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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL INS ULAR DE 
MALLORCA  

A les les onze hores hores del dia 12 de Desembre de 2005 es reuneix, en sessió 
ordinària del Plenari del Consell Insular de Mallorca, amb els assistents que a 
continuació es relacionen:  

Hble. Sr. President en funcions: Miquel Nadal Buades. 

Hbles. Srs. Consellers: Antoni Alemany Cladera, Celestí Alomar Mateu, Antoni Alorda 
Villarrubias, Miquel Amengual Guasp, Maria Binimelis Amengual, Cosme Bonet 
Bonet, Rafael Bosch Sans, Bàrbara Maria Bujosa Picornell, Miquel Càneves Vanrell, 
Francesc Cañellas Alemany, Caterina Canyelles Marquès, Sara Codina Trenzano, 
Antonio Coll Real, Andreu Crespí Plaza, Carme Feliu Álvarez de Sotomayor, Joan Font 
Rosselló, Dolça Mulet Dezcallar, Miquel Munar Cardell, 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 Suárez 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 Aymar. 

Interventora General: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

 

El Sr. Fernando Rubio i la Sra. Carme Feliu s’incorporaren en el punts 4t. i 7è, 
respectivament. El Sr. Joan Font s’absentà en el punt 5è i tornà en el punt següent. En el 
punt 8è s’absentà el Sr. Fernando Rubio i tornà en el punt 10è. En el punt 18è, s’absentà 
la Sra. Margalida Rosselló i tornà en el punt següent. En el punt 19è, s’absentà el Sr. 
Eduardo Puche i tornà en el punt següent. En el punt 22è, s’absentaren els Srs. Joan 
Andreu Crespí, Celestí Alomar i Francisco Quetglas; el Sr. Font es reincorporà en el 
punt següent, els Srs. Crespí, Alomar i Quetglas ja no tornaren. El Sr. Miquel Munar i la 
Sra. Caterina Canyelles estigueren absents en el punt 23è i es reincorporaren en el punt 
25è. En el punt 25è, s’absentaren les Srs. Manuel Suárez i Fernando Rubio i la Sra. 
Aina Rado; el Sr. Suárez es reincorporà en el primer punt de despatx extraordinari i la 
Sra. Rado i el Sr. Rubio, en el 2 punt de despatx extraordinari. La Sra. Bàrbara Bujosa 
s’absentà en el 1r punt de despatx extraordinari i tornà en punt 7è de despatx 
extraordinari. 
 

PUNT 1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (7-11-05).  

S’aprova l'acta per unanimitat. 

 

PRESIDÈNCIA  
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PUNT 2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE EL SÀHARA 
OCCIDENTAL.   

El Sr. Nadal llegeix la declaració institucional sobre el Sahara Occidental que diu: 
 

"El conflicte del Sàhara Occidental ha de conduir-se immediatament cap a una solució 
pacífica, democràtica i definitiva a través de l'exercici per part del poble saharià del seu 
dret a la lliure determinació. 

Més enllà de la solidaritat internacional, el govern de l'estat té una responsabilitat 
política, històrica i jurídica en el procés de descolonització del Sàhara Occidental. 
Enguany es compleixen trenta anys de l'acord de Madrid pel qual l'Estat Espanyol 
dividia el Sàhara Occidental i el lliurava a Marroc i Mauritània. 

El Pla de pau de les Nacions Unides per al Sàhara que consisteix en un referèndum 
d'autodeterminació sobre la base del darrer cens de població anterior a la invasió 
marroquina és una proposta justa per afrontar una situació insostenible que ja dura 
trenta anys. La pau no pot construir-se sobre la convalidació dels actes de força. 

La solidaritat amb el poble saharià exiliat en el desert de Tinduf no pot limitar-se a 
oferir ajudes per pal·liar les dramàtiques condicions de vida als camps de refugiats, sinó 
amb l'establiment d'una política diplomàtica inequívoca que permeti resoldre d'arrel la 
injusta situació que pateix." 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 

PUNT 5.- PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DEL MES DE GENER 

 

Es dóna compte de la proposta següent:   

 

"El Ple del Consell de Mallorca en data 21 de juliol acordà que les reunions ordinàries 
del Ple se celebressin el primer dilluns de cada mes. 

 

PROPOSTA D'ACORD  

Ateses les circumstàncies que es donen el proper mes de gener i d'acord amb els distints 
grups polítics el Ple ordinari del mes de gener tindrà lloc el dia 23. Com a conseqüència 
la Comissió Informativa  General i de Comptes es farà a les 11'00h de dia 16 de gener i 
a continuació, a les 13'00h. tindrà lloc la Junta de Portaveus. 

La sessió plenària sobre Política General es convocarà a les 12'00h del dia 9 de gener."  
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La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que no està d’acord amb les dates proposades, 
ja que a la passada Comissió Informativa es va dir que el Ple seria dia 16 i el dilluns 
anterior es faria la Comissió Informativa. Assegura que la data del debat de política 
general no s’havia fixada, i que, a més, tampoc hi va haver acord a la Junta de 
Portaveus, per tant el seu Grup s’abstendrà. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) lamenta que la data del debat de política general no hagi estat 
consensuada i no s’hagi informat de les dates ni a la Comissió Informativa ni a la Junta 
de Portaveus i es queixa d’aquesta decisió unilateral. 
 
El Sr. Nadal recorda al Sr. Alorda que el reglament orgànic actual estableix que la 
competència per fixar la data del debat és de la presidenta i que per aquest motiu és ella 
qui l’ha proposada i degut a la proximitat de les dates s’ha desplaçat la  del Ple ordinari. 
 
El Sr. Alorda puntualitza que en política les actituds són tant o més importants que les 
competències. 
 
S’aprova  la proposta per setze vots a favor ( PP, UM) i catorze  abstencions (PSOE, 
PSM-EN, EU-Els Verds). 
 

 

PUNT 6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSU POST 
GENERAL, BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST, PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS I PLANTILLA DEL CONSELL DE MALLORCA, IN TEGRAT 
PEL PRESSUPOST PROPI I ELS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS 
''INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLOR CA'' I 
''INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA'' PER A L' EXERCICI DE 
2006.  

 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència :  

 

"El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 3 d'octubre de 2005 va 
aprovar inicialment el Pressupost general, Pla estratègic de subvencions, Bases 
d'execució del pressupost i Plantilla del Consell de Mallorca, integrat pel pressupost 
propi i el dels organismes autònoms ''Institut de serveis socials i esportius de Mallorca'' i 
''Institut de l'esport hípic de Mallorca'' per a l'exercici de 2006. 

Sotmès a informació pública l'esmentat acord mitjançant anunci publicat al BOIB núm. 
150, de 8 d'octubre de 2005, el grup polític del PSM-Entesa Nacionalista va formular 
una reclamació contra l'acord d'aprovació inicial el dia 17 d'octubre de 2005, mitjançant 
escrit amb el número de registre d'entrada 24479. 

Vist l'informe emès per la Secretaria Tècnica d'Economia i Hisenda i la Interventora 
General de data 11 de novembre de 2005, referent a la reclamació formulada, aquesta 
Presidència eleva al Ple de la Corporació la següent proposta  

PROPOSTA D'ACORD  
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1r.- Resoldre la reclamació presentada el dia 17 d'octubre de 2005 pel grup polític del 
PSM-Entesa Nacionalista contra l'acord d'aprovació inicial del Pressupost general, Pla 
estratègic de subvencions, Bases d'execució del pressupost i Plantilla del Consell de 
Mallorca i dels seus organismes autònoms per a l'exercici de 2006, adoptat pel Ple 
d'aquesta Corporació en data de 3 d'octubre de 2005, en el sentit següent: 

Desestimar la reclamació formulada el dia 17 d'octubre de 2005 amb el número de 
registre d'entrada 24479 pel grup polític del PSM-Entesa Nacionalista, en base a 
l'informe de la Secretària Tècnica d'Economia i Hisenda d'11 de novembre de 2005, que 
forma part d'aquest acord. 

2n.- Resolta així la reclamació presentada, s'acorda l'aprovació definitiva del Pressupost 
general, Pla estratègic de subvencions, Bases d'execució del pressupost i Plantilla del 
Consell de Mallorca per a l'exercici de 2006, integrat pel pressupost propi i el dels 
organismes autònoms ''Institut de serveis socials i esportius de Mallorca'' i ''Institut de 
l'esport hípic de Mallorca'', tot de conformitat amb el que preveu l'article 169 del Text 
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març. 

3r.- Aquest Acord Definitiu d'aprovació del Pressupost general, Pla estratègic de 
subvencions, Bases d'execució del pressupost i Plantilla del Consell de Mallorca, 
integrat pel pressupost propi i el dels organismes autònoms ''Institut de serveis socials i 
esportius de Mallorca'' i ''Institut de l'esport hípic de Mallorca'' per a l'exercici de 2006, 
entrarà en vigor dins l'exercici a què es refereix, una vegada publicat al BOIB d'acord 
amb l'article 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
RD legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

4rt.- Contra el present Acord Definitiu els interessats podran interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears, en el 
termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la seva publicació del referit 
acord en el BOIB."  

 

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que ja en parlaren el dia de l’aprovació inicial 
i que la proposta definitiva actual és la mateixa, per tant continua opinant el mateix que 
el que va exposar el dia del debat inicial. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) considera el mateix que la Sra. Tugores i a més afirma que 
no s’ha tengut en compte cap de les al·legacions presentades pel seu Grup. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà en contra ja que l’aprovació 
definitiva és igual a la inicial i en el seu moment ja havien argumentat la seva 
disconformitat. 
 
El Sr. Flaquer (UM) contesta a la Sra. Bujosa que s’han analitzat les seves al·legacions i 
que s’han rebutjat per motius tècnics i polítics, ja que no les creuen oportunes ni 
segueixen la seva línia de govern. 
 
S’aprova  la proposta per desset vots a favor ( PP, UM) i catorze en contra (PSOE, 
PSM-EN, EU-Els Verds). 
 



 5

 

DEPARTAMENT DE CULTURA  

 

PUNT 7.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ AUDI TORI 
MUNICIPAL DE PORRERES RELATIU A LA REFORMA I REPARA CIÓ DEL 
TEATRE AUDITORI MUNICIPAL DE PORRERES 

 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament de Cultura:  

 

"El dia 13 d'octubre de 2005 va tenir entrada, en el registre general del Departament de 
Cultura del Consell de Mallorca, la documentació remesa pel president de la Fundació 
Auditori Municipal de Porreres relativa a la signatura d'un conveni amb el Consell de 
Mallorca a fi d'establir la concessió, per part de la institució insular, d'una subvenció de 
caire plurianual amb la finalitat de dur a terme l'execució de les obres de reforma i 
reparació del teatre municipal. 

La memòria justificativa del Cap de secretaria de presidència, de 16 de setembre de 
2005, atesa la sol·licitud i documentació presentades, explica els motius per signar un 
conveni amb la Fundació Auditori Municipal de Porreres que tindrà per objecte donar 
suport a la reforma i reparació del teatre auditori municipal fent front no només a les 
despeses derivades de la redacció dels distints projectes tècnics sinó també a les de les 
obres d'execució. 

L'import total previst de la redacció del projecte bàsic i de les obres d'execució del teatre 
auditori municipal pugen a 1.081.726,00€. En aquest sentit, és voluntat del Consell de 
Mallorca atorgar una subvenció plurianual de 360.000,00€ que serà objecte del conveni 
esmentat i estarà integrada per les següents anualitats: 

Any 2005: 60.000,00 €  

Any 2006: 120.000,00€  

Any 2007: 120.000,00 €  

Any 2008: 60,000,00€  

Per aquests motius l'anualitat d'enguany està prevista que s'imputi a la partida 
nominativa 00.45130.78901 € Conveni Fundació Auditorium de Porreres'' amb el núm. 
d'ordenat 200500074959 mentre que la resta d'anualitats es faran a càrrec de la partida 
que cada any es prevegi en els pressuposts del Consell de Mallorca. 

El secretari tècnic de la Vice-presidència 1ª del Consell de Mallorca ha informat 
favorablement sobre l'establiment del present conveni i la modificació dels percentatges 
establerts a l'article 174.3 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 març, pel que s'aprova 
el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

El T.A.G. d'Economia i Hisenda ha emès informe sobre els aspectes jurídics d'aquest 
expedient. 
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La Intervenció General del Consell de Mallorca ha fiscalitzat de conformitat el present 
conveni.  

En virtut de tot el que s'ha exposat, aquesta consellera executiva, d'acord amb la lletra e) 
de l'article 31 del Reglament d'Organització del Consell de Mallorca, eleva a la 
consideració del Ple del Consell de Mallorca, previ dictamen de la comissió informativa 
corresponent, la següent proposta d' 

PROPOSTA D'ACORD  

1.- Modificar, a l'empara de l'article 174.5 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 març, 
pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, els percentatges 
establerts per l'article 174.3 de l'esmentat text legal per tal de procedir a l'autorització 
d'una despesa plurianual de 360.000,00€ relativa a l'establiment d'un conveni amb la 
Fundació Auditori Municipal de Porreres per procedir a la reforma i reparació del teatre 
auditori municipal 

2.- Aprovar el conveni, que s'adjunta a la proposta present com annex, amb la Fundació 
Auditori Municipal de Porreres, titular del CIF P 0700022 G, a fi de fomentar 
l'existència d'infraestructures culturals adients. 

3.- Aprovar i disposar una despesa plurianual de 360.000,00€, en concepte de subvenció 
plurianual, a favor de la Fundació Auditori Municipal de Porreres, titular del CIF P 
0700022 G, per tal d'establir el conveni assenyalat que tindrà una vigència de quatre 
anys (2005-2008) amb l'objectiu de donar suport econòmic a la redacció dels distints 
projectes tècnics relatius a la reforma i reparació del teatre auditori municipal esmentat 
així com a les seves obres d'execució. En aquest sentit, subvenció plurianual de 
360.000,00€ esmentada estarà integrada per les següents anualitats: 

Any 2005: 60.000,00€  

Any 2006: 120.000,00€  

Any 2007: 120.000,00€  

Any 2008: 60,000,00€  

Així mateix, l'anualitat d'enguany se imputarà a càrrec de la partida 00.45130.78901 
amb el núm. d'ordenat 200500074959 mentre que la resta es faran efectives a càrrec de 
la partida que es prevegi a cada any en els pressuposts. 

4.- Notificar aquests acords als interessats." 

 

S’aprova la proposta per unanimitat. 
 

 

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA  

 

PUNT 8.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODI FICACIÓ 
DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER SERVEIS D'INSP ECCIÓ 
TÈCNICA DE VEHICLES  
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Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament d'Economia i Hisenda:  

 

"El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 3 d'octubre de 2005, va 
aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de la Taxa per serveis 
d¿inspecció tècnica de vehicles. Sotmesa a informació pública l'esmentada modificació, 
el dia 17 d'octubre de 2005 va formular una reclamació a la mateixa el Grup de 
consellers del PSM-Entesa Nacionalista que va ser informada pel Director Insular 
d'Hisenda i Pressuposts en data 17 de novembre de 2005. 

Aquest Conseller, vists els antecedents ressenyats, eleva al Ple de la Corporació la 
següent proposta 

PROPOSTA D'ACORD  

1r.- Resoldre la reclamació presentada pel Grup de consellers del PSM-Entesa 
Nacionalista al Consell de Mallorca en data 17 d'octubre de 2005, contra l'Acord 
provisional de modificació de l'Ordenança reguladora de la Taxa per serveis d¿inspecció 
tècnica de vehicles, adoptat pel Ple de d'aquesta Corporació en data 3 d'octubre de 2005, 
en el sentit següent: 

Desestimar la reclamació formulada pel Grup de consellers del PSM Entesa 
Nacionalista contra l'Acord provisional de modificació de l'Ordenança reguladora de la 
Taxa per serveis d'inspecció tècnica de vehicles, adoptat pel Ple de d'aquesta Corporació 
en data 3 d'octubre de 2005, en base a l'informe de Director Insular d'Hisenda i 
Pressuposts, de 17 de novembre de 2005, que forma part del present acord. 

2n.- Resolta així la reclamació presentada, s'acorda amb caràcter definitiu, modificar 
l'Ordenança Fiscal de la ''Taxa per serveis d'inspecció tècnica de vehicles'' i aprovar la 
redacció definitiva de l'esmentada modificació, en els termes que es contenen en el text 
annex; tot això de conformitat amb el que preveu l'article 17.3 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

3r.- Aquest Acord definitiu, juntament amb el text íntegre de la modificació de 
l'Ordenança es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, entrarà en 
vigor a partir de la seva publicació al BOIB i serà d'aplicació a partir de dia 1 de gener 
de 2006. 

4rt.- Contra el present acord definitiu, de modificació de la ''Taxa per serveis d'inspecció 
tècnica de vehicles, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears, en el termini de dos mesos comptats 
a partir del dia següent al de la publicació del referit acord i del text de la modificació 
l'Ordenança, en el B.O.I.B. 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS 
D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES. 

Article 1r.- FONAMENT, NATURALESA I ÀMBIT D'APLICACIÓ 

1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i 
conformement amb el que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 



 8

2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aquest Consell Insular de Mallorca estableix la Taxa per inspecció 
tècnica de vehicles, que es regeix per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual 
s'atenen al que es preveu a l'article 132 del citat Reial Decret Legislatiu 2/2004. 

2. L'àmbit d'aplicació n'és l'illa de Mallorca. 

Article 2n. FET IMPOSABLE 

Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació, pel Consell Insular de Mallorca, 
dels serveis d'inspecció de vehicles relatius a les revisions periòdiques, a les prèvies a la 
matriculació, inspeccions d'emissió de gasos, així com les autoritzacions de reformes, 
expedició de duplicats, certificats i altres actuacions relacionades amb el reconeixement 
dels vehicles. 

Article 3r.- SUBJECTE PASSIU 

Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats que 
figuren a l'article 33 de la Llei General Tributària que els hagin sol·licitat o aquells als 
qui es presti qualsevol dels serveis que constitueixen el fet imposable de la Taxa. 

Art. 4rt.- TARIFA. 

La taxa s'exigirà d'acord amb les següents tarifes: 

  
SERVEIS A REALITZAR EUROS 

  

1 Inspecció periòdica vehicles pesants 30,00   

2 Inspecció periòdica vehicles lleugers 24,05   

3 Inspecció periòdica turismes 18,10   

4 Inspecció periòdica vehicles de 2 i 3 rodes 10,86   

5 Inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 29,31   

6 Inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes diesel 14,74   

7 Inspecció emissió de gasos vehicles amb catalitzador 4,23   

8 Inspecció vehicles accidentats amb inspecció periòdica inclosa 102,93   

9 Suplement per inspecció a l'Estació mòbil 13,01   

10 Desplaçament [p=45,33+(n-1)*4,53]   

11 Pesatge 3,19   

12 Segones inspeccions pesants 8,97   

13 Segones inspeccions lleugers 7,24   

14 Segones inspeccions turismes 5,43   

15 Segones inspeccions motocicletes 3,28   
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16 Segona inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 8,79   

17 Segona inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes diesel 4,40   

18 Emissió de duplicat de fulla d'inspecció periòdica i/o adhesiu 3,62   

19 Inspecció periòdica tractors agrícoles 18,10   

20 Inspecció periòdica remolcs agrícoles 10,86   

21 Inspecció prèvia a matriculació vehicles de trànsit comunitari o 
d'importació 105,06 

  

22 Inspecció prèvia a matriculació vehicles exempts d'homologació i 
vehicles històrics 85,12 

  

23 Inspecció prèvia matriculació vehicles espanyols o importats per 
representant oficial i per canvi de matricula espanyola 37,60 

  

24 Reformes d'importància amb projecte 22,52   

25 Reformes d'importància sense projecte 11,26   

26 Duplicats de Targeta d'ITV 7,44   

27 Verificació i precintatge d'aparells taxímetres 11,78   

28 Inspecció extraordinària vehicles transport escolar i de menors 18,80   

29 Anotació Targeta d'ITV 5,27   

30 Carpeta, impresos i fotocòpies  1,03   

31 Emissió certificat sense inspecció prèvia 3,72   

32 Emissió certificat amb inspecció prèvia 11,26   

33 Certificats ATP 37,60   

Suplement per a inspecció fora de l'horari de treball: El preu s'incrementarà en un 25 % 
(sols es podran realitzar fora de l'horari de treball a petició de l'interessat). 

