moltes les associacions o moviments integrats per ciutadans de l’illa 
de Mallorca que s’han creat aquests dos darrers anys amb l’objecte d’expressar la seva 
opinió entorn a distints projectes que es duen a terme en aquesta illa. Tots aquests 
projectes estan relacionats amb l’ús del territori o altres qüestions urbanístiques. Aquest 
nou fet expressa sens dubte que les  opìnions d’aquests ciutadans no es veuen de cap 
manera reflectides a les polítiques territorials i urbanístiques que es duen a terme i són 
l’expressió d’una alarma social que dia a dia s’engrandeix. 
 
En aquest sentit, el Grup Socialista proposà al Debat de Política General d’aquest 
Consell la creació d’una Comissió participativa de la ciutadania pel seguiment de 
l’execució del Pla Territorial, i aquesta va ser acceptada pel Ple. Han passat mesos i 
aquesta Comissió no s’ha creat. 
 
És per tot això, que el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta 
pel seu debat al proper Ple de la institució la següent  MOCIÓ: 
 



 41

El Ple del Consell acorda la creació d’una Comissió de Seguiment del Pla Territorial 
amb participació ciutadana i l’elaboració del Reglament de participació pertinent." 
 
 
El Sr. Alomar (PSOE) comenta que la creació de la Comissió de Seguiment del Pla 
territorial es va aprovar al Ple de gener del 2005 i que encara no s’ha constituït.  Per 
tant, considera necessari la creació d’aquesta per diversos motius, en primer lloc per 
raons d’oportunitat ja que s’ha creat una alarma social important sobre temes urbanístics 
i territorials que va donar lloc a un concert manifestació a Santa Maria el qual  va moure 
un nombre significatiu de persones, en segon lloc comenta que ja coneixem l’altre 
model territorial proposat similar al de Marbella que imposa la creació de riquesa a la 
protecció del paisatge,  demana al PP que si ho considera oportú canviarà el text de la 
moció per no repetir-se i substituir-lo per “el Ple del Consell de Mallorca acorda fer 
complir l’acord del Ple de gener de 2005 sobre la creació de la Comissió de Seguiment 
del Pla territorial”. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) creu que és important la creació urgent de la Comissió 
de Seguiment i que a més es va acordar al Debat de Política General, pensa que hi ha 
molta gent preocupada pel creixement urbanístic i creu que aquestes plataformes 
haurien d’estar representades dins la Comissió ja que ens trobam dins un país 
democràtic i la ciutadania té dret a intervenir-hi. Per acabar afirma que la illa està molt 
malmenada i que la situació és greu i que caldria ser valents i fer una política de 
protecció ferma a llarg termini. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) considera que el Pla territorial sempre ha estat molt criticat i 
que realment hi ha molta gent preocupada pel desmesurat creixement urbanístic i 
ocupació del territori, pensa que aquestes plataformes haurien de poder estar 
representades a les institucions. 
 
El Sr. Vicens (UM) pensa que seria bo crear la comissió, però té dubtes seriosos sobre 
els membres socials que l’han d’integrar. Comenta que amb les converses mantingudes 
amb el PSOE la composició va quedar mínimament definida i era similar a l’anterior 
comissió creada pel Pacte de Progrés, per tant no creu necessari incloure les esmentades 
plataformes i associacions.  
 
Intervé el Sr. Alomar (PSOE). Reitera els seus arguments sobre la necessitat urgent de 
crear la comissió. Contesta al Sr. Vicens que està d’acord amb la composició de la qual 
parlaren en el seu moment i que creu que s’hauria de convocar el més aviat possible per 
així començar a fer-hi feina. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) contesta al Sr. Vicens que fa onze mesos que s’hauria 
d’haver creat la comissió i que el problema és que el govern del CIM no l’ha creada 
encara. Comenta que està disposada a parlar de la composició i creu que tots els 
ciutadans i organitzacions civils han d’estar representats, també demana al Sr. Vicens 
que no ridiculitzi a les associacions cíviques que a més tenen el dret a ser escoltades. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) contesta al Sr. Vicens que està d’acord amb la creació de la 
comissió amb els membres dels grups polítics però també creu necessari que estiguin 
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representades aquestes plataformes. Afirma que les plataformes estan legalment 
constituïdes i que ja estan representades a la Ponència de Patrimoni sense representar 
cap tipus de problema. 
 
El Sr. Font (PP) entén que hi ha dues propostes, una la presentada per EU-Els Verds i 
PSM-EN i l’altra recolzada per UM i PSOE. Anuncia que el seu Grup votarà a favor de 
la segona proposta i accepta la modificació proposada pel Sr. Alomar sobre el text. 
 
El Sr. Vicens (UM) demana un descans per parlar amb el Sr. Alomar de la composició i 
contesta a les Sres. Bujosa i Rosselló que no ha volgut ridiculitzar a cap associació, el 
que volia dir és que no pensa canviar la composició de la comissió i mantenir les 
organitzacions ja representades en l’anterior comissió. Torna a repetir que si la comissió 
té els mateixos membres que l’anterior no hi haurà cap problema. 
 
El Sr. Font (PP) demana cinc minuts de recés per aclarir la proposta del PSOE sobre els 
membres que l’integraran. 
 
El Sr. Nadal (UM) anuncia els recés per cinc minuts. 
 
El Sr. Nadal (UM) reprèn la cessió. 
 
El Sr. Alomar (PSOE) proposa la nova redacció de la moció: “El Ple del Consell de 
Mallorca acorda la creació de la Comissió de Seguiment del Pla territorial amb els 
següents termes: primer la composició serà la mateixa que l’anterior comissió de 
seguiment, segon es podran convocar entitats socials a petició dels grups polítics, tercer 
hi haurà un informe anual que es presentarà al Ple del Consell i quart les reunions seran 
semestrals. 
 
S’aprova la proposta per vint-i-dos vots a favor (PP, PSOE,UM), i tres abstencions ( 
PSM-EN, EU-Els Verds).  
 
 
PUNT 22.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DE PSOE SOBRE 
MODIFICACIÓ DEL PLA TERRITORIAL I CESSIÓ A L'IBAVI DE 
TERRENYS. 
 
