
 1

 

 

 

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

A les onze hores i quinze minuts del dia 23 de Gener de 2006 es reuneix, en sessió 
ordinària del Plenari del Consell Insular de Mallorca, amb els assistents que a 
continuació es relacionen:  

 
Hble. Sra. Presidenta: Maria Antònia Munar Riutort.  
 

Hbles. Srs. Consellers: Antoni Alemany Cladera, Celestí Alomar Mateu, Antoni Alorda 
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, Dolça 
Mulet Dezcallar, Miquel Munar Cardell, Miquel Nadal Buades, Andreu Obrador 
Gornals, Gaspar Oliver Mut, Eduardo Puche Castillejo, Aina Sebastiana Rado Ferrando, 
M. Francisca Ramón Pérez de Rada, Margalida Rosselló Pons, Fernando Rubio Aguiló, 
Manuel Suárez Salvà, Catalina Sureda Fons, Maria Magdalena Tugores Bautista, 
Bartomeu Vallori Perelló, Carlos Luis Veramendi Mestre. 

Hble. Sr. Conseller que excusa la assistència:  Francesc Quetglas Rosanes, Joan Font 
Rosselló. 

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 Srs. Celestí Alomar i Fernando Rubio s’incorporaren en el punts 3r. i 4t, 
respectivament. En el punt 17è, s’absentà la Sra. Aina Rado, que retornà en el punt 29è. 
En el punt 35è, s’absentà la Sra. Maria Magdalena Tugores, que retornà en el punt 
següent. En el punt 36è, s’absentà la Sra. Margalida Rosselló i tornà en el punt següent.  
En el punt 39è, s’absentaren les Sres. Catalina Sureda i Margalida Rosselló, la primera 
retornà en el Capítol de precs i preguntes. 
 

PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (12-12-05).  

S’aprova l’acta anterior per unanimitat. 
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PRESIDÈNCIA.  

 
PUNT  4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESTAT DE PREVISIÓ DE 
DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT MERCANTIL RÀDIO  I 
TELEVISIÓ DE MALLORCA, SA, PER A L'EXERCICI DE 2006 . 
 
Es dóna compte de la següent proposta de PRESIDÈNCIA:  
 
"En data 29 de novembre de 2005 es va constituir l'empresa pública, Ràdio i Televisió 
de Mallorca, SA , societat mercantil de capital íntegrament del Consell Insular de 
Mallorca. 
  
D'altra banda, el dia 10 de gener de 2006 s'ha aprovat pel Consell d'Administració de 
l'esmentada Societat, la remissió al Consell Insular de Mallorca dels estats de previsió 
de despeses i ingressos de l'esmentada societat corresponents a l'exercici de 2006.     
  
Vist que el Pressupost General del Consell per a l'exercici de 2006 es va aprovar 
definitivament en data 12 de desembre de 2005, la Presidenta de la Corporació, 
conformement amb el que disposen els art. 112 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i també l'art.162 a 171 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, i la resta de disposicions que regulen la matèria, especialment l'article 
18.5 del RD 500/1990, formula la següent 

PROPOSTA D'ACORD  

PRIMER. Aprovar els Estats de Despeses i Ingressos de la Societat Ràdio i Televisió de 
Mallorca, SA  per a l'exercici de 2006, el resum del qual per capítols és el següent: 
  
  

DESPESES   
      

CAP. DESCRIPCIO IMPORT  
1 DESPESES DE PERSONAL 1.500.000,00 
2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS 1.500.000,00 
  I DE SERVEIS   
3 INTERESSOS 0,00 
4 TRANSFER. CORRIENTS 0,00 
6 INVERSIONS REALS 3.500.000,00 
7 TRANSFER. DE CAPITAL 0,00 
8 VAR. ACTIUS FINANCERS 0,00 
9 VAR. PASSIUS FINANCERS 0,00 

  TOTAL  6.500.000,00 
      
      
      

INGRESSOS   
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CAP. DESCRIPCIO IMPORT  
1 IMPOSTS DIRECTES 0,00 
2 IMPOSTS INDIRECTES 0,00 
3 TAXES I ALTRES INGRES. 500.000,00 
4 TRANSFER. CORRENTS 2.500.000,00 
5 ING. PATRIMONIALS 0,00 
6 ALIENACIÓI. INV. REALS 0,00 
7 TRANSFER. DE CAPITAL 3.500.000,00 
8 VAR. ACTIUS FINANC. 0,00 
9 VAR. PASSIUS FINANC. 0,00 

  TOTAL  6.500.000,00 
  
  
2n.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor dins 
l'exercici a què es refereix, una vegada que s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 
de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i també l'art. 169 
del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals." 
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup votarà a favor per tal de donar 
confiança a la iniciativa de la Televisió de Mallorca ja que va ser una proposta unànime. 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
PUNT  5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 1 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L'INSTIT UT DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA 2006 (SUPL-1/06) 
 
Es dóna compte de la següent proposta de PRESIDÈNCIA:  
 
"Aquesta Presidència, per Providència de dia 11 de gener de 2006, vista la proposta del 
President de l'ISSEM de 9 de gener de 2006 i atenent a les necessitats que s'hi 
especifiquen, ordenà la incoació d'un expedient de modificació de crèdits en el 
Pressupost de l'ISSEM de 2006, a l'objecte de poder atendre algunes despeses, les 
partides a les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses en l'esmentat pressupost. 
  
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, el dia 11 
de gener de 2006, en el qual es fan constar les operacions de modificació de crèdit que 
es proposen per atendre les despeses esmentades, i d'acord amb allò que es preveu en el 
Capítol III Secció 2ona. article 177 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març, concordant amb els articles 35 a 38  del RD 500/1990, de 20 d'abril i amb la 
base 9 de les d'execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 2006 he resolt de 
proposar al Ple de la Corporació la següent 

PROPOSTA D'ACORD  
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Primer. Aprovar l'expedient núm. 1 de modificació de crèdits en el Pressupost de 
despeses  l'ISSEM de 2006, d'acord amb el següent detall: 
  
EXPEDIENT NUM. 1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 
L'ISSEM DE  2006 
Suplements de crèdit (SUPL-1/06):  
  
A) Relació d'Augments de crèdits P/Suplement de crèdit: 
--------------------------------------------------------------------------- 
Codi                       Concepte                                    Import 
--------------------------------------------------------------------------- 
30.31350.48906 Aportació UNAC                                       66.057,35  
  
         TOTAL AUGMENTS P/SUPLEMENT DE CRÈDITS 66.057,35 
  
  
  
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS DE CRÈDIT:       
        
BAIXES P/ANULACIÓ:  
--------------------------------------------------------------------------- 
Codi                Concepte                              Import 
-------------------------------------------------------------------------- 
30.31359.22706 Estudis i treballs tècnics alt. Prog. A. social      66.057,35  
  TOTAL baixes p/anulació 66.057,35    
       Total fons finançament suplements de crèdit  66.057,35  
  
 Segon. Modificar el Pla estratègic de subvencions per a l'any 2006, afegint la subvenció 
nominativa per la qual es dota crèdit a la present modificació. 
  
Tercer. Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril 
reguladora de les bases del Règim local, i també l'article 169 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març."  
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que el seu Grup s'abstendrà, reitera els 
arguments utilitzats en altres plens sobre la manca de planificació de l'ISSEM, i 
considera que no es du una política encertada ja que modifiquen el pressupost només 
començar l'any, en aquest cas és una modificació del Pla estratègic de subvencions. 
 
El Sr. Serra (PP) contesta que la Sra. Rosselló sempre utilitza el mateix argument i que 
és una actuació administrativa bastant habitual i comprensible, ja que el Pressupost es 
va aprovar el mes de setembre i les entitats col·laboradores de l'Institut tanquen l'any per 
desembre i encara no havien previst les seves actuacions. Considera que la intervenció 
de la Sra. Rosselló demostra una incapacitat per entendre els fets i manca de sensibilitat. 
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La Sra. Rosselló recorda al Sr. Serra que ell depèn del Consell de Mallorca i que la seva 
tasca és donar compte de la gestió de l'Institut i valorar les necessitats en temes socials 
per desprès reflectir-les al pressupost adequadament. 
 
El Sr. Serra pensa que l'oposició es pot fer de moltes maneres i que hauria d'entendre 
que les entitats tanquen a final d'any.  
Afirma que per ell una bona gestió és pagar quan toca a qui toca per tal de cobrir al 
màxim les necessitats socials. 
 
S’aprova  la proposta per devuit vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, 
PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
PUNT  6.- EXPEDIENT NÚM.1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL  
PRESSUPOST PROPI DE 2006.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de PRESIDÈNCIA:  
 
"Aquesta Presidència, per Providència de dia 10 de gener de 2006, atenent les 
necessitats que s'especifiquen a la memòria corresponent i de les quals n'hi ha 
constància en els antecedents de l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient de 
modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2006, a l'objecte de poder atendre 
algunes despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses en el 
pressupost de 2006. 
  
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb 
data 10 de gener de 2006 , on es fan constar les operacions de modificació de crèdit que 
es proposen per atendre les despeses esmentades, i d'acord amb allò que es preveu en el 
Capítol III Secció 2ona. a l'article 177 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 
5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d'abril i amb la 
base 10 de les d'execució del pressupost per a 2006 he resolt de proposar al Ple de la 
Corporació el següent 

PROPOSTA D'ACORD  

"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 1 de modificació de crèdits en el Pressupost propi 
de 2006, d'acord amb el següent detall: 
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Segon.- Modificar el Pla estratègic de subvencions per a l'any 2006, afegint la 
subvenció nominativa per la qual es dota crèdit a la present modificació. 
  
Tercer.- Aquest acord quant a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits serà 
considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini 
d'exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s'hagi complit el que disposa l'article 
112,3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del Règim local, i també 
l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
RD legislatiu 2/2004 de 5 de març".  
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) demana aclarir  com es repartiran els doblers a les televisions, 
ja que té entès que cada televisió rebrà 30.000 € i la quantitat no quadra amb l'aportada 
per la institució. També demana qui serà el titular d'aquest arxiu. 
 
El Sr. Flaquer (UM) comenta que l'aportació es fa a l'Associació Cultural Xarxa de 
Televisions de Mallorca i que ell no sap com es gestionarà. Explica que l'objecte de la 
subvenció és recuperar l'arxiu documental d'imatge i so de les diferents televisions 
perquè no es perdi. Respon al Sr. Alorda que la titularitat de l'arxiu serà del Consell. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la proposta, però està 
sorprès per aquesta modificació, ja que el passat mes de setembre l'equip de govern va 
comentar que tenia clar quines serien les seves actuacions pel 2006 i ara modifica el 
Pressupost. 
 
El Sr. Flaquer comenta que el Pressupost és un element dinàmic, que el tema de la 
televisió és urgent i que no estava previst. Diu que s'agafen els doblers d'una partida 

EXPEDIENT NÚM.1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRE SSUPOST PROPI DE 2006  

        

* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-1/06)      

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS    

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   

00,46100,48901  Ass.Cultural Xarxa Televisions de Mallorca  280.000,00    

  TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 280.000,00    

        

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:      

1) Baixes per anulació      

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   

00,46100,22706  Estudis i treballs tècnics. Gabinet Premsa  280.000,00    

  TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  280.000,00    

        

2) Romanent de tresoreria    

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   

99,87000  Romanent de tresoreria p/fin.crèdits extr.  0,00    

  TOTAL ROMANENT DE TRESOR. P/C.EXTR.  0,00    

        

  SUMA FONS DE FINANÇAMENT C.EXTRAORD. 280.000,00    
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general i es destina a l'Associació Cultural Xarxa de Televisions de Mallorca i per tant 
no tendrà gaire impacte sobre el Pressupost. 
 
S’aprova la proposta per vint-i-nou vots a favor (PP, PSOE, UM, PSM-EN) i dues 
abstencions (EU-Els Verds). 
 
 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA  

 

PUNT  7.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 2006 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA:  
 
"Atesa la necessitat de modificar la vigent plantilla del Consell de Mallorca, per tal 
d'adaptar-la a les modificacions introduïdes per la relació de llocs de treball, aprovada 
pel Ple de la Corporació, en sessió de dia 12 de desembre de 2005.  
 
Atès allò que en relació a la plantilla de personal preveu l'article 90 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 8,1,p) de la Llei 8/2000, de 27 
d'octubre, de consells insulars, en relació amb la lletra a) de l'apartat segon del Decret 
d'organització del Consell de Mallorca, de data 17-05-2004. 
  
Atès que la present proposta no implica increment de la despesa del capítol I del 
pressupost aprovat per a l'any 2006, d'acord amb allò que preveu l'apartat 2,a) de 
l'article 126 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril.  
  
El conseller executiu de Presidència del Consell de Mallorca eleva al Consell Executiu 
la següent proposta d'acord: 

PROPOSTA D'ACORD  

APROVAR el projecte de modificació de la vigent plantilla de personal del Consell de 
Mallorca per a l'any 2006 en els termes que  es recullen a continuació i elevar-lo al Ple 
per acordar-ne l'aprovació, amb efectes de dia 1 de gener de 2006. 
  
 PERSONAL FUNCIONARI 
 
 
ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
SUBESCALA: TÈCNICA 
CATEGORIES GRUP On diu Ha de dir 
Tècnic Administració General A 45 42 
 
SUBESCALA: ADMINISTRATIVA 
CATEGORIES GRUP 
Administratiu d'Administració General C 26 25 
 
SUBESCALA: AUXILIAR 
CATEGORIES GRUP 
Auxiliar d'Administració General D 103 106 
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ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
 
SUBESCALA: TÈCNICA 
CLASSE: SUPERIOR 
CATEGORIES GRUP On diu Ha de dir 
Arquitecte Superior A 17 16 
Economista A 2 3 
Enginyer de Camins, Canals i Ports A 8 9 
Tècnic Superior A 27 29 
Tècnic Superior Geògraf A 1 0 
 
CLASSE: MITJA 
CATEGORIES GRUP On diu Ha de dir 
Arquitecte Tècnic B 8 10 
Enginyer Tècnic B 12 9 
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques B 3 6 
Programador  B 1 0 
Tècnic de Grau Mitjà Informàtica B 0 6 
Tècnic Documentalista B 0 1 
Tècnic de Grau Mitjà B 29 31 
Tècnic de Sistemes B 2 0 
Topògraf B 1 0 
 
CLASSE: AUXILIAR 
CATEGORIES GRUP On diu Ha de dir 
Ajudant facultatiu C 17 16 
Pràctic topogràfic C 0 1 
Mecànic Inspector C 2 3 
Tècnic Auxiliar Informàtica C 4 8 
Tècnic Auxiliar Obres Públiques C 1 0 
Tècnic Informàtic C 4 0 
 
SUBESCALA: SERVEIS ESPECIALS 
CLASSE: SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 
CATEGORIES GRUP On diu Ha de dir 
Bomber-conductor D 146 147 
Bomber D 3 2 
 
CLASSE: COMESES ESPECIALS 
CATEGORIES GRUP On diu Ha de dir 
Auxiliar facultatiu D 1 3 
Vigilant Informador D 3 4 
 
 
CLASSE: PERSONAL D'OFICIS 
CATEGORIES GRUP On diu Ha de dir 
Oficial de Carreteres D 4 3 
 

PERSONAL LABORAL 
 
CATEGORIES GRUP On diu Ha de dir 
Analista laboratori C 2 0 
Ajudant d'assatjos de materials C 0 2 
Ajudant Tècnic B 2 0 
Auxiliar Facultatiu D 3 7 
Conductor D 13 12 
Delineant C 3 2 
Mosso d'Oficis E 1 4 
Oficial de Carreteres D 14 13" 

 
 
S’aprova  la proposta per devuit vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, 
PSM-EN, EU-Els Verds). 
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PUNT  8.- ACORD DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL 
LABORAL DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE MODIFICACIÓ D E 
L'ACORD DEL PLE DE DIA 26 DE JULIOL DE 2004, RELATI U A LA 
INTEGRACIÓ DEL PERSONAL TRANSFERIT PER LA LLEI 16/2 001 DE 14 
DE DESEMBRE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del 
departament de PRESIDÈNCIA :  
 
"Atès que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió realitzada dia 26 de juliol de 2004, 
va aprovar, a proposta del conseller executiu de Presidència, l'acord de la Mesa de 
Negociació del Personal Laboral de la Corporació, relatiu a la integració del personal 
transferit per la Llei 16/2001 de 14 de desembre, d'atribució de competències als 
consells insulars en matèria de carreteres i camins, el qual es va publicar al BOIB núm. 
109, de 07-08-2004. 
 
Atès que a l'apartat segon de l'esmentat acord es va preveure la creació d'un 
''complement personal transitori d'integració'', amb la finalitat de respectar les 
retribucions que el personal laboral transferit percebia de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears en el cas que aquestes fossin superiors a les que els corresponguessin com 
a conseqüència de la integració, i que l'esmentat complement només seria absorbible a 
partir de l'RLT per a l'any 2006 si es produís un augment dels nivells del complement de 
destinació i/o específic. 
 
Atès que l'efectivitat de l'esmentada absorció es va fixar sobre la previsió de dur a 
terme, amb la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2005, la revisió 
d'algunes de les retribucions complementàries assignades a llocs de treball ocupats per 
personal laboral transferit per la Llei 16/2001, que en aquell moment es trobava pendent 
d'integració i que, amb posterioritat a l'acord, va optar per la integració, però que 
l'esmentada revisió no ha estat possible realitzar-la fins a la modificació de l'RLT per a 
l'any 2006, motiu pel qual, si aquest any es produís l'absorció del complement personal 
transitori d'integració en els termes prevists, es trencarien les bases sobre les quals es va 
preveure la integració del personal. 
 
Atès que, per l'exposat, es aconsellable posposar a l'RLT per a l'any 2007 l'absorció del 
complement personal transitori d'integració del personal laboral transferit per la Llei 
16/2001, que percebi l'esmentat complement. 
 
Atès l'acord de la Mesa de Negociació del Personal Laboral del Consell de Mallorca de 
dia 25 de novembre de 2005, sobre modificació de l'acord del Ple de dia 26 de juliol de 
2004, relatiu a la integració del personal transferit per la Llei 16/2001 de 14 de 
desembre. 
 
Per tot això, propòs que, previ el dictamen de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, s'elevi al Ple per a la seva aprovació la següent: 

PROPOSTA D'ACORD  
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Modificar l'apartat segon de l'acord del Ple de la Corporació de dia 26 de juliol de 2004, 
mitjançant el qual es va aprovar l'acord de la Mesa de Negociació del Personal Laboral 
del Consell de Mallorca relatiu a la integració del personal transferit per la Llei 16/2001 
de 14 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de 
carreteres i camins, en els termes que s'assenyalen a continuació: 
 
Allà on diu : 
 
''... Aquest complement, si és el cas, s'incrementarà anualment amb el mateix 
percentatge aplicable a la resta de les retribucions i només serà absorbible a partir de 
l'RLT per a l'any 2006 si es produeix un augment dels nivells dels complements de 
destinació i/o específic.'' 
 
Ha de dir: 
 
''... Aquest complement, si és el cas, s'incrementarà anualment amb el mateix 
percentatge aplicable a la resta de les retribucions i només serà absorbible a partir de 
l'RLT per a l'any 2007 si es produeix un augment dels nivells dels complements de 
destinació i/o específic.'' 
 
 
S’aprova la proposta per vint-i-nou vots a favor (PP, PSOE, UM, PSM-EN) i dues 
abstencions (EU-Els Verds). 
 
 

INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA   

 

PUNT  9.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 2006. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de INSTITUT 
DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA:  
 
"Atesa la necessitat de modificar la vigent plantilla de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca, per tal d'adaptar-la a les modificacions introduïdes per la relació 
de llocs de treball, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 12 de 
desembre de 2005. 
  
Atès allò que en relació a la plantilla de personal preveu l'article 90 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 8,1,p) de la Llei 8/2000, de 27 
d'octubre, de consells insulars, en relació amb la lletra a) de l'apartat segon del Decret 
d'organització del Consell de Mallorca, de data 17 de maig de 2004. 
  
Atès que, d'acord amb allò que s'estableix a l'article 7.2.d) i 25.1.a) dels Estatuts de 
l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, aprovats pel Ple del Consell de 
Mallorca en sessió de 15 de setembre de 2003. 
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Atès que la present proposta no implica increment de la despesa del capítol I del 
pressupost aprovat per a l'any 2006, d'acord amb allò que preveu l'apartat 2,a) de 
l'article 126 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril. 

PROPOSTA D'ACORD  

APROVAR el projecte de modificació de la vigent plantilla de personal de l'Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca per a l'any 2006 en els termes que es recullen a 
continuació i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per acordar-ne l'aprovació, amb 
efectes de dia 1 de gener de 2006 
  

PERSONAL FUNCIONARI        
        
ESCALA:  ADMINISTRACIÓ 
GENERAL    

    

SUBESCALA:  AUXILIAR      
CATEGORIES GRUP on diu  ha de dir  

Auxiliar  d'Administració General D 62  65  
        
ESCALA:  ADMINISTRACIÓ  
ESPECIAL        
SUBESCALA:  TÈCNICA     
CLASSE: SUPERIOR        

CATEGORIES grup on diu  ha de dir  
Metge A 9  12  
Psicòleg A 31  39  
        
CLASSE: MITJA        

CATEGORIES grup on diu  ha de dir  
Arquitecte Tècnic B   1  
ATS/DUI B 43  49  
Tècnic de Grau Mitjà B 27  31  
        
CLASSE: AUXILIAR        

CATEGORIES grup on diu  ha de dir  
Educador C 27  30  
        

SUBESCALA:  
SERVEIS 
ESPECIALS      

CLASSE: COMESES ESPECIALS        
CATEGORIES grup on diu  ha de dir  

Auxiliar Tècnic d'Infermeria D 234  237  
Cel.lador E   3  
Personal de Serveis Residencials 
(Auxiliar de Serveis) D 12  16  
Auxiliar de Recepció i Admissió E 5  6  
        
CLASSE: PERSONAL D'OFICIS        
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CATEGORIES grup on diu  ha de dir  
Oficial de Manteniment D 12  16  
Ajudant de cuina E 4  5  
Personal de Serveis Residencials 
(Cambrer/a de Menjador) E 7  10  
Personal de Serveis Residencials 
(Cambrer/a-Netajador/a) E 5  6  
Pràctic de Manteniment E 1  2  
Cap de Magatzem E 1    
Costurer/a E 1    
        
PERSONAL LABORAL                    

CATEGORIES grup on diu  ha de dir  
Tècnic Grau Mitjà B 8  7  
Educador C 16  13  
Personal de Serveis Residencials 
(Auxiliar de Serveis) D 13  12  
Costurer/a E 1  2  
Empleat de Serveis E 108  116  
  
 
S’aprova  la proposta per devuit vots a favor ( PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, 
PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
PUNT  10.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE 
LES SUBVENCIONS ECONÒMIQUES DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA 
GENT GRAN, DIRECCIÓ ÀREA PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL PER  A 
L'ANY 2006. SECTOR GENT GRAN. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de INSTITUT 
DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA:  
 
"El Consell Insular de Mallorca té atribuïdes competències en matèria d'acció social, en 
virtut d'allò establert a la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències 
als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, un dels objectius 
de la qual és la concessió i gestió de les subvencions i ajudes amb finalitats assistencials 
a persones físiques i a centres o entitats per a beneficiaris residents a l'àmbit territorial 
de cada un dels consells sobre matèries de tercera edat. 
 
Atès que el Consell de Mallorca, en sessió de 15 de setembre de 2003 (BOIB núm. 133, 
de 23.09.03), va aprovar definitivament la constitució de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca, el qual té com objecte fonamental, d'acord amb l'art. 2.1 dels 
Estatuts de l'Institut aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca, l'exercici, en 
forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al 
Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i esports. 
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Atès que d'acord amb allò que disposa l'art. 7.r) dels estatuts de l'Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca, correspon al president de l'Institut la proposició al Ple 
del Consell de Mallorca de l'aprovació de les bases reguladores de les ajudes i 
subvencions públiques. 
 
Atès l'informe del tècnic responsable del Servei de Promoció de la Gent Gran de 
l'Institut, de data 2 de gener de 2006, en el qual proposa que es tramiti de l'aprovació de 
les bases reguladores d'ajudes i subvencions econòmiques pel programes Sector Gent 
Gran, promogut per la Direcció d'Àrea de Promoció Sociocultural de l'Institut. 
Atès l'informe jurídic favorable, de data 3 de gener de 2006. 
 
Per tot el que s'ha exposat, el president de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca, fa al Ple del Consell de Mallorca la següent 

PROPOSTA D'ACORD  

Aprovar les bases reguladores de les ajudes i subvencions econòmiques del programa 
Sector Gent Gran, promogut per la Direcció d'Àrea de Promoció Sociocultural de 
l'Institut que s'adjunten a la present proposta, atesos els informes justificatius del tècnic 
responsable de 2 de gener de 2006, i l'informe jurídic favorable de 3 de gener de 2006." 
 
 
La Sra. Rado (PSOE) anuncia que el seu Grup s'abstendrà, ja que no està d'acord amb la 
composició del tribunal que ha de concedir les subvencions del punt deu com del punt 
onze de l'ordre del dia del Ple perquè està format per  polítics i no per tècnics. 
 