Per a la segona inspecció de comprovació de la correcció dels defectes observats a la 
inspecció periòdica amb resultat desfavorable, s'abonarà una taxa del 30% de la 
primera, sempre que el termini de presentació del vehicle no sigui superior a dos mesos; 
en aquest cas es procedirà a realitzar una inspecció completa al vehicle, abonant el 
100% de la taxa corresponent. 

En el cas que el resultat de la inspecció sigui desfavorable, i que els defectes observats 
no obliguin a passar per la línia d'inspecció per comprovar la seva correcció, i no siguin 
més de 4 defectes greus, es concedirà un termini màxim de 7 dies hàbils per poder 
passar la segona inspecció sense abonar taxes. 

A les inspeccions periòdiques a tractors i remolcs agrícoles s'aplicarà la taxa de 
desplaçament [p=45,33+(n-1)*4,53], quan sigui necessari, limitant el seu import a 
6,57 ¿ com a màxim per vehicle.  

A aquestes tarifes s'hi afegirà l'IVA quan els serveis els presti el concessionari. 
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Art. 5è.- EXENCIONS I BONIFICACIONS 

No es concedeix cap exenció ni bonificació en l'exacció d'aquesta taxa  

Art. 6è.- MERITACIÓ. 

Es merita la taxa i neix la obligació de contribuir en el moment en que s'iniciï l'actuació 
administrativa que constitueix el fet imposable. 

Art.7è.- LIQUIDACIÓ I INGRÉS. 

El procediment d'ingrés conformement amb el que preveu l'art.27 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 serà el d'autoliquidació, havent d'autoliquidar el subjecte passiu la 
taxa, en el moment d'iniciar-se l'actuació administrativa de prestació del servei o la 
realització de l'activitat. 

Art. 8è.- INFRACCIONS I SANCIONS. 

En totes les qüestions relatives a la qualificació d'infraccions tributàries i també a les 
sancions que hi corresponguin en cada cas, s'aplicaran les disposicions contingudes en 
els articles 77 i següents de la Llei General Tributària. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple del Consell de Mallorca, 
en sessió de dia 3 d'octubre de 2005, entrarà en vigor el mateix dia que es publicarà al 
BOIB, serà d'aplicació a partir de dia 1 de gener de 2006 i romandrà en vigor fins a la 
seva modificació o derogació expressa." 

 

ESMENES DE SUBSTITUCIÓ A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA 
TAXA PER SERVEIS D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES, 
PRESENTADA PEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN. 
  
Esmenes de substitució  a l’ordenança fiscal de la taxa per serveis d’inspecció tècnica de 
vehicles 
 
Allà on diu:  
 
Art. 4rt.- TARIFA 
  
SERVEIS A REALITZAR 
 
“19. Inspecció periòdica tractors agrícoles........................ 18,10 
 20. Inspecció periòdica remolcs agrícoles.........................10,86” 
  
ha de dir: 
 
SERVEIS A REALITZAR  
 
“19. Inspecció periòdica tractors agrícoles...........................7,65 
 20. Inspecció periòdica remolcs agrícoles........................... 7,65” 
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El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que ha presentat una esmena al punt denou i vint de 
l’article quart referit a la tarifa de tractors i remolcs agrícoles, ja que considera que el 
sector agrari està passant per un mal moment amb la pujada del gas-oil i que seria bo pel 
gremi davallar-la a 7,65 euros i d’aquesta manera el Consell de Mallorca faria un gest 
per millorar l’economia d’aquest col·lectiu. 
 
El Sr. Flaquer (UM) comenta que aquesta esmena ja es va presentar l’any anterior i que 
ja es va argumentar. Repeteix que la pujada del 2005 era conseqüència de la compra de 
maquinària mòbil per a la revisió de tractors i que el sector està molt content amb aquest 
tipus de servei. Assegura que el preu és raonable i que per tant el mantindran. 
 
Es rebutja l’esmena per catorze vots a favor ( PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i desset 
en contra ( PP, UM).  
 
S’aprova  la proposta per desset vots a favor ( PP, UM), nou vots en contra ( PSOE) i  
cinc abstencions ( PSM-EN, EU-Els Verds). 

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA  

 

PUNT 9.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBAL L 2006  

 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament de Presidència :  

 

"Atès que el Ple del Consell Insular de Mallorca, d'acord amb allò que s'estableix a 
l'article 90,2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i a 
l'article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública, va aprovar, en sessió realitzada dia 28 de juliol de 2000, la relació de llocs de 
treball del Consell Insular de Mallorca i va modificar la vigent plantilla de personal de 
la Corporació per tal d'adaptar-la a l'esmentada relació (''Butlletí Oficial de les Illes 
Balears'' núm.105, de 26-08-2000). 

Atès que l'esmentada relació de llocs de treball, des de la seva aprovació, ha estat 
objecte de modificació per acords del Ple de 6 de novembre i 4 de desembre de 2000, de 
2 d'abril, 4 de juny i 20 de novembre de 2001, de 3 de juny, 4 de novembre i 2 de 
desembre de 2002, de 21 de juliol i 3 de novembre de 2003 i de 15 de novembre de 
2004. 

Atès que per a l'elaboració de la relació de llocs de treball s'han tengut en compte les 
propostes presentades pels distints Departaments i que aquesta ha estat sotmesa a 
negociació amb les representacions sindicals presents a la Mesa de Negociació del 
Consell de Mallorca, en distintes sessions mantingudes durant els mesos d'octubre i de 
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novembre de 2005, com a conseqüència de les quals s'ha signat l'acord de la Mesa de 
dia 9 de novembre de 2005. 

Atesa la necessitat de procedir a la modificació formal de la plantilla aprovada 
inicialment amb el pressupost per a l'any 2006, per tal d'adaptar-la a les modificacions 
introduïdes per l'RLT. 

Atès que d'acord amb allò que s'estableix a l'article 8,1,p) de la Llei 8/2000, de 27 
d'octubre, de consells insulars, correspon al Ple del Consell l'aprovació de la relació de 
llocs de treball. 

El conseller executiu de Presidència del Consell de Mallorca eleva al Ple la següent 
proposta d'acord:  

PROPOSTA D'ACORD  

Primer.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del Consell de Mallorca, 
que s'adjunta com a document annex a la present proposta, i AUTORITZAR el 
conseller executiu de Presidència per dur a terme l'aplicació individualitzada de les 
determinacions contingudes a la modificació aprovada. 

Els efectes de la present modificació seran a partir de dia 1 de gener de 2006, amb 
excepció de les assenyalades amb asterisc, que ho seran a partir de dia 1 de juliol de 
2006.  

Segon.- Iniciar els tràmits per a la modificació de la plantilla aprovada inicialment pel 
Ple en sessió de dia 3 d'octubre de 2005, per tal d'adaptar-la a les modificions 
introduïdes per la present RLT."  

 

El Sr. Buils (UM) comenta que s’ha afegit un annex a la proposta de la relació de llocs 
de treball en forma d’esmena in voce i que ha entregat a tots els grups polítics i que 
formarà part de l'expedient.  Agraeix la tasca dels sindicats i també la dels treballadors 
de Funció Pública, comenta que la proposta que es presenta té el suport unànime de la 
mesa negociadora i que la modificació de l’annex no suposa cap pujada dins el capítol 
un del Pressupost. 
 
S’aprova l’esmena in voce per vint-i-nou vots a favor (PP, PSOE, UM, PSM-EN) i dues 
abstencions (EU-Els Verds). 
 
S’aprova la proposta que inclou l'esmena in voce per vint-i-sis vots a favor (PP, PSOE, 
UM) i cinc abstencions (PSM-EN i EU-Els Verds). 
 

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL  

 

PUNT 10.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D'OBRES I SERVE IS I DE 
CARRETERES DE L'ANY 2006, DEL PLA PLURIANUAL 2006/2 007/2008/2009 
I DE LES ACTUACIONS QUE ES FINANCEN MITJANÇANT CONV ENI 
ADMINISTRATIU. 
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Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament de Cooperació Local:  

 

"A l'art. 32 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, expressament s'hi fa 
constar que per al desenvolupament de la cooperació les diputacions, amb la 
participació dels ajuntaments, han de redactar els plans provincials establerts a l'art. 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 

  

            L'art. 41, apartat 3, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, disposa que als consells 
insulars de les Illes Balears els hi són d'aplicació les normes d'aquesta llei que regulen 
l'organització i el funcionament de les diputacions provincials i assumeixen les 
competències d'acord amb les disposicions d'aquesta llei i les que corresponguin 
conformement amb l'Estatut d¿Autonomia de les Illes Balears. 

  

            El Consell de Mallorca va aprovar la convocatòria del Pla d'obres i serveis per a 
l'any 2006 a l'efecte que els ajuntaments i la resta d'entitats locals hi presentassin les 
seves peticions acompanyades de la documentació administrativa i tècnica 
reglamentària. 

  

            S'ha aplicat el que disposa el R. Decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es 
regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals i l'Ordre 
APU/126/2004, de 23 de gener, de desenvolupament i aplicació d'aquest R. Decret, en 
tot el que afecta a l'objectiu de la cooperació estatal, financiació, aportació obligada de 
les entitats locals, projecte mínim objecte de subvenció, aportació estatal, etc. 

  

            L'Enquesta d'Infraestructures i Equipaments Locals ha constituït un instrument 
bàsic per a la valoració de totes les necessitats de cada municipi. 

  

            Pel que fa a les passes subsegüents de la tramitació del Pla per arribar a la seva 
aprovació definitiva, s'ha de seguir el que preveu l'art. 32 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986 de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local, que disposa que el Pla s'ha de publicar en el Butlletí Oficial 
de la CAIB perquè s'hi puguin formular al·legacions i reclamacions durant un termini de 
deu dies. 

  

            El Pla insular de cooperació també s'ha de remetre pel al seu informe, d'acord 
amb el que preveu el R. Decret 835/2003 abans esmentat, al Delegat del Govern i a la 
Comissió Provincial de Col·laboració de l'Estat amb les Entitats Locals. Els 
esmentats informes han de ser emesos en el termini de deu dies. Transcorregut aquest 
termini sense que s'hagin emès es podran continuar les actuacions. 
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PROPOSTA D'ACORD  

1r.- Aprovar inicialment el Pla d'obres i serveis i de carreteres per a l'any 2006 
corresponent a l'illa de Mallorca amb el contingut que figura a la documentació adjunta. 

             

            2n.- Aprovar inicialment el Pla Plurianual 2006/07/08/09 que també s'adjunta. 

             

Aquesta aprovació del Pla Plurianual resta condicionada per als exercicis futurs a les 
disponibilitats pressupostàries del Consell de Mallorca i a la inclusió d'aquestes 
aportacions futures a l'acord d'aprovació definitiva del Pla d'obres i serveis de cada any. 

  

            3r.- Aprovar finançar mitjançant el Conveni administratiu tipus previst a l'art. 10 
del vigent Reglament de cooperació municipal la relació d'actuacions que figuren en el 
document adjunt al present dictamen. 

                    

            4t.- D'acord amb l'article 8 del R. Decret 835/2003, de 27 de juny, el Pla 
complementari per poder aplicar els romanents que es puguin originar per les baixes de 
l'adjudicació de les obres del Pla i de les previstes als convenis correspondrà a les obres 
de l'anualitat de l'any 2007. 

  

            5è.- El Pla d'obres i serveis i de carreteres s'exposarà al públic durant un termini 
de deu dies hàbils mitjançant anunci al BOIB perquè s'hi puguin formular reclamacions 
i al·legacions. També es comunicarà a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears 
(FELIB) i es trametrà a informe del Delegat del Govern a Balears i de la Comissió 
Provincial de Col·laboració de l'Estat amb les Corporacions Locals. Si aquests informes 
no son emesos en el termini de deu dies hàbils es podran continuar les actuacions. 

  

            6è.- Una vegada que el Ministeri d'Administracions Públiques comuniqui amb 
caràcter definitiu l'assignació de l'Estat per a l'any 2006 al Pla d'obres i serveis i de 
carreteres del Consell de Mallorca, el Pla (juntament amb el Plurianual i la relació 
d'obres que es financen per Conveni) s'aprovarà definitivament i es remetrà amb el 
corresponent expedient administratiu al Ministeri per a les Administracions Públiques 
abans de dia 1 d'abril de 2006.  

  

7è.- Aquest acord d'aprovació inicial resta condicionat a l'existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost del Consell de Mallorca per a l'any 2006."  

 

La Sra. Bujosa (PSM-EN) anuncia que el seu Grup s’abstendrà a l’espera de la redacció 
definitiva, ja que presentaran al·legacions durant el període d’exposició pública sobre 
les diverses peticions fetes pels municipis governats pel PSM i que no estan inclosos en 
el Pla d’obres i serveis. 
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El Sr. Veramendi (PP) anuncia el seu Grup votarà a favor de la proposta, però així i tot  
considera que s’hauria d’ampliar la quantitat ja que hi ha molta demanda municipal. 
 
El Sr. Riera (UM) dóna la raó al Sr. Veramendi i afirma que les peticions dels 
ajuntaments superen els doblers que hi ha destinats per aquest fi. Comenta que hi ha 
previst finançar cent trenta-tres obres de les quals cinquanta-sis són noves i les enumera: 
onze d’hidràuliques, denou de dotació de serveis i pavimentació, vuit de millores o nous 
edificis municipals, quatre per instal·lacions esportives, tres per millores de camins 
municipals, cinc per enllumenats, tres per compra de maquinària i instal·lacions i dues 
per obres parcs verds. Afirma que la quantitat total a invertir és de 10.790.000 euros, 
però que les propostes tripliquen el pressupost. 
 
S’aprova la proposta per vint-i-set vots a favor (PP, PSOE, UM) i cinc abstencions 
(PSM-EN i EU-Els Verds). 
 
 

PUNT 11.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER AL TRACTAMENT DELS RESIDU S 
SÒLIDS URBANS DE MALLORCA I APROVACIÓ DEFINITIVA DE  LA 
MATEIXA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament d'Economia i Hisenda:  

 

"El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 3 d'octubre de 2005, va 
aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per al 
tractament dels residus sòlids urbans de Mallorca. Sotmesa a informació pública 
l'esmentada aprovació en el tauler d'edictes, i havent-se complit el termini de trenta dies 
compresos des del 14 d'octubre al 18 de novembre de 2005, ambdós inclosos, (publicat 
aquest anunci en el BOIB núm. 152 de 13-10-2005 i diari Última Hora de dia 8-10-
2005), s'han formulat reclamacions contra l'acord de l'esmentada modificació 
presentades per la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) 
mitjançant escrit presentat al RG del Consell de Mallorca el dia 17 de novembre de 
2005, i per la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) mitjançant escrit 
presentat al RG del Consell de Mallorca el dia 18 de novembre de 2005, que han estat 
informades pels serveis de la Direcció Insular de Gestió Residus del Departament de 
Cooperació Local i per Intervenció del Consell de Mallorca el dia 22 de novembre de 
2005.  

Vists els antecedents ressenyats, el Conseller Executiu del Departament d'Economia i 
Hisenda eleva al Ple la següent proposta 

PROPOSTA D'ACORD  

1r. Resoldre les reclamacions presentades per la Confederació d'Associacions 
Empresarials de Balears (CAEB) i per la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca 
(FEHM) contra l'Acord provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora 
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de la taxa per al tractament dels residus sòlids urbans de Mallorca, adoptat pel Ple 
d'aquesta Corporació de dia 3 d'octubre de 2005, en el sentit següent: 

- Desestimar les reclamacions presentades per la Confederació d'Associacions 
Empresarials de Balears (CAEB) i per la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca 
(FEHM), en base als informes emesos pels serveis de la Direcció Insular de Gestió 
Residus del Departament de Cooperació Local i per Intervenció del Consell de Mallorca 
el dia 22 de novembre de 2005, que formen part d'aquest acord. 

2n. Resoltes així les reclamacions presentades, s'acorda amb caràcter definitiu, 
modificar la taxa per a tractament dels residus sòlids urbans de Mallorca i aprovar la 
redacció definitiva de l'esmentada modificació de l'Ordenança, en els termes que es 
contenen en el text annex; tot això de conformitat amb el que preveu l'article 17.3 del 
RDL 2/2004, de dia 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 

3er.- Aquest Acord definitiu, juntament amb el text íntegre de la modificació de 
l'Ordenança es publicarà en el BOIB, i s'aplicarà a partir de la data que assenyala la 
Disposició Final de la repetida Ordenança.  

4rt. Contra el present Acord definitiu, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per al tractament dels residus sòlids urbans de Mallorca, els interessats podran 
interposar recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la seva 
publicació del referit acord i text de la modificació de l'Ordenança en el BOIB. 

TEXT ANNEX  

MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ FINAL DE 
L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL TRACTAMENT DELS 
RESIDUS URBANS DE L'ILLA DE MALLORCA. 

ARTICLE QUART.- 

La tarifa a aplicar és de 90,96 ¿/tona de residus, IVA no inclòs. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança Fiscal, originàriament aprovada pel Ple de la Corporació en 
sessió de dia 23 de desembre 1996, la darrera modificació de la qual s'ha aprovat, 
definitivament, pel Ple en sessió de dia 12 de desembre de 2005, entrarà en vigor el 
mateix dia en que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, serà d'aplicació 
a partir de l'1 de gener de 2006 o des del mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears si la publicació és posterior i romandrà en vigor fins que es 
modifiqui o derogui expressament."  

 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup votarà en contra de la 
proposta i comenta que no vol reiterar els arguments ja exposats a l’aprovació inicial, 
per altra banda considera que les al·legacions presentades per la CAEB i la Federació 
Hotelera han estat desestimades pels informes tècnics del Consell, d’on es desprèn que 
l’augment de la tarifa es deu a l’augment de la incineració. Creu que  no existeix un 
compromís amb la recollida selectiva i que a més s’ha de dotar a l’Ajuntament de Palma 
amb molts de contenidors. Observa que la pujada de la tarifa és d’un dotze per cent 
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respecte a l’any 2005 i d’un seixanta per cent respecte a l’any 1996, considera que és 
l’opció més cara i que bàsicament es paga la incineració. 
 
La Sra. Canyelles (PSM-EN) anuncia que el seu Grup votarà en contra ja que creu que 
les al·legacions presentades per les distintes associacions empresarials eren bastant 
raonables i no s’han tengut en compte. 
 
El Sr. Riera (UM)  explica que les al·legacions de les associacions empresarials s’han 
estudiat però que ha estat impossible acceptar-les. Sobre les tarifes comenta a la Sra. 
Rosselló que el cost del tractament de la incineració és de 48,78 euros tona ( €/t), que el 
cost de la planta de compostatge és de 278 €/t, i la de metanització és de 105 €/t i per tot 
això la incineració és la millor opció tant econòmicament com mediambientalment. 
Comenta que actualment per tal de millorar les emissions s’està aplicant el tractament 
“DeNOx” el qual tracta els òxids de nitrogen i millora les emissions. 
 