Es dóna compte de la següent moció de data 27-10-05 (núm. Registre entrada 25046): 
 
"Un dels problemes més greus que tenen els joves de Mallorca en concret i els 
mallorquins amb un nivell més baix de renda en general, es l’habitatge. 
El problema de l’habitatge existent a tot l’estat s’agreuja a Mallorca ja que, al ser una 
illa amb un territori limitat i molt sensible, les polítiques de respecte i equilibri 
territorial fan imprescindible un control estricte en el creixement urbanístic. 
Juntament amb altres fenòmens, el fet de no poder dissenyar un urbanisme que 
contempli la diferència entre primeres i segones residències dificulta poder 
compatibilitzar  el respecte amb el medi ambient i el preu assequible de l’habitatge. 
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El problema de l’habitatge no es pot deixar en mans del lliure mercat i per tant és 
irrenunciable que totes les institucions públiques prenguin mesures per garantir un 
habitatge digne per tots els nostres ciutadans. 
El Consell de Mallorca com a Govern de Mallorca té l’obligació d’impulsar polítiques 
d’habitatge. No es pot entendre com la institució que té les competències socials i 
d’ordenació de territori no hagi pres a hores d’ara cap mesura per facilitar l’accés a 
l’habitatge de tots els col·lectius que tenen dificultats per accedir-hi, i molt en concret, 
els joves que necessiten el seu primer habitatge. 
Es per això que el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA  proposa al 
Ple d’aquesta institució l’adopció del següent acord: 
 
1. El Consell de Mallorca modificarà el Pla Territorial de Mallorca per introduir-hi 
vinculacions a l’ús d’habitatge a preu taxat en el creixement previst, així com en el sol 
vacant. 
 
2. El Consell de Mallorca cedirà a l’IBAVI els terrenys que recentment es desafectaren 
al costat del Psiquiàtric." 
 
 
Presenta la moció el Sr. Alemany (PSOE). Comenta que un dels problemes més 
importants que té la ciutadania és la manca d’habitatges i l’elevat preu. Pensa que una 
opció podria ser la declaració d’habitatges de primera residència i de segona, encara que 
reconeix que fa mal aclarir el seu ús, per això considera més oportú la figura dels 
habitatges de protecció oficial (HPO) controlats per una institució pública i dirigits als 
col·lectius més necessitats, els joves. Creu que és possible regular el creixement del sòl 
i, a la vegada, protegir el territori. Pensa que una iniciativa factible seria cedir els 
terrenys del Consell a l’IBAVI i una altra més complexa que es modifiques el PTM i 
vincular el creixement a l’ús d’HPO. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) dóna suport al PSOE, creu que podrien fer com en el 
Pla territorial de Menorca que inclou un tant per cent del creixement per la creació 
d’HPO. Pensa que la ciutadania té dret a tenir un habitatge digne i que les institucions 
s’han d’implicar, considera que el Govern de la CAIB no ha fet prou amb l’Hipoteca 
Jove, i que el CIM pareix que no fa res, per altra banda els ajuntaments no tenen 
terrenys per dur-ho a terme, per tot això, entén que el Consell hauria de cedir els 
terrenys a l’IBAVI com  ja ha demanat altres vegades. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) congratula al PSOE per poder dur aquest tema endavant, ja 
que s’havia tractat altres vegades i no sembla que ningú tengui cap inconvenient en 
tornar a debatre’l. Considera que el PTM hauria de haver contemplat unes reserves 
sobre el creixement urbanístic per aquest concepte, de la qual cosa en el seu moment, ja 
se’n va parlar. Creu que la promoció de habitatges l’hauria de fer el propi Consell 
mitjançant lloguers. 
 
El Sr. Munar (PP) vol tranquil·litzar a l’oposició i afirma que la competència de 
l’habitatge la té el Govern central i que per això és ell que ho ha de resoldre. 
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El Sr.Vicens (UM) assegura que el CIM té competència sobre el creixement del territori 
però no sobre habitatge, comenta que el PTM ordena el creixement del sòl urbà i 
urbanitzable i el que no fa és establir quin tipus de habitatges s’han de fer. Contesta al 
Sr. Alemany que parlar de primera i segona residència és molt difícil ja que és un 
concepte sociològic molt complicat. Respon a la Sra. Tugores que els ajuntaments sí 
que tenen la possibilitat d’obtenir terrenys, però que el problema real és aconseguir el 
finançament necessari per a la construcció de les cases. Reitera que la competència 
sobre habitatge és del Ministeri de l’Habitatge i que de moment tan sols han proposat 
fer pisos molt petits. Assegura que el govern del Consell no farà habitatges de protecció 
ni lloguers, ja que ho considera poc rentable.  
Comenta que hi ha un nou projecte de llei que preveu una reserva del 25 % del 
creixement per aquest tipus d’habitatge, i les cessions de terrenys obligatòries seran 
d’un 20% i el lucratiu que podran obtenir el promotors serà d’un 27%. 
 
El Sr. Alemany agraeix el suport dels diferents grups a la seva moció. Contesta al PP 
que els Plans sobre habitatge els fa Madrid, però que la Comunitat Autònoma té 
l’obligació de fer-los complir i que, per desgràcia, no és així. Respon al Sr. Vicens que 
sap que el CIM no té competència sobre habitatge però sí que pot vincular el seu 
creixement a la creació d’HPO com ha fet el Pla territorial de Menorca. Creu que el que 
es pot fer és regular l’ús de l’habitatge com ja es fa amb el sector turístic, també 
reconeix que és molt difícil d’aclarir quin tipus de residència té cada habitatge. 
 
La Sra. Tugores recorda que el CIM és competent en ordenació de territori i en matèria 
social i té el deure de preocupar-se pel benestar de la ciutadania, considera una bona 
solució el que fa el Pla territorial de Menorca, i creu també que podria ser efectiu que es 
cedissin els terrenys a l’IBAVI. Demana al Sr. Vicens si coneix les noves normes 
subsidiàries que es volen aprovar a Sóller, on governa el PP-UM, que preveuen la 
realització de pisos de 30 m2 de protecció oficial. Finalment assenyala que està d’acord 
amb el Sr. Alemany i que ells no pretenen un nou creixement sinó establir les 
vinculacions sobre el creixement ja aprovat al Pla territorial. 
 