S’aprova  la proposta per devuit vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, 
PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
PUNT  11.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE 
LES SUBVENCIONS ECONÒMIQUES DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA 
GENT GRAN, DIRECCIÓ ÀREA PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL PER  A 
L'ANY 2006. SECTOR VEÏNS, DONA I SEGONA EDAT.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de INSTITUT 
DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA:  
 
"El Consell Insular de Mallorca té atribuïdes competències en matèria d'acció social, en 
virtut d'allò establert a la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències 
als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, un dels objectius 
de la qual és la concessió i gestió de les subvencions i ajudes amb finalitats assistencials 
a persones físiques i a centres o entitats per a beneficiaris residents a l'àmbit territorial 
de cada un dels consells sobre matèries de tercera edat. 
 
Atès que el Consell de Mallorca, en sessió de 15 de setembre de 2003 (BOIB núm. 133, 
de 23.09.03), va aprovar definitivament la constitució de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca, el qual té com objecte fonamental, d'acord amb l'art. 2.1 dels 
Estatuts de l'Institut aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca, l'exercici, en 
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forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al 
Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i esports. 
 
Atès que d'acord amb allò que disposa l'art. 7.r) dels estatuts de l'Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca, correspon al president de l'Institut la proposició al Ple 
del Consell de Mallorca de l'aprovació de les bases reguladores de les ajudes i 
subvencions públiques. 
 
Atès l'informe del tècnic responsable del Servei de Promoció de la Gent Gran de 
l'Institut, de data 2 de gener de 2006, en el qual proposa que es tramiti de l'aprovació de 
les bases reguladores d'ajudes i subvencions econòmiques pel programes Sector Veïns, 
Dona i Segona Edat, promogut per la Direcció d'Àrea de Promoció Sociocultural de 
l'Institut. 
 
Atès l'informe jurídic favorable, de data 3 de gener de 2006. 
Per tot el que s'ha exposat, el president de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca, fa al Ple del Consell de Mallorca la següent 

PROPOSTA D'ACORD  

Aprovar les bases reguladores de les ajudes i subvencions econòmiques del programa 
Sector Veïns, Dona i Segona Edat, promogut per la Direcció d'Àrea de Promoció 
Sociocultural de l'Institut que s'adjunten a la present proposta, atesos els informes 
justificatius del tècnic responsable de 2 de gener de 2006, i l'informe jurídic favorable 
de 3 de gener de 2006." 
 
 
S’aprova  la proposta per devuit vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, 
PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 

DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES  

 

PUNT  12.- DESAFECTACIÓ DELS TRAMS DE LA CARRETERA MA-10 
QUE RESTAREN FORA DE L'ÀMBIT DEL NOU TRAÇAT AMB MOT IU DE 
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE "NUEVA CONS TRUCCIÓ 
DE LA CARRETERA COMARCAL 710 DE POLLENÇA A ANDRATX,  
SECCIÓ DE LLUC A SÓLLER". 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES:  
 
"El Conseller Executiu d'Obres Públiques sotmet a la consideració de la Comissió 
Insular Informativa General i de Comptes, per al seu dictamen previ a la seva elevació 
al Plenari del Consell Insular de Mallorca, la següent proposta d'acord 

PROPOSTA D'ACORD  
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A la vista de l'expedient de desafectació tramitat, així com de l'informe de data 26 de 
maig de 2004 del cap de servei d'Explotació i Conservació, i atesa la proposta del 
Conseller Executiu d'Obres Públiques, en ús de les atribucions recollides en l'article 
8.1.q) de la Llei 8/2000, de Consells Insulars, el Ple del Consell Insular de Mallorca 
acorda: 
 
1r.- Aprovar l'alteració de la qualificació jurídica, mitjançant la desafectació i la 
incorporació al patrimoni del Consell Insular de Mallorca, dels terrenys de l'antic traçat 
de la carretera Ma-10 (antiga C-710) que restaren fora del seu àmbit amb motiu de 
l'execució de les obres del projecte de "Nueva construcción de la carretera comarcal 710 
de Pollença a Andratx, Sección de Lluc a Sóller", concretats en 1.153 m2 que són tallats 
en dos per la carretera en el seu punt quilomètric 50'700, segons plànols adjunts. 
 
2n.- De conformitat amb l'article 8 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel que 
s'aprova el Reglament de Béns de les Corporacions Locals, sotmetre l'expedient a 
informació pública amb l'objecte de què pugui ser examinat per presentar les 
al·legacions que s'estimin convenients en el termini d'un mes, comptador des de la data 
de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si 
durant aquest termini no es presentés cap reclamació ni suggeriment, aquest acord 
esdevindrà definitiu. 
 
3r.- Als efectes de garantir l'exercici per part dels possibles propietaris colindants del 
dret reconegut en l'article 115 del referit Reial Decret 1372/1985, publicar el present 
acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears  i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament 
de Sóller." 
 
 
S’aprova  la proposta per vint-i-sis vots a favor (PP, PSOE, UM) i cinc abstencions 
(PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
PUNT  13.- PROPOSTA DE NO PRORROGAR A PARTIR DE DIA 22&NBSP; 
DE JUNY DE 2007 EL CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALL ORCA I 
L'AJUNTAMENT DE PALMA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ, EXTI NCIÓ 
D'INCENDIS I SALVAMENT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES:  
 
"Atès que en sessió celebrada el dia 4 de juny de 2001 el Ple del Consell de Mallorca va 
aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de 
Palma per tal de dur a terme una acció coordenada entre els Bombers de Mallorca i el 
Servei contra Incendis i salvament de Palma als efectes de millorar la prestació del 
servei de prevenció i extinció d'incendis als termes municipals de Bunyola, Calvià, 
Esporles, Llucmajor, Marratxí i Puigpunyent. 
 
Atès que el punt segon de l'acord esmentat deia que l'aportació econòmica del Consell 
de Mallorca a l'Ajuntament de Palma seria d'1.395.274,49 euros per tres anys de 
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vigència del conveni inclosos els tres anys de prorroga, amb una distribució per 
anualitats des de l'any 2001 fins a l'any 2006. 
 
Atès que la clàusula onzena del Conveni de col·laboració, signat el dia 22 de juny de 
2001, entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma en matèria de prevenció, 
extinció d'incendis i salvament, assenyala que el conveni regirà a partir del dia de la 
data i la seva vigència serà de tres anys a partir de la firma i es considerarà tàcitament 
prorrogable pel mateix període sempre que no sigui denunciat per una de les parts amb 
tres mesos d'antelació a l'expiració del termini. 
 
I atès que la Directora Insular d'Emergències, mitjançant escrit de dia 31 de maig de 
2005, sol·licita en base a l'informe dels comandaments del Servei de Bombers de 
Mallorca de dia 30 de maig de 2005 i per tal d'evitar la seva pròrroga tàcita, la denúncia 
del conveni al no adequar-se a les actuals realitats i necessitats del Servei de Bombers. 
El Conseller Executiu del Departament d'Obres Públiques eleva al Ple la següent 
proposta d'acord 
 
1.- No prorrogar a partir de dia 22 de juny de 2007, data en què finalitza la vigent 
pròrroga,  el conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de 
Palma en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvament, signat el dia 22 de juny 
de 2001, als efectes de millorar la prestació del servei de prevenció i extinció d'incendis 
als termes municipals de Bunyola, Calvià, Esporles, Llucmajor, Marratxí i Puigpunyent. 
Atesa la distribució per anualitats prevista a l'acord del Ple del Consell de Mallorca de 
dia 4 de juny de 2001, la darrera aportació econòmica del Consell de Mallorca a 
l'Ajuntament de Palma es farà efectiva al llarg de l'any 2006, amb càrrec al pressupost 
de despeses de l'any 2006.  
 
2.- Notificar el present acord a l'Ajuntament de Palma, Bunyola, Calvià, Esporles, 
Llucmajor, Marratxí i Pugpunyent." 
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que ja havia manifestat a la Comissió 
Informativa la seva sorpresa per la denúncia del conveni, atès que aquest caduca el juny 
de 2007. Pensa que és molt important la màxima coordinació entre els cossos de 
bombers i que el conveni s'hauria de mantenir. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que el conveni que es va firmar al 2001 tenia també 
com a funció la coordinació, protecció i realització de tasques comunes amb una 
intenció final d'aconseguir un consorci de tots els cossos de bombers de les Illes. 
 
Diu que no entén la rescissió del contracte, sense la presentació d'un conveni nou que 
reculli la col·laboració institucional  en casos d'emergències. Pensa que és massa prest 
per avisar de la renúncia del conveni i demana que es retiri el tema i es torni a presentar 
en tenir un conveni nou, si no és així el seu Grup s'abstendrà. 
 
El Sr. Alomar (PSOE) comenta la seva preocupació per la rescissió del conveni i 
considera que no és bo anul·lar-lo. Creu que si és vera que existeixen discrepàncies 
s'haurien de superar i tornar a redactar un altre conveni. 
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El Sr. Pascual (UM) mostra la seva sorpresa, pensa que la majoria de grups estaria 
content per la decisió, ja que indica que el cos de bombers del Consell de Mallorca ara 
sí pot cobrir les zones de Marratxí, Esporles i part de Calvià i Llucmajor. Que des de 
l'any 2001 aquest servei el cobrava l'Ajuntament de Palma però ara ja no és necessari 
gràcies a l'aplicació de Pla de modernització del cos de bombers de Mallorca que ha 
representat un augment considerable de la plantilla. Dóna les gràcies a l'Ajuntament de 
Palma per la tasca de col·laboració i afirma que amb aquest consistori hi ha una bona 
entesa i col·laboració. 
 
La Sra. Tugores agraeix l'explicació al Sr. Pascual. Demana si aquest servei es donarà a 
tots els municipis de Mallorca i insisteix en què cal una coordinació dels cossos de 
bombers per tal d'aconseguir optimitzar recursos  i ser més eficients. 
 
El Sr. Alorda entén que les condicions del conveni han de canviar i que el cos de 
bombers ha millorat, de la qual cosa està satisfet. Insisteix en què el conveni nou de 
col·laboració és necessari i que no es pot tractar de la mateixa manera a un particular 
que a una altra institució a l'hora de pagar una taxa pel servei. Diu que la denúncia del 
conveni és una passa enrera amb el tema de la coordinació i sembla que el Consell de 
Mallorca ho fa per raons purament econòmiques, és per això que el seu Grup s'abtendrà. 
 
El Sr. Pascual comenta que comparteix amb ell la idea de la creació d'un consorci que 
agrupi tots els bombers de les Illes, però que realment depèn d'altres administracions i hi 
han d'estar d'acord totes.  
 
Assenyala que avui dia la situació és diferent, que el Pla d'emergència el fa Delegació 
de Govern i inclou els cossos de bombers de Palma, del Consell de Mallorca i 
l'IBANAT. Afirma que el conveni que es rescindeix no té cap raó de ser i que no cal 
preocupar-se, ja que haurà un nou acord amb l'Ajuntament de Palma per fer feina 
conjunta.  
 
S’aprova la proposta per devuit vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, 
PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
PUNT  14.- PROPOSTA D'ACORD EN RELACIÓ AMB EL PROCEDIMENT  
SANCIONADOR PER INFRACCIÓ EN MATÈRIA DE CARRETERES 
INCOAT CONTRA L'ENTITAT "SA NOSTRA RENTING, S.A." A MB MOTIU 
DE LES OBRES EXECUTADES SENSE AUTORITZACIÓ A LA CAR RETERA 
MA-5011, DINS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES:  
 
"ANTECEDENTS.- El Conseller Executiu d'Obres Públiques sotmet a la consideració 
de la Comissió Insular Informativa General i de Comptes, per al seu dictamen previ a la 
seva elevació al Plenari del Consell Insular de Mallorca, la següent proposta d'acord:  
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«1r.- Imposar a l'entitat "Sa Nostra Renting, S.A.", amb CIF A07899107, com a 
responsable d'una infracció tipificada a l'article 39 de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de 
Carreteres de la CAIB, en relació amb el seu article 35.1, qualificada de lleu per l'article 
40.2 del mateix text legal, consistent en l'execució sense la preceptiva autorització, però 
posteriorment eliminat, d'un accés a la carretera Ma-5011, al camí de Son Fangos 
cantonada camí Fondo, dins del terme municipal de Palma, castigable d'acord amb el 
que recull l'article 45.1.a) de l'esmentada Llei 5/1990 amb una multa de fins a 1.502'53 
euros, i concorrent-hi la circumstància atenuant d'haver-se procedit a suprimir l'accés 
abans de l'inici de les actuacions sancionadores, la sanció de 250 euros. 
  
2n.- Imposar a l'entitat "Sa Nostra Renting, S.A.", amb CIF A07899107, com a 
responsable d'una infracció tipificada a l'article 39 de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de 
Carreteres de la CAIB, en relació amb el seu article 33.3.b), qualificada de molt greu 
per l'article 40.4.c) del mateix text legal, consistent en l'execució sense la preceptiva 
autorització i no legalitzable, d'un tancament a la carretera Ma-5011, al camí de Son 
Fangos cantonada camí Fondo, dins del terme municipal de Palma, castigable d'acord 
amb el que recull l'article 45.1.a) de l'esmentada Llei 5/1990 amb una multa de 6.010'12 
fins a 150.253'02 euros, i sense que hi concorri cap circumstància atenuant ni agreujant, 
la sanció de 30.000 euros. 
  
3r.- Ordenar la reposició immediata de la zona afectada per la infracció a la seva 
situació originària, significant que si en el termini d'un (1) mes des de l'endemà de la 
recepció del present escrit no s'ha duit a terme la referida reposició, es procedirà per part 
d'aquesta administració a dur-la a terme, a càrrec de l'entitat infractora. 
  
4t.- Notificar el present acord a l'entitat interessada, tot indicant que contra aquest, que 
esgota la via administrativa es pot interposar, de forma potestativa, recurs de reposició 
davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'UN MES comptador des de l'endemà al de 
la recepció del present acord. En cas de no presentar  el recurs anteriorment esmentat, es 
pot interposar recurs davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears, en el termini de DOS MESOS comptadors des del dia 
següent al de la notificació d'aquest acord, sense perjudici de poder-se interposar 
qualsevol altre que estimi oportú en defensa dels seus drets.»"  
 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
PUNT  15.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE 
MALLORCA I L'AJUNTAMENT DE SA POBLA EN MATÈRIA DE 
CARRETERES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES:  
 
"El Consell Insular de Mallorca és titular de la carretera PM-342, PM-343, PM-V-342-
1, PM-V-342-2 i PM-350-1 d'acord amb la darrera rectificació de l'Inventari de Béns i 
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Drets del Consell de Mallorca aprovada per Decret de Presidència de 30 de maig de 
2005. 
  
El Plenari de l'Ajuntament de Sa Pobla en sessió ordinària de 4 de juliol de 2005 acordà 
sol·licitar la cessió dels trams de les carreteres PM-342, PM-343 (carrers Comerç, 
Renou i Fred), PM-V-342-1 (carretera d'Inca fins carrer Creu), PM-V-342-2 (carreteres 
de Búger, carrer Torrent fins al carrer Major i PM-350-1 (carretera Llubí i carrer 
Sagasta) titularitat del Consell de Mallorca. A la sessió del Plenari de l'Ajuntament de 
Sa Pobla de 4 de juliol de 2005 s'acordà la cessió per part d'aquest ajuntament a favor 
del Consell de Mallorca de la Ronda Sa Pobla Fase II. 
  
Atès l'informe de l'enginyer d'explotació de la Direcció Insular de Carreteres de 5 de 
juliol de 2005. 
  
Atès l'informe del Tag de Patrimoni de 5 de desembre de 2005 amb el vist-i-plau del 
Secretari General. 
  
Atès l'informe de fiscalització prèvia la Sra. Interventora General núm. 629/05 de 16 de 
desembre de 2005.  

PROPOSTA D'ACORD  

1.- Aprovar la mutació demanial a favor de l'Ajuntament de Sa Pobla dels trams de la 
carretera PM-342, PM-343 (carrers Comerç, Renou i Fred), PM-V-342-1 (carretera 
d'Inca fins carrer Creu), PM-V-342-2 (carreteres de Búger, carrer Torrent fins al carrer 
Major i PM-350-1 (carretera Llubí i carrer Sagasta) titularitat del Consell de Mallorca, i 
la mutació demanial a favor del Consell de Mallorca de la Ronda Sa Pobla fase II, així 
com el Conveni que s'adjunta a fi de regular aquestes alteració de la titularitat d'aquesta 
trams d'aquest tram. 
  
 2.- Sotmetre a informació pública el present acord provisional, per un termini d'un mes, 
mitjançant el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a l'objecte 
de que es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. 
   
3.- Que, una vegada que hagi transcorregut el termini d'informació pública sense que 
s'hagin presentat al·legacions, o, en el seu cas, es resolguin les al·legacions presentades, 
l'acord provisional s'entendrà definitiu sense necessitat d'adoptar un nou acord." 
 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) lloa el canvi de titularitat de les travessies i rondes a favor dels 
ajuntaments, però creu que s'hauria d'anar més lluny i el Consell de Mallorca hauria de 
fer convenis per tal d'acceptar les carreteres secundàries de titularitat municipal i així 
millorar la xarxa secundària. 
 
El Sr. Pascual (UM) comenta que no està d'acord, creu que els ajuntaments cedirien, si 
poguessin, fins i tot els camins veïnals, però que el CIM no pot assumir més carreteres 
ja que té un sol pressupost que s'ajusta a les seves competències i no sobra res. 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT  16.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE 
MALLORCA I L'AJUNTAMENT DE MURO EN MATÈRIA DE 
CARRETERES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES:  
 
"El Plenari de l'Ajuntament de Muro en sessió ordinària de 25 de novembre de 2004 
acordà sol·licitar la cessió dels trams de la carretera PM-343 entre el punt quilomètric 
4,160 fins al punt quilomètric 5,300, corresponent amb els següents carrers del casc 
urbà de Muro: Joan Massanet, Bisbe Albertí, Major, Avinguda de Santa Margalida, 
Santa Anna, Joan Carles I, Llibertat, Màrtirs així com tots els demés carrers situats dins 
el casc urbà de Muro que siguin titularitat del Consell de Mallorca, amb la condició de 
que el Consell de Mallorca continuï amb el manteniment del paviment i la senyalització 
dels vials de titularitat municipal els quals determinen el desviament del trànsit, Avda.  
 
De Sant Vicenç, carrer Caspe, Fra Miquel Poquet, Doctor Gómez Ulla, Maria i Josep 
Cristòfol Carrió, Cervantes, Fra Bru, Lluna, Avda. Santa Catalina Tomàs, carrer Rei 
Sanç i carrer Bernat Capó fins a la finalització de les obres corresponents a la variant de 
Muro. 
  
Atès l'informe de l'enginyer d'explotació de la Direcció Insular de Carreteres de 21 
d'octubre de 2004. 
  
Atès l'informe del Tag de Patrimoni de 15 de novembre de 2005 amb el vist-i-plau del 
Secretari General. 
  
Atès l'informe de fiscalització prèvia la Sra. Interventora General núm. 575/05 de 30 de 
novembre de 2005. 
  
El Conseller Executiu del Departament d'Obres Públiques eleva, previ dictamen de la 
Comissió Informativa General i de Comptes, al Plenari del Consell de Mallorca, en 
virtut de l'article 8.1 de la Llei 8/2000 de Consells Insulars, la següent  

PROPOSTA D'ACORD  

1.- Aprovar la mutació demanial a favor de l'Ajuntament de Muro dels trams de la 
carretera PM-343 entre el punt quilomètric 4,160 (intersecció amb la PM-V-343-1) fins 
al punt quilomètric 5,300 (intersecció amb la PM-V-344-2), corresponent amb els 
següents carrers del casc urbà de Muro: Joan Massanet, Bisbe Albertí, Major, Avinguda 
de Santa Margalida, i el Conveni que s'adjunta a fi de regular aquesta alteració de la 
qualificació jurídica d'aquest tram. 
  
 2.- Sotmetre a informació pública el present acord provisional, per un termini d'un mes, 
mitjançant el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a l'objecte 
de que es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. 
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3.- Que, una vegada que hagi transcorregut el termini d'informació pública sense que 
s'hagin presentat al·legacions, o, en el seu cas, es resolguin les al·legacions presentades, 
l'acord provisional s'entendrà definitiu sense necessitat d'adoptar un nou acord." 
 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

DEPARTAMENT DE TERRITORI  

 

PUNT 17.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ D 'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE  ZONA ARQUEOLÒGICA A FAVOR 
DEL JACIMENT DE "SON BRENDIS VELL" - 26/49- DE MANA COR (EXP: 
481/02). 
 
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 la categoría de zona arqueològica 
a favor del jaciment de "Son Brendis Vell" - 26/49- de Manacor (exp: 481/02). 
  
A la vista que, mitjançant acord de data 27 d'octubre 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 setembre de 2005, del TAG de la Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
  
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: 
 
1.      Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de zona arqueològica, el 
jaciment de "Son Brendis Vell", 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. 
 
Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, 
de 21 de novembre, del Patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant. 
Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Manacor i al Govern de les 
illes Balears. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i 
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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 ala vegada comuniqui al Registre General de Béns 
d'interès Cultural de l'Estat les inscripcions i anotacions que es realitzin."   
 
ESMENES D'ADDICIÓ A LA PROPOSTA D'ACORD DE DECLARAC IÓ COM 
A BÉ D'INTERÈS CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE ZONA 
ARQUEOLÒGICA A FAVOR DE DIVERSOS JACIMENTS AL TERME  
MUNICIPAL DE MANACOR. 
  
"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 17 a 27 de l'ordre del dia del Ple de dia 23 de gener de 2006 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 " 

 

La presidenta comenta que el conseller executiu de Territori no té cap inconvenient en 
tractar conjuntament les declaracions de Béns d'Interès Cultural (BIC), que són els punts 
de l'ordre del dia P17 al P27. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) recorda que el seu Grup ha presentat una esmena a tots els 
punts de declaració de BIC abans esmentats, per tal de millorar i aconseguir un 
compromís sobre el règim de visites, però que així i tot votaran a favor de les 
declaracions. 
 
Per altra banda, voldria aclarir que els jaciments arqueològics que es nomenen ja són 
BIC per llei i que per tant no és necessària la doble declaració. Demana si aquesta passa 
suposarà  un plus sobre la protecció dels béns i quin pla de delimitació es durà a terme. 
Proposa que intentin trobar una fórmula per establir un règim de visites i així poder 
posar en actiu el patrimoni protegit de l'Illa. Considera curiós protegir els quadres d'una 
col·lecció de forma individual per augmentar el número de BIC declarats. 
 
El Sr. Vicens (UM) comenta que el Sr. Alorda es contradiu ja que primer diu que ha 
presentat una esmena, però també que accepta les declaracions de BIC, i  reconeix que 
és un tema complex que depèn de la naturalesa de cada un però que cal trobar una 
fórmula general. 
 
Respon al Sr. Alorda que no farà totes les passes que proposa de cop, sinó que per 
etapes i ben fet. Afirma que aquesta altra declaració de BIC reflectirà amb una major 
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protecció i que concretarà la talla i en un futur protegirà l'entorn per així evitarà ensurts 
amb possibles construccions a la zona. 
 
Pel que fa al règim de visites constata que és un tema molt complex que depèn de 
moltíssimes variants: si el bé és públic o privat, si és un domicili particular o no, etc. 
Diu que estan a la primera fase i que com ja sap des de fa algunes Comissions Insular 
d'Urbanisme i Patrimoni ja s'estableix que hi haurà un règim de visites. 
Per acabar comenta que està obert a suggeriments sempre i quan siguin detallats. 
 
Intervé el Sr. Alorda. Comenta que possiblement no s'ha expressat bé, que el seu Grup 
està a favor de declarar de tots els BIC que facin falta, excepte el de la Real, ja que el 
considera una presa de pèl.  
 
Diu que aquests BIC que ara es duen al Ple els va declarar el Ministeri de Cultura. 
Reitera que s'han de preservar més els elements que es troben realment en perill per 
evitar que s'esbuquin, com ja ha passat vàries vegades. Recorda que el seu Grup ha 
presentat algunes propostes de BIC concrets i que encara no s'han resolt. 
 
Reconeix que el règim de visites s'ha de fer per etapes però que cal començar quan 
abans i més si es té en compte la privacitat actual dels espais i la manca de camins i 
accessos apropiats per aquestes visites. 
 
Per acabar demana al Sr. Vicens si li dóna poder per ell negociar les visites i mirar de 
resoldre el problema existent. 
 
El  Sr. Vicens li contesta que hagués pogut anar a negociar amb els propietaris dels BIC 
quan era membre del govern de Mallorca. 
 
Per altra banda assenyala que el llistat de béns que va declarar el Ministeri de Cultura el 
va fer el Consell de Mallorca quan la Sra. Munar era la consellera de Cultura. 
 
Es rebutja l'esmena per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit en 
contra (PP, UM). 
 
S'aprova la proposta per unanimitat.  

 

PUNT 18.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ D 'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÒGICA, A FAVOR 
DEL JACIMENT DE "CAN PALOUET VELL" - 26/169- DE MAN ACOR (EXP: 
508/02). 
 
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 de   de   2004, la Comissió d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
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l'expedient de declaració de bé  d'Interès Cultural, amb categoría de zona arqueológica, 
a favor del jaciment de "Can Palouet Vell" - 26/169- de Manacor (exp: 508/02). 
  
A la vista que, mitjançant acord de data 27 d'octubre 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 setembre de 2005, del TAG de la Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
  
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: 
 
1.      Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de zona arqueològica, el 
jaciment de "Can Palouet Vell", 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. 
 
Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, 
de 21 de novembre, del Patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant. 
Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Manacor i al Govern de les 
illes Balears. 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 ala vegada comuniqui al Registre General de Béns 
d'interès Cultural de l'Estat les inscripcions i anotacions que es realitzin. "  
  
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
L'esmena que es rebutja en el punt 17 (Proposta d'acord de declaració com a Bé 
d'Interès Cultural, amb la categoria de zona arqueològica  a favor del jaciment de "Son 
Brendis Vell" – 26/49 de Manacor ( Exp. 481/02)) també afecta a aquest punt. 
 