S’aprova  la proposta per devuit vots a favor ( PP, UM) i catorze en contra (PSOE, 
PSM-EN, EU-Els Verds). 
 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI  

 

PUNT 12.- DECLARACIO COM A BÉ D'INTERÈS CULTURAL, A MB LA 
CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÒGICA A FAVOR DEL JACIMENT  DE 
''CA NA BOU'' -26/50- DE MANACOR (EXP: 482/02) 

 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament de Territori:  

 

"A la vista que, mitjançant acord de data 23 de gener de 2003, la Comissió d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
l'expedient de declaració de bé d'Interès Cultural, amb categoría de zona arqueològica a 
favor del jaciment de ''Ca na Bou'' -26/50- de Manacor (exp: 482/02) 

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 7 de juliol de 2005, del TAG de la Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 10 d'octubre de 
2005. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, 
del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d'acord amb les competències atribuïdes per 
la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars en matèria de Patrimoni 
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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 D'ACORD  

I. Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de zona arqueològica, el jaciment 
de ''Ca Na Bou'', la descripció i la delimitació del qual figuren a l'informe tècnic de data 
10 de gener de 2003, que s'adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Manacor i al Govern de 
les Illes Balears. 

IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el 
Boletín Oficial del Estado 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."  

 

ESMENA D'ADDICIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PSM-EN. 
 
"L'article 34.1.C de la Llei 12/98 del patrimoni històric de les Illes Balears regula la 
visita als béns d'interès cultural (BIC). A fi de fer possible que els ciutadans apreciïn i 
gaudeixin del patrimoni cultural illenc, garanteix la visita pública dels béns, almenys 
quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats. 
 
Per això, i a fi de fer efectiu el dret de visita, es proposa una ESMENA D'ADDICIÓ als 
punts 12, 13, 14, 15, 16 i 17 de l'ordre del dia del Ple de dia 12 de desembre de 2005 
amb contingut idèntic en els següents termes: 
 
I.bis.- “El Consell, prèvia negociació i entesa del President de la Comissió Insular 
d’Urbanisme, ordenació del territori i patrimoni, amb els titulars dels drets reals 
afectats, establirà el règim de visites del BIC d'acord amb la normativa vigent " 
 

El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que ha presentat una esmena a les propostes de Bé 
Interès Cultural (BIC) dels punts dotze, tretze, catorze, quinze, setze i desset. Lloa la 
tasca realitzada per la Direcció Insular de Patrimoni amb la declaració de BIC, però 
considera que no és suficient ja que per llei és obligatori establir un règim de visites 
encara que sigui complicat. Demana si, de manera general, es podria establir un règim 
de visites i donar-li publicitat ja que representa un actiu turístic i és una llàstima que no 
ciutadania no en pugui gaudir. 
 
El Sr. Vicens (UM) agraeix la lloança al Sr. Alorda, comparteix amb ell que establir el 
règim de visites és una tasca complexa i que depèn molt del lloc físic i del seu ús. Per 
altra banda, recorda que alguns dels BIC varen ser incoats l’any 2003 sense contemplar 
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aquesta opció. Actualment la Comissió Insular d’Urbanisme ha decidit incorporar un 
punt sobre l’obligatorietat del règim de visites que estableix la llei. 
 
El Sr. Alorda reitera la seva enhorabona per les declaracions de BIC. Reconeix que a 
l’anterior legislatura no es va fer res al respecte, però creu que es pot solucionar trobant 
una fórmula adequada encara que sigui complexa. Creu que està bé recordar 
l’obligatorietat del règim de visites que preveu la llei però, pensa que s’hauria de fer un 
pas més per tal d’establir l’horari de visites. 
 
El Sr. Vicens comenta que la proposta d’incloure aquest paràgraf sobre el règim de 
visites va ser del Sr. Alorda a la Comissió Insular d’Urbanisme i creu que ja és suficient 
que el ciutadà que té un BIC sàpiga que té l’obligació de permetre les visites. 
 
Es rebutja l’esmena per catorze vots a favor ( PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP, UM). 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 

 

PUNT 13.- DECLARACIO COM A BÉ D'INTERÈS CULTURAL, A MB LA 
CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÒGICA A FAVOR DEL JACIMENT  DE 
''COVA D'EN BESSÓ, CALA ANGUILA'' DE MANACOR (EXP: 506/02) 

 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament de Territori:  

 

"A la vista que, mitjançant acord de data 23 de gener de 2003, la Comissió d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
l'expedient de declaració de bé d'Interès Cultural, amb categoría de zona arqueològica a 
favor del jaciment de ''Cova d'en Bessó, Cala Anguila'' de Manacor (exp: 506/02). 

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 7 de juliol de 2005, del TAG de la Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 13 d'octubre de 
2005. 

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



 20

PROPOSTA D'ACORD  

I. Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoría de zona arqueològica, el jaciment 
de ''Cova d'en Bessó'', la descripció i la delimitació del qual figuren a l'informe tècnic de 
data 10 de gener de 2003, que s'adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Manacor i al Govern de 
les Illes Balears. 

IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el 
Boletín Oficial del Estado 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."  

 

ESMENA D'ADDICIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PSM-EN. 
 
"L'article 34.1.C de la Llei 12/98 del patrimoni històric de les Illes Balears regula la 
visita als béns d'interès cultural (BIC). A fi de fer possible que els ciutadans apreciïn i 
gaudeixin del patrimoni cultural illenc, garanteix la visita pública dels béns, almenys 
quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats. 
 
Per això, i a fi de fer efectiu el dret de visita, es proposa una ESMENA D'ADDICIÓ als 
punts 12, 13, 14, 15, 16 i 17 de l'ordre del dia del Ple de dia 12 de desembre de 2005 
amb contingut idèntic en els següents termes: 
 
I.bis.- “El Consell, prèvia negociació i entesa del President de la Comissió Insular 
d’Urbanisme, ordenació del territori i patrimoni, amb els titulars dels drets reals 
afectats, establirà el règim de visites del BIC d'acord amb la normativa vigent " 
 

Es rebutja l’esmena per catorze vots a favor ( PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP, UM). 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 

 

PUNT 14.- DECLARACIO COM A BÉ D'INTERÈS CULTURAL, A MB LA 
CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÒGICA A FAVOR DEL JACIMENT  DE 
''SON MAS VELL'' - 26/90- DE MANACOR (EXP: 488/02) 

 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament de Territori:  
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"A la vista que, mitjançant acord de data 23 de gener de 2003, la Comissió d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
l'expedient de declaració de bé d'Interès Cultural, amb categoría de zona arqueològica a 
favor del jaciment de ''Son Mas Vell'' -26/90- de Manacor (exp:488/02). 

A la vista que, mitjançant acord de data de 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 7 de juliol, del TAG de la Secció Jurídicoadministrativa 
del Servei de Patrimoni Històric. 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 11 d'octubre de 
2005. 

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

PROPOSTA D'ACORD  

I. Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de zona arqueològica, el jaciment 
de Son Mas Vell (26/90), la descripció i la delimitació del qual figuren a l'informe 
tècnic de data 10 de gener de 2003, que s'adjunta i forma part integrant del present 
acord. 

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

III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Manacor i al Govern de 
les Illes Balears. 

IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el 
Boletín Oficial del Estado 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."  

 

ESMENA D'ADDICIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PSM-EN. 
 
"L'article 34.1.C de la Llei 12/98 del patrimoni històric de les Illes Balears regula la 
visita als béns d'interès cultural (BIC). A fi de fer possible que els ciutadans apreciïn i 
gaudeixin del patrimoni cultural illenc, garanteix la visita pública dels béns, almenys 
quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats. 
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Per això, i a fi de fer efectiu el dret de visita, es proposa una ESMENA D'ADDICIÓ als 
punts 12, 13, 14, 15, 16 i 17 de l'ordre del dia del Ple de dia 12 de desembre de 2005 
amb contingut idèntic en els següents termes: 
 
I.bis.- “El Consell, prèvia negociació i entesa del President de la Comissió Insular 
d’Urbanisme, ordenació del territori i patrimoni, amb els titulars dels drets reals 
afectats, establirà el règim de visites del BIC d'acord amb la normativa vigent " 
 

Es rebutja l’esmena per catorze vots a favor ( PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP, UM). 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 

 

PUNT 15.- DECLARACIO COM A BÉ D'INTERÈS CULTURAL, A MB LA 
CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÒGICA A FAVOR DEL JACIMENT  DE 
''SON MAS VELL'' -26/88- DE MANACOR (EXP: 487/02) 

 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament de Territori:  

 

"A la vista que, mitjançant acord de data 23 de gener de 2003, la Comissió d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
l'expedient de declaració de bé d'Interès Cultural, amb categoría de zona arqueològica a 
favor del jaciment de ''Son Mas Vell'' -26/88- de Manacor (exp: 487/02). 

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 7 de juliol de 2005, del TAG de la Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 10 d'octubre de 
2005. 

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

PROPOSTA D'ACORD  

I. Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de zona arqueològica, el jaciment 
de Son Mas Vell (26/88), la descripció i la delimitació del qual figuren a l'informe 
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tècnic de data 10 de gener de 2003, que s'adjunta i forma part integrant del present 
acord. 

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

III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Manacor i al Govern de 
les Illes Balears. 

IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el 
Boletín Oficial del Estado 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."  

 

ESMENA D'ADDICIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PSM-EN. 
 
"L'article 34.1.C de la Llei 12/98 del patrimoni històric de les Illes Balears regula la 
visita als béns d'interès cultural (BIC). A fi de fer possible que els ciutadans apreciïn i 
gaudeixin del patrimoni cultural illenc, garanteix la visita pública dels béns, almenys 
quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats. 
 
Per això, i a fi de fer efectiu el dret de visita, es proposa una ESMENA D'ADDICIÓ als 
punts 12, 13, 14, 15, 16 i 17 de l'ordre del dia del Ple de dia 12 de desembre de 2005 
amb contingut idèntic en els següents termes: 
 
I.bis.- “El Consell, prèvia negociació i entesa del President de la Comissió Insular 
d’Urbanisme, ordenació del territori i patrimoni, amb els titulars dels drets reals 
afectats, establirà el règim de visites del BIC d'acord amb la normativa vigent " 
 

Es rebutja l’esmena per catorze vots a favor ( PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP, UM). 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 

 

PUNT 16.- DECLARACIO COM A BÉ D'INTERÈS CULTURAL, A MB LA 
CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÒGICA A FAVOR DEL JACIMENT  DE 
''SA VALL DE SON MACIÀ'' - 26/179- DE MANACOR (EXP:  509/02) 

 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament de Territori:  
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"A la vista que, mitjançant acord de data 23 de gener de 2003, la Comissió d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
l'expedient de declaració de bé d'Interès Cultural, amb categoría de zona arqueològica a 
favor del jaciment de ''Sa Vall de Son Macià'' -26/179- de Manacor (exp: 509/02). 

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 7 de juliol de 2005, del TAG de la Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 10 d'octubre de 
2005. 

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

PROPOSTA D'ACORD  

I. Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de zona arqueològica, el jaciment 
de ''Sa Vall de Son Macià'', la descripció i la delimitació del qual figuren a l'informe 
tècnic de data 10 de gener de 2003, que s'adjunta i forma part integrant del present 
acord. 

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

III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Manacor i al Govern de 
les Illes Balears. 

IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el 
Boletín Oficial del Estado 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."  

 

ESMENA D'ADDICIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PSM-EN. 
 
"L'article 34.1.C de la Llei 12/98 del patrimoni històric de les Illes Balears regula la 
visita als béns d'interès cultural (BIC). A fi de fer possible que els ciutadans apreciïn i 
gaudeixin del patrimoni cultural illenc, garanteix la visita pública dels béns, almenys 
quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats. 
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Per això, i a fi de fer efectiu el dret de visita, es proposa una ESMENA D'ADDICIÓ als 
punts 12, 13, 14, 15, 16 i 17 de l'ordre del dia del Ple de dia 12 de desembre de 2005 
amb contingut idèntic en els següents termes: 
 
I.bis.- “El Consell, prèvia negociació i entesa del President de la Comissió Insular 
d’Urbanisme, ordenació del territori i patrimoni, amb els titulars dels drets reals 
afectats, establirà el règim de visites del BIC d'acord amb la normativa vigent " 
 

Es rebutja l’esmena per catorze vots a favor ( PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP, UM). 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 

PUNT 17.- DECLARACIO COM A BÉ D'INTERÈS CULTURAL, A MB LA 
CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÒGICA A FAVOR DEL JACIMENT  DE 
''CALA MURADA'' - 26/142-DE MANACOR (EXP: 501/02) 

 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament de Territori:  

 

"A la vista que, mitjançant acord de data 23 de gener de 2003, la Comissió d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
l'expedient de declaració de bé d'Interès Cultural, amb categoría de zona arqueològica a 
favor del jaciment de ''Cala Murada'' - 26/142- de Manacor (exp: 501/02). 

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 7 de juliol, del TAG de la Secció Jurídicoadministrativa 
del Servei de Patrimoni Històric. 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 13 d'octubre de 
2005. 

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

PROPOSTA D'ACORD  

I. Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de zona arqueològica, el jaciment 
de ''Cala Murada'', la descripció i la delimitació del qual figuren a l'informe tècnic de 
data 10 de gener de 2003, que s'adjunta i forma part integrant del present acord. 
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II. Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la normativa 
concordant.  

III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Manacor i al Govern de 
les Illes Balears. 

IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el 
Boletín Oficial del Estado 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."  

 

ESMENA D'ADDICIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PSM-EN. 
 
"L'article 34.1.C de la Llei 12/98 del patrimoni històric de les Illes Balears regula la 
visita als béns d'interès cultural (BIC). A fi de fer possible que els ciutadans apreciïn i 
gaudeixin del patrimoni cultural illenc, garanteix la visita pública dels béns, almenys 
quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats. 
 
Per això, i a fi de fer efectiu el dret de visita, es proposa una ESMENA D'ADDICIÓ als 
punts 12, 13, 14, 15, 16 i 17 de l'ordre del dia del Ple de dia 12 de desembre de 2005 
amb contingut idèntic en els següents termes: 
 
I.bis.- “El Consell, prèvia negociació i entesa del President de la Comissió Insular 
d’Urbanisme, ordenació del territori i patrimoni, amb els titulars dels drets reals 
afectats, establirà el règim de visites del BIC d'acord amb la normativa vigent " 
 

 

Es rebutja l’esmena per catorze vots a favor ( PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP, UM). 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 

 

INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA   

 

PUNT 18.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA RELACI Ó DE 
LLOCS DE TREBALL DE L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I  ESPORTIUS 
DE MALLORCA PER A L'ANY 2006  

 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Il.lm. Sr. President de l'Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca:  
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"Atès que per a l'elaboració de la relació de llocs de treball s'han tengut en compte les 
propostes de les distintes àrees de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i 
que aquesta ha estat sotmesa a negociació anb els representants sindicals presents a la 
Mesa de Negociació del Consell de Mallorca en sessió celebrada el dia 25 d'octubre de 
2005. 

Atès que, d'acord amb allò que s'estableix a l'article 7.d dels Estatuts de l'Institut de 
Serveis Socials i Esportis de Mallorca, correspon al president de l'Institut elevar al Ple la 
corresponent proposta d'acord. 

Atès el que preveu l'article 25.1 dels Estatuts de l'Institut, aprovats pel Ple del Consell 
de Mallorca en sessió de dia 15 de setembre de 2003. 

PROPOSTA D'ACORD  

APROVAR, amb efectes de dia 1 de gener de 2006, la modificació de la relació de llocs 
de treball de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca que s'adjunta com a 
document annex a la present proposta; INICIAR els tràmits de modificació de la 
plantilla aprovada pel Ple del Consell de Mallorca el 3 d'octubre de 2005, per tal 
d'adaptar-la a la relació de llocs de treball adjunta i, AUTORITZAR al president de 
l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca per dur a terme l'aplicació 
individualitzada de les determinacions contingues a la modificació aprovada."  

 

El Sr. Serra (PP) congratula als sindicats per la capacitat de negociació i per la 
col·laboració obtinguda, la qual ha donat com a fruit aquesta relació de llocs de feina. 
Comenta que s’ha millorat la definició de les titulacions pròpies de cada plaça i s’han 
corregit les retribucions per normalitzar les distintes situacions del personal, també 
s’han creat nous programes i reestructurat diversos departament, a més s’ha  augmentat 
la dotació d’alguns departaments i serveis. 
 
S’aprova la proposta per vint-i-set vots a favor (PP, PSOE, UM) i quatre abstencions 
(PSM-EN i EU-Els Verds). 
 

 

PUNT 19.- CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL 
VELODROM A PALMA I APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS, SI  S'ESCAU  

 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Il.lm. Sr. President de l' Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca:  

 

"El Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, en data 
18 de març de 2005, signaren un protocol general d'actuació relatiu a instal·lacions 
esportives amb l'objecte de regular la participació de les tres administracions per 
executar el projecte i les obres de construcció de un velòdrom cobert al terme municipal 
de Palma amb les característiques adequades per ser homologat per la normativa 
internacional de ciclisme. 
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D'acord amb l'esmentat protocol, el Consell de Mallorca es comprometia a cedir el 
terreny on actualment s'ubica el Polisportiu San Ferran per destinar-ho a aquest ús. 

Alhora, també es contemplava la constitució d'un consorci participat per les tres 
administracions que s'havia d'encarregar de la gestió de les instal·lacions. 

L'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Consell i l'Ajuntament 
de Palma concorren en l'interès de dur endavant polítiques, actuacions i inversions en 
matèria de promoció i foment de l'esport. 

Atesa aquesta interrelació competencial i la finalitat d'assolir objectius comuns es 
proposa al Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa corresponent, 
l'adopció de l'acord següent:  

PROPOSTA D'ACORD  

1r.- Aprovar la constitució del CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL 
VELODROM A PALMA entre la Fundació per al suport i la promoció de l'esport 
balear, Illesport, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma. 

2n.. Aprovar-ne els estatuts, el text dels quals s'incorpora com a annex a la present 
proposta, i sometre'ls a informació pública per un termini de trenta dies per tal que totes 
les persones que hi estiguin interessades puguin examinar l'expedient i formular les 
al·legacions que estimin pertinents. Si no se'n presentessin, l'acord s'elevarà a definitiu."  

 

 El Sr. Serra (PP) comenta que la construcció del velòdrom va obtenir un gran consens 
per part d’aquesta cambra i del col·lectiu del món ciclista, creu que serà una instal·lació 
multiús molt important per Palma. Afirma que la creació del consorci és un pas 
indispensable per dur a terme aquesta obra i explica que l’Ajuntament de Palma i el 
Govern de la CAIB, mitjançant la Fundació Illesport, faran una aportació econòmica i el 
Consell  de Mallorca proporcionarà els terrenys. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que és adequada la creació del consorci i que 
el projecte és interessant, encara que discrepa amb la manera de triar la presidència de 
l’ens ja que estableix que tan sols la podrà ocupar l’Ajuntament de Palma o Fundació 
Illesport. A tal efecte el seu grup presentarà al.legacions en el període d'exposició 
pública. 
 
Per altra banda pensa que la forma de l’organisme entorpirà la tasca de control per part 
l’oposició degut a les seves característiques i a la  periodicitat de reunions de tan sols 
dos cops a l’any. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) anuncia que el seu Grup votarà a favor, ja que també era una 
proposta del seu grup a l’Ajuntament de Palma encara que cregui, com la Sra. Tugores, 
que la forma de consorci no és la millor opció  per dur la gestió. 
 