El Sr. Alorda comenta al Sr. Vicens que si es té voluntat política aquestes actuacions es 
poden dur a terme, el problema és que sembla no preocupar-los gaire, per altra banda sí 
que tenen cura per crear noves urbanitzacions i crear 4.500 places a Sa Ràpita. Reitera 
que realment el tema de l’habitatge és molt preocupant i que els preus són 
excessivament elevats, pensa que no es fan prou actuacions polítiques per resoldre 
aquesta problemàtica i afirma que el lloguer que proposava és una bona idea. 
 
El Sr. Munar se suma als arguments del Sr. Vicens. Malgrat això, fa una reflexió sobre 
l’habitatge i comenta que realment depèn d’un conjunt de fets, no tan sols dels terrenys, 
sinó també del comportament social dels joves, la manca de feina i la manera que tenen 
de gastar els sous. Creu que fan falta polítiques transversals i sobretot que l’Estat i la 
CAIB es posin d’acord, i recorda que la Constitució Espanyola reconeix el dret a un 
habitatge digne. 
 
El Sr. Vicens dóna la raó al Sr. Munar, reconeix que el tema de l’habitatge va lligat al 
creixement econòmic i sobretot té a veure amb la Llei d’arrendament de l’Estat que 
necessita una urgent modificació, creu també que els ajuntaments si tenen terrenys el 
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que no aconsegueixen és el finançament per dur endavant la construcció d’habitatges. 
Repeteix quines són les competències del Consell sobre ordenació del territori, i no està 
d’acord amb el grau d’intervencionisme de les administracions que proposa el Sr. 
Alorda. Per acabar repeteix la proposta de llei que s’està preparant i els seus tant per 
cents i explica que possiblement ara quedi solucionat. 
  
Es rebutja la moció per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra ( PP, UM).  
 
 
INTERPEL.LACIONS. 
 
 
PUNT 23.- INTERPEL.LACIÓ DEL GRUP PSM-EN EN RELACIÓ AL 
CENTRE DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DE SON ROSSINYOL. 
 
Es dóna compte de la següent interpel.lació de data 27-10-05 (núm. Registre entrada 
25357): 
 
"D’acord amb el que preveu l’article 75 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, el conseller sotasignant formula per al proper Ple ordinari la següent 
interpel.lació. 
 
TEMA:  CENTRE DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DE SON 
ROSSINYOL 
 
El GRUP DE CONSELLERS PSM-ENTESA NACIONALISTA vol interpel·lar al 
Conseller del Departament de Territori sobre el Centre de restauració i conservació de 
Son Rossinyol." 
 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) està d’acord amb la creació del centre de Son Rossinyol i 
comenta que el passat mes d’octubre va visitar les dependències, les quals va trobar 
acollidores i apropiades, així i tot té una sèrie de dubtes respecte a les actuacions i gestió 
del centre. En primer lloc considera que la quantitat que es paga en concepte de lloguer i 
restauració de l’edifici és molt alt, un total de 700.000 euros, segons els seus comptes. 
En segon lloc comenta que segons, la Memòria de Patrimoni del 2004, les actuacions a 
dur a terme al centre seran: la  creació d’un laboratori arqueologia, la realització d’un 
taller de restauració, la creació d’un dipòsit per conservació temporal de béns culturals i 
l’oferta d’instal·lacions a professionals independents. Voldria que s’aclarís quins tècnics 
realitzaran aquestes tasques, quins materials es tractaran, davall quin museu públic 
s’empararan les peces per donar compliment a la Llei de patrimoni i al Decret 
d’arqueologia i paleontologia, i també vol saber quin paper té el CIM en el projecte 
europeu “Cultourest” que es va fer a Lebork (Polònia) el passat mes de setembre. Per 
acabar vol saber si es donarà a la resta d’associacions dedicades a les restauració del 
patrimoni les mateixes facilitats que a ACIDEP que, fins i tot, a la seva pàgina web 
anuncia que realitza els cursets a Son Rossinyol. 
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El Sr. Vicens s’alegra que a la Sra. Bujosa li hagi agradat la visita que va fer a Son 
Rossinyol, diu que si en tornar avisa li prepararan un refrigeri. Explica que es va triar 
aquest lloc per diversos motius, en primer lloc perquè era un bé catalogat i necessitava 
restauració i també per donar exemple, en segon lloc perquè està ben situat i compleix 
les condicions necessàries per acollir aquest centre. 
 
Assegura que la Sra. Bujosa ha demanat tantes coses que ja no se’n recorda i que seria 
millor que ho demanes per escrit, així i tot respon algunes preguntes. En primer lloc 
parla sobre el tema del projecte europeu “Cultourest”. Comenta que per primera vegada 
el Consell participa en un foro europeu en matèria de restauració. En segon lloc explica 
que al centre es fan cursets de restauració amb la col·laboració de distintes entitats 
(ACIDEP, UIB i UNED) i que fins ara han passat uns 1.000 alumnes. En tercer lloc 
afirma que la tasca que realitza ACIDEP sobre la difusió del patrimoni és molt lloable i  
per tant se’ls ha augmentat l’ajuda. En quart lloc comenta que s’ha creat la brigada 
d’obres del departament. En cinquè lloc assenyala que el lloguer que s’ha aconseguit té 
un preu molt bo ja que la mitjana del lloguer a Palma és de 2.500 Ptes/m2 i el del centre 
és de 250 Ptes/m2, destaca que aquest lloguer només és per cinc anys per tal de no 
hipotecar al futur govern. Finalitza posant el centre a disposició de tots els grups per tal 
de difondre el patrimoni. 
 