El debat que es reprodueix al punt 17 també concerneix a aquest punt. 
 
 
PUNT 19.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ D 'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÒGICA A F AVOR 
DEL JACIMENT DE "SA VALL DE SON MACIÀ" - 26/180 - D E MANACOR 
(EXP: 510/02). 
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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 la categoría de zona 
arqueològica a favor del jaciment de "Sa Vall de Son Macià" - 26/180 - de Manacor 
(510/02). 
 
A la vista que, mitjançant acord de data 27 d'octubre 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 setembre de 2005, del TAG de la Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
  
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: 
 
1.      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. 
 
Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, 
de 21 de novembre, del Patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant. 
Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Manacor i al Govern de les 
illes Balears. 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 ala vegada comuniqui al Registre General de Béns 
d'interès Cultural de l'Estat les inscripcions i anotacions que es realitzin."   
  
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
L'esmena que es rebutja en el punt 17 (Proposta d'acord de declaració com a Bé 
d'Interès Cultural, amb la categoria de zona arqueològica  a favor del jaciment de "Son 
Brendis Vell" – 26/49 de Manacor ( Exp. 481/02)) també afecta a aquest punt. 
 
El debat que es reprodueix al punt 17 també concerneix a aquest punt. 
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PUNT 20.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ D 'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÒGICA A F AVOR 
DEL JACIMENT DE "SANTA CIRGA - SA COMA FREDA" - 26/ 99- DE 
MANACOR (EXP: 490/02). 
 
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 la categoría de zona 
arqueològica a favor del jaciment de "Santa Cirga - Sa Coma Freda" - 26/99 - de 
Manacor (exp: 490/02). 
  
A la vista que, mitjançant acord de data 27 d'octubre 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 setembre de 2005, del TAG de la Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
  
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: 
 
1.      Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de zona arqueològica, el 
jaciment de "Santa Cirga- Sa Coma Freda", 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. 
 
Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, 
de 21 de novembre, del Patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant. 
Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Manacor i al Govern de les 
illes Balears. 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 ala vegada comuniqui al Registre General de Béns 
d'interès Cultural de l'Estat les inscripcions i anotacions que es realitzin. "  
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
L'esmena que es rebutja en el punt 17 (Proposta d'acord de declaració com a Bé 
d'Interès Cultural, amb la categoria de zona arqueològica  a favor del jaciment de "Son 
Brendis Vell" – 26/49 de Manacor ( Exp. 481/02)) també afecta a aquest punt. 
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El debat que es reprodueix al punt 17 també concerneix a aquest punt. 
 
 
PUNT 21.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ D 'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÒGICA A F AVOR 
DEL JACIMENT DE "SA COVA DE SA FIGUERA" - 26/127- D E MANACOR 
(EXP: 502/02). 
 
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 la categoría de zona 
arqueològica a favor del jaciment de "Sa Cova de Sa Figuera" - 26/127- de Manacor 
(exp: 502/02). 
  
A la vista que, mitjançant acord de data 27 d'octubre 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 setembre de 2005, del TAG de la Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
  
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: 
 
1.      Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de zona arqueològica, el 
jaciment de "Sa Cova de Sa Figuera", 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. 
 
Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, 
de 21 de novembre, del Patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant. 
Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Manacor i al Govern de les 
illes Balears. 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 ala vegada comuniqui al Registre General de Béns 
d'interès Cultural de l'Estat les inscripcions i anotacions que es realitzin."   
  
S'aprova la proposta per unanimitat. 
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L'esmena que es rebutja en el punt 17 (Proposta d'acord de declaració com a Bé 
d'Interès Cultural, amb la categoria de zona arqueològica  a favor del jaciment de "Son 
Brendis Vell" – 26/49 de Manacor ( Exp. 481/02)) també afecta a aquest punt. 
 
El debat que es reprodueix al punt 17 també concerneix a aquest punt. 
 
 
PUNT 22.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ D 'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÒGICA A F AVOR 
DEL JACIMENT DE "SON JOAN JAUME - ES TURÓ DES POU" - 26/186- DE 
MANACOR (EXP: 511/02) 
 
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 la categoría de zona 
arqueològica a favor del jaciment de "Son Joan Jaume 'Es Turó des Pou" '26/186- de 
Manacor (exp: 511/02). 
   
A la vista que, mitjançant acord de data 27 d'octubre 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 setembre de 2005, del TAG de la Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
  
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: 
 
1.      Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de zona arqueològica, el 
jaciment de "Son Joan Jaume ' Es Turó des Pou", 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. 
 
Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, 
de 21 de novembre, del Patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant. 
Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Manacor i al Govern de les 
illes Balears. 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 
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procedeixi a la seva inscripció, i ala vegada comuniqui al Registre General de Béns 
d'interès Cultural de l'Estat les inscripcions i anotacions que es realitzin."   
  
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
L'esmena que es rebutja en el punt 17 (Proposta d'acord de declaració com a Bé 
d'Interès Cultural, amb la categoria de zona arqueològica  a favor del jaciment de "Son 
Brendis Vell" – 26/49 de Manacor ( Exp. 481/02)) també afecta a aquest punt. 
 
El debat que es reprodueix al punt 17 també concerneix a aquest punt. 
 
 
PUNT 23.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ D 'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÒGICA A F AVOR 
DEL JACIMENT DE "CALA MORLANDA" - 26/123 - DE MANAC OR (EXP: 
497/02). 
 
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 Morlanda" - 26/123 - de Manacor (exp: 
497/02). 
  
A la vista que, mitjançant acord de data 27 d'octubre 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 setembre de 2005, del TAG de la Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
  
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: 
 
1. Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de zona arqueològica, el 
jaciment de "Cala Morlanda", 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. 
 
2. Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, 
de 21 de novembre, del Patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant. 
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Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Manacor i al Govern de les 
illes Balears. 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 ala vegada comuniqui al Registre General de Béns 
d'interès Cultural de l'Estat les inscripcions i anotacions que es realitzin."   
  
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
L'esmena que es rebutja en el punt 17 (Proposta d'acord de declaració com a Bé 
d'Interès Cultural, amb la categoria de zona arqueològica  a favor del jaciment de "Son 
Brendis Vell" – 26/49 de Manacor ( Exp. 481/02)) també afecta a aquest punt. 
 
El debat que es reprodueix al punt 17 també concerneix a aquest punt. 
 
 
PUNT 24.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ D 'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE  ZONA ARQUEOLÒGICA A FAVOR 
DEL JACIMENT DE "SANTA CIRGA" - 26/95- DE MANACOR ( EXP.: 489/02). 
 
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 de   de   2004, la Comissió d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
l'expedient de declaració de bé  d'Interès Cultural, amb categoría de zona arqueològica a 
favor del jaciment de "Santa Cirga" - 26/95- de Manacor (exp: 489/02). 
   
A la vista que, mitjançant acord de data 27 d'octubre 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 setembre de 2005, del TAG de la Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
  
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: 
 
1.      Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de zona arqueològica, el 
jaciment de "Santa Cirga", 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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Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, 
de 21 de novembre, del Patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant. 
Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Manacor i al Govern de les 
illes Balears. 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 ala vegada comuniqui al Registre General de Béns 
d'interès Cultural de l'Estat les inscripcions i anotacions que es realitzin."   
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
L'esmena que es rebutja en el punt 17 (Proposta d'acord de declaració com a Bé 
d'Interès Cultural, amb la categoria de zona arqueològica  a favor del jaciment de "Son 
Brendis Vell" – 26/49 de Manacor ( Exp. 481/02)) també afecta a aquest punt. 
 
El debat que es reprodueix al punt 17 també concerneix a aquest punt. 
 
 
PUNT 25.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ D 'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÒGICA A F AVOR 
DEL JACIMENT DE "VISTA ALEGRE VELL" - 26/152- DE MA NACOR (EXP: 
504/02) 
 
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 la categoría de zona 
arqueológica a favor del jaciment de "Vista Alegre Vell" - 26/152 - de Manacor (exp: 
504/02). 
  
A la vista que, mitjançant acord de data 27 d'octubre 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 setembre de 2005, del TAG de la Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
  
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: 
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1.      Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de zona arqueològica, el 
jaciment de "Vista Alegre Vell", 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. 
 
Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, 
de 21 de novembre, del Patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant. 
Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Manacor i al Govern de les 
illes Balears. 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 ala vegada comuniqui al Registre General de Béns 
d'interès Cultural de l'Estat les inscripcions i anotacions que es realitzin. "  
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
L'esmena que es rebutja en el punt 17 (Proposta d'acord de declaració com a Bé 
d'Interès Cultural, amb la categoria de zona arqueològica  a favor del jaciment de "Son 
Brendis Vell" – 26/49 de Manacor ( Exp. 481/02)) també afecta a aquest punt. 
 
El debat que es reprodueix al punt 17 també concerneix a aquest punt. 
 
 
PUNT 26.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ D 'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÒGICA  A FAVOR 
DEL JACIMENT DE "SON PERETÓ" - 26/1,26/2,26/3,26/4- DE MANACOR 
(EXP: 471/02,472/02,473/02,474/02). 
 
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 la categoría de zona 
arqueològica a favor del jaciment de "Son Peretó" - 26/1,26/2,26/3,26/4- de Manacor 
(exp: 471/02,472/02,473/02 i 474/02). 
  
  
A la vista que, mitjançant acord de data 27 d'octubre de  2005, la Comissió d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 
  
Atès l'informe jurídic, de data 14 de setembre, del TAG de la Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
  
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 
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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: 
  
1.      Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de zona arqueològica, el 
jaciment de "Son Peretó" - 26/1, 26/2, 26/3, 26/4- (Expt. 471/02, 472/02, 473/02 i 
474/02), 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. 
 
Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, 
de 21 de novembre, del Patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant. 
Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Manacor i al Govern de les 
illes Balears. 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 ala vegada comuniqui al Registre General de Béns 
d'interès Cultural de l'Estat les inscripcions i anotacions que es realitzin."  
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
L'esmena que es rebutja en el punt 17 (Proposta d'acord de declaració com a Bé 
d'Interès Cultural, amb la categoria de zona arqueològica  a favor del jaciment de "Son 
Brendis Vell" – 26/49 de Manacor ( Exp. 481/02)) també afecta a aquest punt. 
 
El debat que es reprodueix al punt 17 també concerneix a aquest punt. 
 
 
PUNT 27.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ D 'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÒGICA A F AVOR 
DEL JACIMENT DE "SON RIBOT" - 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14 - DE 
MANACOR (EXP: 475/02,476/02,47702,478/02,479/02,480/02). 
 
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 la categoría de zona 
arqueològica a favor del jaciment de "Son Ribot" - 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 
26/14 - de Manacor (exp: 475/02,476/02,477/02,478/02,479/02,480/02). 
  
A la vista que, mitjançant acord de data 27 d'octubre  de   2005, la Comissió 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar 
informar favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a 
la seva declaració. 
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Atès l'informe jurídic, de data 7 de setembre de 2005, del TAG de la Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 
  
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: 
 
1.      Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de zona arqueològica, el 
jaciment de "Son Ribot", 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. 
 
Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, 
de 21 de novembre, del Patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant. 
Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Manacor i al Govern de les 
illes Balears. 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 ala vegada comuniqui al Registre General de Béns 
d'interès Cultural de l'Estat les inscripcions i anotacions que es realitzin."   
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
L'esmena que es rebutja en el punt 17 (Proposta d'acord de declaració com a Bé 
d'Interès Cultural, amb la categoria de zona arqueològica  a favor del jaciment de "Son 
Brendis Vell" – 26/49 de Manacor ( Exp. 481/02)) també afecta a aquest punt. 
 
El debat que es reprodueix al punt 17 també concerneix a aquest punt. 
 
 
PUNT 28.- MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A L'ORDENACI Ó DE 
PART DEL SECTOR CA-5 (URBANITZACIÓ S'HORT DE SES BA RRERES), 
DE LES NNSS DEL MUNICIPI D'ALCÚDIA 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT DE TERRITORI:  
 
"Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual de les NNSS del municipi d'Alcúdia 
relativa al canvi d'ordenació urbanística d'una illeta situada dins el sector CA-5 
(Urbanització de ses Barreres), consistent en la previsió d'una zona verda lineal; una 
calçada de circulació rodada de sentit únic, obertura de nou vial per a vianants i 
incorporació de l'espai lliure privat de reculada dels edificis a l'espai públic d'ús viari, 
vist l'informe favorable de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric, així com el dictamen favorable del Consell Consultiu de les Illes 
Balears, s'eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d' 
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ACORD  
 
1r.- Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual de les NNSS del municipi relativa 
al canvi d'ordenació urbanística d'una illeta situada dins el sector CA-5 (Urbanització de 
ses Barreres), consistent en la previsió d'una zona verda lineal; una calçada de circulació 
rodada de sentit únic, obertura de nou vial per a vianants i incorporació de l'espai lliure 
privat de reculada dels edificis a l'espai públic d'ús viari, i d'acord amb el dictamen de la 
Ponència Tècnica i la proposta de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric, en el tràmit previst a l'article 132.3 del Reial Decret 
2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, i d'acord amb el 
dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears número 209/2005, de data 28 de 
novembre de 2005, el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda aprovar definitivament 
l'esmentada modificació. 
  
2n.- Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, en aplicació 
del disposat a la Llei 5/1993, de 28 de març." 
 
 
S’aprova  la proposta per vint-i-cinc vots a favor (PP, PSOE, UM) i cinc abstencions 
(PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEBAT POLÍTICA GENERAL. 
 
 
PUNT  29.-  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ CONJUNTES DELS GRUPS DE 
CONSELLERS SOCIALISTA, PSM-EN I EU-ELS VERDS. 
 
Es dóna compte de les següents propostes: 
 
"PROPOSTA DE RESOLUCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS DE CONSELLERS 
SOCIALISTA, PSM-EN I EU-ELS VERDS SOBRE EL COMPROMÍS DE 
RESPECTE EN FORMES I CONTINGUTS A TOTS ELS CONSELLERS I 
CONSELLERES DE LA INSTITUCIÓ. 

 
 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució: 
 
Els Portaveus dels GRUPS DE CONSELLERS esmentats, i una vegada conclosa la 
sessió plenària de debat sobre política general del Consell de Mallorca, presenten per  a 
debatre al proper Ple  la següent 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
“La Presidenta, el Govern del Consell de Mallorca i tots els consellers i conselleres 
electes es comprometen, en l'àmbit del Plenari, a respectar en les formes i continguts a 
tots els consellers i conselleres representants dels ciutadans de Mallorca" 
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"PROPOSTA DE RESOLUCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS DE CONSELLERS 
SOCIALISTA, PSM-EN I EU-ELS VERDS SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT ORGÀNIC DE LA INSTITUCIÓ. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució: 
 
Els Portaveus dels GRUPS DE CONSELLERS esmentats, i una vegada conclosa la 
sessió plenària de debat sobre política general del Consell de Mallorca, presenten per  a 
debatre al proper Ple  la següent 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
“El Consell de Mallorca modificarà el Reglament Orgànic de la institució i presentarà 
un text de màxim consens entre tots els grups polítics." 
 
 
El Sr. Crespí (PSOE) farà de portaveu de les propostes conjuntes presentades pel PSOE, 
PSM-EN i EU-Els Verds. 
 
Comença la intervenció del Sr. Crespí. Comenta que la primera proposta l'han feta arran 
del desenvolupament del debat de política general, on va parèixer que es podria arribar a 
un acord i modificar el Reglament orgànic amb el màxim de consens i que aquest fet 
milloraria la imatge del Consell de Mallorca. 
 
La segona proposta és per tal d'aconseguir un compromís de tots els conselleres per 
d'atenir-se a les formes i al respecte mutu i evitar així la crispació. Creu que tots han de 
tenir el dret i el deure a escoltar i ser escoltats amb consideració. 
 
El Sr. Rubio (PP) assenyala que està d'acord en respectar a tothom, però considera que 
aquesta proposta és oportunista i que no només s'ha d'actuar dins el Ple, creu que 
aquestes conductes són extrapolables al carrer i sobretot als mitjans de comunicació.  
 
Assenyala que ell en alguna ocasió no s'ha sentit respectat i que el seu Grup va presentar 
una proposta similar dins aquesta legislatura i el grup PSOE en el moment de la votació 
es va absentar de la sala.  
 
Pel que fa al Reglament orgànic comenta que ha estat el PSM-EN qui no ha volgut mai 
donar suport a la proposta, i  que amb el PSOE ja hi havia quasi un acord. 
 
El Sr. Riera (UM) considera sobre la primera  proposta, que està feta amb mala fe i que 
si no s'ha aconseguit consens pel nou Reglament ha estat per culpa de la crispació de 
l'esquerra. Recorda que l'equip de govern ha fet un gran esforç convocant moltes 
reunions al respecte. 
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Pel que fa a la segona proposta interpreta que l'han feta com a reconeixement de la 
crispació de l'oposició i per demanar disculpes per les actuacions. Creu que està bé que 
se n'hagin adonat, però considera que ara ja és massa tard. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) demana el torn de rèplica per haver estat al·ludit. 
 
El Sr. Nadal (UM) comenta que a la Junta de Portaveus varen acordar aquest 
mecanisme per les propostes conjuntes i que per tant el torn de rèplica és pel Sr. Crespí. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) demana si el Sr. Riera ha parlat en nom d'UM o de 
l'equip de govern, ja que les resolucions del debat de política general es tracten amb els 
grups polítics. 
 
La presidenta comenta que el Sr. Riera ha parlat en nom de l'equip de govern, tal com 
varen quedar a la Junta de Portaveus. 
 
El Sr. Crespí demana aclarir el problema del torn de la paraula del Sr. Alorda i comenta 
que al Parlament, per al·lusions, pot intervenir la persona que se senti al·ludida encara 
que no hagi intervingut en el debat. 
 
Pel que fa a la proposta del Reglament repeteix que ell va entendre, en el transcurs del 
debat, que era un bon moment per aconseguir un consens, que no és el mateix que la 
unanimitat, així mateix assenyala que qualsevol grup polític té dret a no estar d'acord 
amb una proposta. 
 
Per altra banda no entén perquè l'equip de govern ha intervingut enlloc d'UM. 
 
Sobre la segona proposta comenta que està d'acord amb el Sr. Rubio d'incloure 
"respectar les formes en tots els àmbits". 
 
Respon al Sr. Riera que si vol entendre la proposta com un "mea culpa" no hi veu 
inconvenient si tots els grups fan el mateix. 
 
La presidenta comenta que ella no assisteix a les reunions de la Junta de Portaveus, però 
que es va decidir que una proposta conjunta la defensaria un dels portaveu i per tant el 
torn de rèplica és del Sr. Crespí, encara que si el Sr. Alorda s'ha sentit al·ludit pot 
demanar el torn per al·lusions. 
 
El Sr. Alorda  demana el torn per al·lusions. 
 
Intervé el Sr. Alorda. Comenta que, pel que fa al Reglament, a l'anterior legislatura es 
varen aprovar dos reglaments per unanimitat. Diu que fa mesos que esperen que el Sr. 
Nadal els convoqui a una nova reunió per tal de debatre una proposta i que la seva 
negativa és per no perdre drets reconeguts pels consellers a l'anterior legislatura. 
 
El Sr. Nadal contesta, per al·lusions, que ja s'han fetes moltes reunions per intentar 
aconseguir un nou acord, però que el PSM no ha volgut arribar-hi. 
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Així i tot, s'ofereix a convocar una nova reunió per tal d'assolir consens. 
 
Es rebutgen les propostes per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i 
devuit en contra (PP, UM). 
 
 
PUNT  30.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEBAT SOBRE POLÍTICA 
GENERAL EU-ELS VERDS. 
 
"Margalida Rosselló Pons, com a portaveu del Grup Esquerra Unida – Els Verds al 
Consell Insular de Mallorca, d’acord amb el que estableix l’Article 52 del Reglament 
Orgànic del Consell, presenta les següents propostes de resolució com a conseqüència 
del Debat de Política General: 
 

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

 
2. El Consell Insular de Mallorca aturarà i posteriorment modificarà el concurs per 

a la alienació del solar de Can Domenge , per afavorir la construcció 
d’habitatges socials en aquests  terrenys. 

 
3. El Consell Insular de Mallorca destinarà, l’any 2005 i els anys següents, el 0,7% 

del seu pressupost a la cooperació amb els països del sud. 
 

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

 
5. El Consell Insular de Mallorca, en exercici de les seves competències, presentarà 

un pla de gestió i finançament de les places residencials que actualment està 
construint,   el consorci de recussos sociosanitaris de Mallorca. 

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

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

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

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

 
8. El Consell Insular de Mallorca durà a terme una campanya a favor dels valors de 

la multiculturalitat, que posi èmfasi en la riquesa que suposa la convivència 
entre persones provinents de cultures diverses. 
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9. El Consell Insular de Mallorca, en el marc de la seva política de normalització 
lingüística, impulsarà una campanya pel coneixement del català per a tota la 
població i especialment per a la població immigrada. 

 
10. El Consell Insular de Mallorca, crearà en el marc de la modificació  del 

reglament orgànic, una “comissió de seguiment de l’acció de govern” per 
garantir un major i millor control dels grups de l’oposició i així enriquir la vida 
democràtica d’aquesta institució. 

 
11. El Consell Insular de Mallorca convocarà de manera urgent la Comissió de 

Seguiment del Pla Territorial de Mallorca 
 

12. El Consell Insular de Mallorca revisarà el Pla de Pedreres per tal de reorganitzar 
aquesta activitat i limitar la construcció de noves pedreres a l’Illa de Mallorca, 
restituint les seves competències en aquesta matèria.. 

 
13. El Consell Insular retirarà la modificació del PDSRSU de Mallorca aprovat 

inicialment per aquest plenari  per incrementar la recollida selectiva de totes les 
fraccions dels residus i posarà en marxa de forma prioritària la recollida de la 
fracció orgànica a tots els municipis de Mallorca. 

 
14. El Consell Insular de Mallorca no preveurà la utilització de cendres de la planta 

incineradora com a matèria primera de construcció i continuarà com fins ara 
amb el seu emmagatzemant en el dipòsit de seguretat previst a l'actual Pla 
Director Sectorial de Residus Sòlids Urbans de Mallorca. 

 
15. El Consell Insular de Mallorca es mostra favorable a la construcció del nou 

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

 
16. El Consell Insular de Mallorca reactivarà les accions per adquirir i rehabilitar 

algunes de les embarcacions antigues construïdes a la nostra Illa. 
 

17. El Consell Insular de Mallorca rebutja el projecte de construcció d’una via 
ràpida d’entrada a Palma al carrer Jacint Verdaguer després del soterrament de 
les vies del tren. 

 
18. El Consell Insular de Mallorca activarà de forma urgent tots els expedients de 

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

 
19. El Consell Insular de Mallorca durà endavant una xarxa de carrils bici a 

Mallorca d'acord amb el Pla de vials no motoritzats aprovat al Parlament de les 
Illes Balears. 

 
20. El Consell Insular de Mallorca incrementarà les mesures de seguretat a les obres 

de la carretera de Manacor sobretot en horari nocturn. 
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21. El Consell Insular de Mallorca constituirà, amb la participació plural de tots els 

grups representants en el Consell i d'organitzacions socials, ecologistes i 
professionals, la comissió d'anàlisi i propostes davant la sinistralitat a les 
carreteres a Mallorca aprovada per unanimitat al plenari del mes de setembre de 
2005. 

 
22. El Consell Insular de Mallorca instarà a la fundació contra la violència de gènere 

a presentar un pla urgent amb mesures concretes per fer front a la violència de 
gènere. 

 
23. El Consell Insular de Mallorca modificarà la seva pàgina web diferenciant la 

tasca del govern i els seus components de la representativitat dels diferents grups 
polítics que formen part d'aquesta institució. 

 
24. El Consell Insular de Mallorca dedicarà tots els seus esforços a la potenciació de 

l'esport base i presentarà amb un breu termini un pla d'actuació en aquest àmbit. 
 

25. El Consell Insular de Mallorca no preveurà la utilització de cendres de la planta 
incineradora com a matèria primera de construcció i continuarà com fins ara 
amb el seu emmagatzemant en el dipòsit de seguretat previst a l'actual Pla 
Director Sectorial de Residus Sòlids Urbans de Mallorca. 

 
26. El Consell Insular de Mallorca assegurarà que el Consell Assessor d'Esports i el 

de Serveis Socials facin una reunió de seguiment cada trimestre. 
 

27. El Consell Insular de Mallorca assegurarà la bona gestió i exercici de les seves 
competències tal com varen ser transferides a la llei de Consells 2/2001. 

 
28. El Consell Insular de Mallorca farà una moratòria de camps de golf mentre 

elabora el Pla Director Sectorial de Camps de Golf, tal com estableix la llei 
2/2001 de Transferències d'Ordenació del territori. 

 
29. El Consell Insular de Mallorca ratificarà segons les sentències les 

desclassificacions produïdes per impedir la inseguretat jurídica. 
 

30. El Consell Insular de Mallorca rebutjarà l'actuació del Govern de les Illes 
Balears d'enderrocar el Pont del Tren sense les autoritzacions ni les garanties de 
l'autoritat competent en patrimoni. 

 
31. El Consell Insular de Mallorca tendrà cura que els projectes d'obres públiques 

evitin la destrucció del patrimoni històric, arqueològic i cultural de Mallorca, 
com ha succeït amb l'Hostal des Tix a Campanet, molins del Pla de Sant Jordi, 
Pont de Jacint Verdaguer, etc. 