El Sr. Alomar (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la proposta encara que 
podria ser que durant el termini d’exposició pública presentés al·legacions. Recorda que 
el seu partit proposà com a lloc més adient la zona de la Platja de Palma, per així poder 
donar servei a més usuaris. 
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El Sr. Serra agraeix el suport del PSOE i PSM-EN i que hagin estudiat el projecte amb 
esment. Assegura que no entén la posició del grup EU-Els Verds, ja que diu que creu 
que el consorci és la formula adequada però no votarà a favor. Per acabar comenta un 
error material als Estatuts: el paràgraf tercer de l’article trenta-quatre fa referència a 
l’article trenta-set,  hauria de dir article trenta-sis. 
 
La Sra. Tugores creu que la seva posició és clara i reitera els seus arguments sobre 
millorar els estatuts del consorci. 
 
S’aprova la proposta per vint-i-nou vots a favor (PP, PSOE, PSM-EN,UM) i dues 
abstencions ( EU-Els Verds). 
 
 

MOCIONS  

 

PUNT 20.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE SOBRE MOCIÓ 
QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLO RCA 
SOBRE EMPRESES PÚBLIQUES DE JOVENTUT.   

Es dóna compte de la següent moció:  

 

"Segons anunci de la Consellera de Presidència i Esports del Govern de les Illes 
Balears, les competències en matèria de joventut que ara exerceix el Govern autonòmic 
han de ser transferides als Consells el gener del 2007. 

Atès que el Partit Popular ha presentat esmenes als Pressuposts de la Comunitat 
Autònoma per al 2006 en el sentit de crear quatre empreses públiques per tal de 
gestionar les esmentades competències en joventut i lleure. 

Atès que aquestes esmenes contradiuen, des del nostre punt de vista, la legislació 
vigent, la Llei de Consells Insulars i l'Estatut d'Autonomia, en el sentit que els consells 
són a cada illa institucions de govern, administració i representació de les illes (llei de 
Consells Insulars, art. 2) que estan capacitats per assumir transferències de 
competències del Govern, i que els Consells, a més, tenen consideració d'institucions de 
la Comunitat Autònoma. 

Atès que el Consell de Mallorca té creada, en el marc del Departament de Cultura, una 
Direcció Insular de Joventut.  

Atès que el Ple del Consell de Mallorca va aprovar el passat mes de maig un acord pel 
qual es diu que les competències de Joventut hauran de ser exercides per una 
Conselleria Executiva. 

El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta per a la seva 
aprovació al proper Ple la següent MOCIÓ 

PROPOSTA D'ACORD  

1. El Consell de Mallorca acorda no acceptar cap transferència que dificulti la plena 
capacitat que té el Consell d'organitzar la gestió de les competències transferides segons 
la Llei de Consells. 
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2. El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a no crear empreses 
públiques d'àmbit insular per a la gestió de les competències en matèria de joventut i 
lleure, ja que aquestes disposicions entren en contradicció amb l'esperit de l'Estatut 
d'Autonomia i de la Llei de Consells Insulars."  

 

Presenta la moció la Sra. Rado (PSOE). Comenta que el passat mes de novembre al 
Parlament es va presentar el Pressupost de la CAIB i la llei d’acompanyament i que 
desprès el PP donà a conèixer unes esmenes per crear quatre empreses públiques amb 
l’objectiu de gestionar les competències de Joventut. El seu Grup no està d’acord amb 
legislar mitjançant una llei d’acompanyament i menys encara per mitjà d’esmenes a la 
pròpia llei. Afirma que si es té en compte que l’any 2007 s’han de traspassar les 
competències de joventut als consells no és adequat crear empreses a tant sols un any 
perquè va en contra de la Llei de Consells i de l’Estatut d’Autonomia. Recorda que a la 
sessió plenària del mes de maig d’aquest any el seu Grup va dur una moció sobre el 
traspàs de competències de joventut i la creació d’una conselleria executiva. Per tot 
això, demana que el Consell es pronunciï en contra de la creació de les esmentades 
empreses per tal de gestionar sense noses la futura competència . 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció del 
PSOE, en primer lloc perquè creu que la formula de crear les empreses no és la més 
adequada i a més lleva competències als consells. En segon lloc perquè contradiu la 
legislació vigent i els discursos polítics del PP. I en tercer lloc perquè és el Consell qui 
ha de decidir com gestionarà aquesta nova atribució en un futur pròxim. Per acabar  
considera que crear quatre empreses públiques a tan sols un any del traspàs duplicarà els 
pressuposts i les competències i per tant tendrà conseqüències negatives. 
 
Intervé la Sra. Bujosa (PSM-EN). Comenta que parlar de les competències de joventut 
no és nou a aquesta cambra i que ja se’n va parlar el passat mes de maig. Creu que el PP 
es contradiu amb el seu programa electoral i que, a més, ha canviat d’opinió aquests 
darrers anys. Per tant donarà suport a la moció que presenta la Sra. Rado. 
 
El Sr. Veramendi (PP) explica que l’entitat que gestiona Joventut a la CAIB és el 
Consorci Turisme Jove de les Illes Balears que des de 1997 té assumides totes les 
competències; que actualment l’integren la CAIB, l’Ajuntament de Ciutadella, el  
d’Alcúdia i el de Formentera. Continua explicant que el Pacte de Progrés a l’any 1999 
va traslladar personal de la direcció general al consorci i a l’abril de 2003, un mes abans 
de les eleccions, va modificar el decret de funcions del consorci i li atribuir funcions 
pròpies de la direcció general. Comenta a la Sra. Rosselló que la creació d’empreses 
públiques també va ser una pràctica habitual del Pacte de Progrés. 
Afirma que ara el PP s’ha trobat amb un problema ja que a la direcció general hi falta 
personal i que el consorci no té prou feina, per altra banda la naturalesa del consorci fa 
que aquest organisme no es pugui transferir ja que té personalitat jurídica pròpia, per 
això es preveu crear aquestes empreses públiques que un cop arribin als consells es 
podran mantenir, integrar o dissoldre. 
 
La Sra. Mulet (UM) comenta que les esmenes encara no han estat aprovades al 
Parlament però que segurament s’aprovaran i per tant es crearan les empreses públiques. 



 31

Afirma que la creació dels ens no vulnera cap llei i que la CAIB té potestat per crear 
empreses públiques per tal de gestionar competències pròpies. Assenyala que l’any 
2007 miraran d’aconseguir un bon traspàs de competències tant econòmic com humà i 
que ja estudien quina és la millor manera per gestionar-les. Només en el cas que la 
CAIB conservés les empreses desprès del traspàs de competències es produiria una 
vulneració de les competències. 
 
La Sra. Rado contesta al Sr. Veramendi que té raó ja que el consorci no és pot transferir, 
però que hi ha formules més viables per adequar el traspàs, que amb aquesta fórmula es 
traurà capacitat de control a l’oposició com ha passat amb l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca. Troba que la intervenció de la Sra. Mulet no ha estat molt 
afortunada i que si el seu partit calla és pel pacte que té amb el Partit Popular. 
 
Intervé la Sra. Rosselló. Afirma que evidentment les esmenes s’aprovaran ja que és el 
partit que té majoria al Parlament. Comenta al Sr. Veramendi que si ho volen fer bé el 
que haurien de fer és una llei per a la creació de les empreses públiques, d’aquesta 
manera es podria debatre al Parlament. Reitera els arguments sobre la disconformitat 
amb la forma com es crearan les empreses, creu que la intenció del PP és que funcionin 
de manera similar a l’ISSEM i recorda que amb l’esmentada llei d’acompanyament  es 
creen de cop dotze empreses públiques i considera que no és una formula de gestió gaire 
transparent. 
 
La Sra. Bujosa  està d’acord amb la Sra. Rado sobre el control de l’oposició a les 
empreses de joventut. Afirma que es vulneren articles de la Llei de Consells Insulars, 
també demana que l’actual director general de Joventut no viatgi tant a Amèrica del Sud 
com el seu antecessor.  
 
El Sr. Veramendi demana a la Sra. Rado quin problema hi ha amb la creació d’empreses 
públiques, reitera la seva opinió sobre la situació laboral trobada després del Pacte de 
Progrés i afirma que l’ISSEM funciona correctament. Respon a la Sra. Rosselló que 
aquesta fórmula d’empresa és àgil i serà perfectament  controlable. Diu a la Sra. Bujosa 
que faci memòria dels viatges que ella va fer amb la Sra. Vadell a l’anterior legislatura. 
 
La Sra. Mulet comenta a la Sra. Rado que no es preocupi pel funcionament que tendrà 
joventut, que l’equip de govern ja decidirà la millor manera i reitera que mirarà 
d’aconseguir un bon traspàs. Puntualitza que sí tenen un pacte amb el PP i que el 
mantindran, com varen complir l’anterior acord amb el Pacte de Progrés. 
 
Es rebutja la moció per catorze vots a favor ( PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds), setze en 
contra (PP)  i dues abstencions (UM). 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) demana un canvi a l’ordre del dia i  avançar el punt 24 ja que 
ha d’intervenir un representant del GOB i podria ser que el Ple acabés l’horabaixa. El 
Sr. Rubio demana si han realitzat la petició segons estableix el reglament, el secretari 
comenta que no hi ha inconvenient i que correspon a la Presidència la decisió. 
Finalment s'avança el punt vint-i-quatre. 
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PUNT 24.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE 
MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE PROTECCIÓ 
DE CAMINS I ITINERARIS D'INTERÈS GENERAL.   

Es dóna compte de la següent moció:  

 

"El gaudi dels béns de domini públic d'ús públic és un dret ciutadà garantit per 
l'ordenament jurídic, 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.  

  

Els canvis econòmics i socials produïts els darrers anys a Mallorca han afectat de 
manera important els usos tradicionals sobre el territori. Un dels impactes més 
importants ha estat el canvi de funcions socials dels camins rurals, els quals ha afegit a 
la funció de vies de comunicació per necessitats econòmiques, fonamentalment 
agrícoles, la d'espais de lleure. 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.  

  

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, fins i tot actes de vandalisme, apareixent traves a l'exercici del dret de pas i 
gaudi i, fins i tot, s'arriba a qüestionar, o desafiar, la titularitat de béns d'ús públic. 

  

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 peregrinatge. 

  

El Pla Territorial no 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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PROPOSTA D'ACORD  

Primer.- Incoar la modificació del Pla Territorial de Mallorca per incloure 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. 

  

Segon.- El govern insular estudiarà tots 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.  

  

Tercer.- 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 un projecte de llei de camins i 
itineraris d'interès general."  

 

Es dóna compte d'un escrit del GOB demanant la intervenció del Sr. Nicolau Vidal 
Femenies en nom de l'esmentada associació. 

El Sr. Nicolau Vidal Femenies llegeix el següent text: 

" Honorable presidenta , senyores i senyors, Conselleres i Consellers. 
 
El GOB, com a membre que és de la plataforma en pro dels camins públics oberts, els 
agraeix aquest espai que ens deixen per intervenir al ple d’avui, exposant les nostres 
reivindicacions. 
 
Ens preocupa seriosament el tancament sistemàtic de camins que s’ha dut a terme els 
darrers vint anys a Mallorca, i que malauradament segueix fent-se. Ens trobam amb 
molts de propietaris, poc escrupulosos amb el Bé públic, que han posat barreres, pujat 
parets, tancat portells i instal·lant reixes i fil-ferros amb punxes a tot arreu (semblant a 
un camp de concentració),  impedint el lliure trànsit a la ciutadania. Sembla que els bons 
hàbits dels mallorquins, tradicionalment respectuosos amb el Bens públics i els drets 
col·lectius, topen amb les  maneres que alguns,  nou vinguts o no, abusant de la nostra 
hospitalitat, bona voluntat i, a vegades, excessiva passivitat, ens intenten imposar, cosa 
que es veu sovint afavorida per la con·nivència de les administracions municipals. 
Davant la desídia de determinats Ajuntaments, ens hem vist obligats a prendre part 
activa en la defensa del nostre Patrimoni.  
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Són molts els casos dels quals podem xerrar, i moltes denúncies i 

instàncies que estèim duent endavant. 
 
Alguns casos que coneixem be son : 
 
ALARÒ 
El cami del Castell i la cova de Sant Antoni, el camí de Bunyola per el Cabàs. 
 
BUNYOLA 
El camí de Solleric i el de Comasema. 
 
CAMPANET 
El camí que passa per Biniatro, Aucanella – Aucanalleta  i arriba a Lluc. 
 
ESCORCA 
El camí de la torre de Lluc, el de l’Ermita de Sant Pere, amb una sentència guanyada, el 
de La Calobra  a Cala Tuent, el d’Almallutx. 
 
ESPORLES 
El camí a Valldemossa per Son Cabaspre., i el camí de Palma per Son Mas 
 
INCA-LLUBÍ 
El camí de Son Gual,  
 
MANCOR 
On el Cami de Biniarroi va ser formigonat amb una subvenció del Consell i poste-
riorment tancat; i, havent intentat parlar amb el Batle, ens envià directament a espenyar 
el pany, cosa que no ferem per entendre que no és una atribució que ens pertoqui. A mes 
estan tancats el camí des Rafal,   
 
POLLENÇA 
Fa tres cops que, havent intentat parlar amb el Batle per la qüestió del Camí Vell de 
Lluc, encara ara no ens ha rebut.  
 
PUIGPUNYENT – ESTELLENCS 
El camí Reial de Puigpunyent a Estellencs, que passa per Son Fortesa, el propietari és 
creu amb l’autoritat d’impedir el pas a bicicletes i cavalls. 
 
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - ARTÀ 
Cami de Sauma, S’Arbossar - asfaltat amb subvenció publica fins davant les portes de la 
casa del pare d’un regidor-; Cami de Saumeta a ses Planes 
 
SOLLER 
El camí de s’Arrom, el de S’Illeta. 
 
VALLDEMOSSA 
El camí vell de Bunyola, que passa per Raixa i Pastoritx, ja tancat a Son Verí 
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MANACOR 
Cami de Son Caules: La propietària el 21 de juny  de 2004  va presentar una instància 
a l’Ajuntament denunciant que el portell d’entrada a la seva finca esta paredat i 
l’Ajuntament encara no ha contestat, un pensa si hauria de comprar un helicòpter per 
anar a ca seva, malgrat aquests aparells de vegades cauen a terra. 
 
  Camins que passen per la finca des Fangar: l’Ajuntament no just no ha fet res per 
obrir, malgrat que la documentació necessari està en el seu poder, sinó que ha retirat de 
la circulació les guies cicloturistiques per vendre-les exclusivament al Sr. Eissenmann 
(propietari de la finca) i veïnat de la família Sureda ( uns dels seus membres, present en 
aquesta Sala) amb la que disfruten amb exclusivitat d’uns dels camins tancats; i on, en 
una ocasió, un membre de la mateixa família, ens digue que “lo únic públic que 
coneixia eren les cases de putes”. 
 
 Cales verges: entre altres camins, està destruit i tancat el de Cala Magraner (que passa 
per dins una propietat també de la família Sureda); el de Cala Sequers desviat 
il·legalment amb permís municipal; el de Cala Varques, que fins i tot surt publicitat a les 
guies de FITUR, es troba barrat, així com el que va a Cala Falcó.  
Altres camins afectats per aquests abusos són el Camí des Rafalet Drac, es Camí de sa 
Vinya Vella de Sa Cabana, es Camí de Sa  Font Major, es Camí d’en Jordi, es des 
Presos.... i així fins arribar a més d’una cinquantena." 
 

El Sr. Alorda (PSM-EN) agraeix les paraules del GOB i la tasca que realitzen per tal de 
defensar l’ús dels camins públics, també dóna les gràcies als portaveus i a la presidència 
per deixar avançar el punt de l’ordre del dia. 

Comença la intervenció queixant-se per no haver pogut debatre aquest punt al passat 
Ple, ja que la presidència el va retirar de l’ordre del dia amb l’excusa que ja s’havia 
debatut. Continua explicant que actualment existeix una preocupació ciutadana sobre els 
camins públics, una mostra d’això és la manifestació popular del proper diumenge a 
Manacor per l’obertura del camí des Fangar, de titularitat pública. Creu que s’ha produït 
un canvi d’ús del territori com a conseqüència de la reducció de l’activitat agrària que 
ha provocat la parcel·lació dels terrenys per usos residencial i de lleure i, tot això ha 
provocat inevitablement un tancament de finques i de camins, sobretot a la Serra de 
Tramuntana. També vol destacar la feina realitzada pel Sr. Andoni Gorrias amb la 
realització del catàleg de camins.  

Per tot això creu que s’hauria de reaccionar ja que cada cop és més difícil fer una 
passejada pel camp o per la muntanya sense trobar un camí tancat, a més de ser un actiu 
turístic important pels aficionats al senderisme. Afirma que és un problema complex i 
que no es qüestiona de cap manera la titularitat privada, encara que considera que no 
s’ha de consentir perdre l’ús del camins per deixadesa de les autoritats competents. 

Proposa que el CIM creï un equip de tècnics experts amb diferents matèries 
relacionades amb el camins i així assessorar als ajuntaments en cas de dubtes, però 
també per poder dur als consistoris davant els tribunals en cas de no respectar o fer 
complir el dret de pas i dels camins comunals. 
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Intervé la Sra. Tugores (EU-Els Verds). Anuncia que donarà suport a la moció 
presentada pel Sr. Alorda i reitera els arguments en contra del tancaments de les finques 
i el problema que representa sobretot pels excursionistes. Comenta que abans els 
ajuntaments no inventariaven els carrers i menys encara els camins públics i per això 
avui dia representa una dificultat. Explica que a Manacor ja hi havia un acord de Ple i 
tan sols feia falta incloure l’inventari de camins dins els béns municipals, que aquest 
problema s’ha repetit a altres municipis per interessos de propietaris. Considera que el 
Pla territorial hauria estat una bona eina per incloure el catàleg de camins i que el CIM 
podria fer el mateix que fa en disciplina urbanística quan un ajuntament no actua i ho fa 
el Consell de forma subsidiària. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que donarà suport a la moció presentada pel Sr. Alorda. 
Reitera els arguments sobre la privatització dels camins. Explica els paral·lelismes entre 
posar barreres a una finca i posar-les a una carretera, ja que les dues són béns de domini 
públic i jurídicament són iguals. Considera que el Consell va fer una bona feina amb el 
catàleg de camins, però que s’hauria d’incloure dins el Pla territorial. 
 
El Sr. Coll (PP) manifesta que li ha agradat la intervenció del GOB però no l’al·lusió a 
una família de Manacor. Afirma que les competències de camins és municipal i que el 
Consell no hi pot fer res, comenta que està d’acord en defensar l’ús públic i el dret de 
pas però respectant la propietat privada. Està d’acord amb negociar amb els propietaris i 
establir un règim de visites. Proposa al Sr. Alorda unes esmenes; primera instar als 
ajuntaments de Mallorca a redactar o revisar el catàleg de camins públics, segona a 
l’aprovació inicial del camins per part del Ple municipal, tercera l’exposició pública i 
període d’al·legacions, quarta que el CIM creï una comissió experta per tal d’assessorar 
els consistoris. 
 
El Sr. Vicens (UM) agraeix la intervenció del GOB i comparteix la preocupació pels 
problemes de trànsit els camins públics. Afirma, com el Sr. Coll, que aquest tema és de 
competència municipal i que l’única manera de resoldre, en cas de litigi, és a través del 
tribunals. No creu factible que el Consell de Mallorca assumeixi competències sobre un 
tema que no és seu. Contesta al Sr. Alorda que la moció no és nova, ja la va presentar 
els passats Plens d’octubre, novembre i desembre, però li sorprèn l’evolució de la 
mateixa, ja que l’actual no parla per res del domini marítim terrestre, creu que s’ha de 
defensar tot el domini públic i que el catàleg és una eina molt important, fins i tot, el 
PTM inclou fitxes sobre rutes culturals i a més el Departament de Medi Ambient està 
firmant convenis amb els propietaris de terrenys per tal de promocionar la Ruta de Pedra 
en Sec. Per acabar puntualitza que s’hauria de defensar tot el domini públic, instar als 
ajuntament a la creació o revisió del catàleg de camins i que el Consell hauria de donar 
suport amb un equip especialitzat.  
 