La Sra. Bujosa contesta que si fa tantes preguntes en tan poc temps és perquè el 
reglament limita el torn de paraula de l’oposició. Així i tot recorda que el que ha 
demanat ja ho havia fet per escrit anteriorment. Insisteix en què el Consell té l’obligació 
de complir la llei i per tant crear un Pla director sobre patrimoni i que encara no s’ha 
iniciat. Està d’acord amb que la institució formi part del projecte “Cultourest” però 
considera que el lema utilitzat no és el més apropiat “First of all service”, ja que l’únic 
que fan és tirar ponts, primer el d’Antoni Maura, després el pont àrab i recentment el 
Pont des Tren. Li sembla bé que ACIDEP difongui el patrimoni, però creu que l’equip 
de govern aprofita l’avinentesa per fer clientelisme polític. Indica que de moment tan 
sols s’han restaurats béns privats i que espera que aviat comencin a fer-ho amb béns 
públics. Per acabar vol aprofitar per donar l’enhorabona per la denúncia presentada pel 
GOB davant la fiscalia de l’Estat referent a l’enderrocament del Pont des Tren. 
 
El Sr. Vicens demana a la Sra. Bujosa que abans d’intervenir ordeni els pensaments. 
Comenta que ha cercat antecedents sobre patrimoni a l’anterior legislatura i tan sols ha 
trobat una referència a l’Institut de Patrimoni que ni tan sols es va crear. Assenyala que 
s’està fent molta feina a Son Rossinyol  i repeteix les activitats que es realitzen,  
comenta que no pensa fer cap Pla director perquè ja hi ha el del PSM de l’anterior 
legislatura. Demana al PSM que aprengui a fer oposició i que firmi els escrits que li 
envien. 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI 
 
PRIMER PUNT.- MOCIÓ PER LA VIA D'URGÈNCIA DEL GRUP DE 
CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE EL "TOT INCLÒS". 
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Es dóna compte de la següent moció de data 7-11-05 (núm. Registre entrada 26183): 
 
"La introducció del tot inclòs dins l’oferta hotelera  comença a tenir efectes  sobre altres 
sectors turístics, especialment sobre l’oferta complementària (sobre tot la restauració); 
el tot inclòs a Mallorca ara per ara és una oferta turística de baixa qualitat i que fins i tot  
s’implanta a molts establiments que ja tenen problemes per obrir o eren obsolets. Les 
xifres d’establiments hotelers que ofereixen tot inclòs van incrementant any rera any, 70 
hotels l’any 2003 a 181 l’any 2005 (això suposa unes 75.000 places hoteleres). 
 
Aquest tipus de turisme no ajuda a la desestacionalització, atès que aquesta pràctica 
turística es concentra durant els mesos de juliol i agost; a més, genera una manca de 
mobilitat del turista ja que cerca donar tots els serveis al mateix hotel i aquest fet 
repercuteix negativament sobre molts altres sectors que directa o indirectament estan 
relacionats amb l’activitat turística. 
 
Aquesta modalitat turística comporta que gairebé totes les despeses es paguin en origen 
i això produeix un desviament de la despesa turística en destí cap una despesa turística 
en origen 
 
Laboralment ocasiona també problemes sobre els treballadors i pot crear una certa 
conflictivitat laboral. Del tot inclòs se’n deriva una davallada del nombre dels llocs de 
feina ja que per fer rendible l’estada a preus tan baixos es potencia l’autoservei i el 
personal que es manté ha de fer més feina amb la conseqüent minva en la qualitat del 
servei 
 
El tot inclòs podria ser una oferta turística més i ajudar a la necessària diversificació de 
l’oferta turística, però atès que suposa un turisme de baixa qualitat, d’acusada 
estacionalitat i que afecta negativament l’oferta complementària, no s’hauria d’estendre 
de manera incontrolada. No hi ha una relació  dels serveis que han d’estar compresos 
dins aquesta modalitat atès que no hi ha reglamentació ni un estàndard comú en les 
prestacions que s’ofereixen al consumidor. A més, aquesta modalitat es fa estenent a 
hotels sense infrastructura ni experiència. 
 
La diversificació és probablement la única avantatge d’aquesta modalitat. 
 
Aquest tipus de turisme significaria tornar enrera en el model turístic de les darreres 
dècades, ja que es basa en oferir els màxims serveis dins l’hotel i per tant redueix la 
mobilitat del turista, és a dir, tornar al sistema d’especialització única. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del  PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca  proposa al Ple que adopti els següents: 
  

ACORDS 
 
1.- Instar al Govern de les Illes Balears a tipificar i definir aquest tipus d’oferta amb uns 
estàndards determinats. 
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2.- Instar al Govern de les Illes Balears a establir la necessitat de demanar una llicència 
especial per oferir TI a un establiment hoteler. 
 
3.- Instar al Govern de les Illes Balears a elaborar un reglament d’estàndards de qualitat 
(serveis, superfícies, aliments i begudes, etc...) per aplicar aquests tipus d’oferta, que 
estipuli un equilibri adequat entre els serveis, la qualitat i el preu. 
 
4.- El Govern de les Illes Balears ha de fer ús de la seva capacitat competencial i limitar 
aquest tipus d’oferta una vegada arribi a un determinat percentatge de la planta 
hotelera." 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) defensa la urgència  explicant que aquest darrers anys  s’ha 
produït un creixement de l’oferta turística del tipus “tot inclòs”  i que com ja va dir el 
Sr. Huguet, portaveu del PP al Parlament, s’hauria de fer una proposició no de llei per 
mirar de regular-la. Creu que des de la creació de la ponència parlamentària no s’ha 
avançat gaire i que les repercussions cada vegada són més negatives pel turisme. 
Demana al govern del Consell,  vist que les partides per informació turística han 
augmentat considerablement, que doni suport a la moció per tal d’intentar millorar el 
sector turístic. 
 
S’aprova la urgència per unanimitat 
 
Es passa a debatre la moció. 
 