 
32. El Consell Insular de Mallorca es replantejarà el debat de política general 

prioritzant les intervencions dels grups de l'oposició abans dels grups que donen 
suport al govern, ja que es tracta d'un debat de control de l'acció del govern. 
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33. El Consell Insular de Mallorca presentarà el pla bianual de gestió de patrimoni 

amb un termini màxim de dos mesos. 
 

34. El Consell Insular de Mallorca en qualsevol projecte d'infrastructures que dugui 
a terme tendrà en compte la reducció de les emissions a l'atmosfera per preveure 
mesures per evitar el canvi climàtic. 

 
35. El Consell Insular de Mallorca incentivarà el desenvolupament d'un sector 

empresarial per diversificar l'economia al voltant del reciclatge i la reutilització 
dels residus. 

 
36. El Consell Insular de Mallorca modificarà el Pla Territorial per eliminar l'Àrea 

de Reconversió 10.6 de Son Crever a Marratxí que possibilita la construcció de 
1.200 habitatges a una zona com Marratxí amb molta pressió urbanística. 

 
37. El Consell Insular de Mallorca modificarà el Pla Territorial per eliminar l'Àrea 

de Reconversió  10.3 de sa Ràpita a Campos que possibilita la construcció de 
5200 noves places residencials i turístiques dedicant 26,7 hectàrees. 

 
38. El Consell Insular de Mallorca modificarà el Pla Territorial per eliminar l'Àrea 

de Reconversió 10.9 de Llucmajor que possibilita la construcció de 1.000 places 
residencials.  

 
39. El Consell Insular de Mallorca sol·licitarà a les diferents forces polítiques la 

màxima agilitat per impulsar la tramitació de la reforma de l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears perquè es pugui aprovar dins aquesta 
legislatura. 

 
40. El Consell Insular de Mallorca treballarà perquè la reforma de l'Estatut 

d'Autonomia de les Illes Balears actualment en tràmit suposi el reconeixement 
de les Illes com a comunitat històrica, un major sostre competencial, el 
reconeixement del deure dels ciutadans a conèixer la llegua catalana, un fort 
impuls a l'insularisme i per tant que els consells assoleixin les màximes 
competències i les major quotes de finançament en la mateixa línia que la resta 
de comunitats autònomes. 

 
41. El Consell Insular de Mallorca modificarà el Pla Territorial de Mallorca per 

incloure el catàleg de camins públics de Mallorca de la mateixa manera que 
col·laborarà amb els ajuntaments per al restabliment de l'ús públics d'aquests 
camins." 

 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que està decebuda pel desenvolupament del 
debat de política general i creu que no es varen aclarir les actuacions que durà a terme  
el govern del Consell de Mallorca sobretot en matèria de política econòmica, social i 
ecològica. 
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A continuació comenta les seves aportacions en forma de quaranta-una propostes. 
 
En primer lloc, parla del retrocés de la tasca de l'oposició i a la participació de la 
ciutadania, per això demana modificar el Reglament orgànic i també la pàgina web del 
Consell per tal de poder realitzar millor les tasques de l'oposició i aclarir a la població la 
feina i competències de la institució. Creu també que el debat de política general hauria 
de prioritzar els parlaments dels grups d'oposició perquè la finalitat del debat és el 
control del govern. 
 
També considera necessari per aquesta millora la creació de la comissió del PTM i la 
constitució de la Comissió de Sinistralitat de les Carreteres. 
 
En segon lloc, considera que en matèria d'Ordenació del Territori s'hauria d'exercir les 
competències que li corresponen a la corporació i redactar el Pla sectorial de camps de 
golf i a la vegada fer una moratòria al respecte. Per altre banda, creu que cal revisar el 
Pla de pedreres i també el PTM per tal d'aturar el creixement urbanístic i eliminar les 
ART de Campos, Marratxí i Llucmajor. De la mateixa manera s'hauria d'incloure al 
PTM la relació de camins públics i col·laborar amb els ajuntaments per tal de restablir 
l'ús públic dels camins, també diu que s'hauria de millorar el servei de disciplina 
urbanística per tal de donar una major agilitat als expedients. 
 
En tercer lloc, parla del tema del transport i carreteres. Creu que és un bon moment ara 
que el CIM ha de negociar amb Madrid, per modificar el Pla sectorial de carreteres i 
eliminar l'autopista Inca-Manacor i el segon cinturó de Palma. També pensa que seria 
adequat demanar a Madrid un bon finançament per la xarxa ferroviària de l'Illa i per a la 
creació d'un carril bici. De la mateixa manera demana millorar les mesures de seguretat 
de les obres de la carretera de Palma-Manacor, sobretot a la nit. 
 
En quart lloc, explica les actuacions que duria a terme en política ambiental relatives al 
canvi climàtic, la contaminació i la destrucció del paisatge, les quals la presidenta no 
anomenar en el seu discurs. 
La Sra. Rosselló proposa que el CIM faci una projecte de reducció del CO2. Sobre la 
gestió de residus creu que no s'ha de retirar el Pla de residus existent, el que s'ha de fer 
és complir-lo i per tant incrementar la recollida selectiva i a més iniciar la recollida de la 
fracció orgànica. Així mateix creu que no s'haurien d'emprar les cendres de la 
incineradora com a matèria primera per a la construcció.  
Considera que una forma d'aconseguir la diversificació de l'economia seria donar 
incentius a les empreses de recollida selectiva i reciclatge. 
 
En cinquè lloc indica, sobre el tema del patrimoni, que convé tenir més cura amb els 
enderrocaments i evitar la destrucció de molins, pont de tren, i altres elements. 
 
En sisè lloc, pel que fa a la política social, pensa que es va tractar molt poc al debat i 
que calen moltes mesures. Destaca un Pla de gestió de les residències, un Pla sobre la 
pobresa i la exclusió social, una campanya de multiculturalitat i el 0'7% per a 
cooperació internacional. Per altra banda creu que l'habitatge és un gran problema i que 
una manera de millorar-ho seria modificant el concurs actual de Can Domenge i 
incloure un tant per cent d'habitatges de protecció oficial. 
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Conclou assenyalant que, en referència a l'Estatut d'Autonomia, s'hauria d'intentar 
aconseguir una millora de les competències i una declaració de que som una comunitat 
històrica, així com, arribar a un acord unitari de les diferents forces polítiques. 
 
La Sra. Canyelles (PSM-EN) anuncia que el seu Grup votarà a favor de totes les 
propostes de resolucions del EU-Els Verds. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) comenta que el seu Grup votarà a favor de totes les propostes 
encara que s'estimaria més corregir la proposta un i llevar el projecte del segon cinturó 
de Palma, i sobre la proposta nou preferiria que la retiressin ja que l'equip de govern 
quan fa campanyes de normalització lingüística es confon a favor del seu partit. Així i 
tot donarà suport a totes les propostes de resolució de EU-Els Verds. 
 
Intervé el Sr. Puche (PP). Comunica que hi ha una proposta de resolució repetida i que 
per tant queden quaranta propostes. 
Assenyala que el seu Grup votarà a favor de nou propostes: la tres, la set, l'onze, la vint-
i-una, la vint-i-tres, la vint-i-quatre, la trenta-quatre, la trenta-cinc, la trenta-nou. Indica 
que es pot arribar a un acord a algunes de les propostes; a la sis si els lleva el text que 
diu que "la dotació pressupostària és insuficient" ja que no és cert perquè fins i tot en el 
moment de traspàs de les competències d'Educació el Sr. Crespí, que en aquell moment 
era director provincial del Ministeri d'Educació, va dir que la dotació pressupostària era 
més que suficient; i la proposta quaranta si es rectifica que el català és un deure, ja que 
considera que no és constitucional. De la resta de propostes votaran en contra. 
 
El Sr. Flaquer (UM) comenta que votaran dotze propostes a favor i vint-i-nou en contra. 
Explica algunes de les propostes: la proposta un votaran en contra, ja que creuen que no 
cal modificar el Pla de carreteres i que el segon cinturó és necessari; la proposta dos 
també votaran en contra ja que no consideren necessari modificar el concurs de Can 
Domenge; la proposta tres diu que ja aporten el 0'7% però que així i tot votaran a favor; 
la proposta quatre votaran en contra ja que el Pla està fet, presentat a premsa i publicitat; 
la proposta cinc votaran en contra atès que la competència és autonòmica; la proposta 
sis i la set votaran a favor per tal de millorar el finançament dels sistemes educatius, 
sanitaris i la xarxa ferroviària; la proposta vuit votaran en contra ja que la prioritat 
actual és que els immigrants coneguin la nostra cultura; la proposta nou votaran en 
contra perquè ja es fa; la proposta deu votaran en contra, ja que han intentat la 
modificació del Reglament però pareix ésser que no hi ha voluntat d'acord per part 
d'algun partit; la proposta onze votaran a favor en un termini de màxim de sis mesos; la 
proposta devuit votaran també a favor si es retira la darrera frase que diu "realitzarà les 
ampliacions de personal necessàries per dur a terme aquesta tasca". A més votarà a 
favor la desset, la vint-i-un, la vint-i-tres, la vint-i-quatre, la trenta-quatre, la trenta-cinc, 
la trenta-nou i quaranta i la resta votaran en contra. 
 
El Sr. Crespí (PSOE) parla, per al·lusions, sobre un comentari que ha fet el Sr. Puche, 
comenta que és incorrecte que ell fos director provincial quan es varen fer les 
transferències d'educació ja que hi havia un govern del PP. Per altra banda també 
assenyala que ell no va dir que les competències fossin suficients, el que va dir és que 
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eren les que corresponia en aquell moment però que no s'havia tengut en compte  que 
s'acabava de modificar una Llei orgànica que afectava a educació. 
 
Intervé la Sra. Rosselló. Primer dóna les gràcies al PSM-EN pel seu suport. 
Comenta al PSOE que mantindrà les propostes una i novena tal i com estan.  
Per altra banda, reconeix al PP que és cert que hi ha una proposta repetida i que tant sols 
n'han presentat quaranta. Agraeix el seu suport a les nou propostes, però comenta que 
no està d'acord en corregir la proposta sis i la quaranta, ja que considera que tot el text 
és necessari.  
Comenta al grup UM que no coneix el programa l'exclusió social ja que no els hi han 
explicat ni els hi han fet arribar, així i tot, agraeix el seu suport en algunes de les 
propostes, però puntualitza que el 0,7% sobre cooperació internacional tan sols s'aplica 
sobre una part del pressupost. Demana al Sr. Flaquer si creu necessari llevar la proposta 
devuit sobre l'ampliació de la plantilla de disciplina urbanística, ja que no l'ha entès. 
El Sr. Flaquer contesta que si. 
 
El Sr. Puche vol aclarir, sobre la proposta quaranta, si el català ha de figurar com un dret 
o com un deure ja que no és el mateix. 
 
La Sra. Rosselló contesta que deixa la proposta com està, com un deure del ciutadans i 
que per tant no la corregeix. 
 

 
VOTACIÓ DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS 
D’ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca modificarà el Pla de Carreteres per retirar el projecte 
d’autovia entre Inca i Manacor i el Segon Cinturó de Palma." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca aturarà i posteriorment modificarà el concurs per a la 
alienació del solar de Can Domenge , per afavorir la construcció d’habitatges socials en 
aquests  terrenys." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca destinarà, l’any 2005 i els anys següents, el 0,7% del 
seu pressupost a la cooperació amb els països del sud." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
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"El Consell Insular de Mallorca elaborarà un Pla contra la pobresa i l’exclusió social de 
l’illa de Mallorca, d’una manera consensuada amb les entitats o col·lectius que treballen 
activament en aquest tema." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
  
 
"El Consell Insular de Mallorca, en exercici de les seves competències, presentarà un 
pla de gestió i finançament de les places residencials que actualment està construint,   el 
consorci de recussos sociosanitaris de Mallorca." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca es dirigirà al Govern de les Illes Balears perquè negociï 
amb el Govern de l’Estat una millora del finançament dels sistemes educatiu i sanitari 
que permeti fer front a les greus mancances que aquests pateixen producte de la 
deficient dotació pressupostària amb que foren transferides les competències i de 
l’augment de població." 
 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU-Els Verds) i 
quinze vots en contra (PP). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca es dirigirà al Govern de les Illes Balears perquè negociï 
amb el Govern de l’Estat el finançament per a l’extensió de la xarxa ferroviària a l’illa 
de Mallorca." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca durà a terme una campanya a favor dels valors de la 
multiculturalitat, que posi èmfasi en la riquesa que suposa la convivència entre persones 
provinents de cultures diverses." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca, en el marc de la seva política de normalització 
lingüística, impulsarà una campanya pel coneixement del català per a tota la població i 
especialment per a la població immigrada." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
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"El Consell Insular de Mallorca, crearà en el marc de la modificació  del reglament 
orgànic, una “comissió de seguiment de l’acció de govern” per garantir un major i 
millor control dels grups de l’oposició i així enriquir la vida democràtica d’aquesta 
institució." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca convocarà de manera urgent la Comissió de Seguiment 
del Pla Territorial de Mallorca" 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca revisarà el Pla de Pedreres per tal de reorganitzar 
aquesta activitat i limitar la construcció de noves pedreres a l’Illa de Mallorca, restituint 
les seves competències en aquesta matèria." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular retirarà la modificació del PDSRSU de Mallorca aprovat inicialment 
per aquest plenari  per incrementar la recollida selectiva de totes les fraccions dels 
residus i posarà en marxa de forma prioritària la recollida de la fracció orgànica a tots 
els municipis de Mallorca." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca no preveurà la utilització de cendres de la planta 
incineradora com a matèria primera de construcció i continuarà com fins ara amb el seu 
emmagatzemant en el dipòsit de seguretat previst a l'actual Pla Director Sectorial de 
Residus Sòlids Urbans de Mallorca." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca es mostra favorable a la construcció del nou hospital 
Son Dureta, necessari per la millora de la qualitat hospitalària d’aquesta ella, al mateix 
emplaçament actual, segons el projecte realitzat al seu moment, rebutjant les pretensions 
de construir un nou hospital als solars de Son Espases." 
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Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca reactivarà les accions per adquirir i rehabilitar algunes 
de les embarcacions antigues construïdes a la nostra Illa." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca rebutja el projecte de construcció d’una via ràpida 
d’entrada a Palma al carrer Jacint Verdaguer després del soterrament de les vies del 
tren." 
 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU-Els Verds) i 
quinze vots en contra (PP). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca activarà de forma urgent tots els expedients de 
disciplina urbanística oberts. Realitzarà les ampliacions de personal necessàries per dur 
a terme aquesta tasca." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca durà endavant una xarxa de carrils bici a Mallorca 
d'acord amb el Pla de vials no motoritzats aprovat al Parlament de les Illes Balears." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca incrementarà les mesures de seguretat a les obres de la 
carretera de Manacor sobretot en horari nocturn." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca constituirà, amb la participació plural de tots els grups 
representants en el Consell i d'organitzacions socials, ecologistes i professionals, la 
comissió d'anàlisi i propostes davant la sinistralitat a les carreteres a Mallorca aprovada 
per unanimitat al plenari del mes de setembre de 2005." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
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"El Consell Insular de Mallorca instarà a la fundació contra la violència de gènere a 
presentar un pla urgent amb mesures concretes per fer front a la violència de gènere." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca modificarà la seva pàgina web diferenciant la tasca del 
govern i els seus components de la representativitat dels diferents grups polítics que 
formen part d'aquesta institució." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca dedicarà tots els seus esforços a la potenciació de 
l'esport base i presentarà amb un breu termini un pla d'actuació en aquest àmbit." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca no preveurà la utilització de cendres de la planta 
incineradora com a matèria primera de construcció i continuarà com fins ara amb el seu 
emmagatzemant en el dipòsit de seguretat previst a l'actual Pla Director Sectorial de 
Residus Sòlids Urbans de Mallorca." 
 
Es retira la proposta ja que està repetida. 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca assegurarà que el Consell Assessor d'Esports i el de 
Serveis Socials facin una reunió de seguiment cada trimestre." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca assegurarà la bona gestió i exercici de les seves 
competències tal com varen ser transferides a la llei de Consells 2/2001." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca farà una moratòria de camps de golf mentre elabora el 
Pla Director Sectorial de Camps de Golf, tal com estableix la llei 2/2001 de 
Transferències d'Ordenació del territori." 
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Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca ratificarà segons les sentències les desclassificacions 
produïdes per impedir la inseguretat jurídica." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca rebutjarà l'actuació del Govern de les Illes Balears 
d'enderrocar el Pont del Tren sense les autoritzacions ni les garanties de l'autoritat 
competent en patrimoni." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca tendrà cura que els projectes d'obres públiques evitin la 
destrucció del patrimoni històric, arqueològic i cultural de Mallorca, com ha succeït 
amb l'Hostal des Tix a Campanet, molins del Pla de Sant Jordi, Pont de Jacint 
Verdaguer, etc." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca es replantejarà el debat de política general prioritzant 
les intervencions dels grups de l'oposició abans dels grups que donen suport al govern, 
ja que es tracta d'un debat de control de l'acció del govern." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca presentarà el pla bianual de gestió de patrimoni amb un 
termini màxim de dos mesos." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca en qualsevol projecte d'infrastructures que dugui a 
terme tendrà en compte la reducció de les emissions a l'atmosfera per preveure mesures 
per evitar el canvi climàtic." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
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"El Consell Insular de Mallorca incentivarà el desenvolupament d'un sector empresarial 
per diversificar l'economia al voltant del reciclatge i la reutilització dels residus." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca modificarà el Pla Territorial per eliminar l'Àrea de 
Reconversió 10.6 de Son Crever a Marratxí que possibilita la construcció de 1.200 
habitatges a una zona com Marratxí amb molta pressió urbanística." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca modificarà el Pla Territorial per eliminar l'Àrea de 
Reconversió  10.3 de sa Ràpita a Campos que possibilita la construcció de 5200 noves 
places residencials i turístiques dedicant 26,7 hectàrees." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca modificarà el Pla Territorial per eliminar l'Àrea de 
Reconversió 10.9 de Llucmajor que possibilita la construcció de 1.000 places 
residencials."  
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca sol·licitarà a les diferents forces polítiques la màxima 
agilitat per impulsar la tramitació de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes 
Balears perquè es pugui aprovar dins aquesta legislatura." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
"El Consell Insular de Mallorca treballarà perquè la reforma de l'Estatut d'Autonomia de 
les Illes Balears actualment en tràmit suposi el reconeixement de les Illes com a 
comunitat històrica, un major sostre competencial, el reconeixement del deure dels 
ciutadans a conèixer la llegua catalana, un fort impuls a l'insularisme i per tant que els 
consells assoleixin les màximes competències i les major quotes de finançament en la 
mateixa línia que la resta de comunitats autònomes." 
 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU-Els Verds) i 
quinze vots en contra (PP). 
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"El Consell Insular de Mallorca modificarà el Pla Territorial de Mallorca per incloure el 
catàleg de camins públics de Mallorca de la mateixa manera que col·laborarà amb els 
ajuntaments per al restabliment de l'ús públics d'aquests camins." 

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

 
 
 
PUNT  31.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEBAT SOBRE POLÍTICA 
GENERAL PSM-EN. 
 
"D’acord amb l’article 52.d de l’actual Reglament orgànic del Consell de Mallorca, el 
grup de Consellers del PSM-Entesa Nacionalista presenten al debat de Política general 
de 2005, celebrat dia 9 de gener de 2006. 
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEBAT DE POLÍTICA GENERAL DE 2005 

 
1. El Consell de Mallorca denuncia el greuge fiscal que pateixen les Illes Balears i 

proposa la fórmula del concert econòmic per tal d’equilibrar aquesta situació i 
dotar la nostra Comunitat Autònoma del finançament adequat. 

 
2. El Consell de Mallorca instarà el Parlament de les Illes Balears a introduir en el 

nou Estatut d’Autonomia que totes les persones de les illes tenen el dret de 
conèixer les dues llengües oficials i establiran mesures necessàries per facilitar 
l'exercici d'aquest dret i el compliment  del deure de conèixer la llengua 
catalana. 

 
3. El Consell de Mallorca col·laborarà amb el Govern de les Illes Balears i 

l’Ajuntament de Palma en les polítiques públiques d’habitatge. 
 

4. El Consell de Mallorca col·laborarà amb el Govern per establir una línia 
d’allotjaments que permeti l’emancipació  dels joves. 

 
5. El Consell de Mallorca exercirà les seves competències en matèria de serveis 

socials i desenvoluparà una política pròpia envers la violència de gènere i 
incrementarà  les aportacions econòmiques del present pressupost de despeses 
de la institució. 

 
6. El Consell de Mallorca impulsarà programes adreçats a garantir a les víctimes de 

la violència domèstica les condicions necessàries per normalitzar la seva vida 
familiar, laboral i social. Així mateix, el Consell durà a terme campanyes a fi 
d’aconseguir el canvi de patrons de conducta i eliminar l’ús de la violència 
domèstica. 
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7. El Consell de Mallorca, en l’exercici de les competències en matèria de serveis 
socials, crearà nous centres i places d’acollida de dones maltractades. 

 
8. El Consell de Mallorca incrementarà el nombre de centres d’informació jurídica, 

assessorament i informació psicològica a dones maltractades 
 

9. El Consell promourà la signatura de convenis  amb els ajuntaments, per tal que 
aquests serveis es prestin, tant com sigui possible, en els ajuntaments mateixos. 

 
10. El Consell de Mallorca durà a terme accions pedagògiques a favor de la no 

discriminació de la dona, ampliant l’oferta del Programa Iniciatives als Instituts. 
 

11. El Consell de Mallorca refarà els estatuts dels Consells Assessors de Benestar 
Social i Esports i inclourà els partits amb representació política en els òrgans de 
decisió. 

 
12. Els Consells Assessors de Benestar Social i Esports seran convocats abans de 

l’aprovació del pressuposts generals del Consell de Mallorca, a fi i efecte que les 
propostes de les entitats representades puguin ser incorporades als pressuposts 
de la institució. 

 
13. El Consell de Mallorca organitzarà equips multidisciplinars de professionals per 

a elaborar els catàlegs municipals del patrimoni històric, per tal de donar 
uniformitat a la metodologia emprada com la presentació resultant dels catàlegs. 

 
14. El Consell de Mallorca elaborarà el Pla Director de Patrimoni històric, tal i com 

exigeix la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears 
 
15. El Consell de Mallorca elaborarà el Pla Director del Museu de l’esport, tal com 

determina la Llei de Museus de les Illes Balears. 
 

16. El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a fer un conveni per 
incloure la Coma d’en Vidal (Estellencs) a la ruta de Pedra en Sec.  

 
17. El Consell de Mallorca condemna  les declaracions del president  del Tribunal 

Suprem i del Consell General del Poder Judicial, contràries a la llengua catalana. 
 
18. El Consell de Mallorca propugna, d’acord amb la llei de normalització 

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

 
19. El Consell de Mallorca tendrà un paper actiu en la defensa de la unitat de 

l’idioma i es compromet a no continuar fomentant prejudicis sobre la nostra 
llengua, a esmentar-ne el nom sense por i a guardar un respecte escrupolós pels 
professionals que es dediquen al seu estudi o ensenyament. Així mateix insta 
totes les institucions a no contribuir a confusions sobre la qüestió. 
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20. El Consell de Mallorca posarà en marxa el 2006 el Pla de Normalització que es 
va anunciar fa dos anys i que encara no s’ha donat a conèixer. 

 
21. El Consell de Mallorca s’implicarà en la celebració del centenari de  la mort de 

Pere d’Alcàntarà Penya i organitzarà actes destinats a la difusió de la 
importància de la seva obra, sobre tot pel que fa al text de La Colcada i la seva 
representació el Dia de la Festa de l’Estendard. 

 
22. El Consell de Mallorca incoarà la declaració com a Bé immaterial d’interès 

cultural la Festa de l’Estendard, festa civil més antiga d’Europa. 
 
23. El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial a fi d’evitar la urbanització 

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

 
24. El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial per fer una aposta decidida en 

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

 
25. El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial a fi de promoure l’activitat 

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

 
26. El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial a fi de convalidar les 

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

 
27. El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme les 

següents infrastructures en matèria de transport públic i col·lectiu: 
i. La creació d’una línia de tren Palma- Aeroport- s’Arenal. 

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

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

iv. Increment de la freqüència i millores dels serveis en els trajectes 
actuals. 
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28. El Consell de Mallorca revisarà el Pla Director Sectorial de Carreteres de 
Mallorca a fi de suprimir la previsió de noves autopistes. En aquest sentit, es 
revisarà el conveni de carreteres a fi que el Govern de l’Estat financi el 
desdoblament de la carretera Palma- Manacor, entre d’altres, i eliminar-ne les 
autopistes. 

 
29. El Consell de Mallorca instarà el Govern de les Illes balears  a establir un serveis 

combinat tren + bus entre les estacions de Manacor, Perta, Sant Joan, Sineu i 
enllaç i els nuclis urbans més pròxims: Porto Cristo, s’Illot, Son Macià, Sant 
Llorenç, Son Carrió, Son Servera, Artà i Vilafranca. 

 
30. El Consell de Mallorca insta a l’Ajuntament de Palma que el projecte del carrer 

Jacint Verdaguer converteixi aquest corredor en un espai destinat als vianants i 
al transport públic.  

 
31. El Consell de Mallorca no permetrà la construcció del complex esportiu turístic 

a la zona dels Llobets (Llucmajor) que afecta 70 hectàrees de sòl rústic i ha 
d’incloure un hotel de 450 places, 2 piscines i un camp de golf de 18 forats. 