El Sr. Alorda agraeix el suport de tots els grups, encara que comenta que era previsible, 
ja que la moció era conjunta. Comenta que no entén al PP que diu que està d’acord amb 
la moció però que no li donarà suport perquè aquesta és partidista. Pensa que el Sr. Coll 
s’ha confós quan ha parlat del règim de visites d’un BIC ja que no tenen la mateixa 
naturalesa: el BIC pot ser de propietat privada i en el cas que debaten és un bé de 
titularitat pública. 
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En relació a les esmenes proposades pel PP està d’acord amb instar als ajuntaments a 
redactar un catàleg i en la creació d’un equip multidisciplinat, el que no té clar és fins on 
pensa arribar aquest Grup.   

Afirma que a Mallorca es donen tots els casos possibles de dominis públics i que 
representen problemes constants sobre la titularitat. Considera lògic que el PTM, que té 
una visió supramunicipal, reculli el traçat dels camins que creuen diferents municipis. 

Diu al Sr. Vicens que si li preocupa el tema, ell també ho pot dur al Ple el forma de 
moció o passant per la Comissió Informativa. Reitera el seu malestar per la retirada de 
la moció en el Ple anterior per tal de no debatre un conegut incident marítim terrestre.  

Finalment proposa que per tal de solucionar d’una vegada per totes aquest tema es pot 
presentar una esmena a tots el punts retirats el novembre o sinó repartir una moció 
d’urgència i que es voti.  

 

La Sra. Tugores comenta que no entén els arguments que utilitza el Sr. Vicens per no 
donar suport a la moció. Demana al Sr. Coll que s’hauria de fer en el cas que els 
ajuntaments facin totes les passes necessàries però no arribessin a la inclusió dels 
camins dins l’inventari municipal, considera que un consistori no s’hauria de fer enrera 
per interessos particulars i que hauria de tenir clara la defensa del domini públic. 
 
El Sr. Alemany reitera el seu suport a la moció i està d’acord a la inclusió del domini 
públic marítim terrestre. Considera que no s’ha de confondre el domini públic amb el 
règim de visites dels BIC. 
 
El Sr. Coll contesta a la Sra. Tugores que està d’acord amb les passes per inserir els  
camins públics com ell ha comentat abans, però creu que en cas de conflicte la darrera 
paraula la tenen els tribunals.  
 
El Sr. Vicens s’alegra que el tema del domini públic hagi quedat clar. Recorda que UM 
va votar a favor i demana al Sr. Alorda que no confongui a la ciutadania. Proposa 
recuperar la moció amb els següents punts: defensar el domini públic, instar als 
ajuntaments a revisar, promoure el catàlegs de camins i que el CIM continuï donant 
suport tècnic amb els catàlegs. 
 
El Sr. Alorda demana un minut a la presidència per tal de consensuar una proposta 
conjunta. 
 
Es reprèn la sessió, finalment el Sr. Alorda no accepta les esmenes ja que això suposaria 
una substitució i es perdria el sentit inicial de la moció. 
 
Es rebutja la moció per catorze vots a favor ( PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds), devuit 
en contra (PP, UM). 
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PUNT 21.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE SOBRE MOCIÓ 
SOBRE LA DOTACIÓ ECONÒMICA EN MATÈRIA DE CARRETERES  I 
CAMINS.   

Es dóna compte de la següent moció:  

 

"Exposició de Motius   

La disposició addicional 4ta del Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006 preveu que el finançament 
previst a la Llei 16/ 2001, de 14 de desembre, d'atribució de competències als consells 
insulars en matèria de carreteres i camins, s'efectuarà amb límits màxims de pagament, 
dilatant els lliuraments i condicionant-los a certificacions d'obres. D'aquesta manera es 
modifiquen en perjudici del Consell de Mallorca les aportacions del Govern de les Illes 
Balears previstes en l'esmentada llei.  

  

Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel seu 
debat al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 

PROPOSTA D'ACORD  

"El Consell Insular de Mallorca acorda demanar al Govern de les Illes Balears la 
supressió de la Disposició Addicional 4ta del  Projecte de Llei de Pressuposts Generals 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006 i complir allò previst a 
la Llei 16/ 2001, de 14 de desembre, d¿atribució de competències als consells insulars 
en matèria de carreteres i camins."  

 

Presenta la moció el Sr. Quetglas (PSOE). Comença la intervenció explicant que la Llei 
16/01 d’atribució de competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins  
preveu, a la disposició addicional setena, millorar de les infraestructures la CAIB 
assumirà els cost de 10.000 milions (M) de ptes. per a totes les illes dels quals 7.500 M 
de ptes. es destinaran a Mallorca i que aquestes inversions s’ha de realitzar en un 
període de tres anys. Aquesta mateixa llei preveu un increment dels cost efectiu de 
2.000 M de ptes. anuals a partir del 2005 com a finançament incondicional. 

Per altra banda, el govern de la CAIB ha presentat un Projecte de llei de Pressupost 
general on proposa canviar aquest finançament i que el cost estigui condicionat per la 
presentació de certificacions d’obra, amb la qual cosa deixaria de ser una aportació 
incondicional.  

És per això que considera que el Projecte de llei del nou Pressupost contradiu la Llei de 
transferència 16/01 i creu que per una qüestió de principis aquesta situació s’hauria de 
corregir. Demana al Sr. Pascual si hi ha algun tipus d’acord pel que fa al finançament de 
carreteres entre el Consell de Mallorca i la CAIB, i en cas de haver-n’hi un voldria saber 
si el PP complirà la llei 16/01 i mantindrà les mateixes condicions, per respecte 
institucional i per principis. 
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La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que donarà suport a la moció presentada pel 
Sr. Quetglas, ja que considera que la Llei 16/01 d’atribucions de competències als 
consells va ser consensuada en el seu moment i lamenta que ara el PP amb una altra llei 
vulgui modificar aquest finançament. Diu al PP que ja ni ha prou de fer-se la víctima de 
Madrid argumentant que no paga el que correspon a la CAIB i que curiosament sigui la 
CAIB en el àmbit local que no vulgui finançar com cal als consells insulars. 

 

El Sr. Puche comenta que el Sr. Quetglas era el conseller d’Obres Públiques del govern 
de la CAIB l’anterior legislatura, que no va realitzar cap de les obres previstes a la Llei 
16/01 en  la disposició addicional setena i que per això ara el PP es veu obligat a 
redactar al Projecte de llei del Pressupost amb una disposició addicional quarta per tal 
de rescabalar la mala gestió del Pacte de Progrés mitjançant certificacions d’obra. 

 

El Sr. Pascual (UM) recorda que el Sr. Quetglas ha comentat que no va poder realitzar 
tota la inversió prevista en carreteres encara que sí és cert que va realitzar alguns dels 
projectes. Per altra banda afirma que la Llei 16/01 és molt clara respecte al pagament 
del cost efectiu els tres primers anys i que a partir de l’any 2005 es faria un augment de 
2.000 M de ptes. del cost efectiu. 

Contesta al Sr. Quetglas que han mantingut reunions amb la CAIB i pareix ésser un 
problema d’interpretació tècnica i jurídica i per això encara no està decidit. Comenta 
que de moment han establert una fórmula de pagar de un 50% el proper any i la resta els 
propers quatre anys, així hi tot no tendran problemes amb l’entrega de certificacions 
perquè actualment s’estan realitzant moltes infraestructures. Anuncia que el seu Grup 
s’abstindrà a l’espera d’aclarir definitivament el tema. 

 

El Sr. Quetglas creu que el govern actual de la CAIB està molt nerviós ja que 
contínuament treu com arguments les actuacions dutes a terme a l’anterior legislatura. 
Considera que el Sr. Pascual ha centrat molt bé el tema, assegura que quant ell era 
conseller d’Obres Públiques va realitzar amb responsabilitat la seva tasca i va dur a 
terme diversos projectes, encara que no tots. 

Pel que fa a l’increment del cost efectiu, si s’aplica el previst al Projecte de llei del 
Pressupost de la CAIB, els consells hi sortiran perdent ja que llevaran doblers i  
dilataran el pagaments fins l’any 2010. 

Reitera els arguments de la Sra. Rosselló sobre el traspàs d’inversions del govern de la  
CAIB als consells insulars.  

Acaba demanat dignitat institucional i que no es relacioni el cost efectiu amb la 
certificació d’obres. 

 
La Sra. Rosselló al igual que el Sr. Quetglas demana al Sr. Puche que no parli de 
l’època del Pacte de Progrés al govern i que es centri a explicar les actuacions del 
govern actual. 
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El Sr. Puche contesta al Sr. Quetglas i a la Sra. Rosselló que ell es limita a xerrar del 
present i de la moció que es debat. Reitera que el Pacte de Progrés va incomplir la 
disposició addicional setena de la llei 16/01 i que la disposició addicional quarta del 
Projecte de llei del Pressupost és per arreglar els problemes de l’anterior legislatura. 
 
El Sr. Pascual comenta que tothom ha repetit els arguments ja que cada un té un punt de 
vista diferent. Afirma que la competència de carreteres ara és del Consell i que tant 
l’anterior govern del Pacte de Progrés com l’actual govern de la CAIB han incomplit en 
certa manera la Llei 16/01 encara que ell creu que l’any 2007 es podran recuperar els 
doblers que comentava el Sr. Quetglas.  
 
Es rebutja la moció per catorze vots a favor ( PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds), setze en 
contra ( PP) i dues abstencions ( UM). 
 

PUNT 22.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL UM SOBRE MOCIÓ 
DEL GRUP DE CONSELLERS D'UNIÓ MALLORQUINA SOBRE 
TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ, DIGNIFICACIÓ DE LA POLÍ TICA.   

Es dóna compte de la següent moció:  

 

"El Sr. Miquel Nadal i Buades, Portaveu del Grup de Consellers d'Unió Mallorquina al 
Consell de Mallorca, eleva a la consideració del Ple la següent 

PROPOSTA D'ACORD  

  

Els Partits són, al nostre sistema polític, eines essencials de representació dels ciutadans, 
fonament de la vertebració de la sobirania popular i dipositaris de la responsabilitat de 
gestionar les diferents institucions democràtiques. 

  

Aquest paper tan rellevant ha de ser assumit amb orgull per tots aquells que, d'una 
manera o una altra, representen la sobirania popular a través de les sigles d'una força 
política. Però aquest orgull ha d'anar acompanyat amb una enorme dosi de respecte i de 
responsabilitat. 

  

Un respecte sense fissures als ciutadans als quals se representa i també a la institució en 
la qual se duu a terme aquesta representació. Una responsabilitat que ha d'anar més enllà 
de la simple diligència en la gestió dels assumptes polítics o de l'assoliment d'uns 
resultats electorals. Una responsabilitat que va lligada a la credibilitat del nostre sistema 
democràtic, al seu prestigi, en tant en quant és la base essencial de la nostra 
convivència. 

  

El Consell de Mallorca no és aliè a aquestes exigències. L'orgull que suposa formar part 
d'aquesta institució, ha d'anar acompanyat del respecte i de la responsabilitat a les quals 
hem fet esment, amb la màxima transparència en la gestió dels assumptes públics, que 
afecten els ciutadans. 
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El Consell de Mallorca, tenint en compte aquests compromisos, estableix a les seves 
bases reguladores de les subvencions l'exigència de publicar sempre al BOIB quins han 
estat els beneficiaris de les diferents convocatòries i quines han estat les quanties que 
han estat concedides als mateixos, cercant sempre el màxim de transparència i oferint en 
tot moment la possibilitat d'accés sense restriccions a aquella informació que, d'acord 
amb la legalitat administrativa vigent, és o pot ser pública. 

  

Aquesta pràctica, ja assolida pel Govern de Mallorca, ha de ser també pràctica habitual 
a qualsevol altra institució amb capacitat per concedir subvencions. Totes les 
Administracions hem d'assegurar la inclusió a les bases reguladores de qualsevol 
convocatòria de subvencions de l'obligatorietat de publicar al BOIB els beneficiaris i les 
quanties de les ajudes concedides, amb la finalitat d'aplicar la màxima transparència i 
rigor en la concessió de subvencions i de salvaguardar i defensar la independència i 
professionalitat dels funcionaris que les tramiten. 

  

No seria acceptable que existissin persones interessades en fer un ús incorrecte 
d'aquesta informació. 

  

I un ús incorrecte seria aquell que, lluny de transmetre el que realment posa de manifest 
la informació pública, interpretàs el seu contingut d'acord amb els seus interessos 
particulars, sense respectar ni la veracitat d'allò que se diu, ni l'objectivitat, ni la deguda 
consideració als treballadors i representants polítics competents en la matèria en 
concret. 

  

La fiscalització de la tasca de qualsevol equip de govern és una obligació tant de 
l'oposició com dels mitjans de comunicació o com de la societat, dels ciutadans en 
general. 

  

La discrepància d'idees, el debat, les diferències, de vegades molt profundes, d'opinió i 
de criteris no tan sols formen part de la democràcia, sinó que, a més a més, sense 
aquests conceptes possiblement no existiria un sistema democràtic. 

  

Però ni la fiscalització de la tasca de l'equip de govern de torn, ni cap discrepància en 
les idees podria justificar una actuació que superi els límits de la veritat, del respecte i 
de la dignitat de les persones i de les institucions. 

   

Per tot això, que el Ple adopta el següent: 

  

ACORD   
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El Consell de Mallorca rebutja la utilització partidista als mitjans de comunicació de la 
informació pública del Consell de Mallorca o de qualsevol altre institució, ja sigui en 
contra d'un partit polític o d'una persona concreta, manipulant aquesta informació i la 
veritat; tot això amb la finalitat de dignificar l'activitat política i no permetre cap atac 
organitzat, sense cap altre fonament que l'interès partidista, contra cap  institució o els 
seus representants."  

 

El Sr. Nadal defensa la moció de la següent manera:  
 
"Els Partits Polítics, tal i com diu l’article 6 de la Constitució Espanyola, són 
instruments del pluralisme polític i de la manifestació de la voluntat popular. 
 
A través de llistes electorals, concorren a les eleccions i són els ciutadans els qui donen 
o lleven la seva confiança a uns o a altres. 
 
A les institucions de representació democràtica directa, com els Ajuntaments, els 
Parlaments o, en aquest cas, el Consell de Mallorca, els polítics som els responsables de 
la gestió política de la institució, en la mesura en la que hem rebut l’ordre dels ciutadans 
a través de les votacions. 
 
I, com en tot a la vida, els responsables de dur endavant una tasca de govern hem d’estar 
subjectes i sotmesos a crítiques, de vegades dures, de vegades constructives. 
 
Aquestes crítiques són, també, part essencial del nostre sistema democràtic. Una part tan 
important com la mateixa representació política. No tenim por a les crítiques, perquè les 
crítiques ensenyen, ajuden i, de vegades, reforcen les pròpies conviccions. 
 
Per tant, que ningú s’equivoqui, ni dins ni fora d’aquest Saló de Plens. Unió 
Mallorquina no presenta aquesta Moció per defensar-se de cap crítica. Les acceptam i 
les valoram totes en la seva justa mesura. I les agraïm. 
 
Unió Mallorquina, al contrari d’allò que s’afirma, tampoc presenta avui aquesta Moció 
en contra de cap mitjà de comunicació, ni de cap partit polític. 
 
Unió Mallorquina presenta aquesta Moció per defensar, amb la veu i la cara ben alta, 
que el Consell de Mallorca és una Institució que està per damunt, molt per damunt, de 
tots els polítics que avui ens trobem aquí reunits. 
 
I molt per damunt d’aquells que s’hi van seure, i molt per damunt de tots aquells que 
s’hi seuran. 
 
Unió Mallorquina presenta aquesta Moció per dir, amb la veu i la cara ben alta que el 
Consell de Mallorca no som tan sols els polítics. 
 
Els que realment fan funcionar aquesta Institució són els seus treballadors, que donen 
consistència i continuïtat a una gestió política necessàriament passatgera. 
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Aquells que, per criticar a un partit polític concret, ataquen no tan sols la feina dels 
polítics, sinó també la dels treballadors, aquells que per atacar Unió Mallorquina 
ataquen el Consell de Mallorca com a Institució, mereixen avui una resposta. 
 
No criticam mitjans de comunicació ni partits polítics. Criticam actituds irresponsables 
que, per obtenir rendiments polítics, comercials o electorals, fan que la seva opinió, el 
seu desig, les seves sospites o les seves elucubracions siguin una veritat inqüestionable. 
Criticam aquells que utilitzen informació del Consell, una informació que és pública i 
transparent com no ho és a altres bandes, per crear teories conspiratives que no 
s’aguanten de cap peu. 
 
Criticam aquells que no respecten el dret a l’honor de les persones, ni la presumpció 
d’innocència, ni el dret a la pròpia imatge. I que no necessiten cap prova, ni posen 
esment en si allò que afirmen és o no veritat. 
 
A ells els interessaria que fos veritat i, per tant, automàticament la seva opinió se 
converteix en la veritat absoluta. 
 
I la nostra resposta, democràtica, respectuosa amb tots els partits polítics i amb 
absolutament tots els mitjans de comunicació, és presentar aquesta Moció. 
 
Aquesta Moció no assenyala ni mitjans de comunicació ni partits concrets. Assenyala 
actituds d’algunes persones que entenem que no són acceptables. 
 
Ara és el moment de que tots els que avui ens hem reunit aquí manifestem la nostra 
opinió. 
 
És el moment de que diguem ben fort que, en democràcia, no val tot per criticar al 
contrari. 
 
És el moment de dir que, si la crítica és positiva, en la mesura en que estigui 
fonamentada, la mentida, especialment la mentida conscient i interessada, és un 
atemptat majúscul contra la democràcia. 
 
És el moment de dir que el Consell de Mallorca sobreviurà a aquestes mentides, 
aquestes actituds poc responsables. Però que els seus treballadors, per damunt dels 
polítics, se mereixen el màxim respecte. 
 
I aquest respecte, avui, des d’aquest Saló de Plens, l’hem d’exigir. Les acusacions se fan 
amb proves, perquè si no hi ha proves, no són acusacions, són difamacions. I des del Ple 
del Consell de Mallorca no podem admetre, i Unió Mallorquina no ho farà, ni una sola 
difamació. 
 
Per a alguns pot ser estimulant o, inclús, qui sap, políticament útil, atacar el fonament 
mateix de l’Estat Democràtic. 
 
Per a alguns pot ser atractiu pel seu interès sembrar el dubte sobre la dignitat de 
l’activitat política democràtica. I això és una greu equivocació. 
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Els polítics som bons o dolents. Els ciutadans ens jutgen cada quatre anys. I si se fan 
coses mal fetes, s’ha d’anar als Tribunals de Justícia. 
 
Però no val, per atacar a un partit concret, ofendre el sistema democràtic. La política és 
una activitat digna, necessària, essencial segons tots els texts fonamentals dels sistemes 
democràtics. 
 
I des d’Unió Mallorquina, avui, defensam el Consell de Mallorca, la seva transparència. 
Però també volem reivindicar la dignitat de l’activitat política. 
 
Per això, avui, Unió Mallorquina ha presentat aquesta Moció. Per defensar la nostra 
institució i per defensar la dignitat de la política com a instrument democràtic. 
 