La Sra. Bujosa comenta la sorpresa pel resultat de la votació obtinguda, diu que des de 
que és consellera mai s’havia aconseguit una unanimitat sobre la urgència d’una moció 
presentat pel PSM. 
Comença la defensa explicant que aquest tipus d’oferta turística a la baixa té efectes 
negatius sobre la qualitat i sobretot sobre l’oferta complementària, que no ajuda gens a 
la desestacionalització del sector i que suposa una manca de mobilitat als turistes. 
També creu que tota la despesa es fa al lloc d’origen i no al de destí, la qual cosa suposa  
conflictivitat laboral ja que redueix els llocs de feina i augmenten els autoserveis. Per 
acabar afirma que la competència és de la Comunitat Autònoma però creu que el 
Consell s’hauria de pronunciar i demanar que es facin una sèrie d’actuacions per 
resoldre el “tot inclòs”. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) està preocupada per aquest tipus d’oferta i sobretot per 
les males conseqüències que té sobre l’oferta complementària. Creu que seria interessat 
que s’establís algun tipus de regulació per tal de no baixar la qualitat. Considera que la 
CAIB hauria de reglamentar aquesta oferta per aconseguir una major categoria  i poder 
competir amb altres destins turístics. Assenyala que no està d’acord amb el punt quatre 
de la moció. 
 
El Sr. Alomar (PSOE) considera que aquesta oferta és com una malaltia duta pels 
touroperadors ja que no s’ha creat aquí sinó que ens l’han imposada i  no s’està preparat 
per oferir aquest paquet turístic. Comenta que avui dia és el propi client qui cerca les 
millors ofertes per Internet i creu que s’hauria de reglamentar i que el CIM pot fer molt 
per solucionar aquesta problemàtica.  Puntualitza que no està d’acord amb el segon punt 
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ja que no creu adient fer una llicència especial, però sí demanar unes condicions de 
qualitat. Pel que fa al quart punt pensa que és impossible determinar el percentatge 
encara que creu que es poden aconseguir polítiques per afavorir un altre tipus de turisme 
de major qualitat. Per acabar comenta que la CAIB hauria de fer polítiques per tal de 
desincentivar la comercialització del “tot inclòs”. 
 
El Sr. Oliver (PP) comenta que està d’acord en què es reguli aquest tema però que no 
votarà a favor de la moció, ja que el govern de la CAIB ho està estudiant, per això ha 
creat una ponència parlamentària i hi ha el compromís del govern. Reitera que aquesta 
oferta del “tot inclòs” és actualment de baixa qualitat però que si és regula bé podria 
tenir avantatges. Pensa que s’hauria d’evitar el client de darrer minut ja que té poc nivell 
adquisitiu, considera que sí s’han de marcar estàndards de qualitat però no s’han de 
limitar ni les llicències ni els llits. 
 
El Sr. Buils (UM) anuncia que han votat a favor de la urgència però que no estan 
d’acord amb les actuacions proposades en aquesta moció. Creu que realment s’ha de fer 
un canvi de model turístic, però que aquest no ha ser radical, pensa igual que el Sr. 
Alomar que s’ha de triar el segment de població que es vulgui que vengui encara que no 
està d’acord en la necessitat de crear una llicència especial. Considera que, com diu el 
Sr. Oliver, aquest tema s’està estudiant i que ja han col·laborat amb ells.  
 
Creu que aquesta oferta és una petició del mercat actual i que depèn del client, el qual 
pot comprar tot el seu paquet a través d’Internet i que fins i tot els tour operadors 
pengen les millors ofertes a la web, afegeix que la compra de bitllets ha crescut 
considerablement per aquest mitjà, d’un sis a un denou per cent.  
 
La Sra. Bujosa contesta al Sr. Oliver que sap que el PP no li votarà a favor, però que 
troba que ja fa massa estona que es va crear la ponència i que encara no ha donat cap 
fruit. Reitera els arguments de la millora de la qualitat i comenta al Sr. Buils que si està 
d’acord en fer alguna actuació que la faci des del govern del Consell. Diu que ella no ha 
fet cap comentari sobre Internet i no creu adient fer propaganda de la pàgina 
infomallorca. També comenta que està d’acord amb el Sr. Alomar quan diu que el “tot 
inclòs” és un símptoma de malaltia del turisme i que aquest necessita canvis i moltes 
inversions per part de les administracions, sobretot de la CAIB i de l’Estat central. 
Acaba anunciant que accepta l’esmena del Sr. Alomar sobre el punt quart. 
 
El Sr. Alomar repeteix que aquest producte turístic no és el de les Illes i que s’han de 
incentivar noves polítiques turístiques més adequades, creu que la moció és oportuna i 
que el “tot inclòs” fa mal tant als empresaris com als treballadors del sector. Reitera que 
el CIM s’hauria de definir sobre el tema. 
 
El Sr. Oliver està d’acord amb el Sr. Alomar en què el mercat turístic està canviant i 
reitera que el govern de la CAIB està estudiant una solució i que no seria efectiu limitar 
el número de places ni les llicències. Considera que és una moció oportunista i per això 
el seu Grup votarà en contra. 
 
El Sr. Buils (UM) contesta a la Sra. Bujosa que la seva feina és solucionar problemes i 
no fer mocions, reitera que el CIM col·labora amb el Govern de la CAIB i assenyala que 
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el fulletó d’informació turística que més es reparteix és un que va fer el Sr. Bernat 
Aguiló la passada legislatura. 
 
El Sr. Alomar demana si s’ha acceptat l’esmena. 
 
La Sra. Bujosa anuncia que accepta l’esmena del Sr. Alomar i considera que és pot 
votar conjuntament. 
 
Es rebutja el moció per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds), setze en 
contra (PP) i tres abstencions (UM). 
 
 
SEGON PUNT.- MOCIÓ PER LA VIA D'URGÈNCIA DEL GRUP D E 
CONSELLERS SOCIALISTES REFERIDA A L'ENDERROCAMENT 
DEL PONT DEL TREN DE PALMA. 
 
Es dóna compte de la següent moció de data 7-11-05 (núm. Registre entrada 26210): 
 
"El passat dia 6 de novembre, a les 6,15 hores del matí, el Pont del Tren de Palma, obra 
de l’arquitecte Gaspar Bennàssar i Bé catalogat al PGOU de Palma, va ser enderrocat. 
 
L’esbucament es va produir sense previ avís, i quan, tant la batlesa de Palma com la 
Consellera d’Obres Publiques, Habitatge i Transports, anunciaven la demolició peça a 
peça i la seva reconstrucció. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta, per la 
via d’urgència, i pel seu debat al Ple de la institució la següent MOCIÓ: 
 

1. El Consell de Mallorca rebutja i condemna l’enderrocament del Pont del Tren de 
Palma, dut a terme el passat dissabte dia 6. 
 