 
32. El Consell de Mallorca abandonarà les pràctiques de clientelisme  en la política 

de subvencions 
 

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

 
34. El Consell de Mallorca farà els passos necessaris per estendre enguany la 

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

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

 
36. El Consell de Mallorca  impulsarà programes socials per tal de garantir la 

cobertura de prestacions de Serveis Socials d’Atenció Primària a la població 
major de 65 anys  amb problemes d’autonomia, en el que fa referència als 
serveis d’ajuda domiciliària, centres de dia, habitatges  tutelats  o en altres 
equipament i serveis que possibilitin al màxim que es mantinguin en el seu 
entorn social i familiar. 

 
37. El Consell de Mallorca impulsarà programes adreçats a possibilitar la integració, 

en la nostra societat, del conjunt d’immigrants comunitaris i extracomunitaris 
que s’han vist obligats a abandonar les seves comunitats d’origen per poder 
assolir uns nivells de qualitat de vida dignes. En aquest sentit, el Consell 
elaborarà un pla d’acollida lingüística i cultural destinada a la prevenció de 



 55

conflictes per motiu de desconeixement mutu entre les diverses cultures que 
conviuen avui dia a l’illa. 

 
38. El Consell de Mallorca es compromet a canviar les pautes organitzatives a fi de 

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

 
39. El Consell de Mallorca incoarà 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. 

 
40. El Consell de Mallorca estudiarà tots els punts de la costa mallorquina i camins i 

itineraris  on el dret de pas públic resulti conflictiu i impulsarà les mesures 
pertinents per remoure els obstacles al seu exercici. 

 
41. El Consell de Mallorca millorarà la il·luminació a la carretera C-712 al seu pas 

per Can Picafort, instal·larà barreres naturals per impedir que els vianants 
travessin pels llocs no indicats i instal·larà passos elevats per vianants que 
travessin la carretera" 

 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) presenta les propostes de resolució del debat de política  
general. Comenta que un dels punts més destacats va ser la reforma de l'Estatut 
d'Autonomia, que considera cabdal, sobretot pel que fa al tema del concert econòmic en 
matèria de sanitat, educació i serveis socials. Creu que, per desgràcia, governi qui 
governi a Madrid sempre sortim malparats.  
 
També pensa que s'haurien d'equiparar el català i el castellà i demana, per tant, la 
mateixa situació per ambdues llengües, ja que el català és la nostra i així ho contempla 
l'Estatut. A més, assenyala que la llengua dels mitjans de comunicació també hauria de 
ser la pròpia, tant a la Televisió de Mallorca, on ja tenim el compromís de la presidenta, 
com també a IB3. Demana, per tant, que el Consell de Mallorca s'impliqui amb la 
defensa de la unitat de l'idioma i a la vegada aplaudeix la iniciativa dels Premis 
Mallorca, encara que demana poder veure el Pla de normalització lingüística que des de 
fa dos anys anuncia l'equip. 
 
Per altra banda, destaca l'obra de Pere d'Alcántara Penya, autor de la Colcada, peça molt 
important dins el protocol de la Festa de l'Estendard, la festa civil més antiga d'Europa. 
Per això demana la mateixa protecció que la Sibil·la, és a dir, Bé Immaterial d'Interès 
Cultural. 
 
Pel que fa a Serveis Socials, considera que és un dels sectors que té més mancances i 
exigeix tenir representants en els òrgans de decisió de l'Institut. També demana que els 
òrgans assessors es convoquin abans de l'elaboració dels pressuposts. Considera que la 
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fórmula de l'ISSEM és un apèndix del Govern Balear i que, tot plegat, és una maniobra 
per mantenir al marge l'oposició i defugir-ne el control. 
 
Sobre la violència de gènere creu que els 30.000 euros per la Fundació de la Violència 
de Gènere no és suficient i que a més no queda clar com s'utilitzen. Recorda que no 
basta fer uns minuts de silenci, sinó que cal fer programes per garantir a les víctimes de 
la violència domèstica les condicions necessàries per normalitzar la seva vida familiar, 
laboral i social. Pensa també que cal col·laborar amb els ajuntament i millorar les 
accions pedagògiques en favor de la no discriminació. 
 
En referència a les prestacions socials d'atenció primària creu que s'ha de garantir la 
cobertura que d'aquests serveis, sobretot a la població major de 65 anys amb problemes 
d'autonomia, fan els serveis d'ajuda domiciliària, centres de dia, habitatges tutelars i 
altres equipaments. 
 
Respecte de la immigració considera que el Consell de Mallorca hauria d'impulsar 
programes adreçats a possibilitar la integració, amb un Pla d'acollida lingüística i 
cultural destinat a la prevenció de conflictes ocasionats pel desconeixement mutu entre 
les diverses cultures que conviuen avui dia a l'illa. 
 
Pel que fa a la mancança d'habitatge jove creu que és un problema que afecta cada dia a 
més gent, i que les operacions com la de Can Domenge no ajuden a solucionar-ho. 
Comenta que aquest tema és tractarà més tard en un moció específica presentada pel 
PSM-EN. 
 
Referent al tema de patrimoni històric reivindiquen un paper més actiu del Consell de 
Mallorca i demanen que continuïn la tasca de l'anterior legislatura amb uns equips 
multidisciplinats amb la mateixa metodologia per a tots els municipis. 
 
En relació als residus pensa que el CIM no hauria de renunciar als objectius de la 
recollida selectiva del Pla de residus vigent i, sobretot, que hauria d'intentar que 
l'Ajuntament de Palma complís els objectius al respecte ja que és on es concentra gran 
part de la població de l'illa. 
 
Enumera algunes de les millores que necessita el transport públic com són: la creació de 
una línia de tren Palma-Aeroport-S'Arenal, la creació d'una línia de tramvia a la badia 
de Palma: (Andratx-Calvià-Palma-Llucmajor), allargar les actuals línies de tren fins al 
Port d'Alcúdia i fins Artà. 
 
Per altra banda, creu que cal revisar el Pla territorial per tal d'evitar la urbanització 
excessiva en els nuclis del litoral, limitar la capacitat d'acollida de les zones turístiques i 
promoure la seva reconversió i esponjament, sempre i quan no suposi un increment de 
places. 
 
Per acabar, demana que el CIM abandoni les pràctiques de clientelisme en la política de 
subvencions, i indica que la seva publicitat no suposa que les actuacions siguin 
correctes. 
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La Sra. Tugores (EU-Els Verds) coincideix amb la majoria de propostes de resolució del 
PSM-EN, així i tot vol comentar alguna d'elles. Pel que fa a la proposta un està d'acord 
amb que cal un millor finançament però considera que la fórmula del concert no és la 
més apropiada. Sobre la proposta onze no veu clar el tema dels òrgans de decisió de 
l'ISSEM, ja que encara ara costa de definir i ni tal sols existeix la figura del conseller de 
Serveis Socials. Pel que fa a la proposta de la declaració de Bé Immaterial d'Interès 
Cultural de la Festa de l'Estendard creu que s'hauria d'aclarir si és tan sols civil, en 
aquest cas el seu Grup hi votaria a favor. A la resta de propostes votaran a favor. 
 
El Sr. Suárez (PSOE) comenta que el seu Grup no està d'acord amb la primera proposta 
ja que considera que el sistema de finançament proposat no és l'adequat. La resta de 
propostes votaran a favor, encara que destaca tres punts que considera importants: en 
primer lloc,  parla de la violència de gènere, que considera que és un problema molt 
greu i que s'haurien de millorar les polítiques a dur a terme perquè això no passi; en 
segon lloc, parla del tema de l'habitatge social que creu que és una necessitat de primera 
magnitud i demana que se rectifiquin unes declaracions sobre els guetos de la Pantera 
Rosa a Calvià i Corea, ja que en aquests llocs i resideixen ciutadans de ple dret i 
mereixen el respecte de tothom. En tercer lloc, diu que hi ha la necessitat d'incrementar 
la recollida selectiva, ja que és un greu problema per a la nostra illa. 
 
El Sr. Coll (PP) assenyala que el seu Grup votarà vuit propostes a favor, vint-i-set en 
contra i sis per transaccionar. Les propostes que votaran a favor són: la catorze, la 
quinze, la setze, la vint-i-dos, la vint-i-nou, la trenta-cinc, la trenta-sis i la trenta-set. 
Explica, a continuació, les que es poden transaccionar: a la proposta un està d'acord amb 
la primera part, però demana suprimir la fórmula del concert econòmic; a la proposta 
dos demana que es rectifiqui i llevi que la llengua catalana és un deure; a la proposta sis 
sobre la violència de gènere proposa afegir "mitjançant l'ISSEM i amb col·laboració de 
totes les administracions implicades"; a la proposta devuit demana posar que la llengua 
vehicular és la nostra llengua i que s'utilitzarà en un 95%, però que IB3 no depèn del 
Consell; a la proposta vint-i-set sobre el transport públic proposa afegir "amb el 
finançament de l'Estat"; a la proposta trenta està d'acord amb la zona verda de Jacint 
Verdaguer sempre i quan es respecti el projecte de l'Ajuntament de Palma. La resta de 
propostes votaran en contra. 
 
El Sr. Vicens (UM) contesta a la Sra. Bujosa que poden comptar amb ells per tots els 
temes relacionats amb la cultura i les arrels de Mallorca. Per tant, votaran a favor les 
propostes un, dos, sis, quinze, setze, desset, devuit, vint, vint-i-dos, vint-i-set, vint-i-
nou, trenta, trenta-set i quaranta. 
Demana rectificar la proposta denou i deixar-la de la següent manera "El Consell de 
Mallorca tendrà un paper actiu en la defensa de la unitat de l'idioma". 
Anuncia que a la resta de propostes votaran en contra. 
 
La Sra. Bujosa agraeix el suport rebut per part de tots els grups. 
Comenta a la Sra. Tugores que la Festa de l'Estendard en cas de declarar-se Bé 
Immaterial primer faria falta una proposta tècnica que seria la que definiria com era la 
festa i si es podia separar la part civil de la religiosa. 
Lamenta que el Sr. Suárez  no estigui d'acord amb el finançament ja que pensen que és 
la clau pel nou Estatut. 
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Respon al Sr. Coll que accepta modificar les propostes sis i vint-i-set, però no accepta la 
un, la dos, la devuit, la trenta. 
Agraeix el suport del Sr. Vicens sobre la identitat i la llengua i accepta la modificació 
proposada a la proposta denou. 
 
 
VOTACIÓ DE LAS PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS 
DEL PSM-EN. 
 
 
"El Consell de Mallorca denuncia el greuge fiscal que pateixen les Illes Balears i 
proposa la fórmula del concert econòmic per tal d’equilibrar aquesta situació i dotar la 
nostra Comunitat Autònoma del finançament adequat." 

 
Es rebutja la proposta per sis vots a favor (PSM-EN), vint-i-tres en contra 
(PP,PSOE,UM), i dues abstencions ( EU-Els Verds).  
 
 
 
"El Consell de Mallorca instarà el Parlament de les Illes Balears a introduir en el nou 
Estatut d’Autonomia que totes les persones de les illes tenen el dret de conèixer les dues 
llengües oficials i establiran mesures necessàries per facilitar l'exercici d'aquest dret i el 
compliment  del deure de conèixer la llengua catalana." 
 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU-Els Verds) i 
quinze vots en contra (PP). 
 
 
 
"El Consell de Mallorca col·laborarà amb el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament 
de Palma en les polítiques públiques d’habitatge." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell de Mallorca col·laborarà amb el Govern per establir una línia d’allotjaments 
que permeti l’emancipació  dels joves." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell de Mallorca exercirà les seves competències en matèria de serveis socials i 
desenvoluparà una política pròpia envers la violència de gènere i incrementarà  les 
aportacions econòmiques del present pressupost de despeses de la institució." 
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Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell de Mallorca impulsarà programes adreçats a garantir a les víctimes de la 
violència domèstica les condicions necessàries per normalitzar la seva vida familiar, 
laboral i social. Així mateix, el Consell durà a terme campanyes a fi d’aconseguir el 
canvi de patrons de conducta i eliminar l’ús de la violència domèstica, mitjançant 
l'ISSEM  i amb col.laboració de totes les administracions implicades." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
"El Consell de Mallorca, en l’exercici de les competències en matèria de serveis socials, 
crearà nous centres i places d’acollida de dones maltractades." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
 
"El Consell de Mallorca incrementarà el nombre de centres d’informació jurídica, 
assessorament i informació psicològica a dones maltractades" 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell promourà la signatura de convenis  amb els ajuntaments, per tal que aquests 
serveis es prestin, tant com sigui possible, en els ajuntaments mateixos." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
 
"El Consell de Mallorca durà a terme accions pedagògiques a favor de la no 
discriminació de la dona, ampliant l’oferta del Programa Iniciatives als Instituts." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
 
"El Consell de Mallorca refarà els estatuts dels Consells Assessors de Benestar Social i 
Esports i inclourà els partits amb representació política en els òrgans de decisió." 
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Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
 
"Els Consells Assessors de Benestar Social i Esports seran convocats abans de 
l’aprovació del pressuposts generals del Consell de Mallorca, a fi i efecte que les 
propostes de les entitats representades puguin ser incorporades als pressuposts de la 
institució." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell de Mallorca organitzarà equips multidisciplinars de professionals per a 
elaborar els catàlegs municipals del patrimoni històric, per tal de donar uniformitat a la 
metodologia emprada com la presentació resultant dels catàlegs." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 

 
"El Consell de Mallorca elaborarà el Pla Director de Patrimoni històric, tal i com 
exigeix la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears" 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 

 
"El Consell de Mallorca elaborarà el Pla Director del Museu de l’esport, tal com 
determina la Llei de Museus de les Illes Balears." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
"El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a fer un conveni per 
incloure la Coma d’en Vidal (Estellencs) a la ruta de Pedra en Sec." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
"El Consell de Mallorca condemna  les declaracions del president  del Tribunal Suprem 
i del Consell General del Poder Judicial, contràries a la llengua catalana." 
 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU-Els Verds) i 
quinze vots en contra (PP). 
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"El Consell de Mallorca propugna, d’acord amb la llei de normalització lingüística, que 
la llengua dels mitjans de comunicació propis, tant d’IB3 com de la televisió de 
Mallorca, ha de ser el català, només amb l’excepció de la llengua en què vulguin 
expressar-se els convidats ocasionals." 
 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU-Els Verds) i 
quinze vots en contra (PP). 
 
 
"El Consell de Mallorca tendrà un paper actiu en la defensa de la unitat de l’idioma." 
 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU-Els Verds) i 
quinze vots en contra (PP). 
 
 
"El Consell de Mallorca posarà en marxa el 2006 el Pla de Normalització que es va 
anunciar fa dos anys i que encara no s’ha donat a conèixer." 
 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU-Els Verds) i 
quinze vots en contra (PP). 
 
 
"El Consell de Mallorca s’implicarà en la celebració del centenari de  la mort de Pere 
d’Alcàntarà Penya i organitzarà actes destinats a la difusió de la importància de la seva 
obra, sobre tot pel que fa al text de La Colcada i la seva representació el Dia de la Festa 
de l’Estendard." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell de Mallorca incoarà la declaració com a Bé immaterial d’interès cultural la 
Festa de l’Estendard, festa civil més antiga d’Europa." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
"El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial a fi d’evitar la urbanització excessiva 
en els nuclis del litoral, limitar la capacitat d’acollida de les zones turístiques i promoure 
la seva reconversió i esponjament. En concret, les ART no han de  suposar increment de 
places, ni turístiques ni residencials, ni s’han de convertir hotels en residències." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial per fer una aposta decidida en favor 
dels espais naturals protegits, creant una xarxa de protecció i valoració d’espais naturals 
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i les seves àrees d’influència de protecció. En especial farà una regulació més adequada 
de la Serra de Tramuntana." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial a fi de promoure l’activitat productiva 
en el medi rural. En general, s’ha de regular el sòl rústic com un sòl no residencial i 
prohibir hotels de nova planta en sòl rústic així com la proliferació de camps de golf." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell de Mallorca revisarà el Pla Territorial a fi de convalidar les 
desclassificacions acordades pel Consell l’any 1999 i desclassificar els espais que 
figuraven en el model del Pla Territorial (amb la delimitació que allà s’hi establia). 
Entre d’altres: Biniorella (Cala Blanca) i Montport a Andratx, el sup. 18.1. de Gènova a 
Palma o la part alta de El Vilà a Pollença. A més, incloure entre els espais 
desclassificats: Peguera Oest a Calvià, Cap de Regana a Llucmajor i Vinromà (Muro). I 
evitarà la urbanització de L’Ullal, Es Crever, i les urbanitzacions no executades de Sa 
Ràpita i S’Arenal. Així mateix, suspendrà d’immediat la urbanització de Muleta II a 
Sóller." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme les següents 
infrastructures en matèria de transport públic i col·lectiu amb el finançament de l'Estat: 

i. La creació d’una línia de tren Palma- Aeroport- s’Arenal. 
ii. Allargar les actuals línies existents de tren fins al Port d’Alcúdia i fins a 

Artà. 
iii. Creació d’una línia de tramvia o tren urbà de la Badia de Palma: Andratx- 

Calvià-Palma-Llucmajor. 
iv. Increment de la freqüència i millores dels serveis en els trajectes actuals." 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
"El Consell de Mallorca revisarà el Pla Director Sectorial de Carreteres de Mallorca a fi 
de suprimir la previsió de noves autopistes. En aquest sentit, es revisarà el conveni de 
carreteres a fi que el Govern de l’Estat financi el desdoblament de la carretera Palma- 
Manacor, entre d’altres, i eliminar-ne les autopistes." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
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"El Consell de Mallorca instarà el Govern de les Illes balears  a establir un serveis 
combinat tren + bus entre les estacions de Manacor, Perta, Sant Joan, Sineu i enllaç i els 
nuclis urbans més pròxims: Porto Cristo, s’Illot, Son Macià, Sant Llorenç, Son Carrió, 
Son Servera, Artà i Vilafranca." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
"El Consell de Mallorca insta a l’Ajuntament de Palma que el projecte del carrer Jacint 
Verdaguer converteixi aquest corredor en un espai destinat als vianants i al transport 
públic." 
 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU-Els Verds) i 
quinze vots en contra (PP). 
  

 
"El Consell de Mallorca no permetrà la construcció del complex esportiu turístic a la 
zona dels Llobets (Llucmajor) que afecta 70 hectàrees de sòl rústic i ha d’incloure un 
hotel de 450 places, 2 piscines i un camp de golf de 18 forats." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell de Mallorca abandonarà les pràctiques de clientelisme  en la política de 
subvencions" 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell de Mallorca no renuncia als objectius de recollida selectiva del Pla de 
Residus vigent i, a fi de complir-lo, vetllarà perquè tots els pobles de Mallorca, i 
especialment l’Ajuntament de Palma, estenguin la recollida selectiva perquè sigui 
fàcilment accessible per a la totalitat dels ciutadans, i farà campanyes informatives i de 
promoció de la selecció en origen. Mentrestant, podria suspendrà la tramitació del nou 
Pla Director Sectorial de Residus." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell de Mallorca farà els passos necessaris per estendre enguany la recollida 
selectiva de la fracció orgànica a la totalitat dels pobles de Mallorca." 
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Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell de Mallorca incrementarà el nombre de professionals i tècnics especialitats 
en menors (pedagogs, psicòlegs, treballadors socials...) per tal reduir les ràtios de 
“professional/casos de menors atesos”.  
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
"El Consell de Mallorca  impulsarà programes socials per tal de garantir la cobertura de 
prestacions de Serveis Socials d’Atenció Primària a la població major de 65 anys  amb 
problemes d’autonomia, en el que fa referència als serveis d’ajuda domiciliària, centres 
de dia, habitatges  tutelats  o en altres equipament i serveis que possibilitin al màxim 
que es mantinguin en el seu entorn social i familiar." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
"El Consell de Mallorca impulsarà programes adreçats a possibilitar la integració, en la 
nostra societat, del conjunt d’immigrants comunitaris i extracomunitaris que s’han vist 
obligats a abandonar les seves comunitats d’origen per poder assolir uns nivells de 
qualitat de vida dignes. En aquest sentit, el Consell elaborarà un pla d’acollida 
lingüística i cultural destinada a la prevenció de conflictes per motiu de desconeixement 
mutu entre les diverses cultures que conviuen avui dia a l’illa." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
"El Consell de Mallorca es compromet a canviar les pautes organitzatives a fi de 
fomentar la participació i garantir la pluralitat en el si de la institució. En aquest sentit, 
modificarà el Reglament orgànic de la institució, el decret d’assistència a plenaris i la 
composició de les comissions informatives que, hores d’ara, no respecten la 
proporcionalitat del Ple de la institució." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
"El Consell de Mallorca incoarà 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." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
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"El Consell de Mallorca estudiarà tots els punts de la costa mallorquina i camins i 
itineraris  on el dret de pas públic resulti conflictiu i impulsarà les mesures pertinents 
per remoure els obstacles al seu exercici." 
 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU-Els Verds) i 
quinze vots en contra (PP). 
 
 
"El Consell de Mallorca millorarà la il·luminació a la carretera C-712 al seu pas per Can 
Picafort, instal·larà barreres naturals per impedir que els vianants travessin pels llocs no 
indicats i instal·larà passos elevats per vianants que travessin la carretera" 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP,UM). 
 
 
 
Essent les 14.21h. se suspèn la sessió fins a les 16.30h. 
 
A les 16.45h. es reprèn la sessió. 
 
 
PUNT  32.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEBAT SOBRE POLÍTICA 
GENERAL UM. 
 
"D’acord amb allò que preveu l’article 71 C del Reglament del Consell de Mallorca el 
Grup de Consellers d’Unió Mallorquina, com a conseqüència del Debat de Política 
General de Mallorca, presenten les següents  
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
1- El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears i la 
Universitat de les Illes Balears a establir els mecanismes per tal que la meitat dels llibres 
de lectura obligatòria que s’estableixin per als alumnes de Llengua i Literatura Catalana 
siguin obra d’autors mallorquins que s’expressin en aquesta llengua. 
 
2- El Ple del Consell de Mallorca insta a la Conselleria de Territori, a través de la 
Direcció Insular de Patrimoni, iniciï els tràmits oportuns, tal i com marca la Llei de 
Patrimoni, per redactar el Pla Insular de Gestió del Patrimoni Històric, Pla Bianual 
2006/2007, per tal de millorar la gestió de les tasques que durà endavant el Consell de 
Mallorca en la difusió, protecció i conservació del Patrimoni de Mallorca. 
 
3- El Ple del Consell de Mallorca insta l’empresa pública Ràdio i Televisió de 
Mallorca SA a programar l’inici de les seves emissions en un termini no superior a deu 
mesos a patir de la data, sense que això suposi defugir dels seus criteris fundacionals en 
quant a eina de consolidació de la identitat de Mallorca i a la pluralitat en el seu 
funcionament." 
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El Sr. Nadal (UM) considera que els temes que es van tractar en el debat de política 
general eren els que interessaven a la ciutadania, que va ser profitós i se'ls va convèncer. 
Per això només presenten tres propostes de resolució, que explica tot seguit. Pel que fa a 
la primera proposta explica que hi ha molts escriptors mallorquins amb suficient qualitat 
i en dóna una relació, que és important que els alumnes de l'illa estudiïn autors propis, ja 
que contribueix a fomentar l'estimació cap a la nostra llengua i per això es demana que 
els autors del 50% de lectures obligatòries a l'assignatura de llengua catalana siguin 
mallorquins, encara que s'avendran a transaccionar el tant per cent, sempre que es 
garanteixi la presència d'algun autor mallorquí. A la tercera proposta de resolució 
demana que l'inici d'emissions de la Ràdio i Televisió de Mallorca es faci en el termini 
de dos mesos. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que no té la mateixa percepció del nivell de 
satisfacció de la ciutadania respecte al debat de política general. Tot seguit es posiciona 
referent a les propostes de resolució. Pel que fa a la primera indica que el seu Grup no 
és partidari d'entrar al nivell de detall de recomanar als professors de Batxillerat quines 
són les lectures més adients perquè és una qüestió tècnica i, sense voler ferir, pot 
denotar provincianisme i dur a situacions absurdes i pensa que el Consell disposa 
d'altres mecanismes per fomentar la lectura d'autors mallorquins. Pel que fa a les altres 
propostes de resolució les considera correctes i les votaran a favor encara que la sorprèn 
una mica que a la segona s'insti al Departament de Territori a fer una acció que ja els 
correspon. 
 
La Sra. Canyelles (PSM) indica que està d'acord amb els arguments de la Sra. Tugores 
pel que fa a la primera proposta de resolució i, a més, explica que de la llistat d'autors 
que ha mencionat el Sr. Nadal gairebé la meitat són autors contemporanis i no és 
habitual que s'estudiïn ni tan sols a la universitat, que a Batxillerat ja són objecte 
d'estudi obligatori nombrosos autors mallorquins, i en dóna la relació, i que els alumnes 
han de fer quatre lectures obligatòries i tot plegat ja és una important càrrega lectiva. 
Així mateix considera que en democràcia hi ha llibertat de càtedra, per la qual cosa seria 
inacceptable i un mal precedent que els poders polítics diguessin als professors què han 
d'ensenyar. Pel que fa a la segona proposta assenyala que la votaran perquè és la 
mateixa que la proposta número catorze del seu Grup, per la qual cosa no comprèn com 
UM ha votat en contra. Pel que fa a la tercera indica que també votaran a favor i demana 
que s'especifiqui quants mesos són, ja que a la proposta està escrit deu mesos i el Sr. 
Nadal ha dit que eren dos. Des del Grup d'Unió Mallorquina aclareixen que són deu 
mesos. 
 