Si hi ha alguns que s’hi senten atacats per això, possiblement hauran de reflexionar 
sobre la seva actitud, sobre la seva manera d’actuar i sobre els objectius que volen 
assolir." 
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) està d’acord amb dignificar la vida política i de la 
institució i amb evitar la manipulació de la informació encara que considera que la 
moció és massa genèrica. Per altra banda creu que la proposta que ha fet el Sr. Nadal 
sobre la utilització partidista no ha estat encertada, ja que cada partit té una visió 
partidista i la transmet als mitjans de comunicació per fer-la extensiva a la ciutadania. 
Considera que si es vol donar una bona imatge del Consell de Mallorca caldria millorar 
la transparència i dur a terme actuacions més democràtiques i consensuades; per 
exemple amb una nova redacció del reglament intern de la institució o amb la inclusió 
dels consellers electes a la pàgina web del Consell ja que són part de la institució. 
Comenta que hi ha una moció conjunta al respecte. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) celebra que UM entengui que és necessària la transparència en 
la vida política i que ningú té tota la raó, per això espera que a partir d’ara hi hagi canvis 
en la gestió del Consell de Mallorca. Considera que és una manca d’elegància que tres 
consellers governin damunt trenta-tres i que el reglament actual limita les actuacions de 
l’oposició. Anuncia que el seu Grup ha presentat una esmena per tal de millorar la 
gestió i concessió de subvencions i proposa crear una comissió per estudiar-les. Reitera 
els arguments de la Sra. Tugores sobre les pàgines web i comenta que en una ocasió 
varen voler realitzar una roda de premsa a Palau Reial i els hi varen denegar l’ús de la 
sala amb l’argument que tan sols era per l’equip de govern. Acaba defensant la 
separació de poders per tal de tenir un major control per part de l’oposició, demana el 
vot favorable per la seva esmena i, de no ser així, s’abstindrà encara que està d’acord 
amb el proposat pel Sr. Nadal. 
 
Intervé el Sr. Bonet. Considera que debatre aquest tema representa que la credibilitat 
política no està en el millor moment, creu que les campanyes de tergiversació que 
realitzen certs mitjans són lamentables i es posa al costat de les víctimes. Comenta que 
si UM vol millorar la imatge de la institució hauria de ser més transparent, sobretot en 
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matèria de subvencions. Puntualitza que està a favor de la llibertat d’expressió encara 
que cal tenir en compte les seves limitacions. 
 
El Sr. Rubio (PP) comenta que l’any 2003 es va firmar el pacte de govern entre el PP i 
UM la qual cosa ha representat una estabilitat institucional que abans no existia i que a 
més ha donat resposta a les preocupacions de la ciutadania. Destaca les següents 
actuacions: la creació de l’ISSEM, la aprovació del Pla territorial de Mallorca, 
l’ordenació del territori i l’ampliació de carreteres. Per tot això dóna suport a la moció 
de UM i reitera la llibertat d’expressió. Acusa al PSOE d’atacar alguns mitjans de 
comunicació a nivell Estatal i de pactar amb partits radicals catalans. 
 
El Sr. Nadal agraeix a tots el partits la seva participació i les crítiques constructives que 
ha rebut. Comenta que no és cert que tres consellers manin en el Consell, el que 
succeeix és que hi ha un pacte, que s’han repartit les àrees de govern, i que té el suport 
de denou consellers. Recorda que alguns partits en anteriors legislatures realitzaren 
diverses actuacions a favor o en contra de l’equip de govern segons si formaven part del 
pacte de govern. Creu que l’oposició ha de ser seriosa i que s’ha de fer la feina amb 
informació contrastada i crítiques constructives. Comenta que si ho creuen oportú també 
poden acudir als tribunals. Recorda que aquesta moció ha estat presentada per defensar 
la feina i dignitat dels funcionaris. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) creu que el Sr. Nadal s’ha de centrar més en el tema de 
la moció i no fer divagacions, reitera la crítica sobre la política de subvencions i sobre la 
veracitat de la informació.  Creu que s’ha de diferenciar la vida política de la tasca 
administrativa dels funcionaris. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) considera que la justificació del PP tan sols és que tenen un 
pacte. Afirma que el Partit Popular ha tancat dotze televisions locals a Mallorca i que a 
més ha fet una repartiment estrany de les freqüències de televisió. Creu que hi ha un 
problema amb el departament de comunicació del CIM que es posa de manifest amb la  
informació de la pàgina Web i l’ús de la sala de premsa. Respon al Sr. Nadal que en cas 
de disconformitat no cal anar als tribunals, que creu que abans s’ha d’intentar arribar a 
acords. Pensa que el reglament del CIM s’hauria d’haver aprovat per unanimitat. Per 
acabar considera que els treballadors s’han de mantenir al marge d’aquesta discussió ja 
que no creu que hi estiguin implicats. 
 
El Sr. Bonet ( PSOE) comenta que no vol entrar a discutir alguns arguments de la 
moció. Considera que el seu partit és lleial als ciutadans de Mallorca i als seus principis 
i valors i que els pactes s’haurien de basar en principis i no en interessos. Demana a UM 
que reflexioni sobre la seva manera d’actuar i afirma que el seu Grup també ha estat 
víctima d’algun mitjà de comunicació. Anuncia que accepta l’esmena del Sr. Alorda i 
també la moció del Sr. Nadal. 
 
El Sr. Rubio (PP) creu que el PSOE està pendent d’Unió Mallorquina per tornar a pactar 
i així poder tornar a governar. Considera que el seu Grup ho sap fer tot; estar al govern, 
estar a l’oposició i pactar si cal. Reitera que confia en la gestió de UM i que per tant 
votarà a favor de la moció encara que no accepta l’esmena del PSM-EN. 
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S'aprova la moció per vint-i-tres a favor (PP, PSOE, UM) i cinc abstencions (PSM-EN, 
EU-Els Verds) 

 

Essent les 14.55h se suspèn la sessió fins a les 16.30h. 

 

A les 16.45h. es reprèn la sessió. 

 

PUNT 23.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL EU-ELS VERDS 
SOBRE REVISIÓ DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL DE RESIDUS  SÒLIDS 
URBANS DE MALLORCA.   

Es dóna compte de la següent moció:  

 

"En el nou Pla Director de Residus sòlids urbans que en aquest moment es troba en 
exposició pública, es fa referència, tant a la memòria com a la normativa, que la 
incineradora estarà tècnicament preparada per tractar altres residus ( memòria pàg. 118), 
i també es fa esment que Les plantes de tractament de deixalles d'origen animal i de 
residus sanitaris -grup 2- estaran tècnicament preparades per a la recepció i tractament 
d'altres residus incinerables, encara que no formin part de l'àmbit d'aplicació del present 
PDSRSUM. 

 Atès que la competència del Consell Insular de Mallorca és per a la gestió i tractament 
dels residus sòlids urbans, i que la gestió dels residus perillosos correspon al Govern de 
les Illes Balears. 

Atès que la revisió del PDSRSUM sols port fer referència a residus sòlids urbans i no a 
altres, 

El Ple del Consell de Mallorca adopta el següent 

PROPOSTA D'ACORD  

Que el Pla Director Sectorial de Residus Sòlids Urbans de Mallorca actualment a 
exposició pública no faci cap esment al tractament de residus perillosos, i que el Consell 
Insular rebutgi el tractament de qualsevol residus perillós a través de les infrastructures 
que desplegui aquest PDSRSUM, ja que és una competència que correspon al Govern 
de les Illes Balears."  

 

 La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) explica que aquesta moció és oportuna ja que la 
modificació del Pla director sectorial de residus sòlids urbans de Mallorca (PDSRSUM) 
està en període d'exposició pública: Recorda que en el moment de l'aprovació inicial el 
seu Grup ja va considerar que no era la manera més adequada de gestionar els residus i 
que es deixava la porta oberta a la gestió i incineració de residus perillosos. Creu que 
això s'agreuja perquè les competències sobre gestió de residus perillosos són del Govern 
Balear. A més pensa que si es permet que es tractin els residus perillosos, les cendres i 
escòries resultants seran molt més tòxiques que les resultants d'incinerar només residus 
urbans. Considera que això és especialment perillós pel fet que s'autoritza la utilització 



 47

d'aquests subproductes com a matèria primera. Demana que es retiri del Pla la menció a 
la incineració de residus perillosos i només quedi el que s'està fent actualment: recepció 
de residus sanitaris de grup II i residus d'origen animal. 
 
El Sr. Alorda (PSM) assenyala que sembla clar que el Consell és incompetent en 
matèria de residus perillosos. Pensa que la moció, encara que ben plantejada, presenta 
una mancança que afecta a la incineració de residus sanitaris i d'origen animal, que creu 
que és una solució pràctica i positiva, encara que hi hagi una incongruència 
competencial que s'hauria de resoldre d'alguna manera. Finalment, presenta una esmena 
en la que demana que a la moció es digui que no es tractin els residus perillosos manco 
els d'origen animal i sanitari. En cas contrari s'abstendran, perquè considera que 
l'eficàcia del sistema es pot ressentir. 
 
El Sr. Suárez (PSOE) anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció d'EU-Els Verds, 
encara que té una visió pessimista de com es resoldrà la moció. Així mateix diu que sap 
de quina manera s'aprovarà definitivament el Pla director perquè és fruit de l'acord de 
governabilitat entre el Partit Popular i Unió Mallorquina. 
 
La Sra. Feliu (PP) dóna la raó al Sr. Suárez en el fet que el seu Grup acompleix els 
pactes. D'altra banda, exposa que el Pla ja està en fase d'exposició pública i per tant la 
via adequada es presentar al·legacions, no mocions. Per això, anuncia que votaran en 
contra de la moció. 
 
El Sr. Riera (UM) pensa que la moció parteix d'un error, ja que la disposició transitòria 
quarta del Pla estableix que el tractament d'algun residu perillós serà prèvia autorització 
de l'òrgan competent del Govern, per la qual cosa no es tractaria d'invasió de 
competències, sinó de coordinació. En segon lloc, explica que el tractament de residus 
perillosos mitjançant incineració està regulat pel Reial Decret 653/2003, de 30 de maig, 
el qual, a efectes d'incineració, unifica els residus urbans i els residus perillosos i només 
exclou, com a residus perillosos, aquells que tenen més d'1% de substàncies organo 
halogenades. També indica que a la planta de tractament de residus d'origen animal, 
l'únic residu perillós que es pot utilitzar com a combustible és l'oli mineral usat. Afirma 
que si s'ha de fer una inversió de 325 milions d'euros durant 10 anys, el més normal és 
millorar l'eficiència de totes les instal·lacions, i per tant assenyala que si es pot tractar un 
residu perillós i es pot reutilitzar, es farà així. Per tot això, informa que el seu Grup 
votarà en contra de la moció. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que ella ja ha esmentat que el Pla estava en 
fase d'exposició pública i que no entraria a fer una valoració exhaustiva del que 
significa el Pla, però ha considerat que, ja que un dels punts que es tracten és 
competència del Govern, s'havia de debatre i eliminar del Pla abans que es fes 
l'aprovació definitiva. Prossegueix assenyalant que els decrets que ha mencionat el 
conseller i el fet que la incineradora estigui tècnicament preparada per tractar residus 
perillosos, no té res a veure amb el que diu la moció: que la planificació i la gestió de 
residus perillosos és competència del Govern de les Illes Balears, per transferència des 
del Govern central, i que altra cosa és que s'arribi a uns acords. Considera que el que es 
fa suposa una modificació substancial, per no dir un altre Pla de residus sòlids urbans i 
que la vertadera tasca del Consell és aquesta i no incloure els perillosos, perquè sinó el 
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que es demostra és que, o bé el Govern no ha fet la feina que li corresponia i la fa el 
Consell a través de TIRME, o bé que el Consell s'embarca en una tasca que no li 
correspon, perquè en aquest mateix Pla hi ha unes mancances de coordinació amb el 
Govern. 
 
En segon lloc afirma que aquest Pla, si no es modifica a través de les al·legacions, 
permetrà que les cendres i les escòries s'utilitzin com a subproducte i com a matèria 
prima. Afirma que, les cendres procedents d'incinerar els residus urbans són tòxiques i 
perilloses i aquesta qualitat s'agreuja amb la crema dels residus perillosos. Pensa que el 
fet que es permeti utilitzar aquestes restes, per molt que s'inertitzin, per fer escolleres, 
asfaltar carreteres, etc., només fa que posar en un potencial i greu perill ambiental a la 
ciutadania. Diu tot això per prevenció i per prudència i pensa que l'equip de govern 
hauria d'anar alerta i no jugar amb la salut de la ciutadania. Per tot això creu que el Ple 
hauria de decidir que no es gestionaran residus perillosos. Finalment informa que 
accepta l'esmena del PSM. 
 
El Sr. Alorda (PSM) agraeix que s'accepti l'esmena. Explica que la idea no és tant evitar 
que cap residu perillós passi a ser competència del Consell, com que el Pla pugui 
recollir que el Govern podrà utilitzar les instal·lacions per dur a terme el seu propi Pla, 
ja que, al cap i a la fi, les instal·lacions estan preparades. Pensa que el Pla n'ha de fer 
esment, però deixant clar a qui pertany cada competència i respectant-les. 
 
D'altra banda demana, ja que no es modifica el reglament, que al menys es passin 
instruccions sobre autoesmenes, votacions, etc., per tal que tots els consellers sàpiguen a 
què s'han d'atendre. 
 
El Sr. Riera (UM) reitera que aquesta moció prové d'un error, ara de competències. Diu 
a la Sra. Rosselló que ella és consellera del Consell, i el que seria comprensible és que 
defensàs l'assumpció de noves competències i no el contrari. Pel que fa a la legislació, 
reafirma que hi ha una llei estatal que és la que regula el tema de la incineració i no 
diferencia els residus urbans dels perillosos. Explica que juntament amb els residus 
urbans n'arriben d'altres que tenen la consideració de perillosos i assegura que el que no 
es farà és destriar. Pel que fa a la utilització de cendres, diu que el Pla marca unes 
normatives, que s'hauran de complir, i en el cas que no compleixin aquests requisits 
s'aplicarà el tractament corresponent i aniran al cementiri de cendres. Assenyala que es 
gastarà molt de doblers amb el desenvolupament del Pla director i creu que s'ha 
d'intentar que tots els residus puguin ser tractats. Finalitza afirmant que el que és 
important és donar solucions als problemes que es tenen. 
 
Es rebutja la moció amb l'esmena incorporada per deu vots a favor (PSOE, PSM-EN, 
EU-Els Verds) i desset en contra (PP, UM). 
 

INTERPEL.LACIONS  

 

PUNT 25.- INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL/LA SR/A BÀ RBARA 
BUJOSA PICORNELL DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN A 
L'HBLE. SR/A PRESIDENT ISSEM REFERIDA A "IMMIGRACIÓ ".  
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"D'acord amb el que preveu l'article 75 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, 
la consellera sotasignant formula per el proper Ple ordinari la següent interpel.lació.  

TEMA: IMMIGRACIÓ      

EL GRUP DE CONSELLERS PSM-ENTESA NACIONALISTA vol interpel.lar al 
President de l'ISSEM sobre IMMIGRACIÓ." 

  

La Sra Bujosa (PSM) explica que tota la documentació que té provinent de l'ISSEM en 
matèria d'immigració es basa en el II Pla integral d'atenció a les persones immigrades de 
les Illes Balears elaborat pel Govern balear i que es centra en quatre línies d'acció: el 
Programa d'informació als Immigrants (OFIM), el Programa Turmeda, el Programa 
Fòrum de l'Immigració i el Programa de Cooperació pel Desenvolupament. 
 
En primer lloc comenta que el Pla es fa ressò de manifestacions fetes en el Fòrum de la 
Immigració. Li agradaria saber si aquest fòrum és el del Consell i si són les resolucions 
que s'han adoptat les han servit per aquest Pla. Ho demana perquè no creu que amb el 
ritme de reunions (una a l'any) del fòrum del Consell es pugui fer gran cosa. 
 
En segon lloc demana si considera que 1.380.000 euros són suficients per dur a terme 
tots aquests objectius. Recorda que el seu Grup ha presentat al·legacions al Pressupost, 
que han estat rebutjades, perquè consideren aquesta quantitat insuficient. Així mateix 
diu que durant els tres darrers anys han reivindicat que es destini el 0'7% del pressupost 
a Cooperació Internacional. 
 
En tercer lloc demanen si l'estudi sobre immigració que va elaborar la FEPAE s'ha 
avaluat i a què s'han destinat els 30.000 euros. 
 
En quart lloc explica que dels eixos del Pla, en moltes ocasions emana la necessitat de 
donar un enfocament específic als serveis i la necessitat de crear noves figures de 
mediació. Per tot això vol saber quants de mediadors culturals ha format l'ISSEM i 
quina línia es pensa seguir al respecte. 
 
Finalment demana si l'ISSEM pensa fer ús de les seves competències en temes 
d'immigració i si, reflectint la vocació cooperativa del Consell, col·laborarà en la 
dotació de mediadors culturals en aquells municipis que els necessitin o serà el Govern 
balear el que marcarà la línia. 
 
El Sr. Serra agraeix la interpel·lació perquè la política d'immigració és prou important 
com denota el fet de la creació d'una conselleria específica. Considera que gran part de 
l'activitat de l'ISSEM és de coordinació amb el Govern per tal de fer un plantejament 
idoni de l'àmbit de repartiment competencial, que en el cas de l'Institut són 
essencialment de serveis socials, especialment la Xarxa d'informació als immigrants. 
Així mateix, explica que hi ha un important número d'usuaris immigrants en els 
diferents serveis (menjador social, prestació de renda mínima,...). D'altra banda diu que 
el Pla del que parla la Sra. Bujosa és del Govern i, per tant, el Fòrum de referència és 
l'autonòmic. Pel que fa al Fòrum insular afirma que certament la convocatòria és anual, 
però que feia molt de temps que no es convocava, i ara es fa i es fa en condicions. 
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Pel que fa al pressupost contesta a la Sra. Bujosa que la quantitat s'ha de valorar 
addicionalment de totes les accions que es fan a les altres àrees dels serveis socials, que 
compten amb un important número d'usuaris immigrants. 
 
Pel que fa a la quantitat que es destina a Cooperació Internacional assevera que és el 
0'7%, encara que és conscient de la diferència de criteris en el càlcul. 
 
Pel que fa a l'informe de FEPAE indica que ja li ha respost unes dotze vegades i explica 
que és un document d'ús intern pels tècnics d'immigració, però que de totes maneres en 
el Fòrum de la Immigració es donarà compte dels principals trets. Explica que els ha 
servit per identificar quines associacions, que ja funcionen i tenen credibilitat, es poden 
convertir, amb el reforç necessari, en agents mediadors en temes d'immigració, de 
manera que no sigui necessari crear una nova xarxa de recursos. 
 
Pel que fa al tema de la formació dels mediadors interculturals assenyala que hi ha dos 
plantejaments possibles. D'una banda, explica, l'ISSEM ha augmentat el 20% de les 
aportacions de les prestacions bàsiques als ajuntaments i ha donat autonomia en la seva 
gestió, perquè cada realitat municipal és diferent. L'altre plantejament és la identificació 
de recursos locals i a barriades ja existents que poden funcionar com a mediadors, i que 
seran objectes de properes subvencions específiques. 
 
La Sra. Bujosa comenta que ja li demanarà per escrit que li passi la informació per escrit 
perquè s'ha perdut, no sap si perquè ell parla molt aviat o pel moment del dia. 
 