2. El Ple del Consell de Mallorca encomana a la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme  i Patrimoni Històric la incoació d’un expedient per tal de 
depurar les possibles responsabilitats derivades d’aquesta actuació." 

 
 
La Sra. Rado explica que el passat cinc de novembre es va dur a terme la demolició del 
Pont des Tren de Palma, de l’arquitecte Bennàssar, sense tenir en compte el projecte que 
hi havia per tal de recuperar les peces del pont. Considera necessari condemnar aquest 
fet i a més demana dues actuacions: la primera que la Comissió Insular d’Urbanisme i 
Patrimoni incoï un expedient per tal de depurar responsabilitat sobre la destrucció del 
pont i la segona que s’elabori un catàleg de béns a protegir perquè no torni a succeir un 
altre cop. 
 
Es rebutja la urgència per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i denou 
abstencions (PP, UM) 
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TERCER PUNT.- MOCIÓ PER LA VIA D'URGÈNCIA DEL GRUP DE 
CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 
 
Es dóna compte de la següent moció de data 7-11-05 (núm. Registre entrada 26184): 
 
"El President de l’Institut de Serveis Socials afirma que el Consell de Mallorca no fa 
altra actuació en matèria de violència contra les dones que una aportació econòmica a la 
Fundació Balear contra la Violència de Gènere. 
 
D’altra banda l’opacitat de funcionament d’aquesta fundació ha impedit que hores d’ara 
se’n pugui conèixer la memòria i saber quina incidència han tingut (si és que n’han 
tingut) els materials didàctics que s’havien d’editar o si han resultat un fracàs com les 
repetidament anunciades i tanmateix inoperants polseres. 
 
El tema és d’una gravetat extrema i les conseqüències dramàtiques, quotidianes, de la 
violència de gènere no poden quedar sense una resposta efectiva, a l’altura de les 
circumstàncies, més enllà de les condemnes i la política de gestos. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del  PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca  proposa al Ple que adopti els següents: 

ACORDS 
 
Primer.  L’Institut de Serveis Socials sol·licitarà a la Fundació Balear contra la 
Violència de Gènere una memòria detallada sobre el seu funcionament i la lliurarà als 
grups de consellers del Consell de Mallorca. Així mateix, sol·licitarà informació 
trimestral sobre l’activitat de la Fundació. 
 
Segon.   L’Institut de Serveis Socials elaborarà un pla d’impuls i 
col·laboració amb la Fundació de polítiques, actuacions i iniciatives en matèria de 
violència de gènere. 
 
Tercer.-  Tant bon punt es compti amb la memòria de la Fundació i el Pla del 
ISSEM es convocarà una comissió informativa específica per debatre les actuacions del 
Consell de Mallorca en matèria de violència de gènere.   
 
Quart.-  El Consell es sumarà als actes del Dia Mundial contra la violència de 
gènere que es celebra el 25 de novembre." 

 
 
La Sra. Canyelles defensa la urgència i argumenta que aquest despatx extraordinari és 
oportú ja que dia 25 de novembre és el Dia Mundial contra la Violència de Gènere i a 
més és urgent per moltes dones de Mallorca. Considera que quan abans es posin a fer 
feina amb el tema, més prest tendran els resultats molt esperats i necessaris per millorar 
la vida de moltes dones i salvar-ne alguna. 
 
Es rebutja la urgència per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds), denou 
abstencions (PP, UM) 
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PRECS I PREGUNTES 
 
PUNT 24.- PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE.SR. MANEL 
SUÁREZ SALVA A L'HBLE.SR.CONSELLER DEL DEPARTAMENT DE 
TERRITORI ( CAMP DE GOLF CALVIÀ). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta de data 3-10-05 (núm. Registre entrada 23313): 
 
"MANEL SUÁREZ SALVÀ, 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  a l’Hble. Conseller Executiu del Departament de Territori, el Sr. 
Bartomeu Vicens Mir. 
 
Fa dos mesos vaig proporcionar una copia del BOIB al conseller Vicens.  A la mateixa, 
es parlava d’un camp de golf a les immediacions de Calvià. El conseller ens va contestar 
que no en sabia res. Ha pogut averiguar alguna cosa en relació amb la informació que li 
va proposar el Grup de Consellers? Quina?" 
 
 
El Sr. Suárez (PSOE) demana al conseller de Territori, per tercera vegada, si hi ha 
alguna novetat sobre el tema del golf de Calvià. La primera vegada que ho va demanar 
va ser presentar una còpia d’un BOIB on una empresa demanava a la depuradora de 
Santa Ponsa si podria utilitzar les seves aigües per el futur camp de golf. La resposta del 
conseller va ser negativa. El segon cop va repetir la pregunta al conseller a un altre 
plenari i també va obtenir la mateixa resposta i ara la reitera. 
 
El Sr. Vicens (UM) comenta que no té notícia del futur camp de golf, diu que avui matí 
ha fet les indagacions oportunes i ha confirmat que no havia entrat res al registre del 
Consell. 
 
 
PUNT 25.- PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE.SR. BARTOLOME 
VALLORI A L'IL.LM.SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (CURSOS 
MEMÒRIA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta de data 25-10-05 (núm. Registre entrada 25114): 
 
"BARTOLOME VALLORI PERELLO, com a conseller DEL GRUP POPULAR al 
Consell de Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral 
davant el Ple, segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada a l’Il·lm. President del 
Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres. 
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Pregunta: 
 
“Ens pot fer un resum dels cursos “Memoria” dirigits als majors?" 
 
 
El Sr. Vallori (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) comenta que els cursos de la memòria estan inclosos dins el programa 
de prevenció que realitza l’ISSEM, que en aquest moment es fan dos cursets diferents: 
un que es titula “Pensant amb la memòria” i l’altre “Entrenament per a la memòria”. Els 
seus objectius són millorar la qualitat de vida i entrenar la memòria, està enfocat a les 
persones major de seixanta anys. El curs 2004/2005 hi varen participar 1.228 persones, 
majoritàriament dones d’entre setanta i setanta-quatre anys. Pel curs 2005/2006 es 
preveu arribar a quaranta-vuit pobles i s’han afegit tres nuclis de població més ( Cas 
Concos, Caimari i Mancor de la Vall). 
 