El Sr. Bonet (PSOE) comenta, a tall d'anècdota, que el Grup d'Unió Mallorquina hagi 
presentat les propostes en paper del Consell. Tot seguit considera que la primera 
proposta correspon a una polèmica molt puntual i no a un problema que afecti en 
profunditat a la societat mallorquina. Diu que el PSM ja s'ha referit als dos arguments 
fonamentals: la llibertat de càtedra i la càrrega lectiva. Donen suport a iniciatives de 
difusió dels autors mallorquins i creu que el Consell n'ha tingudes de lloables, però les 
autoritats competents en aquest cas són les educatives i les decisions s'han de prendre 
amb criteris filològics i no polítics. A més considera que, en democràcia, és poc estètic 
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que un òrgan polític vulgui pressionar a la Universitat. Per tot això, no votaran a favor 
d'aquests proposta. Pel que fa a la segona proposta, comenta que, malauradament, a 
aquesta legislatura el patrimoni ha esdevingut protagonista a tots els plens i que sembla 
que s'ha perdut el tradicional seny mallorquí i que és necessari ser exhaustiu en les 
declaracions de BIC i en el desplegament de les eines que es tenen en matèria de 
patrimoni. Per tot això votaran a favor. Pel que fa a la tercera proposta també votaran a 
favor amb l'esperança que es mantengui la unanimitat que fins ara ha aconseguit aquesta 
televisió. 
 
El Sr. Bosch (PP) anuncia que donaran total suport a la segona i tercera proposta. Pel 
que fa a la primera proposta desitja transaccionar-la de manera que es demani que entre 
les lectures obligatòries hi figurin autors mallorquins, sense fixar percentatges, tot i que 
estan d'acord amb els raonaments que en el curriculum d'aquest nivell ja hi ha autors 
mallorquins i que l'establiment d'aquells autors especialment significatius i que han de 
ser tenguts en compte a les proves d'accés a la universitat correspon a la coordinació 
entre la Universitat, la Conselleria i els departaments dels diferents centres d'educació 
secundària. Indica que en aquest cas val la pena expressar-se sobre el que es pensa 
respecte als autors mallorquins, però no fins el punt de determinar el percentatge 
preceptiu, i sempre respectant la llibertat de càtedra. 
 
El Sr. Nadal (UM) agraeix el suport a les propostes segona i tercera. Comunica al PP 
que accepta la transacció, de manera que la proposta quedaria redactada de la següent 
manera: "El Ple del Consell insta al Govern de les Illes Balears i la Universitat de les 
Illes a establir els mecanismes per tal que alguns dels llibres de lectura obligatòria que 
s'estableixin pels alumnes de llengua catalana siguin obra d'autors mallorquins que 
s'expressin en aquesta llengua". D'altra banda, considera que una institució com el 
Consell, que es pronuncia sobre temes diversos, també ho ha de fer sobre una qüestió 
tant important i sobre la que, a més, té competències, com la normalització lingüística. 
D'altra banda considera que la llengua catalana no està en perill i que el Consell fa coses 
molt positives en aquesta matèria, com han reconegut, fins i tot, els partits de l'oposició 
i considera que s'ha de seguir en aquesta línia. Diu a la Sra. Tugores que el sorprèn que 
consideri provincianisme el fet de proposar que els joves de l'illa coneguin i llegeixin 
autors mallorquins. Pel que fa a la llista que ha mencionat, indica que la majoria estan 
morts i no entén com es pot estudiar a un autor i no demanar que se'l llegeixi. Considera 
que, respectant la llibertat de càtedra i des d'una institució que té importants 
competències en matèria de cultura i de normalització lingüística i que representa a tota 
la ciutadania de Mallorca, s'ha de demanar que els professors de Batxillerat es 
replantegin la possibilitat que hi hagi autors mallorquins entre les lectures obligatòries 
perquè des de la seva lectura es fomenta el coneixement i s'incita a estimar la llengua 
des de la proximitat. Per tot això, afirma que Unió Mallorquina defensa aquesta moció 
com a postura política i accepta la transacció que ha proposat el Partit Popular. 
 
 
VOTACIÓ DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS 
D'UM. 
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"El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears i la Universitat de 
les Illes Balears a establir els mecanismes per tal que alguns dels llibres de lectura 
obligatòria que s’estableixin per als alumnes de Llengua i Literatura Catalana siguin 
obra d’autors mallorquins que s’expressin en aquesta llengua." 
 
S'aprova la proposta, en la nova redacció, per devuit vots a favor (PP, UM), vuit vots en 
contra (PSOE) i cinc abstencions (PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 
"El Ple del Consell de Mallorca insta a la Conselleria de Territori, a través de la 
Direcció Insular de Patrimoni, iniciï els tràmits oportuns, tal i com marca la Llei de 
Patrimoni, per redactar el Pla Insular de Gestió del Patrimoni Històric, Pla Bianual 
2006/2007, per tal de millorar la gestió de les tasques que durà endavant el Consell de 
Mallorca en la difusió, protecció i conservació del Patrimoni de Mallorca." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
"El Ple del Consell de Mallorca insta l’empresa pública Ràdio i Televisió de Mallorca 
SA a programar l’inici de les seves emissions en un termini no superior a deu mesos a 
patir de la data, sense que això suposi defugir dels seus criteris fundacionals en quant a 
eina de consolidació de la identitat de Mallorca i a la pluralitat en el seu funcionament" 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
PUNT  33.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEBAT SOBRE POLÍTICA 
GENERAL PSOE. 
 
Es dona compte de les següents propostes de resolució: 
 
"PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS EN 
L'ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP 

SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a portaveu del GRUP SOCIALISTA 

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

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca acorda que l'elaboració del Pla Estratègic de Subvencions es 
farà mitjançant la participació de tots els grups polítics, cercant el màxim consens" 
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"PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LA CONSTITUCIÓ IMMEDIATA DE LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA TERRITORIAL INSULAR. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP 

SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a portaveu del GRUP SOCIALISTA 

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

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca acorda convocar per a la seva constitució immediata la 
Comissió de Seguiment i Avaluació del Pla Territorial Insular, ja acordada pel Ple de la 
institució." 
 
 
"PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL PLA TERRITORIAL DE 
MALLORCA  EN RELACIÓ A L'ÚS D'HABITATGE A PREU TAXAT. 
 

 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP 

SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a portaveu del GRUP SOCIALISTA 

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

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca modificarà el Pla Territorial de Mallorca per introduir-hi 
vinculacions a l'ús d'habitatge a preu taxat en el creixement previst, així com en el sòl 
vacant.” 
 
 
"PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LA UBICACIÓ ALS TERRENYS DE SON DURETA DEL 
NOU HOSPITAL DE PALMA. 
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Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP 
SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA: 

 
ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a portaveu del GRUP SOCIALISTA 

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

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca insta el Govern de les illes Balears a mantenir el projecte de 
nou Hospital per Palma a l’ubicació consensuada anteriorment, devora l’actual hospital 
de Son Dureta, i a renunciar a la ubicació a La Real, per les evidents aventatges que té el 
manteniment del projecte original.” 
 
 
"PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LA TRAMITACIÓ D'UN CATÀLEG DE PATRIMONI DE LA 
CIUTAT DE PALMA. 

 
 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP 

SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a portaveu del GRUP SOCIALISTA 

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

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca acorda iniciar la tramitació d'un catàleg de patrimoni per tal de 
protegir els elements més destacats del patrimoni de la ciutat de Palma, amb la figura de 
protecció més escaient per a cada cas." 
 
 
 
"PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE L'INICI D'EXPEDIENT DE BIC DEL PASSEIG DES BORN, 
LA RAMBLA I LA PLAÇA JOSEP MARIA QUADRADO. 

 
 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP 

SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a portaveu del GRUP SOCIALISTA 

AL CONSELL DE MALLORCA, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat 
sobre política general del Consell de Mallorca, presenta per a debatre al proper Ple  la 
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següent 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca acorda iniciar l'expedient de BIC del Passeig des Born, La 
Rambla i la Plaça Josep Maria Quadrado de Palma, a més de tots aquells que així siguin 
considerats pels tècnics de patrimoni d'aquest Consell." 
 
 
"PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE DECLARACIÓ DEL CAS ANTIC DE PALMA COM A ÀREA 
ARQUEOLÒGICA. 

 
 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP 

SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a portaveu del GRUP SOCIALISTA 

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

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca cercarà les fórmules adients per tal de poder declarar el casc 
antic de Palma com a àrea arqueològica, a fi de protegir el llegat històric de la ciutat, i 
no permetre que aquest pateixi danys irreparables en funció de noves obres" 
 
 
"PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LA CREACIÓ URGENT D'UN CONSORCI PER AL 
TRACTAMENT DE RESIDUS AMB L'AJUNTAMENT DE PALMA. 

 
 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP 

SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a portaveu del GRUP SOCIALISTA 

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

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca insta la creació urgent d'un consorci o fórmula similar per al 
tractament de residus exclusivament amb l'ajuntament de Palma, per tal de possibilitar 
el seguiment i estricte compliment del Pla Director de Residus per part d'aquest 
Ajuntament" 
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"PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE L'ADOPCIÓ DE LES MESURES NECESSÀRIES RESPECTE 
A LA DECLARACIÓ DE RISC D'UN MENOR. 

 
 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP 

SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a portaveu del GRUP SOCIALISTA 

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

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca  arbitrarà les mesures necessàries a fi de que, entre la 
declaració de risc d'un  menor i l'adopció de les mesures pertinents per fer front a 
aquesta situació, no transcorrin més de 15 dies." 
 
 
"PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LA DISCRIMINACIÓ EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS DE 
LES ASSOCIACIONS DE TERCERA EDAT. 

 
 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP 

SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a portaveu del GRUP SOCIALISTA 

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

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
"El Consell de Mallorca  posarà en marxa les mesures necessàries per tal de subsanar la 
discriminació en matèria de subvencions entre les diferents associacions de 3ª edat".  
 
 
"PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LA GESTIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE JOVENTUT. 

 
 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP 

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

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca acorda que la gestió de les competències de joventut, si es 
reben durant aquesta legislatura, es farà a través de la Direcció Insular de Joventut ja 
existent" 
 
 
"PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE EL PROCÉS DE TRANSFERÈNCIA DE LES 
COMPETÈNCIES D’AGRICULTURA I TURISME. 

 
 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP 

SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a portaveu del GRUP SOCIALISTA 

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

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a iniciar el procés de 
transferència de les competències en matèria d’Agricultura i Turisme”.  
 
 
"PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ I 
PROMOCIÓ DEL TURISME. 

 
 
Es dóna compte de la següent proposta de resolució del GRUP 

SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA: 
 
ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a portaveu del GRUP SOCIALISTA 

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

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
“El Consell de Mallorca reclamarà al Govern de les Illes Balears les competències en 
matèria d'ordenació i promoció del turisme" 
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El Sr. Crespí (PSOE) comenta que les propostes de resolució que han presentat es poden 
agrupar en tres blocs. El primer afecta al Pla territorial: que es constitueixi la Comissió 
de Seguiment del Pla i que s'adoptin mesures en matèria d'habitatge. També hi ha un 
conjunt de propostes amb la intenció d'aconseguir una major protecció del patrimoni: 
una relacionada amb la protecció de la Real, l'elaboració d'un catàleg del casc antic de 
Palma, la declaració de BIC de les zones del Born i de la plaça Quadrado i la declaració 
del casc antic de Palma com a àrea arqueològica. Pensa que això permetria evitar algun 
dels problemes que s'ha tengut i disposar d'instruments jurídics. El segon bloc fa 
referència a temes socials i considera que, en certa manera, estan una mica en la línia de 
les propostes que ha presentat el Partit Popular. Comenta que el tema de menors és 
preocupant i que les actuacions han de ser immediates des del moment en què es detecta 
el problema. Una altra proposta fa referència al diferent tractament que reben diferents 
associacions de persones majors ja que pensa que totes haurien d'anar pel mateix camí. 
Així mateix demanen que el Pla estratègic de subvencions sigui debatut i consensuat i 
no només un annex a un document i sobre el qual no hi ha possibilitat de fer cap 
intervenció. Finalment comenta que en el tercer bloc es demana que el Consell es 
defineixi en el tema de transferència de competències. Respecte a les de Joventut, 
perquè creu que es faran en unes condicions amb les quals la presidenta sempre s'ha 
mostrat en contra. Respecte a les de Turisme i Agricultura demana que s'iniciïn per no 
ser menys que les altres illes. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que donaran suport a les propostes del PSOE, 
en alguns casos perquè estan en la línia de les que ha presentat el seu Grup i en els altres 
perquè considera que l'aprovació repercutirà en la millora del funcionament del Consell. 
Està d'acord en l'elaboració del Pla estratègic de subvencions, però també entén que si 
s'aplicàs del reglament ja existent es milloraria molt la transparència i ajudaria a evitar 
discriminacions. Pel que fa a la proposta que demana un consorci amb l'Ajuntament de 
Palma pel compliment del Pla de residus, espera que es refereix al Pla de l'any 2001. Pel 
que fa a les demandes de transferència comenta que és positiu si realment es volen 
exercir. Finalment, demana que concreti si el sòl vacant que es menciona a la proposta 
sobre habitatge taxat es refereix al sòl vacant que està consolidat com urbà. 
 
La Sra. Bujosa (PSM) indica que el seu Grup donarà suport a totes les propostes de 
resolució que presenta el PSOE perquè estan d'acord en totes i cada una d'elles i les 
enumera. 
 
El Sr. Munar (PP) explica que únicament votaran a favor la proposta en què es demana 
la constitució de la Comissió de Seguiment i Avaluació del Pla territorial, perquè el Ple 
ja ho va aprovar. Del bloc relacionat amb el Pla territorial indica que les competències 
en habitatge no són del Consell i que el problema de sòl ni l'ha generat ni el resoldrà el 
Pla territorial, respecte a les propostes de patrimoni assenyala que no votaran a favor 
perquè l'equip de govern està fent una bona tasca. Pel que fa a les subvencions a les 
federacions de persones majors observa que si votassin a favor suposaria que estan 
reconeixent que hi ha una injustícia, i no és així. Pel que fa al tema de menors considera 
que a vegades es necessita respectar determinats processos administratius i pensa que en 
el Consell aquest tema es du de manera ordenada i suficient. Pel que fa al tema de 
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residus creu que els grups grans haurien de presentar les propostes en l'àmbit que 
pertoca i creu que en aquest cas és l'ajuntament de Palma. Referent a les subvencions 
respon que el grup socialista no consensua tan sols el que hi ha en un conveni i per això 
creu que no tenen prou autoritat moral per defensar-ho. Pel que fa al tema de 
transferències, recorda que, en matèria de Joventut, ja van exposar quina era la seva 
postura i creuen que el model que proposen és l'adequat. I respecte a les altres que es 
demanen, assenyala que creuen que és bo no frisar. 
 
El Sr. Pascual (UM) diu que seran més generosos que el PP i que votaran a favor de 
dues propostes de resolució. Tot seguit explica quin serà el sentit del vot a cada una 
d'elles. Al Pla estratègic de subvencions votaran en contra, perquè ja està fet. A la 
constitució de la Comissió de Seguiment del PTM votaran a favor, perquè hi ha un 
acord plenari al respecte. Pel que fa a la resta de propostes relacionades amb el Pla 
territorial, votaran en contra: la del catàleg de patrimoni de Palma, perquè l'Ajuntament 
ja té aquest document; la sol·licitud de declaració de BIC de la zona del Born, Rambla i 
plaça Quadrado, encara que anuncia que el Departament de Patrimoni està estudiant la 
possibilitat de declarar BIC algun d'ells; a la declaració del casc antic de Palma com a 
àrea arqueològica perquè el conjunt històric ja és BIC. Pell que fa a forçar un conveni 
pel tractament de residus amb l'Ajuntament de Palma assenyala que hauria de ser amb 
EMAYA i a més hauria de ser fruit d'estudis i acords entre les parts i no creu que 
correspongui al Consell intentar forçar situacions. Pel que fa a les propostes 
relacionades amb menors i les subvencions a les federacions de persones majors votaran 
en contra ja que consideren que l'Institut fa la feina prou bé. Finalment comunica que 
votaran a favor de les transferències en matèria de Joventut, però en contra de les altres 
dues perquè les transferències ja estan pactades i no és convenient començar aquests 
processos a final de legislatura. 
 
El Sr. Crespí (PSOE) diu al Sr. Pascual que es refereixen al proper Pla estratègic de 
subvencions i que considera que és positiu que hi hagi una ampla majoria. Pel que fa al 
consorci en matèria de residus amb l'Ajuntament de Palma considera que s'ha d'instar a 
aquesta institució a complir amb el Pla de residus vigent i considera que sense la 
implicació d'aquest Ajuntament no es podran assolir els objectius que preveu, tant el Pla 
vigent com el que està pendent d'aprovació definitiva. Respecte al tema d'habitatge diu 
que encara que el Consell no tengui competències, si en té respecte a altres tramitacions 
que intervenen en el procés d'adquirir habitatges. Considera que l'equip de govern ja ha 
manifestat que és un tema que no els interessa en excés. 
 
El Sr. Crespí demana que el Sr. Pascual doni una resposta a la transacció sobre el Pla 
estratègic i el consorci amb l'Ajuntament de Palma. 
 
El Sr. Pascual reitera que el Pla ja està fet i que de cara al futur Pla, que ja segurament 
serà en el proper debat, ho estudiaran amb calma. 
 
El Sr. Crespí diu que accepta que es voti en contra, però que no el prenguin per allò que 
no és, perquè en el proper debat ja s'haurà aprovat el Pressupost i per tant el Pla. 
Demana que tengui la valentia de dir-li que no.  
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El Sr. Pascual puntualitza que parla com a representant del govern i no dirà que sí a cap 
de les dues coses. 
 
 
VOTACIÓ DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS 
SOCIALISTES. 
 
“El Consell de Mallorca acorda que l'elaboració del Pla Estratègic de Subvencions es 
farà mitjançant la participació de tots els grups polítics, cercant el màxim consens" 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
en contra (PP, UM). 
 
 
 
“El Consell de Mallorca acorda convocar per a la seva constitució immediata la 
Comissió de Seguiment i Avaluació del Pla Territorial Insular, ja acordada pel Ple de la 
institució." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
 
“El Consell de Mallorca modificarà el Pla Territorial de Mallorca per introduir-hi 
vinculacions a l'ús d'habitatge a preu taxat en el creixement previst, així com en el sòl 
vacant.” 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
en contra (PP, UM). 
 
 
“El Consell de Mallorca insta el Govern de les illes Balears a mantenir el projecte de 
nou Hospital per Palma a l’ubicació consensuada anteriorment, devora l’actual hospital 
de Son Dureta, i a renunciar a la ubicació a La Real, per les evidents aventatges que té el 
manteniment del projecte original.” 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
en contra (PP, UM). 
 
 
 
“El Consell de Mallorca acorda iniciar la tramitació d'un catàleg de patrimoni per tal de 
protegir els elements més destacats del patrimoni de la ciutat de Palma, amb la figura de 
protecció més escaient per a cada cas." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
en contra (PP, UM). 
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“El Consell de Mallorca acorda iniciar l'expedient de BIC del Passeig des Born, La 
Rambla i la Plaça Josep Maria Quadrado de Palma, a més de tots aquells que així siguin 
considerats pels tècnics de patrimoni d'aquest Consell." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
en contra (PP, UM). 
 
 
 
“El Consell de Mallorca cercarà les fórmules adients per tal de poder declarar el casc 
antic de Palma com a àrea arqueològica, a fi de protegir el llegat històric de la ciutat, i 
no permetre que aquest pateixi danys irreparables en funció de noves obres" 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
en contra (PP, UM). 
 
 
 
“El Consell de Mallorca insta la creació urgent d'un consorci o fórmula similar per al 
tractament de residus exclusivament amb l'ajuntament de Palma, per tal de possibilitar 
el seguiment i estricte compliment del Pla Director de Residus per part d'aquest 
Ajuntament" 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
en contra (PP, UM). 
 
 
 
“El Consell de Mallorca  arbitrarà les mesures necessàries a fi de que, entre la 
declaració de risc d'un  menor i l'adopció de les mesures pertinents per fer front a 
aquesta situació, no transcorrin més de 15 dies." 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
en contra (PP, UM). 
 
 
"El Consell de Mallorca  posarà en marxa les mesures necessàries per tal de subsanar la 
discriminació en matèria de subvencions entre les diferents associacions de 3ª edat".  
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
en contra (PP, UM). 
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“El Consell de Mallorca acorda que la gestió de les competències de joventut, si es 
reben durant aquesta legislatura, es farà a través de la Direcció Insular de Joventut ja 
existent" 
 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN, EU-Els Verds) i 
quinze en contra (PP). 
 
 
 
“El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a iniciar el procés de 
transferència de les competències en matèria d’Agricultura i Turisme”.  
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
en contra (PP, UM). 
 
 
“El Consell de Mallorca reclamarà al Govern de les Illes Balears les competències en 
matèria d'ordenació i promoció del turisme" 
 
Es rebutja la proposta per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
en contra (PP, UM). 
 
 
PUNT  34.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEBAT SOBRE POLÍTICA 
GENERAL PP. 
 

"FERNANDO RUBIO AGUILÓ, com a portaveu del Grup de Consellers del Partit 
Popular, i d'acord amb el que preveu l'article 71 d) del reglament orgànic del Consell de 
Mallorca, presenta les següents  

 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ: 

 1)     Àrea de Serveis Socials: Que des de s'Institut es doni suport a les persones 
discapacitades amb greus problemes de conducta i les seves famílies. 

 2)     Àrea d'Igualtat d'Oportunitats: Que s'Institut continuï amb la tasca de suport als 
cuidadors de persones depenents. 

 3)     Immigració: Que s'Institut estableixi vies de suport a les persones immigrades a 
Mallorca i promoure el co-desenvolupament. 

 4)     Àrea d'Esports: Que des de s'Institut s'augmenti el suport als esportistes que s'han 
de desplaçar a les altres illes per a participar en competicions oficials." 

  

El Sr. Veramendi (PP) diu que han presentat quatre propostes referides a les àrees de 
Serveis Socials, Igualtat d'Oportunitats, Immigració i Esports. Considera que són 
propostes amples i assumibles per tots els grups i les enumera donant exemples 
d'actuacions a cada una d'elles. 
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La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) es mostra sorpresa pel fet que les propostes de 
resolució únicament facin referència a l'Institut, encara que suposa que el pacte de 
govern vol dir no ficar-se en l'àrea de l'altra part. Anuncia que el seu Grup votarà a 
favor perquè són molt genèriques, es tracta de complir amb competències que té 
l'ISSEM i el seu Grup està a favor de tot allò que suposi millorar les polítiques socials. 
Pel que fa a la primera proposta considera que el suport hauria de ser per tots els 
discapacitats. Pel que fa a la tercera proposta pensa que s'hauria de concretar les vies de 
suport i explicar una mica més què s'entén per co-desenvolupament. Finalment 
assenyala que a la quarta proposta de resolució s'hauria d'especificar que es tracta de 
l'esport base, que és on el Consell té competència. 
 
El Sr. Alorda (PSM) indica que és fa difícil obviar el que considera anomalia 
institucional i que es palesa, entre altres coses, en el fet que el partit amb més 
representació únicament fa propostes referides a un organisme autònom, quan ell pensa 
que el PP té prou propostes per tots els temes. Tot seguit s'afegeix a la petició que 
s'expliqui què és el co-desenvolupament i expressa la seva alegria pel que el Consell no 
entregui tot el protagonisme a la Conselleria d'Immigració. Així mateix es mostra 
d'acord en què s'estimuli a l'Institut a fer més, perquè encara resta molta feina a fer en 
aquesta matèria. Finalment anuncia que votaran a favor de les propostes. 
 
La Sra. Rado (PSOE) diu que estan satisfets, una mica sorpresos i una mica preocupats. 
Satisfets perquè estan d'acord en les accions que es proposen. La sorpresa és perquè la 
presidenta en el debat havia explicat que totes les qüestions que afectaven als 
discapacitats estaven solucionades i perquè, atès que el Partit Popular governa en 
solitari a l'ISSEM, no veuen la necessitat que presentin propostes per fer les polítiques 
que han de fer. La preocupació esdevé, per tant, de la por que no s'estiguin duent a 
terme aquestes polítiques. De totes maneres anuncia que el seu Grup votarà a favor de 
les propostes de resolució com a mostra de generositat i talant. 
 
La Sra. Mulet (UM) comunica que el seu Grup donarà suport a les propostes perquè la 
tasca de l'Institut és continuadora de la que ha fet el Consell durant molt temps i a més 
en forma part. Pel que fa a la primera proposta considera que és important i espera que 
el Govern de les Illes i el de l'Estat arribin a un acord respecte a la nova Llei de 
dependència. Pel que fa a la tercera proposta recorda que el Consell i Unió Mallorquina 
van ser els primers en advertir que la immigració necessitava de la màxima atenció i de 
recursos i inversions. Pel que fa a la quarta proposta indica que el Govern de les Illes i 
el de l'Estat també tenen responsabilitats al respecte. Conclou mostrant l'esperança que 
aviat l'Estat s'adoni de la realitat insular per solucionar aquests problemes que tenen una 
base econòmica. 
 