Pel que fa al tema del pressupost comenta que s'havien cenyit a la part específica perquè 
veuen que el Partit Popular té tendència a crear coses molt específiques en aquests 
temes, com ara la Conselleria d'Immigració, amb la que el seu Grup no està d'acord, i 
pensaven que tractaven la partida econòmica com un compartiment estanc. 
 
Reitera la seva preocupació pel tema de la FEPAE i que no acaben d'entendre perquè, si 
es tracta d'un document que elaboren els tècnics, es donen doblers a aquest organisme. 
De totes maneres reitera que s'ha perdut durant l'exposició. 
 
Pel que fa al tema dels mediadors culturals considera que és un tema cabdal que 
necessita una important dotació econòmica que molts d'ajuntaments no estan en 
condicions d'aportar. En aquest punt concret comenta el cas de la Mancomunitat del Pla, 
que a l'anterior legislatura executava un projecte de mediació cultural com a part d'un 
programa del Govern i que just passades les eleccions el president de la Mancomunitat, 
el batle de Llubí, pel seu propi compte va deixar sense efecte aquest projecte, amb la 
conseqüència que molts ajuntaments van quedar sense capacitat econòmica per 
continuar i han hagut de compartir professionals, que en alguns casos no són mediadors 
sinó educadors de carrer. Per tot això desitja més informació de l'aportació del Consell i 
fins a quin punt abastarà als municipis. Novament reitera que s'ha perdut durant 
l'explicació del Sr. Serra i no acaba d'entendre què comença a una institució i què acaba 
a l'altra i no sap si es que confon els termes o que, com que governen els mateixos en el 
Govern, a l'ISSEM i a l'Ajuntament de Palma no se sap molt bé qui fa què. 
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El Sr. Serra respon que intentarà parlar més a poc a poc a pesar del poc temps de què 
disposa. En primer lloc diu que tot el que ha explicat abans té a veure amb les 
competències pròpies: menjador social, prestacions de renda mínima d'inserció, 
programes de renda mínima, suport als serveis socials d'atenció primària, ajudes 
econòmiques a famílies amb menors en situació de risc, xarxa d'atenció a persones 
discapacitades i xarxa d'atenció a persones en situació d'exclusió social. Així mateix diu 
que en lloc d'intentar crear uns serveis específics que podrien conduir a la generació de 
petits ghettos han optat per millorar els serveis ja existents i han introduït canvis a la 
xarxa OFIM, s'ha duplicat el programa Turmeda, ha crescut el suport a les entitats 
col·laboradores sense ànim de lucre, s'ha creat el programa de mediació intercultural 
amb menors, s'ha incrementat l'acollida a menors immigrants i s'està elaborant una 
pàgina web específica. Així mateix diu que de tot això es donarà compte al Fòrum de la 
Immigració que ha de tenir lloc avui. També explica que es té la intenció de dividir 
l'aportació al Fòrum i destinar una part específica per co-desenvolupament.  
 
Pel que fa al tema de la creació de la Conselleria d'Immigració creu que era necessària 
per fer front al problema creixent que ha generat la regulació indiscriminada per part del 
Govern central i que ha recaigut sobre els serveis de l'ISSEM sense que hi hagi hagut 
una dotació econòmica. 
 
Respecte a l'increment del 20% de la partida de prestacions bàsiques dels ajuntaments 
creu que és suficient per dotar de nous mediadors culturals i per millorar la formació de 
les persones que ja estan treballant. 
 
Pel que fa al tema de la Mancomunitat del Pla diu que l'augment de l'aportació ha estat 
la mateixa que per la resta de Mallorca, però que no pot entrar en el tema de la gestió de 
la Mancomunitat, només poden crear i dotar les línies de gestió globals que és el que 
han fet i cada ajuntament ha de triar les prioritats i emmarcar-les dins el Pla de la 
Immigració perquè la competència d'ordenació és del Govern de les Illes Balears. 
 

DESPATX EXTRAORDINARI  

  

PRIMER PUNT.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE 
L'EXPEDIENT DE DEPURACIÓ DE SALDOS DEUTORS I CREDIT ORS 
ANYS 1996 A 2004. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

 
"El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 7 de novembre de 2005 va 
adoptar l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de depuració de saldos deutors i 
creditors dels exercicis de 1996 a 2004. 
 
Sotmès a  informació pública l’esmentat acord mitjançant anunci publicat al BOIB núm. 
172 de 17 de novembre de 2005 han presentat al·legacions dintre del termini establert 
l'Ajuntament d'Alcúdia el dia 2 de desembre de  2005, mitjançant escrit amb el número 
de registre d'entrada 29304 i l'Ajuntament de Palma el dia 2 de desembre de 2005, 
mitjançant escrit amb el número de registre d'entrada 29270. 
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Vist l’informe emès per la Secretaria General i la Intervenció General de 12 de 
desembre de 2005, referent a les al·legacions formulades, aquesta Presidència eleva al 
Ple de la Corporació la següent proposta D’ACORD: 
 
 
“1r.- Resoldre les reclamacions presentades el dia 2 de desembre de 2005 per 
l'Ajuntament d'Alcúdia i l'Ajuntament de Palma contra l'acord d'aprovació inicial de 
l'expedient de depuració de saldos creditors i deutors dels exercicis de 1996 a 2004, 
adoptat pel Ple d’aquesta Corporació en data de 7 de novembre de 2005, en el sentit 
següent: 
 
Desestimar les reclamacions formulades el dia 2 de desembre de 2005 amb els números  
de registre d'entrada 29304 i 29270 per l'Ajuntament d'Alcúdia i l'Ajuntament de Palma, 
respectivament, en base a l'informe de la Secretaria General i Intervenció General del 
Consell de Mallorca que forma part d’aquest acord. 
 
2n.- Resoltes així les reclamacions presentades, s’acorda l’aprovació definitiva de 
l'expedient de depuració de saldos deutors i creditors dels exercicis de 1996 a 2004, tot 
de conformitat amb el que preveu la base 44 de les d'execució del pressupost del 
Consell de Mallorca de l'exercici de 2005. 
 
3r.- Aquest Acord Definitiu d’aprovació  de l'expedient de depuració de saldos deutors i 
creditors dels exercicis de 1996 a 2004 es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
4rt.- Contra el present Acord Definitiu els interessats podran interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears, en el 
termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la seva publicació del referit 
acord en el BOIB.” 
 
 
INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ GENERAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA SOBRE LES RECLAMACIONS FORMULADES 
CONTRA L'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE DEPURACIÓ 
DE SALDOS DEUTORS I CREDITORS DELS EXERCICIS DE 1996 A 2004. 
 
 
El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 7 de novembre de 2005 va 
adoptar l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de depuració de saldos deutors i 
creditors dels exercicis de 1996 a 2004. 
 
Sotmès a  informació pública l’esmentat acord mitjançant anunci publicat al BOIB núm. 
172 de 17 de novembre de 2005 han presentat al·legacions dintre del termini establert 
l'Ajuntament d'Alcúdia el dia 2 de desembre de  2005, mitjançant escrit amb el número 
de registre d'entrada 29304 i l'Ajuntament de Palma el dia 2 de desembre de 2005, 
mitjançant escrit amb el número de registre d'entrada 29270. 
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En relació a la reclamació formulada per l'Ajuntament d'Alcúdia, es pot desestimar pels 
següents motius: 
 

1. Incompliment del termini de justificació establert en la convocatòria de 
subvencions per a la rehabilitació de béns mobles e immobles amb valors 
històric culturals de l'any 1999 que establia al punt 2 de la base 10: "El termini 
de presentació de les factures finalitzarà a l'any de la data de comunicació de la 
concessió de la subvenció" i aquesta comunicació es fa fer en data 4 de maig de 
1999. 

2. Incompliment de la condició establerta a l'acord de concessió de la subvenció 
de nomenament d'un tècnic arqueòleg per tal de supervisar les obres de repicat i 
excavació previstes en el projecte. 

3. Prescripció del dret de cobrament per haver transcorregut el termini de 4 anys.  
 
 
En relació a la reclamació formulada per l'Ajuntament de Palma, es pot desestimar pels 
següents motius: 
 

- Quant al Pla de Prestacions socials bàsiques dels anys 1997, 1998 i 1999: 
 
Incompliment del termini de justificació de les subvencions. 

 
 

- Quant a la restauració cobertes i pati de l'edifici Ca'n Martí : 
 

La Comissió Insular de Patrimoni Històric, en data 18 d'abril de 2001, 
acordà declarar la caducitat de l'expedient per manca de la documentació 
requerida dins el termini legalment establert. 

 
- Restauració del portal de l'esglèsia de Montision de Palma: 
 
1. No consta a l'expedient de concessió de subvenció que s'hagi complert 

la següent condició: " Autoritzar el projecte amb les prescripcions de 
l'informe del tècnic del servei de patrimoni" 

2. No consta la presentació de les còpies certificades del justificant de 
pagament amb el vist i plau del servei de patrimoni històric sobre 
l'execució de les obres. 

 
Així mateix ha prescrit el dret de cobrament de totes les subvencions 
reclamades." 

 

S'aprova la urgència per desset vots a favor (PP, UM) i vuit abstencions (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 
 
El Sr. Flaquer (UM) explica que s'han presentat tres al·legacions que s'han desestimat. 
La primera era de l'Ajuntament d'Alcúdia que s'ha desestimat per incompliment del 
termini de presentació, perquè no es va presentar un tècnic arqueòleg per supervisar les 
obres i per la prescripció del dret de cobrament. La segona era de l'Ajuntament de 
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Palma pel Pla de prestacions bàsiques de 1997-1999 per incompliment del termini de 
justificació de les subvencions, per la restauració de cobertes i pati de l'edifici de can 
Martí per caducitat de l'expedient per manca de documentació i per la restauració del 
portal de l'Església de Monti-sion perquè no consta que s'hagi autoritzat el projecte amb 
les prescripcions dels tècnics del Consell i per manca de documentació. La tercera 
al·legació de l'Ajuntament de Porreres no s'ha estimat perquè ha arribat fora de termini. 
 
El Sr. Alorda (PSM) reitera la felicitació per la depuració d'aquests saldos, però 
s'abstendran pel fet que no ha passat per Comissió Informativa i pensa que s'hauria 
pogut dur per la via ordinària. 
 
El Sr. Flaquer (UM) explica que a ell no li agrada dur temes per la via d'urgència i 
tampoc ho considera adequat per qüestions d'aquesta envergadura, però el termini per 
presentar al·legacions acabava el dia 5 de desembre, quan ja s'havia fet la Comissió 
Informativa, i s'havia d'aprovar l'expedient dins l'exercici de 2005 per poder aplicar la 
depuració de l'aplicació del 2005. 
 
S'aprova la proposta per desset vots a favor (PP, UM) i nou abstencions (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 
 

 

SEGON PUNT.- MOCIÓ, PER LA VIA D'URGÈNCIA, DEL GRUP  DE 
CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE MORATÒRIA CAMPS DE GOLF . 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"L’article primer (apartat 2.e) de la Llei 2/2001, de 2 de març, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria d’ordenació del territori, atribueix als 
Consells la competència relativa a l’elaboració i aprovació del Pla director sectorial de 
camps de golf.  
 
El Pla Territorial de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió 
celebrada el dia 13 de desembre de 2004 (BOIB núm. 188 de 31 de desembre), va optar 
per limitar-se a establir alguns criteris per a la redacció del Pla Director Sectorial de 
Camps de Golf. 
 
Segons un estudi recent “Turisme de golf i ressorts hotelers” elaborat per la consultora 
turística IREA s’informa que les Illes Balears tenen una situació clara de “sobreoferta 
de camps de golf” 
 
I, tanmateix, en aquests moments hi ha una munió de projectes en distints moments de 
tramitació que podrien sumar-se a la vintena de camps de golfs autoritzats a Mallorca, la 
qual cosa suposaria un impacte enorme en la terciarització del sòl rústic. A més, si es 
van autoritzant, el Pla Director Sectorial es trobaria amb un allau de fets consumats que 
limitaria molt el seu marge de regulació. 
 



 55

Per tant, a fi d’evitar nyaps territorials irreversibles, és imprescindible suspendre 
l’autorització de nous camps de golf. És precisament per aquestes situacions que la Llei 
14/00, de 21 de desembre, d’Ordenació Territorial, preveu l’aprovació de normes 
territorials cautelars prèvies als Plans d’ordenació territorial. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca  proposa al Ple que adopti els següents: 

ACORDS 
 
Primer.-  Iniciar la redacció del Pla Director Sectorial de Camps de Golf amb 
l’aprovació simultània d’una norma territorial cautelar que prevegi la suspensió en la 
tramitació de nous camp de golf.  
 
Segon.-  El Pla Director Sectorial es redactarà segons els següents criteris: 
 

1. No s’autoritzaran nous camps de golf. 
2. Els camps de golf existents només podran regar amb aigua depurada. 
3. S’estudiarà cas per cas la ubicació dels camps existents i els hotels associats, 

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

 
 
El Sr. Alorda (PSM) espera que, una volta l'equip de govern s'ha adonat de la 
conveniència de l'existència de la via d'urgència i aprofitant l'esperit nadalenc i de 
dignificació de la vida política en el Consell, es recuperi l'hàbit d'aprovar la urgència de 
les mocions de l'oposició per tal que tenguin una manera de dur les seves propostes a 
Ple. Pensa que el motiu de la urgència d'aquesta moció és prou conegut i a més la 
dificultat extrema de crear debat, cosa que després es tirà en cara a l'oposició. 
 
Es rebutja la urgència per deu vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
abstencions (PP, UM). 
 
 
TERCER PUNT.- MOCIÓ, PER LA VIA D'URGÈNCIA, DEL GRU P DE 
CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"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. 
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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 (PSM) considera que, per lògica i per les informacions que surten en 
els mitjans de comunicació, aquesta moció és vital. 
 
Es rebutja la urgència per deu vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
abstencions (PP, UM). 
 
 
QUART PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-E N SOBRE 
L’ADQUISICIÓ D’ESPAIS LITORALS AMENAÇATS DE MALLORC A. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"Des dels anys 60 la costa mallorquina ha viscut nombrosos processos urbanitzadors i 
edificatoris, en motiu del creixement de l’oferta turística i residencial. Resulten 
innegables els impactes paisatgístics causats. El turisme es veu atret principalment per 
la costa i el paisatge. S’entén que per assegurar un futur pròsper en aquest sentit es 
estratègica una política de conservació de la costa i de preservació de les seves 
amenaces més directes. 
 
La Ministra de Medi Ambient ha assumit el compromís d’adquirir espais del litoral 
mediterrani. Els reconeguts dèficits d’inversió pública de l’Estat a les Illes Balears i la 
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rellevància de Mallorca com a destinació turística, l’han de situar en lloc preferent com 
a beneficiària d’aquesta iniciativa de compres.  
 
Un dels objectius primers de l’adquisició de finques ha de ser evitar la urbanització del 
litoral encara no transformat, ja que la manca de sensibilitat i decisió del Pla Territorial 
de Mallorca, ha deixat una sèrie d’espais amenaçats. En concret, i, entre d’altres, 
citarem Cala Blanca, a Biniorella, en el litoral d’Andratx, o Muleta II en el Port de 
Sóller.  
 
Així mateix, hi ha actuacions ordides pel propi Pla Territorial que suposen la 
urbanització de zones verges del litoral. Per exemple, es lliga la demolició de l’hotel 
Don Pedro a la Cala de Sant Vicenç (Pollença) amb la urbanització de Sa Ràpita a 
Campos. I la preservació dels solars no edificats de Cala Carbó (Pollença), suposen la 
urbanització de la zona humida de l’Ullal en el Port de Pollença. Així mateix, l’actuació 
a Bonaire i l’AS 16 (cova de Sant Martí) en el municipi d’Alcúdia, suposen la 
urbanització d’espais no transformats en el mateix municipi alcudienc i la creació d’un 
nou nucli de població a Marratxí (Es Crever). Conseqüències indesitjables del Pla 
Territorial que podrien (i haurien) d’evitar-se amb la modificació del Pla que les crea, 
però, en qualsevol cas, la compra del espais litorals afectats contribuiria decisivament al 
resultat final de la preservació.  
 
Per tot això, el grup de Consellers del  PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca  proposa al Ple que adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
1. Donar suport a la iniciativa del Ministeri de Medi ambient de comprar espais en 
el litoral i instar-lo a iniciar els tràmits per a l’adquisició d’espais litorals mallorquins 
atorgant prioritat absoluta als que estan amenaçats per processos urbanitzadors (per 
exemple, i especialment, els citats a la part expositiva) a fi de preservar els seus valors i 
poder posar-los a disposició de l’ús públic. 
 
2. Instar al Ministeri de Medi ambient a establir contactes amb les administracions 
locals on radiquen els espais en qüestió, i amb el Consell i el Govern, a fi de coordinar 
els esforços i, si cal, participar en l’operació. Els convenis de col·laboració també 
tractaran sobre la titularitat final dels terrenys i comanarà al Consell la redacció dels 
plans especials per a la recuperació, dinamització i, en la mesura que calgui, el gaudi 
públic dels espais adquirits. 
  
3.  Instar al Ministeri de Medi ambient a habilitar una partida finalista suficient en 
els seus pressuposts de l’exercici 2006 per a fer front a les adquisicions proposades." 
 
 
El Sr. Alorda (PSM) explica que la ministra de Medi Ambient ha fet una proposta per 
adquirir espais litorals. Considera que seria important que es debatés en el Ple i que 
s'elaborés una llista de consens. Demana que si no s'aprova la urgència es passi per 
Comissió Informativa perquè considera que un llistat d'aquesta important ha de ser fruit 



 58

d'un debat i ha d'estar emparat per la legitimitat que atorga el Ple, encara que confia poc 
en què es faci així. 
 
Es rebutja la urgència per deu vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
abstencions (PP, UM). 
 
 
CINQUÈ PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM- EN 
SOBRE LES FORTIFICACIONS COSTANERES DE MALLORCA 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"Les fortificacions o torres marítimes de Mallorca formaven un conjunt de defensa de la 
costa. La majoria de torres foren construïdes el s XVI, finançades per la monarquia, la 
Universitat de Mallorca i les viles. La xarxa, que circumval·lava Mallorca, utilitzava 
senyals de focs i fum per tal d’avisar del número o del moviments dels vaixells que 
s’apropaven a la costa.  
 
En els s. XVIII i XIX la majoria de les torres foren dotades d’artilleria. Durant el segle 
XVIII desapareix el perill d’invasions i pirateria que assolaven les costes de Mallorca. 
Amb la dissolució, el 1867, del Reial Cos de Torrers, les torres passen al Cos de 
Carabiners. Poc després són lliurades al Ministeri d’hisenda el qual procedeix a 
subhastar-les i passen, majoritàriament, a mans de particulars. 
 
El decret de 22 d’abril de 1949 (BOE de 5 de maig) fa una declaració genèrica dels 
castells com a béns d’interès cultural, reconeixent el seu valor històric i patrimonial. En 
el cas de les torres, la seva ubicació en el litoral i en llocs elevats les fan miradors 
esplèndids per al gaudi del paisatge mallorquí i, per tant, un valor afegit com a actiu 
patrimonial i com a atractiu turístic. 
 
Diverses publicacions i treballs han documentat aquestes fortificacions costaneres, 
alguns de molt recents. El Consell de Mallorca té coneixement de l’estat de les torres i 
les mesures a emprendre. De la cinquantena de torres que conservam, n’hi ha moltes en 
mal estat de conservació, d’altres han desaparegut o només en queden vestigis i no 
sempre les intervencions de restauració han estat del tot encertades. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del  PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca  proposa al Ple que adopti els següents: 
  

ACORDS 
 
1. El Consell de Mallorca farà pública una fitxa de cada una de les torres de 
defensa existents a  les illes de Mallorca i Cabrera, delimitant l’entorn de protecció per 
protegir-ne la seva conservació i relleu adequats.  
 