 
PUNT 26.- PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE.SR. MIQUEL 
AMENGUAL GUASP A L'IL.LM.SR. PRESIDENT DE L'ISSEM 
(PROGRAMES TRANSVERSALS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta de data 25-10-05 (núm. Registre entrada 25115): 
 
"Miquel Amengual Guasp, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de 
Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, 
segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a l'Il·lm. President del Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres . 
 
 
Pregunta: 
 
“Des de la creació de S’Institut heu pogut aprofitar la nova estructura d'Àrees per tal 
d’arribar d’una manera més directa al ciutadà mitjançant programes transversals?” 
 
 
El Sr. Amengual (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) explica que ja fa quasi dos anys de l’adaptació i gestió de l’ISSEM que 
els programes transversals han crescut i posa tres exemples. El primer, la reserva d’un 
número determinat de places als diferents programes esportius per a nins que venen de 
menors. El segon, la inclusió de persones discapacitades i tutelades de menors en el 
programa de Jocs populars tradicionals mallorquins. El tercer, les xerrades sobre la 
protecció del menor i la igualtat d’oportunitats en els cursos de formació esportiva. 
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PUNT 27.- PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE.SR. FRANCESC 
CAÑELLAS ALEMANY A L'IL.LM.SR. PRESIDENT DE L'ISSEM  
(SUBVENCIONS VELÒDROM SANT FERRÀN). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta de data 25-10-05 (núm. Registre entrada 25117): 
 
"D.FRANCESC CAÑELLAS ALEMANY, com a conseller DEL GRUP POPULAR al 
Consell de Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral 
davant el Ple, segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada a l’Il·lm. President del 
Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres . 
 
Pregunta: 
 
“Quina és l’opinió del President de S’Institut sobre la subvenció que s’ha anunciat per 
part del Consell Superior d’Esports per al velòdrom multiusos de Sant Ferran?”  
 
 
El Sr. Cañellas (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) constata l’incompliment per part de l’Estat, ja que el projecte de San 
Ferran complia totes les normes establertes per a la realització de grans infraestructures 
i lamenta que el Consell Superior d’Esports tan sols aporti un 1,3 % del cost total de la 
instal·lació. Considera que l' Estat castiga així a la Comunitat Autònoma i comenta la 
seva preocupació per aquest fet. 
 
 
PUNT 28.- PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE.SR. ANTONI 
ALORDA VILARRUBIAS A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (  PRO JECTE 
MIQUEL BARCELÓ A LA SEU). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta de data 27-10-05 (núm. Registre entrada 25363): 
 
"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 AL PROPER PLE. 
 
- Pensa el Consell de Mallorca finançar part  o la totalitat de la segona i darrera 
etapa del projecte de Miquel Barceló a la Seu?" 
 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) comenta que el CIM donava suport al projecte de Miquel 
Barceló participant en el Consorci de la Seu, que els darrers dos exercicis pressupostaris 
no ha figurat cap partida i demana si la institució aportarà més capital per tal d’acabar 
l’obra. 
 
La Sra. Mulet (UM) aclareix que a la legislatura anterior en varen parlar però que aquest 
pagament de 100 milions d’euros s’ha materialitzat dins aquesta legislatura, comenta 
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que s’està pendent de la reunió del patronat i, si es decideix que cal fer una altra 
aportació, ella ja ho resoldrà. 
 
 
PUNT 29.- PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE. SR. ANTONI 
ALORDA VILARRUBIAS A L'HBLE. SRA .CONSELLERA DE 
CULTURA (  CARRERES UNIVERSITÀRIES PER OPTAR A LA 
GERÈNCIA DE LA FUNDACIÓ LLORENÇ VILLALONGA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta de data 27-10-05 (núm. Registre entrada 25364): 
 
"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 AL PROPER PLE. 
 
- Com explica la sra. Consellera que s’exigeixin dues carreres universitàries per 
optar a la gerència de la Fundació Llorenç Villalonga?" 
 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) demana una explicació sobre les bases per a la nova gerència 
de la casa museu Llorenç Villalonga, a les quals es requereixen dues carreres 
universitàries per ocupar aquest lloc. Considera que és un fet insòlit que no havia passat 
mai al Consell, comenta que curiosament la persona que està ocupant el càrrec en aquest 
moments té aquests requisits. 
 
La Sra. Mulet (UM) contesta que s’ha basat en un informe jurídic i un econòmic i que 
aquests l’han obligada a reflectir-ho així a les bases del concurs. 
 
 
PUNT 30.- PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE.SR. ANTONI 
ALORDA VILARRUBIAS A L'HBLE.SRA.PRESIDENTA (  MOCIÓ  UM 
AJUNTAMENT DE MANACOR EN RELACIÓ AUTOPISTA INCA-
MANACOR). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta de data 27-10-05 (núm. Registre entrada 25366): 
 
"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 AL PROPER PLE. 
 
- Quina opinió mereix a la Senyora Presidenta la moció d'UM a l'ajuntament de 
Manacor en el sentit de renunciar a l'autopista Inca-Manacor, en concret, té intenció 
d'ordenar la modificació del Pla Director Sectorial de Carreteres aprovat pel Ple del 
Consell de dia 1 de desembre de 2003 que va crear i encara mantén aquest projecte, o 
desautoritza la demanda com una reivindicació estrictament de l'agrupació d'UM local?" 
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El Sr. Alorda (PSM-EN) demana si, arran de la moció presentada per UM al Ple de 
l’Ajuntament de Manacor sobre la renúncia de l’autopista Inca-Manacor, es corregirà el 
Pla director de carreteres. 
 
El Sr. Pascual (UM) contesta que la moció de Manacor sembla correcta, però que així i 
tot no pensa, de moment, modificar el Pla director pel que fa a la carretera Inca-
Manacor. 
 