El Sr. Veramendi (PP) inicia la intervenció observant que cada grup elegeix les 
propostes que considera oportunes i li sap greu que pensin que no tenen contingut quan 
ell ha posat prou exemples de cada una de les àrees. Respon a la Sra. Rosselló que pel 
que fa al tema dels discapacitats han volgut fer èmfasi en aquest col·lectiu perquè és el 
més desfavorit, però sense oblidar la resta de persones amb aquesta problemàtica. Pel 
que fa al tema de la immigració diu que han donat molts d'exemples i respecte a la 
quarta proposta diu que la resta de grups han entès que es parlava de l'esport base. 
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Recorda al Sr. Alorda que el PP és qui governa l'Institut i pel que fa al co-
desenvolupament es refereix a un desenvolupament global que s'ha de fer en 
col·laboració amb la Conselleria d'Immigració. Tot seguit es congratula que les 
propostes que presenten agradin a la Sra. Rado i li diu que no cal que doni més voltes al 
tema perquè totes les propostes es duran a terme. Finalment dóna les gràcies al grup 
d'Unió Mallorquina pel suport. 
 
 
VOTACIÓ DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS 
DEL PP. 
 

 "Àrea de Serveis Socials: Que des de s'Institut es doni suport a les persones 
discapacitades amb greus problemes de conducta i les seves famílies." 

S'aprova per unanimitat. 

 

 "Àrea d'Igualtat d'Oportunitats: Que s'Institut continuï amb la tasca de suport als 
cuidadors de persones depenents." 

S'aprova per unanimitat. 

 

"Immigració: Que s'Institut estableixi vies de suport a les persones immigrades a 
Mallorca i promoure el co-desenvolupament." 

S'aprova per unanimitat. 

 

"Àrea d'Esports: Que des de s'Institut s'augmenti el suport als esportistes que s'han de 
desplaçar a les altres illes per a participar en competicions oficials." 

S'aprova per unanimitat. 

 

  

MOCIONS. 
 
 
PUNT  35.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU-ELS VERDS 
REFERIDA A REESTRUCTURACIÓ DE LA PÀGINA WEB DEL CON SELL 
DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
El Consell de Mallorca té una pàgina web: www.conselldemallorca.net, pensada 
inicialment per donar informacions generals als ciutadans i 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. Rosselló (EU-Els Verds) dóna per entès que aquesta moció s'aprovarà per 
unanimitat, atès que s'ha acceptat una proposta de resolució que anava en aquesta línia. 
Explica que amb aquesta moció es pretenen dues coses: en primer lloc que la pàgina 
web sigui més representativa de la institució i es distingeixi entre l'equip de govern i els 
representants de la ciutadania elegits a les eleccions del 2003, com es fa a qualsevol 
ajuntament i institució; en segon lloc demanen que la pàgina web sigui més oberta i 
participativa, de manera que la ciutadania pugui saber quines són les funcions del 
Consell, pugui obtenir informació complementària de les actuacions que es duen a 
terme i que s'obri un fòrum de debat per facilitar la participació ciutadana en temes 
importants, com educació, urbanisme, carreteres, temes assistencials,... 
 
El Sr. Alorda (PSM) recorda que la moció també recull part d'una esmena que havia 
presentat el seu Grup a la moció sobre transparència. Considera que l'equip de govern 
vol monopolitzar fins i tot la imatge pública del Consell i en general s'està intentant 
convertir el Consell en el govern del Consell, oblidant la part representativa, que és la 
del Ple i els distints grups de consellers i que creu que això no es pot ignorar. Per tot 
això, pensa que és necessari l'aclariment que planteja el Grup d'EU-Els Verds a la 
moció. Finalitza la seva intervenció amb l'esperança que s'aprovi, com la proposta de 
resolució, i que la filosofia que inspira la moció sigui d'aplicació diària.  
 
El Sr. Bonet (PSOE) anuncia que el seu Grup donarà suport a aquesta moció perquè és 
de sentit comú. Recorda que el Consell és una Corporació Local que agafa 
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competències autonòmiques i com a tal corporació tots els grups en formen part i és 
lògic que tots estiguin representats a la pàgina web. Així mateix comenta que tant a la 
pàgina web del Parlament com a la de l'Ajuntament de Palma, per posar dos exemples 
diferents, hi ha un espai pels grups polítics representats. 
 
El Sr. Obrador (PP) indica que el Grup popular està totalment d'acord en què la pàgina 
web informi dels components del Ple, dels partits polítics i doni la màxima informació. 
Pensa que hi ha una diferència entre l'exposició de motius de la moció i la proposta de 
resolució que s'ha aprovat, en el sentit que la moció va més enllà. Diu que no està 
d'acord amb el que es diu a l'exposició de motius respecte a que sigui una escaparata, i a 
més considera que el fet que la ciutadania pugui entrar i donar la seva opinió vol dir un 
major pressupost. D'altra banda assenyala que hi ha un concurs per a una nova web, a la 
que creu s'informarà dels membres del Ple. Per tot això el seu Grup votarà en contra de 
la moció. 
 
El Sr. Flaquer (UM) explica que s'ha reestructurat i renovat la pàgina web, que es 
presentarà d'aquí a poques setmanes i que té més espai per tots els partits, com s'ha 
demanat a la proposta de resolució, és més oberta i té espais per a la participació 
ciutadana, de manera que s'obriran més les portes del Consell. D'altra banda no està 
d'acord en què l'actual pàgina web no doni informació als ciutadans i diu que el Grup 
EU-Els Verds pensa que les informacions que els interessa són les que interessen als 
ciutadans i considera una redacció desafortunada que es digui que és una escaparata de 
la presidenta i els consellers executius. Finalment comenta que a la moció no es demana 
el mateix que a la proposta de resolució i anuncia que votaran en contra perquè la 
pàgina web ha de servir, sobretot, per donar a conèixer les accions de govern del partit 
que governa el Consell. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) mostra la seva sorpresa que vegin tantes diferències 
entre la proposta de resolució i la moció. Suposa que el que realment no els ha agradat 
és el que el Sr. Flaquer ha qualificat com a redacció desafortunada i que ella considera 
que únicament reflecteix la realitat i el convida que miri aquesta pàgina i la compari 
amb la d'altres institucions i veurà que no hi ha un allau de fotografies dels càrrecs. 
Assenyala que l'acord que proposen va en la línia de la web que ha anunciat el Sr. 
Flaquer i prèviament ha comentat el representant del Partit Popular i de la que, observa, 
l'oposició no sabia res i no sap si primer es presentarà a la premsa i ells s'assabanteran 
pels mitjans. De totes maneres diu que ja els va bé que es reestructuri i el que demanen 
és que hi hagi una representativitat i en cap moment volen que es retiri a l'equip de 
govern, la tasca del qual considera que és important. D'altra banda també volen que hi 
hagi espai per a la participació ciutadana. No entén, per tant, on rau la diferència tan 
gran que veuen. Tot seguit respon al Sr. Flaquer que, certament el seu Grup no diu el 
que pot pensar el 100% dels ciutadans, però que l'equip de govern tampoc, perquè cada 
grup representa una part del que va votar la ciutadania i que aquests, si entren a la 
pàgina web d'una institució tenen dret a obtenir una informació bàsica. Tot seguit diu al 
representant del Partit Popular que la democràcia s'exerceix cada dia i no només quan es 
va a votar, que les institucions han de donar exemple i afavorir la participació i que la 
qüestió econòmica no en pot ser un impediment. Finalitza afirmant que esperaran a 
veure la nova pàgina web i si recull els aspectes que plantegen, i els reitera, estaran 
d'acord. 
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El Sr. Flaquer (UM) observa que entra la proposta de resolució i la moció veu 
diferències substancials, entre d'altres que li pareix que la moció està escrita en to de 
"catxondeo". Pensa que la nova pàgina web segurament no li agradarà perquè mai tindrà 
prou amb el que surti, encara que sortirà perquè tindran representativitat. Comenta que 
tenen l'obligació de donar a conèixer el que es fa i si surten moltes fotografies és perquè 
es fan moltes actuacions i indica que és el que es fa a totes les institucions. Explica que 
ha visitat moltes pàgines web i la del Consell no és tan diferent de la resta. Reitera que 
no poden votar a favor. 
 
Es rebutja la moció per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP, UM) 
 
 
PUNT  36.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE 
L'ALIENACIÓ DEL BÉ IMMOBLE DE CAN DOMENGE. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"El Butlletí oficial de dia 3 de gener de 2006 publica l'expedient número 62.05 el qual 
estableix el plec de condicions per a l’alienació del bé immoble anomenat Can 
Domenge de 52.262 m2. 
 
És incomprensible i injustificable que el plec de condicions no inclogui cap clàusula de 
caràcter social (ni reserva d’HPO, públic o privat, ni tenir present el preu de venda o les 
dotacions de la zona, ni cap altra) i gairebé només insisteixi en la qualitat de la 
construcció i rapidesa en la seva execució. En aquest sentit, ni tan sols valora gaire el 
preu ofertat, tot i que el de sortida, 29.326.755,00 euros, està molt per davall del preu de 
mercat. Tampoc el termini per presentar projectes o la composició de la Mesa de 
Contractació semblen encertats.  
 
El Consell necessita terrenys, de fet, paga diversos lloguers, i Televisió de Mallorca SA 
també necessita locals. 
 
La ciutat de Palma està mancada de sòl públic. De fet, el Ple de maig de 2005, 
l'Ajuntament va aprovar, per unanimitat, una proposta que instava al Consell de 
Mallorca a no treure a concurs el solar de Can Domenge i a iniciar les negociacions 
oportunes amb l'Ajuntament per tal de disposar del solar per a la construcció 
d'habitatges socials. A més, l’ajuntament preveu una reconversió a la zona de Camp 
Redó. 
 
També el Govern de les Illes Balears pot estar interessat en els terrenys. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del  PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca  proposa al Ple que adopti el següent: 
  
ACORD 
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Primer.- Suspendre la tramitació de la venda de Can Domenge i en cap cas adjudicar 
l’alienació en base al plec de condicions fet públic en el butlletí oficial de les Illes 
Balears de dia 3 de gener de 2006. 
 
Segon.- Avocar la delegació a la Presidència, aprovada al Ple de data 21.07.03, pel que 
fa a la tramitació d’aquest expedient." 
 
 
La Sra. presidenta comenta que aquesta moció i la següent són molts semblants i 
proposa unificar-les. 
 
El Sr. Alorda (PSM) considera que és més prudent mantenir-les separades. 
 
El Sr. Alorda (PSM) considera que la venda de Can Domenge tal i com està plantejada 
és un dels fets més escandalosos de la present legislatura i demana la suspensió de la 
tramitació. Assenyala que a la moció, per tal de facilitar el debat sobre els elements 
formals i les condicions del concurs, no han fet propostes respecte al destí dels terrenys. 
Tot seguit, i per abreujar la següent moció, explica que estan a favor que hi hagi un 
tractament social per aquests terrenys i que hauria estat preferible que el Consell, 
mitjançant l'Institut, es posàs al davant i es fessin edificis destinats a lloguer de gent 
necessitada. D'aquesta manera s'hauria mantingut la titularitat. Indica que, ja que el 
Consell no vol agafar la iniciativa, hauria estat positiu que es negociàs amb l'IBAVI i/o 
el Patronat de la Vivenda de Palma, que diuen que necessiten terrenys i volen fer 
habitatge social (HPO). Observa, al respecte, que si avui el PP vota en contra d'aquesta 
moció haurà de pensar que aquestes intencions són falses, perquè el Consell té terrenys, 
l'Ajuntament de Palma els ha demanat i seria incomprensible que el Grup popular 
desautoritzàs a la batlessa Cirer i un acord que va prendre el Ple de l'Ajuntament. 
Explica que també els semblaria bé que es posassin condicions a la venda, de manera 
que es taxàs el preu i es fes un HPO privat, però ja sap que UM està en contra, com ha 
demostrat en reiterades ocasions. Al respecte considera que hi ha hagut declaracions 
insultants i que caldria disculpar-se. També considera que hi ha hagut un element de 
prevenció, de caràcter estètic, contra l'habitatge social i recorda que Gaudí, apart de 
treballar pel comte de Güell, també va fer cooperativisme, i que durant tot el segle XX 
els arquitectes més importants van fer habitatge social fet amb sensibilitat i valor afegit 
estètic. Si no volen fer res de tot això assenyala que encara hi ha una altra opció: fer una 
ART a la zona del Camp Redó. 
 
De totes maneres, assenyala, que sobretot vol parlar del tema del concurs. Considera 
que és absurd vendre 50.000m2 per 30 milions d'euros i recorda que la Diputació va 
comprar aquests terrenys amb vocació social i que és incomprensible que ara es venguin 
sense treure cap profit econòmic o social. Assenyala que la major part dels punts es 
donen per un projecte que s'ha de fer en quinze dies i durant els dies de Nadal, però en 
el tribunal que ha de fer la valoració únicament hi ha un tècnic; que es donen vint punts 
si es baixen els terminis d'execució i únicament quinze punts pel preu, sense que es 
premiï l'oferta d'un preu major. Demana a quin interès correspon tot això, perquè 
l'interès social no hi és. 
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Observa que ara s'estan negociant qüestions, que pareixen interessants, amb el Col·legi 
d'Arquitectes, que sembla que també hi ha una entesa amb el PSOE, però que les 
condicions del concurs, aparegudes en el BOIB, segueixen essent les mateixes, 
exceptuant que es tenen quinze dies més. Observa que als promotors no se'ls ha 
d'advertir amb telefonades, sinó que han de llegir els diaris oficials i que si es volen 
canviar les condicions el que correspon és suspendre la tramitació i canviar-les 
oficialment. Finalment anuncia que la resta de coses que té a dir les reserva pel torn de 
les rèpliques o per a l'altra moció perquè creu que val la pena aclarir en quin punt es 
troben, ja que dels mitjans de comunicació es desprèn que hi ha canvis, que, d'altra 
banda, el seu Grup desconeix. Si no és així afirma que seguiran insistint per tal que es 
faci un conveni amb l'IBAVI o amb qui sigui, però que de cap manera accepten que es 
vengui el solar amb les condicions d'aquest concurs que, reitera, és un escàndol. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) anuncia que la postura del seu Grup serà la mateixa per 
a les dues mocions ja que entenen que van en la mateixa línia, encara que les propostes 
d'acord siguin diferents. Recorda que el seu Grup va proposar que el Consell iniciés 
converses amb altres institucions per destinar una part del solar a habitatge social o de 
preu taxat. Considera que els HPO no tenen perquè significar una degradació de 
l'entorn, i assenyala que hi ha prou exemples, i a més, pensa que són necessaris tenint en 
compte els preus de Palma i de l'illa i que l'habitatge és el primer problema dels 
habitants de Mallorca. Així mateix creu que el fet de no afrontar de cara aquest 
problema demostra molt poca sensibilitat per part d'un govern que diu que convenç als 
ciutadans. 
 
Tot seguit, indica que a la concreció del plec de condicions, que es va aprovar per 
decret, hi ha altres temes molt preocupants. En primer lloc, que s'opti per la figura del 
concurs i no de la subhasta, com estableix el Reglament de béns de les administracions 
locals i assenyala que per fer-ho s'ha aprofitat una disposició de la Llei 
d'acompanyament dels pressuposts de la Comunitat Autònoma del 2005, que obre la 
porta a fer-ho per concurs o per subhasta, i amb una interpretació jurídica i un informe 
jurídic que ho justifica. En segon lloc, observa que en el concurs s'atorguen molt de 
punts al projecte tècnic ja que es diu que es valora la resolució arquitectònica perquè es 
vol una zona emblemàtica, però no hi ha cap equip que avaluï el projecte, a no ser que, 
com s'ha comentat en els mitjans de comunicació, s'hagi arribat a algun acord, que 
l'oposició desconegui, amb el Col·legi d'Arquitectes. A més, observa que la situació 
s'agreuja perquè només es deixen quinze dies per elaborar-lo, quan l'habitual és que per 
un projecte arquitectònic es concedeixin de tres a sis mesos. A continuació explica que 
es fixa un preu màxim pel solar, a partir d'un informe tècnic que fa una valoració del 
que serien totes les despeses i calcula quin hauria de ser el rendiment empresarial. Pensa 
que és curiós i que deuen ser coincidències estranyes que el preu màxim de venda 
estigui per sota de la quantitat que obligaria a que l'acord s'hagués de prendre pel Ple, a 
que s'hagués de demanar autorització a la Comunitat Autònoma i a que s'hagués de 
publicar l'anunci al Butlletí de la Comunitat Europea. Finalment, indica que, a partir 
d'altres informes tècnics qualificats que ha demanat el seu Grup, fent la mateixa 
avaluació, el preu de solar se situa molt per damunt de la quantitat que s'estableix, 
perquè a més del rendiment dels pisos s'ha de tenir en compte el rendiment dels 
aparcaments. Conclou la intervenció afirmant que s'està parlant d'un solar per un preu 
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importantíssim, d'una deficiència d'habitatge social, d'una oportunitat per resoldre-la i 
d'una voluntat de no fer-ho. 
 
El Sr. Crespí (PSOE) indica que li pareix bé que les mocions es tractin per separat, 
perquè encara que tracten del mateix tema ho fan de manera diferent. Explica que el seu 
Grup davant la situació d'alienació d'un bé per construir habitatge ha optat prioritzar el 
que es volia aconseguir per sobre la forma, perquè el Consell, encara que no tengui les 
competències en habitatge hi pot incidir perquè té un solar i podia fer els habitatges que 
considerés convenient. Van posar aquesta qüestió sobre la taula amb la voluntat 
d'arribar a un acord. Assenyala que el Sr. Alorda s'ha assabentat pels mitjans de 
comunicació de determinades coses. Diu que la seva moció està viva i que a bon 
entenedor poques paraules basten. Pel que fa a aquesta moció, observa que no és el que 
haurien proposat, però que, tal i com estan les coses, donaran suport a la proposta, 
perquè si bé no és allò que haurien volgut posar damunt la taula per iniciar un procés, 
tampoc hi ha cap raó per no creure que el que es proposa no sigui una altra solució per 
obrir un procés que permeti arribar allà on volen arribar. 
 
El Sr. Puche (PP) suposa que a la moció es volia parlar d'alienació i no d'alineació, com 
apareix en el títol i contingut. Recorda que a la Comissió Informativa el seu Grup va 
votar a favor del plec de condicions, i que per mantenir la coherència, votaran en contra 
de la moció. 
 
El Sr. Vicens (UM) indica que el concurs és per la venda d'un solar, no per la 
construcció d'un edifici singular on la única cosa que interessa és el projecte, encara que 
si participa un arquitecte de prestigi tindrà tota la puntuació que permet el plec, perquè 
canvia molt la manera d'analitzar-ho. Pel que fa al preu assenyala que és producte de la 
taxació d'un funcionari antic i de comprovada transparència i que s'ha fet amb un 
protocol administratiu establert i diu que ja està bé de posar en dubte l'honorabilitat de 
la gent i que si volen acusin als polítics, però que deixin estar als funcionaris. 
Assenyala, així mateix, que, apart del projecte, hi ha molts altres temes que es valoren, 
entre ells el termini d'execució i que si ho han fet així és perquè, a més de vendre el 
solar, volen que acabat en un termini de temps raonable. D'altra banda diu que se'ls 
acusa que no hi ha transparència i que s'ha fet amb molta pressa. Recorda que la primera 
vegada que es va parlar de la venda va ser el passat mes de maig, quan es va aprovar la 
segregació del solar, que en els pressuposts ja es valorava el solar i que hi ha hagut tota 
la tramitació administrativa i totes les publicacions pertinents. Així mateix observa que 
hi ha hagut una certa polèmica amb el termini de presentació dels projectes i s'ha 
duplicat. També s'ha parlat amb el Col·legi d'Arquitectes i s'ha arribat a un acord perquè 
puguin valorar i puntuar el projecte i reitera que no volen construir un edifici singular, 
sinó que volen vendre un solar i que no s'hi facin determinats desastres que puguin 
imfravalorar tot l'entorn. 
 
Diu al Sr. Alorda que no sap si participarà algun arquitecte famós, però vol pensar que 
seran persones qualificades i potser n'hi participarà algun que hagi guanyat algun premi. 
Pel que fa al tipus d'habitatge informa que no han determinat res perquè el que es vol es 
vendre un solar. 
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Respon a la Sra. Tugores que ja han parlat de si subhasta o concurs, perquè el que volen 
és assegurar una execució ràpida. Pel que fa a la qüestió de la taxació reitera la plena 
confiança en el funcionari que l'ha feta. 
 
Diu al Sr. Crespí que qui té el solar fa habitatges si vol, que ho haurien pogut fer, però 
que com que el Consell vol ser escrupulós amb les competències fa el concurs per 
vendre el solar, encara que volen que el projecte valori l'entorn i que es facin uns 
edificis dels que es puguin sentir orgullosos en un futur. 
 
Intervé el Sr. Alorda (PSM). Observa que afortunadament hi ha dues mocions perquè el 
tema dóna prou. En primer lloc respon a l'equip de govern que estan fent una promoció i 
no la venda d'un solar, perquè el preu de venda només es valora amb quinze punts i està 
taxat per alt i el que es valora a les bases són condicions arquitectòniques i 
constructives: seixanta punts pel projecte, vint punts pel termini, cinc punts per tal que 
la constructora sigui promotora, la norma ISO 9001.... Demana que, com a mínim, no 
embulli dient que només volen vendre un solar. A més indica al Sr. Vicens i al Sr. 
Nadal caracteritzen aquesta promoció amb les mencions a Gaudí i amb que no s'han de 
fer segons quines coses. Pensa que això denota uns prejudicis inacceptables vers la 
política social i puntualitza que molta gent es va beneficiar de l'habitatge social 
d'iniciativa privada que es va fer en les dècades del 70, 80 i 90. 
 
D'altra banda demana al Sr. Vicens que no torni utilitzar als funcionaris com escuts 
humans, ho qualifica de mal gust i afirma que no hi ha cap funcionari que hagi signat 
que el preu taxat ha de ser el màxim. Assenyala que pel despatx del Sr. Nadal han passat 
com a vuit promotors. Així mateix observa que ell mai ha dit que quedarà desert i està 
segur que hi haurà participació perquè és un caramel i hi ha gent que ja tenia el projecte 
fet.  
 
Diu al Sr. Crespí que no es poden arreglar les coses fora de les bases oficials, i demana 
què passa si avui es decideix que hi ha d'haver habitatge social i com s'assabenta als que 
han pres part en el concurs, si no està publicat. Pensa que això amb una venda de 30 
milions d'euros és molt poc seriós i per tant s'ha de caracteritzar des d'un principi i s'ha 
de fer saber. 
 
Respecte al preu, diu que el solar val com a mínim el doble i l'aconseguiria a qualsevol 
subhasta. Demana que el tema es deixi sobre la taula, que s'aturi el concurs i que es 
valori de nou perquè sap que el preu d'aquest solar aniria molt amunt i més sense tenir 
càrregues socials. 
 
Diu al Grup popular que és lamentable que únicament s'hagin fixat en l'error 
d'escriptura de la paraula. Els demana que, si és cert que la batlessa de Palma i la 
consellera d'Obres Públiques cerquen solars per HPO, votin a favor de la moció. En cas 
contrari pensa que estan enganant a la gent. 
 
Finalment demana que se suspengui la tramitació i que es doni un altre caire al concurs. 
 
Intervé la Sra. Tugores. Considera que és una forma molt peculiar de vendre un solar, 
perquè dels 100 punts possibles, només quinze són pel preu i la resta per un projecte 
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tècnic que està molt poc definit. Coincideix amb el Sr. Alorda en què no es poden 
introduir canvis en el plec de condicions sense publicar-ho en el BOIB i a més considera 
que Unió Mallorquina, sempre preocupada amb la seguretat jurídica no ho faria mai. 
Pensa que és raonable aturar el procediment i modificar-lo en la línia d'afavorir 
l'habitatge social i, fins i tot, obrir la possibilitat de fixar un preu màxim de venda pels 
habitatges, com s'ha fet a altres iniciatives. 
 
D'altra banda, diu que respecta als funcionaris que han fet els diversos informes tècnics, 
però que això no significa que les coses es puguin abordar de maneres diverses i que 
una cosa és valorar el preu aproximat del solar i l'altra és fixar el preu màxim que es vol 
que es pagui pel solar, la qual cosa considera que és absurda i intolerable. Assenyala 
que el seu Grup no desconfia dels funcionaris, sinó dels gestors, perquè diu que la 
concreció del plec de les clàusules és una decisió política. Per tant pensen que és 
necessari que es paralitzi el concurs i es reconsideri. Finalment explica que el seu Grup 
ha fet un càlcul aproximat del possible volum de negoci i amb un cost de 90 milions 
d'euros es pot treure un possible benefici, tirant per baix, de 127 milions d'euros, la qual 
cosa suposa un 47% sobre la inversió feta. Pensa que l'Administració no pot deixar 
perdre aquesta oportunitat de promoure habitatges socials i en darrer extrem no es pot 
permetre perdre la gran quantitat de doblers que suposa. 
 
Intervé el Sr. Crespí. Diu al Sr. Vicens que si ell tingués un solar per vendre, no deixaria 
que ho fes el Sr. Vicens. Assenyala que quan algú ven alguna cosa ho fa per aconseguir 
una quantitat acceptable. No dubta que s'ha fet una taxació, però assenyala que 
habitualment la taxació és el preu mínim, no el màxim. Precisa que no fan una venda, 
fan una altra cosa, que no aclareixen què és i afirma que quan es fa una altra cosa que no 
es defineix, la ciutadania tendeix a sospitar i tenir mals pensaments. Pel que fa al temps, 
està d'acord en què es va començar a parlar el mes de maig, però quan es va segregar no 
era amb la intenció de vendre el solar i recorda que es va afirmar que es tindria en 
compta l'opinió de l'oposició "perquè qualque vegada té bones idees", però sembla que 
fins ara aquestes idees no han rebut l'atenció suficient per part del govern. Finalitza 
observant que l'equip de govern no ho ha fet bé i ara no ho volen reconèixer i creu que 
veuran allò de que "lo que mal empieza, mal acaba". 
 