2. El Consell de Mallorca aprovarà un pla de conservació i manteniment de les 
torres existents així com de recuperació de les que es troben en diversos processos de 
degradació o conservació molt deficient, establint els criteris tècnics d’intervenció i 
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mesures per millorar l’entorn de les edificacions. El Pla inclourà un pla d’inversions 
prioritzant les actuacions i comprometent despeses per anualitats. 
 
3. El Consell de Mallorca realitzarà gestions amb el Ministeri de medi ambient 
i el Govern de les Illes Balears per tal d’adquirir les fortificacions que sigui possible. 
 
4. El Consell de Mallorca aprovarà el règim de visites públiques de les torres, 
tal i com preveu la legislació vigent. Per tal de fer-lo efectiu, s’establiran acords amb la 
propietat, s’habilitaran itineraris i es senyalitzaran oportunament. El Consell també 
elaborarà un projecte museístic adient." 

 

 

El Sr. Alorda (PSM) creu que el llistat de mocions d'urgència constata l'insuficient espai 
per generar debat que hi ha en el Consell, sense que se cerquin fórmules alternatives. 
Pel que fa al tema de la moció explica que hi ha moltes fortificacions costaneres que 
s'estan esbaldregant. Es congratula que es declarin com a Bé d'Interès Cultural, però s'ha 
d'anar més enllà i fer actuacions per apuntalar i rehabilitar aquests espais i elaborar un 
Pla d'actuació. 
 
Es rebutja la urgència per deu vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
abstencions (PP, UM). 
 

 

 
SISÈ PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'EUY-ELS VERDS 
REFERIDA A VULNERACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DELCONSEL L 
INSULAR DE MALLORCA RESPECTA A LA DECLARACIÓ D’INTE RÈS 
GENERAL DE LES PEDRERS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
El projecte de llei de “Mesures tributàries i administratives” lliurat pel Govern de les Illes 
Balears al Parlament per a la seva tramitació (BOPIP núm. 107 – 27 d’octubre de 2005), 
inclou un article (48) que declara d’interès general totes les pedreres que figuren a l’annex 
II del P.D.S. de Pedreres. Concretament l’article 48, esmentat, diu: “Declaració d’interès 
general. Es declara l’interès general, a efectes urbanístics, de les pedreres que, l’1 de 
gener del 2006, figurin incloses en l’annex II del Decret 61/1999, de 28 de juliol, 
d’aprovació definitiva de la revisió del Pla director sectorial de pedreres de les Illes 
Balears, en els casos en què el planejament urbanístic no hagi adaptat la classificació del 
sòl a les determinacions previstes en l’article 13 de l’esmentat Decret 61/1999, de 28 de 
maig.” 
 
Des de l’aprovació del Pla director sectorial de pedreres (maig 1999) a l’annex II s’han 
anat incorporant un gran nombre de pedreres, essent actualment molt elevat el seu nombre. 
Una vegada aprovat el projecte de llei de “Mesures tributàries i administratives” quedaran 
declarades d’interès general i aprovades amb totes les benediccions sigui quina sigui la 
seva situació urbanística. 
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A través d’aquest article el Govern de les Illes Balears usurpa competències del Consell 
Insular de Mallorca, així com de municipals, ja que les competències en pedreres les tenen 
atribuïdes els consells insulars per la Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de 
competències als consells insulars en matèria d’ordenació del territori (BOIB núm. 32 – 15 
de març de 2001) en el seu article 1. 
 
Així mateix, i d’acord amb la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears 
(BOCAIB núm. 88, de dia 15 de juliol del 1997), en el seu article 26 (Activitats declarades 
d’interès general) correspondrà als consells insulars la declaració d’interès general. 
 
Per considerar que aquest article 48 del projecte de llei de “Mesures tributàries i 
administratives” vulnera les competències del Consell Insular de Mallorca, priven de la 
transparència legalment establerta perquè no s’exposaran a informació pública les 
declaracions d’interès general i creen una situació d’indefensió jurídica davant lleis que 
suplanten actes administratius reglats.  
 
El Ple del Consell Insular de Mallorca adopta el següent 
 
ACORD:  
 
Demanar al Govern de les Illes Balears la retirada de l’article 48 del projecte de llei de 
“Mesures tributàries i administratives”, actualment en tramitació parlamentària, per 
contravenir l’actual distribució de competències entre la comunitat autònoma, els consells 
insulars i els municipis de les Illes Balears." 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) reitera els arguments del Sr. Alorda referents a les 
poques oportunitats que té l'oposició de debatre qüestions. Explica que en el termini de 
dues setmanes s'aprovarà en el Parlament la Llei de mesures tributàries i administratives 
en la qual es preveu l'aprovació de l'interès general de quinze pedreres de Mallorca. 
Demana que, atès que aquesta és una competència del Consell i atès que quan es faci la 
propera sessió plenària ja s'haurà aprovat aquesta llei, s'aprovi la urgència de la moció i 
es debati perquè considera que s'han de defensar les competències del Consell. 
 
Es rebutja la urgència per deu vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
abstencions (PP, UM). 
 
 
SETÈ PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU-ELS VERDS 
SOBRE REESTRUCTURACIÓ DE LA PÀGINA WEB DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

"El Consell de Mallorca té una pàgina web: www.conselldemallorca.net, pensada 
inicialment per donar informacions generals als ciutadans i a les ciutadanes de Mallorca 
i, com s’ha publicitat, obrir les portes del Consell. 
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No obstant això, si examinam la web, ens trobam que sí dóna informació, però no totes 
les informacions generals que interessarien als ciutadans com serien els components del 
ple, o dades i hiper-vincles per connectar amb els diferents grups polítics amb 
representació a aquests Consell. 

Més que una porta oberta perquè els ciutadans entrin al Consell, pareix una escaparata 
per a l’exhibició de la Sra. Presidenta i els consellers executius, la seva activitat i notes 
de premsa. 

A més de les informacions bàsiques perquè es coneguin tots els components dels 
Consell i la seva funció, manca un entrada per sol·licitar informació complementària o 
donar-la (comunicats de premsa, activitat a afegir a l’agenda, ...)  

Manca igualment un fòrum, per facilitar la participació ciutadana en temes que 
interessen a la ciutadania (carreteres, urbanisme, educació, centres assitencials, esport 
escolar,...) que permetria a aquesta institució atracar-se al carrer i conèixer de primera 
mà l’opinió dels afectats o preocupats per les seves actuacions en temes competència 
del Consell de Mallorca. 

 

Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca adopta el següent 
 

ACORD: 
 
Una reestructuració de la pàgina web: www.conselldemallorca.net per a què sigui 
veritablement representativa de tots els components del Consell de Mallorca i de les 
seva feina, i representi una porta oberta per a la informació als ciutadans i per a la seva 
participació en els temes que els afecten." 
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) explica que, atès que s'ha aprovat la moció per la 
dignificació de l'activitat en el Consell i la voluntat que hi ha perquè els mitjans de 
comunicació respectin la feina que es fa, pensa que és urgent que es debati la 
reestructuració de la pàgina web del Consell, que no fa cap referència al Ple i a la 
representació dels grups polítics. 
 
Es rebutja la urgència per onze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
abstencions (PP, UM). 
 
 
VUITÈ PUNT.- MOCIÓ, PER LA VIA D’URGÈNCIA, DEL GRUP  DE 
CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE REIVINDICACIÓ DE L’ÚS P ÚBLIC 
DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIMO-TERRESTRE 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"El Grup de consellers del PSM-Entesa nacionalista presenta a la consideració del Ple la 
següent la moció: 
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El gaudi dels béns de domini públic d’ús públic és un dret ciutadà garantit per 
l’ordenament jurídic. Això no obstant, la pressió creixent per preservar la privacitat de 
tots els espais suscita traves en l’exercici d’aquest dret. 
 
En concret, en la zona de domini públic marítimo-terrestre sovint entren en conflicte 
l’apropiament privat i el dret a l’ús públic, el resultat és que la volta a Mallorca pel 
litoral troba obstacles que desafien la legalitat vigent.  
 
Per altra banda, el Pla Territorial no preveu mesures per garantir l’accés i el dret de pas 
pel domini públic i el Govern de les Illes Balears tampoc ha elaborat plans d’ordenació 
del litoral.  
 
És més, el Conseller de Medi Ambient, i fins i tot del President de les Illes Balears, no 
s’han limitat a rentar-se les mans davant les denúncies i els conflictes suscitats si no que 
han pres partit justificant explícitament l’incompliment de la llei de costes. 
 
Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca adopta els següents 
 

Acords 
 
Primer.- Instar el Ministeri de Medi Ambient del Govern de l’Estat a prendre les 
mesures escaients per garantir el dret d’accés i de pas per les zones de domini públic 
marítim terrestre mallorquí. 
 
Segon.- Incoar la modificació del Pla Territorial de Mallorca per introduir-hi mesures 
que garanteixin que les zones de domini públic marítimo-terrestre no siguin ocupades 
per construccions impròpies i, en tot cas, garantir el pas lliure i l’adequació de les 
construccions al paisatge.  

Així mateix, el govern insular estudiarà tots els punts de la costa mallorquina on 
el dret de pas públic resulti conflictiu i impulsarà les mesures pertinents per remoure els 
obstacles al seu exercici, acudint, si cal, als tribunals de justícia. 
 
Tercer.- Instar el Govern de les Illes Balears a elaborar els plans d’ordenació del litoral 
necessaris per garantir el lliure accés a les zones demanials i el dret a l’ús públic. 
 
Reprovar les declaracions dels membres del Govern de les Illes Balears en contra del 
compliment de la llei de costes i emparant l’apropiament privat del domini públic 
mallorquí." 
 
 
El Sr. Alorda (PSM) considera que aquesta moció és desgraciada i fa un recordatori de 
les peripècies que ha patit: presentació per via d'urgència el mes de setembre arran d'un 
cas del que s'havia parlat tot l'estiu, no aprovació el mes d'octubre per absència de dos 
consellers, el mes de novembre la presidenta va vetar que es tornàs debatre,...i avui, 
explica, que han vist que el Grup d'Unió Mallorquina recriminava el fet que no es parlàs 
d'aquest tema. Per això s'ha tornat presentar aquesta moció. Prega que si no es debat, 
que es dugui a la Comissió Informativa, per tal que cadascú digui el que pensa i hi deixi 
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d'haver acusacions de que no s'ha presentat una moció, desprès d'haver-ho intentat 
diverses vegades, perquè està relacionada amb un determinat mitjà de comunicació. 
 
El Sr. Nadal (UM) replica que en el seu moment el seu Grup ja va manifestar el seu 
acord amb el contingut i que el fet que ara es votés a favor de la urgència no resoldria 
res. 
 
Es rebutja la urgència per onze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
abstencions (PP, UM). 
 
La Sra. Mulet (UM) demana si es pot alterar l'ordre del dia i formular ara la pregunta 
32, atès que s'ha d'absentar. 
 
Els portaveus s'avenen. 
 

PRECS I PREGUNTES  

 

PUNT 32.- PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL DE L'HBLE. SRA. 
FRANCESCA RAMON PÉREZ DE RADA DEL GRUP DE CONSELLER S DEL 
PSOE DIRIGIDA A L'HBLE. SRA. DOLÇA MULET DEZCALLAR 
(PROJECTES SOBRE EL CASAL LLOBERA DE POLLENÇA) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

"Atesa la situació en que es troben les cases del Pare Ginard de Sant Joan i de Blai 
Bonet de Santanyí, sobre les quals el Consell encara no ha previst el seu ús, o al manco , 
no ha iniciat cap programa ni inversió, quins projectes culturals té el departament que 
vostè presideix sobre el Casal Llobera de Pollença?."  

 

La Sra. Ramon (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
La Sra. Mulet (UM) explica que durant aquesta legislatura el Consell no farà cap 
inversió, però s'ha firmat un conveni amb l'Ajuntament de Pollença per treballar de 
manera conjunta. Pel que fa als projectes culturals s'hi pensa traslladar la biblioteca, 
l'arxiu històric i l'arxiu de Miquel Bota Totxo, incloure el casal a la ruta turística de 
Pollença i fer-hi concerts, exposicions,.... 

 

PUNT 26.- PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL DE L'HBLE. SR. 
BARTOLOME VALLORI PERELLO DEL GRUP DE CONSELLERS DE L PP 
DIRIGIDA A L'HBLE. SR/A. PRESIDENT DE S'INSTITU (RE UNIONS 
CONSELLS ASSESSORS INSTITUT)  

Es dóna compte de la següent pregunta: 

"¿Ens pot fer una valoració de les reunions dels Consells Assessors de s'Institut?"  

 
El Sr. Vallori (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
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El Sr. Serra explica que es van presentar els projectes prevists i els que s'estan 
executant, en un excel·lent clima. 
 

 
PUNT 27.- PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL DE L'HBLE. SRA MARIA 
BINIMELIS AMENGUAL DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP DI RIGIDA A 
L'HBLE. SR. PRESIDENT DE S'INSTITUT (ONA FRED PELS SENSE 
SOSTRE) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

"¿En que consisteix el pla per prevenir l¿ona de fred pels sense sostre?" 

 

La Sra. Binimelis (PP) formula la pregunta els seus termes. 
 
El Sr. Serra comenta els tres nivell d'intervenció que s'han establert i les mesures que 
s'aplicaran en cada un d'ells i la col·laboració amb la conselleria de Salut. 
 

PUNT 28.- PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL DE L'HBLE. SR. MIQUEL 
CANEVES VANRELL DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP DIRIG IDA A 
L'HBLE. SR. PRESIDENT DEL INSTITUT (FAMÍLIES CANGUR )  

Es dóna compte de la següent pregunta: 

"¿Que significa per s¿Institut haver arribat a la xifra de 200 bebès acollits per les 
Famílies Cangur?"  

 

El Sr. Càneves (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra explica en què consisteix el Pla de famílies cangurs i considera un èxit que 
tots els infants acollits menors de quatre anys estiguin amb famílies i no a centres. 
 

PUNT 29.- PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL DE L'HBLE. SR. ANTONI 
ALORDA VILARRUBIAS DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-E N 
DIRIGIDA A L'HBLE. SR. CONSELLER MEDI AMBIENT (OBRE S REFUGI 
LA TRAPA)  

Es dóna compte de la següent pregunta: 

"Per quin motiu estan aturades, des de fa més d'un any, les obres de rehabilitació del 
refugi de la trapa? quan pensen reprendreles?" 

 

El Sr. Alorda (PSM) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Borràs (UM) explica que van haver de revisar tots els projectes que hi havia, que 
es feien sense control pressupostari i sense planificació. Van prioritzar aquells projectes 
més fiables. Així mateix s'havia de renegociar el conveni amb el GOB que esperen que 
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quedi resolt a finals d'any, de manera que a principis de l'any 2006 es pugui començar a 
fer feina. 
 

 

PUNT 30.- PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL DE L'HBLE. SR. ANTONI 
ALORDA VILARRUBIAS DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-E N 
DIRIGIDA A L'HBLE. SR. CONSELLER TERRITORI (CONVERS IÓ DELS 
HOTELS EN HABITATGES). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

"Quin és el parer del sr. conseller sobre la possibilitat de la conversió dels hotels en 
habitatges?".  

 

El Sr. Alorda (PSM) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) assenyala que ell pensa allò que diu el Pla territorial i que si el 
llegeix veurà que no hi ha cap conversió automàtica d'ús hoteler a residencial. 
 

 

PUNT 31.- PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL DE L'HBLE. SR. ANTONI 
ALORDA VILARRUBIAS DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-E N 
DIRIGIDA A L'HBLE. SR. CONSELLER TERRITORI (DESTRUC CIÓ PONS 
DE L'ARQUITECTE GASPAR BENNASSAR).  

Es dóna compte de la següent pregunta: 

"Per quin motiu no va actuar el sr. conseller davant la destrucció del pont de l'arquitecte 
gaspar bennassar?".  

 

El Sr. Alorda (PSM) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) respon que no va actuar perquè el dissabte dels fets a les 6.30 del 
matí ell dormia. 
 

PUNT 33.- PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL DE L'HBLE. SRA. AINA 
RADO FERRANDO DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE DIRIGIDA A 
L'HBLE. SR. ANTONI SERRA TORRES (SUBVENCIONS ASSOCIACIONS 
TERCERA EDAT) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

"Quin és el motiu de que, a data de 24 de novembre, no s'hagin pagat les subvencions a 
les Associacions de Tercera Edat?" 

 

La Sra. Rado (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
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El Sr. Serra diu que sí s'han pagat les subvencions de totes les associacions que han 
presentat els justificants. 
 

 

PUNT 34.- PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL DE L'HBLE. SR. COSME 
BONET BONET DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE DIRIGID A A 
L'HBLE. SR. ANTONI PASCUAL RIBOT (OBRES CARRETERA P ALMA-
MANACOR)  

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 

"Ateses les complicacions que es produeixen en la circulació a la carretera Palma-
Manacor per causa de les obres del desdoblament, atesos els canvis continus de carrils i 
la conseqüent confusió per als conductors, són molts els que pensen que la senyalització 
de les esmentades obres és deficient. Pensa el Conseller instar els responsables de les 
esmentades obres a millorar la senyalització provisional a la carretera Palma-
Manacor?". 

 

El Sr. Bonet (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Pascual (UM) considera que quan es fan obres a una carretera i no es vol tallar el 
trànsit és lògic que hi hagi problemes. Explica que el dia que va rebre la pregunta va 
anar per la carretera i a més de tota la senyalització escrita hi havia desset persones 
orientant el trànsit. No sap que més es pot fer, per la qual cosa assegura que continuaran 
fent el màxim. 
 

PUNT 35.- PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL DE L'HBLE. SRA. M. 
MAGDALENA TUGORES BAUTISTA DEL GRUP DE CONSELLERS D EL 
EU-ELS VERDS DIRIGIDA A L'HBLE. SR. PRESIDENT l'ISS EM (PLACES 
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 

"En quins centres i de quin tipus són les noves places per a persones amb discapacitats 
que el president de l'ISSEM ha anunciat recentement?"  

  

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra explica que s'han creat 228 noves places noves amb la següent distribució: 
77 places a centres de dia, 71 llocs a centres ocupacionals, 46 places a habitatges 
tutelats i 34 llocs a residències. Puntualitza que amb aquest increment s'ha aconseguit 
eliminar les llistes d'espera dels centres de dia i dels centres ocupacionals. 
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El Sr. Alorda (PSM) prega que es facin més actuacions en el tema de l'embarcació 
Miquel Caldentey. 
 
El Sr. Alorda (PSM) prega que es faci tot el possible perquè s'incorpori la Coma d'en 
Vidal dins la Ruta de Pedra en Sec. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) prega que s'agiliti la creació de la Comissió d'estudi de 
mesures per minvar els accidents de trànsit. 
 
El Sr. Munar (PP) demana que consti en acta que ell i el seu Grup desitgen a la 
presidenta una ràpida recuperació i que el vicepresident li faci arribar aquest desig en 
forma adequada. 
 
El Sr. Alorda (PSM) demana que la transmissió d'aquest desig sigui conjunt. 
 
El Sr. Nadal (UM) diu que així ho farà. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) prega que s'estudiï la possibilitat de fer un diari de 
sessions, en la línia d'intentar dignificar i millorar l'activitat del Ple. 
 
La Sra. Ramon (PSOE) reitera el prec que s'estudii la remodelació de la Sala. 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la sessió a les les 
devuit hores hores i vint-i-dos minuts. De tot el qual se n'esten la present acta, números 
de pàgina de 1 al 194, 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.  

EL PRESIDENT E.F.,  

 