 
PUNT 31.- PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE.SR. ANDREU 
CRESPÍ PLAZA A L'HBLE.SRA.PRESIDENTA (  ASSOCIACIÓ FORA 
VILA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta de data 27-10-05 (núm. Registre entrada 25392): 
 
"ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a conseller i portaveu  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  a la Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra.  Maria Antònia Munar 
Riutort. 
 
L’associació “Fora Vila” ha rebut 84.000 euros de subvenció d’aquest Consell adscrits 
directament pel pressupost.  
Quines actuacions coincidents amb els objectius d’aquest Consell ha dut a terme 
aquesta associació per tal de justificar aquesta subvenció?." 
 
 
El Sr. Crespí (PSOE) voldria saber quins objectius té l’associació Fora Vila que han de 
coincidir molt amb els interessos del CIM, ja que aquesta associació rebrà el proper any 
una subvenció molt elevada, 84.000 euros. 
 
El Sr. Flaquer (UM) comenta que de moment no ha rebut res perquè el pressupost 
encara no està aprovat definitivament. Recorda que el CIM té competències pròpies de 
promoció de productes mallorquins i per tant el que fa és subvencionar aquestes 
activitats a través d'associacions. Les tasques que durà terme són: mostradors per les 
fires de productes mallorquins, promoció de la campanya de Nadal dels productes, actes 
promocionals a diferents col·lectius sobre productes propis, un programa de ràdio 
adreçat al món rural per difondre els productes, assessorament tècnic pels socis de 
l’associació i el manteniment de la pròpia associació. 
 
 
PUNT 32.- PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE.SRA. AINA RADO 
FERRANDO A L'IL.LM.SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (SUBVEC IONS 
CADIRES DE RODA ALUMINI). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta de data 26-10-05 (núm. Registre entrada 25394): 
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"AINA RADO FERRANDO, com a consellera 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 President de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, el 
Sr. Antoni Serra Torres. 
 
Per a quin motiu l’Institut no subvenciona cadires de roda d’alumini per a persones amb 
mobilitat reduïda?" 
 
 
La Sra. Rado (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) contesta que l’ISSEM no avalua el tipus de material amb què està feta 
la cadira, el que fa és adaptar-se al catàleg general de material ortopèdic vigent en el 
2005 i l’Institut estableix a les bases les quantitats a subvencionar segons el tipus de 
cadira. Comenta que per obtenir-les és necessari un informe del metge. 
 
 
PUNT 33.- PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE.SRA. 
MAGDALENA TUGORES BAUTISTA A L'HBLE.SR. CONSELLER D EL 
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA ( SUBVENCIONS FORA  
VILA ANY 2006).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta de data 27-10-05 (núm. Registre entrada 25417): 
 
"M. Magdalena Tugores, com a portaveu suplent del Grup de Conselleres d'Esquerra 
Unida-Els Verds presenta per al proper Ple Ordinari la següent PREGUNTA AMB 
RESPOSTA ORAL DAVANT EL Ple, dirigida a l'Honorable Sr. Flaquer, Conseller 
d'Hisenda: 
 
El consell de mallorca ha concedit a l'associació Fora Vila una subvenció per a l'any 
2006 de 84.000€m u atesis eks abtecedebts de ka vubcykacuñi durecte ebtre ka 
durectuva d'aqyesta ebtutat i el partit que presideix aquest Consell,  
 
Pensa el Sr. Flaquer, mantenir la subvenció atorgada a l'entitat Fora Vila, per a l'any 
2006?" 
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que està preocupada per les notícies dels 
mitjans de comunicació sobre els membres de la directiva i el seu lligam amb UM i 
demana si es mantindrà la subvenció a Fora Vila. 
 
El Sr. Flaquer (UM) contesta que es mantindrà la subvenció si s’aprova definitivament 
el pressupost. 
 
 
El Sr. Alorda fa els següents precs: 
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1.- Sol·licitud d’incoació expedient disciplinari per l’esbucament del Pont des Tren i 
demanda que el Consell no deixi destruir (ni destrueixi) patrimoni en execució d’obres 
públiques. 
 
2.- Demana la rectificació de la consellera Mulet a les afirmacions de “il·luminats i 
sectaris” al Departament de Filologia catalana de la UIB i que expliqui els boicots que 
denuncia la gerent de la Casa Museu Llorenç Villalonga. 
 
3.- Que es rectifiqui la posició del Consell sobre la ubicació de l’hospital de Son 
Espases. 
 
4.- Resposta immediata sobre la petició de justificació de les subvencions concedides 
pel Consell i, més en concret, sobre l’associació Fora Vila. 
 
5.- Convocatòria de beques d’investigació sobre la recuperació de la memòria històrica. 
 
6.- El Consell insti a la retolació en llengua catalana de Correus. 
 
7.- El Consell insti a SFM a millorar l’estació provisional del tren a Palma i a crear el 
servei de Tren+Bus a la Comarca de Llevant 
 
8.- Ajuda del Consell de Mallorca als ajuntaments per a l’elaboració del Pla de risc 
sísmic. 
 
9.- Respectar els punts que acordi la Junta de Portaveus. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) reitera que es respectin els punts de la Junta de 
Portaveus i que es crei la Comissió de Seguiment d’Accidents de Trànsit que ja fa dos 
mesos es va aprovar al Ple. 
 
El Sr. Quetglas (PSOE) reitera el prec que va formular a l’anterior Ple demanant que, 
per comoditat física i dignitat política, ja que el Grup socialista és la segona força del 
Consell, s'assigni un millor emplaçament pels seus membres. Suggereix que els 
consellers executius passin al primer banc del públic i que si, puntualment, han de fer 
alguna intervenció, s’atraquin a la tribuna.  
 
La presidenta respon que té tota la rao, però que de moment no s’ha trobat la solució ja 
que la sala i el mobiliari són béns patrimonials protegits i no es pot modificar gaire. 
Afegeix que els tècnics en la matèria ho estan estudiant. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la sessió a les quinze 
hores i vint minuts. De tot el qual se n'esten la present acta, números de pàgina de 1 al 
177, ambdós inclosos, que jo com a Secretari certific, amb el vist-i-plau de l'Hble. Sra. 
Presidenta del Consell Insular de Mallorca.  

       

  V. i P.           
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 LA PRESIDENTA  

 