Intervé el Sr. Vicens. Diu que no tornarà parlar del tema de subhasta o concurs. Indica 
que hi ha hagut altres circumstàncies que han prioritzat, com l'execució ràpida i el 
projecte, perquè volien que fos atractiu, que es valorés l'entorn i s'adequés al Pla 
territorial. Diu a la Sra. Tugores que s'alegra que s'adoni que la defensa de la seguretat 
jurídica és positiva per a la societat i li assegura que no faran cap modificació que hi 
vagi en contra. 
 
Respon al Sr. Alorda que el tema dels quinze dies està resolt, que es va parlar amb el 
Col·legi d'Arquitectes perquè consideraren que era l'adient i que aquests no van 
comentar res respecte al valor del solar. 
 
Es rebutja la moció per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit en 
contra (PP, UM). 
 
 



 89

PUNT  37.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE EL 
PROJECTE TÈCNIC DE LA FINCA CAN DOMENGE. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 

"ANTECEDENTS: 

Atès que el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la 
alienació de la finca Can Domenge es valora de manera preponderant el projecte 
tècnic. 

Atès que això significa clarament la importància que dona aquesta institució a 
l'esmentat projecte, en la qual cosa coincideix plenament el Grup Socialista, donada 
l'envergadura de l'obra, i considerant que podria esser una mostra d'arquitectura 
emblemàtica a la nostra ciutat. 

Atès que en el plec de condicions no existeixen criteris pels quals s'han de regir els 
redactors del projecte, la "bondat" del mateix queda sotmesa a la subjectivitat dels 
membres de la comissió que l'avaluï. 

Atès que a la mesa de contractació només hi figura un arquitecte o persona en qui 
delegui, la qual cosa, sense entrar en la capacitat de l'únic membre tècnic de la 
comissió, no sembla suficient per garantir l'objectivitat de la puntuació en aquest 
aspecte. 

Atès que no seria contradictori, en el plec de condicions, que la comissió per 
concedir la puntuació al projecte arquitectònic fos assessorada per tècnics 
competents. 

Atès que el Col·legi Oficial d'Arquitectes és l'entitat idònia per procedir a 
l'esmentat assessorament. 

El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel seu debat 
al proper Ple de la institució la següent MOCIÓ: 

El Consell de Mallorca modificarà l'actual projecte tècnic de la finca Can 
Domenge  tenint en compte els següents aspectes: 

-El 50% del total dels habitatges edificats tendran la consideració d'habitatge 
públic. A tal efecte, el Consell de Mallorca negociarà amb l'Ajuntament de Palma 
les condicions idònies de l'acord. 

-La Mesa de Contractació, a l'hora de procedir a la puntuació del projecte tècnic de 
la finca Can Domenge, sol·licitarà al Col·legi Oficial d'Arquitectes que, mitjançant 
una comissió creada a tal efecte, procedeixi a l'avaluació de l'esmentat projecte." 

 
El Sr. Crespí (PSOE) comenta que encara que sigui una altra moció no es pot ignorar el 
que s'ha dit fins ara, però s'han de tenir en compte que es demanen coses diferents. 
Recorda que el seu Grup deixava decidir a la institució la fórmula jurídico-
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administrativa que consideràs adequada, perquè és una qüestió tècnica i el Consell té 
tècnics suficients i prou capacitats. Ells manifesten una postura política davant 
l'alienació del bé del Consell, ja que no volien una venda qualsevol, indica que el senyor 
Vicens s'ha ratificat en què no només era una venda i que el PSOE volia aprofitar aquest 
"no només" per fer política d'habitatge, front a una venda amb arquitectura que 
semblava lligada al criteri subjectiu d'un únic arquitecte. Assenyala que sembla que 
s'han establert converses per a què hi hagi una comissió de valoració, no ho veuen 
malament, però ells volien arribar a un acord pel qual la vivenda social tingués una 
presència, i està d'acord en què hi ha arquitectes de renom que fan habitatge social de 
qualitat, perquè els guetos no són per qui hi viu, sinó per com hi viu. Observa que aquí 
es pot fer habitatge de qualitat a un preu raonable i més amb una operació on es mescla 
la promoció lliure i la promoció privada, on el promotor pot equilibrar uns beneficis i 
donar una solució arquitectònica òptima. Ell pensava que això hauria estat possible, 
encara que ara no ho té tant clar. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) reitera que per introduir aquestes modificacions és 
necessari modificar el plec de condicions. Pensa que és positiu i que ja que el Consell 
decideix que no vol guanyar més de 30 milions d'euros aquesta manca d'ingressos 
hauria de repercutir en els preus dels habitatges que es construeixin. Estan d'acord amb 
la proposta del grup socialista, però creuen que sense aturar el procediment i modificar 
el plec, és difícil d'aplicar. D'altra banda indica que ignoren si el PSOE ha tingut 
converses amb Unió Mallorquina i si els ha dit que això era possible. Assenyala que és 
positiu que hi hagi un equip tècnic per avaluar el projecte que, segons s'han assabentat 
pels mitjans de comunicació, estarà compost per un membre designat pel Col·legi 
d'Arquitectes, dos membres de reconegut prestigi i un tècnic designat pel Consell. Però 
considera que seria encara més positiu si a les bases apareguessin especificades coses un 
poc més concretes, perquè a l'hora de valorar els projectes amb les bases que actualment 
hi ha pot ser difícil, en canvi per la part econòmica no hi ha problemes. Reitera que és 
positiu que els arquitectes puguin dir la seva, però és una mala solució perquè hi ha un 
mal plantejament de la suposada venda. 
 
El Sr. Alorda (PSM) indica que ja han dit que estan d'acord en el fons del que proposa el 
PSOE, però considera que, per seguretat jurídica, és delicat fer modificacions sense 
suspendre el procediment o que la mesa tengui en compte acords del Consell que els 
interessats ignoraven en el moment de presentar les propostes. De la mateixa manera 
considera que la valoració que farà el Col·legi d'Arquitectes també entra per la porta 
falsa, tot i que s'alegra que participi. Diu a l'equip de govern que si els preocupa la 
qualitat hi ha altres maneres d'intervenir, per exemple mitjançant una ART a la zona del 
Camp Redó i indica que realment no volen qualitat sinó una altra cosa que considera 
que és groller dir en el Ple. 
 
D'altra banda, afirma que el PSM no vol que el solar es vengui per més de 30 milions, 
però sí que es posin càrregues socials i que el contrari és inacceptable. Demana al PP 
que rompi el silenci i que es pronunciï, encara que només sigui per defensar l'operació. 
Finalment, i recordant l'error ortogràfic que indicava el PP a l'anterior moció, diu que hi 
ha un altre error, perquè és el Cas Domenge i no Can Domenge i el qualifica d'autèntic 
escàndol. 
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El Sr. Rubio (PP) comenta que a la moció hi ha una errada que fa impossible arribar a 
qualsevol acord, ja que es diu que es modificarà el projecte tècnic i assenyala que aquest 
no existeix i per tant és impossible arribar a acords amb una cosa que no existeix. 
D'altra banda vol fixar posicions en la línia de l'anterior intervenció. Recorda que a la 
Junta de Portaveus es va dir que s'aglutinarien les dues mocions en un sol debat i per 
tant considera que és repetir qüestions que ja han estat tractades. Indica que pot ser molt 
interessant negociar amb altres institucions com insta el PSOE, però no només amb el 
que ells vulguin, sinó en tots els casos i recorda que el ministre Bono no va negociar 
amb l'Ajuntament de Palma. 
 
El Sr. Nadal (UM) diu que en acabar contaran, perquè s'estan fent moltes afirmacions de 
coses que es desconeix com acabaran i demana respecte pels particulars que es 
presentaran perquè potser que hi haurà projectes de qualitat. 
 
Explica que des de l'equip de govern s'ha afrontat l'expedient amb la voluntat d'arribar a 
acords i solucions i recorda que quan es va expressar que el termini era massa breu no hi 
va haver el menor inconvenient en ampliar-lo i que si no hi ha concurrència, ja s'ha 
previst que pot quedar desert. També indica que quan es va dir que no hi havia valoració 
per part dels arquitectes es va arribar a un acord amb el Col·legi d'Arquitectes per tal 
que l'informe sobre els projectes es fes amb la màxima transparència i amb la màxima 
garantia i observa que els arquitectes consideren que l'acord al que s'ha arribat és un bon 
sistema per jutjar les parts tècniques de l'expedient. Creu que només amb això la meitat 
de la moció deixa de tenir raó de ser. 
 
Agraeix al Sr. Alorda que no hagi volgut tractar les dues mocions conjuntament perquè 
pensa que es plantegen dues coses distintes i el segon aspecte de la moció del Grup 
socialista no té raó de ser perquè ja està solucionat, i per tant no té sentit votar a favor, 
perquè ja està garantit.  
 
Explica que el Consell amb aquest concurs vol vendre el solar i posar habitatges a 
disposició de la ciutadania i que per evitar que s'especuli amb el sòl es valora un termini 
d'execució breu. Diu que també es vol aconseguir que el que s'edifiqui allà sigui motiu 
d'orgull per la ciutat i l'illa. Per aquestes raons s'ha optat pel concurs. Pel que fa al preu 
considera que no és baix, encara que diu que és evident que amb una subhasta s'hauria 
tret més. Demana que no es prejutgin els resultats i si no es presenta ningú o el projecte 
no és de qualitat suficient el plec de clàusules deixa la possibilitat de deixar-lo desert. 
Finalment diu que quan sentia al Sr. Alorda, pensava que tot allò que els acusava que no 
volien fer, realment és el que volen dur a terme. 
 
Tot seguit comenta que ha sentit com els grups expressaven coses distintes i que en el 
solar es poden fer habitatges d'unes característiques determinades, com estableix el Pla 
territorial i el Pla General d'Ordenació Urbana de Palma (PGOU), encara que hi pot 
haver un component de creació arquitectònica, que és el que desitja el Consell. 
 
Diu al Sr. Alorda que utilitza arguments antagònics, perquè per una banda demana que 
es faci una subhasta per obtenir el màxim de doblers i per l'altra demana que es facin 
convenis per aconseguir un determinat tipus d'habitatges. No vol valorar altres 
experiències arquitectòniques, però sap que hi ha zones on l'Ajuntament s'ha plantejat 
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fer reconversions, fins i tot ha tret a concurs la reconversió d'aquella zona i ha quedat 
desert. Creu que és una bona iniciativa i el Consell no els ha dit com ho havia de fer 
perquè són les seves competències, però que des del Consell estan disposats a 
col·laborar. 
 
Diu al Sr. Crespí que els ciutadans de les barriades del Camp Redó tenen dret a uns 
habitatges dignes i dels que se sentin orgullosos i que és el que volen pel solar. 
 
D'altra banda indica que ell plantejaria arribar a acords amb aquesta moció, tant amb el 
PSOE com amb el PP, i que amb els altres grups saps que li costaria més, però que en 
aquest cas suposaria un problema, com bé ha dit la Sra. Tugores, perquè ja s'ha 
presentat un projecte i ara modificar l'expedient suposaria perjudicar els drets d'aquest o 
dels altres que ja hi hagin fet feina. Considera que s'ha d'esperar a que acabi el termini, 
valorar amb els arquitectes que es designin les qualitats dels projectes i si no hi ha 
concurrència o la qualitat és insuficient, quedarà desert. Demana al Sr. Crespí que retiri 
la moció i pensa que es poden arribar a acords durant el transcurs de l'expedient de 
contractació. Finalment diu que a l'expedient no es prohibeix que es presentin habitatges 
de protecció social, encara que ell prefereix anomenar-los habitatges per a joves a preu 
taxat, i pensa que seria una condició acceptable, però que a aquestes altures no es pot 
canviar el plec de condicions per incloure-ho. 
 
El Sr. Crespí (PSOE) comenta que li agradaria saber perquè parlen del Pla territorial en 
relació a aquest solar, en tot cas considera que s'ha de parlar del PGOU de Palma. 
 
Respon al Sr. Rubio que ha anat bé el petit error per no entrar a fons en el debat. 
Reconeix que el Sr. Bono podria haver parlat amb l'Ajuntament, però ell no és el 
ministre i aquest inclou el 50% d'habitatge social. Ell vol habitatge social o habitatge 
per a joves a preu taxat o com se li vulgui dir, perquè vol que la gent, a més de sentir-se 
orgullosa de les cases, hi pugui viure. 
 
Demana al Sr. Nadal si es creu el que diu i considera que s'hi presentarà molta gent, 
perquè la plusvàlua que generarà el solar se la quedarà el promotor i que suposa que el 
Sr. Nadal no creu que per què el solar sigui barat els pisos també ho seran i que el plec 
no parla de res de tot això, i que si volien que fos així, s'havia d'haver posat. Assenyala 
que el plec com a mínim està mal fet i que ells ho saben, i que si és així es rectifica i no 
passar res.  
 
Considera que està clar que el tema de l'habitatge social no els agrada. Indica que la 
comissió no té cap element per jutjar i que segurament guanyarà un projecte hermòs, 
però que pot ser de moltes maneres i creu que allà hi haurà habitatges d'alt estànding i si 
és el que volen, ho han de dir. Pensa que els beneficiaris de vendre aquest solar a baix 
preu haurien de ser els habitants de Mallorca, que de manera indirecta són els 
propietaris del solar i s'hauria de dir. 
 
D'altra banda comenta que frisen molt, però creu que serà un tema que durarà molt de 
temps. Explica que el termini d'execució és comptador a partir de l'obtenció de llicència 
de l'Ajuntament de Palma i demana si sap el temps que estaran a obtenir la llicència i a 
veure si el Sr. Veramendi és capaç de fer-li una oferta i indica que anant bé s'estarà molt 



 93

de temps a obtenir la llicència i recorda el cas del Teatre Principal. Per això assenyala 
que no passa res si es paralitza quinze dies per fer correccions i tanmateix no seran ells 
qui inauguraran aquests habitatges. A més diu que si s'aprova la Llei del sòl, 
l'Ajuntament no podrà donar llicència si no duu el 25% d'HPO, s'haurà de modificar el 
projecte i tornar passar per l'Ajuntament. Observa que en el seu Grup són conscients que 
si es modifiquen les bases s'haurà de paralitzar el concurs, però no ho van voler posar 
per no introduir un element de crispació i recorda que hi ha molts antecedents en què 
l'Administració anul·la concursos i en tornen treure i que el Dret administratiu ho 
permet. Ara bé, diu que si algú no vol arribar, qualsevol argument és bo i ironitza dient 
que fins i tot el que exposat el Sr. Rubio. Finalitza dient al Sr. Nadal que ell continua 
estant allà mateix que els altres dies i si s'ha de canviar res es canvia, però que ells no 
retiren la moció, perquè vol que quedi constància que UM no està d'acord. Si en el 
proper Ple presenten una moció diu que estaran disposats a transaccionar-la si arriben a 
allò que volien. 
 
El Sr. Veramendi (PP) diu al Sr. Crespí que els regidors de l'Ajuntament de Palma 
actuen com equip de govern i que l'Ajuntament no està tant de temps a atorgar 
llicències. En tots cas seran lentes si és perd tant el temps en els plens com aquí. 
 
La Sra. Tugores diu que l'ha sobtat que el Sr. Nadal digui que vol evitar l'especulació. 
Considera que en tot cas serà la del sòl, perquè la de l'habitatge no creu que es pugui 
evitar sense que es digui res al respecte en el plec de condicions. Pensa que potser el Sr. 
Nadal té informació privilegiada al respecte, però en qualsevol cas el promotor intentarà 
guanyar el màxim perquè l'Administració no fixa un preu màxim de venda i això 
assenyala que es diu especulació i recorda els guanys que poden aconseguir els 
promotors i reitera que això és especulació. Creu que el camí per aconseguir el que ha 
expressat està equivocat. D'altra banda assenyala que li preocupa l'actitud del Partit 
Popular que en el Consell intenta no entrar en el fons del tema i en canvi a l'Ajuntament 
de Palma anuncia que es vol presentar al concurs perquè volia intentar oferir habitatge 
social en el municipi de Palma. 
 
El Sr. Alorda (PSM) creu que el Sr. Nadal s'ha equivocat quan ha dit que el primer punt 
estava resolt, en tot cas era el segon, perquè, pel que fa al primer, com que la presidenta 
en el debat de política ja havia dit que hi havia segur un 25% d'HPO que sembla ser que 
havia tret d'un projecte de llei, no sabia si ja estaven en el 50%. Pel que fa a la manera 
de negociar, diu que aquesta és la d'Unió Mallorquina i que al PP ja li va bé, contra el 
que ha demanat l'Ajuntament de Palma i ha donat suport el PSM. Reitera que si volen 
aconseguir alguna cosa ho han de posar en el plec de condicions i demana per què, si 
volen qualitat, només donen quinze dies; demana per què, si volen que hi hagi HPO o 
habitatges per a joves a preu taxat, no ho posen en el plec de condicions. Considera que 
si s'adjudica a un promotor que hagi presentat aquesta proposta la resta pot quedar 
demanant què ha passat a la mesa de contractació. Assenyala que no critica el futur, sinó 
com fan les coses ara, perquè hi ha una part del futur que no sabrà, o és que, demana, el 
Sr. Nadal té la informació de quin promotor guanyarà. Altra cosa és que ja se sapigués 
quin marge de maniobra tindrien perquè s'hagués fixat el preu de venda. Però si ell diu 
que és igual, que guanyi el que vulgui, diu que s'ha perdut una part d'informació 
important d'un solar del Consell, perquè no s'ha posat un preu de venda i la possibilitat 
de guany és la que a un se li pugui ocórrer. Per tant, desitjarien que fossin en el plec 
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totes les coses que podrien estar d'acord i podrien garantir el resultat final tal i com ells 
voldrien. Finalment demana que l'aturin, que en parlin, encara que només sigui amb el 
PSOE, però que canviïn el desastre que és el concurs tal i com està plantejat. Per la resta 
pensa que si es té temps segur que el resultat final tot i que no estiguin d'acord en com 
acabarà l'ús d'aquell indret, segur que es podrà vendre d'una manera que 
administrativament i des dels interessos generals serà més satisfactòriament per tothom. 
 
El Sr. Rubio (PP) indica que la intervenció anterior no és cap disbarat i reitera que no es 
pot modificar una cosa que no existeix. 
 
El Sr. Nadal (UM) observa al Sr. Crespí que sempre s'està a temps de rectificar i que en 
el plec de clàusules va quedar molt clar que si el projecte no era de prou qualitat o no 
garantia que el resultat fos bo l'equip de govern podia declarar desert el concurs. 
Assenyala que no es poden fer les dues coses a la vegada i que el solar surt a la venda 
per un preu de 5.000 milions de les antigues pessetes i que pot ser que a la Sra. Tugores 
o al Sr. Alorda els sembli poca quantitat, però és important i que qualsevol constructor 
sap que el preu del solar és aquest, hi ha uns preus de repercussió. Diu que ells han 
valorat el tema del Pla territorial perquè el Consell l'ha aprovat i allà hi ha arguments 
mediambientals, energètics, estètics, de densitat,... que són molt importants. Demana al 
Sr. Crespí que esperi a veure el resultat final. Pensa que a una societat com la 
mallorquina allò social és molt important perquè demostra que alguna cosa està fallant. 
A ell li agradaria que a Mallorca no fos necessària aquesta intervenció. Diu que si 
s'espera a veure els resultats d'aquest concurs es podrà jutjar i si no pareix suficient 
sempre es podrà deixar desert i creu que aquesta és la garantia que tenen els ciutadans 
de Mallorca. 
 
Es rebutja per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit en contra 
(PP, UM). 
 
 
INTERPEL.LACIONS. 
 
 
PUNT  38.- INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L'HBLE. SRA. MARIA 
MAGDALENA TUGORES BUATISTA SOBRE  HOTEL RURAL DE RO TANA. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) anuncia que retira aquesta interpel·lació. 
 
 
PUNT  39.- INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANTONI 
ALORDA VILARRUBIAS SOBRE OBRES PÚBLIQUES I PATRIMON I. 
 
El Sr. Alorda (PSM) anuncia que retira aquesta interpel·lació. 
 
 
 

DESPATX EXTRAORDINARI  
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PRIMER PUNT.- MOCIÓ, PER LA VIA D'URGÈNCIA, DEL GRU P DE 
CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE L'ADQUISICIÓ D'ESPAIS L ITORALS 
AMENAÇATS DE MALLORCA. 
 
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. Per això, per assegurar un futur pròsper, és necessària 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 
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.  

 També 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.   

 

Així mateix entre el patrimoni existent al litoral hi trobam una cinquantena de 
fortificacions, en distint estat de conservació, que són un actiu patrimonial i uns 
esplèndids miradors i, per tant, tenen molt d'atractiu turístic. 
 
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 a fi de preservar els seus valors. En aquest sentit, els espais amenaçats 
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per processos urbanitzadors (per exemple, i especialment, els citats a la part 
expositiva) han de tenir prioritat absoluta, com també s'han de tenir en compte 
l'interés de les torres de defensa en el litoral.  

 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." 

 
La presidenta demana al Sr. Alorda si vol tractar aquest tema. 
 
El Sr. Alorda respon que no, però que intentaran aconseguir un Ple extraordinari si 
algun altre grup hi dóna suport, però troba que avui és un mal dia. 
 
La presidenta indica que estan en plena forma i que es pot continuar. 
 
El Sr. Alorda diu que si és aquest el cas, sí. Explica que a la moció es demana que el 
Ministeri de Medi Ambient compri determinats espais. Exposa que si es pot parlar 
d'aquest tema ja els va bé, però com que sempre s'abstenen al·legant l'hora, ell ja 
s'avançava. En vista que ells gaudeixen d'evitar les discussions, els donarà l'oportunitat 
de fer-ho així. 
 
Es rebutja la urgència per onze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i desset 
abstencions (PP, UM). 
 
 
SEGON PUNT.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA VIA D'URGÈNCIA  DE 
REBUIG A LES ACTUACIONS DEL PARTIT "ASI" INCITANT A  LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE CONTRA LES DONES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"El Consell de Mallorca ha rebutjat sempre tota forma de violència contra les dones, una 
lacra social que els diferents partits polítics hem cregut unànimament que s'ha 
d'eradicar. 
 
En aquest sentit creiem que s'ha de manifestar la protesta dels grups polítics que 
conformen aquesta institució per la difusió, mitjançant la pàgina web del partit ASI, 
d'un suposat joc informàtic, que incita a la violència contra les dones i que podria 
constituir un delicte. 
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És per tot això que el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa 
la següent MOCIÓ amb caràcter d'urgència pel seu debat al Ple de la institució: 
 

1. El Consell de Mallorca rebutja enèrgicament qualsevol expressió que inciti a la 
violència contra les dones. 

 
2. El Consell de Mallorca condemna les reiterades actuacions incitant a aquesta 

violència per part del partit ASI i el seu President, especialment les que es fan a 
través de la seva web." 

 
 
La Sra. Rado (PSOE) justifica la urgència perquè s'han produït uns fets que han tingut 
bastant repercussió i no es pot deixar passar la incitació de la violència contra les dones 
i perquè les institucions han de vetllar per tal que això no passi. 
 
El Sr. Oliver (PP) demana l'ús de la paraula per explicar el vot. Assenyala que no està 
en contra de la moció, sinó tot el contrari, però està en contra de l'oportunisme. Explica 
que el passat divendres tots els partits polítics amb representació a l'Ajuntament de 
Llucmajor, exceptuant ASI, van signar una moció en aquest sentit. El PP vol respectar 
que el debat es produeixi a l'Ajuntament i creu que és oportunista que el PSOE rompi 
l'acord i presenti aquesta moció. Per això s'han abstès. 
 
El Sr. Alorda (PSM) vol felicitar al PSOE per presentar aquesta moció, que considera 
que és totalment acurada, i lamenta que no s'hagi aconseguit la mateixa unanimitat que a 
l'Ajuntament de Llucmajor. Suposa que depenent de l'escenari es vota d'una manera i de 
l'altra i recorda que a l'anterior punt s'ha vist que a l'Ajuntament de Palma s'havia 
aprovat per unanimitat una moció per fer una demanda en el Consell, que no s'ha atès. 
Considera que el tema és d'una gravetat suficient i a més no es tracta d'un tema local. 
Lamenta que la poca sensibilitat de PP i UM hagi impedit prosperar la urgència. 
 
La Sra. Rado (PSOE) lamenta que el Partit Popular es negui a debatre l'actuació del Sr. 
Rabasco amb l'excusa que ja s'ha fet a l'Ajuntament. Pensa que no és un tema local ni 
d'una sèrie de partits polítics, sinó de tota la societat. 
 
El Sr. Oliver (PP) diu que es cenyeix al Reglament i que ha demanat l'explicació de vot 
per justificar l'abstenció del seu Grup, perquè a les mocions per via d'urgència només hi 
ha torns de paraula a favor o en contra de la urgència. Torna a dir que la moció encara 
no s'ha debatut a l'Ajuntament de Llucmajor i lamenta la deslleialtat del PSOE i reitera 
l'oportunisme. Finalment indica que una altra cosa seria que s'hagués presentat una 
moció que haguessin pogut signar tots els grups. 
 
Es rebutja la urgència per 12 vots a favor (PSOE. PSM-EN, PSM-EN) i desset 
abstencions (PP, UM). 
 
 
PRECS I PREGUNTES. 
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PUNT  40.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. MAGDALENA 
TUGORES BAUTISTA A L'HBLE. SRA. MARIA ANTÒNIA MUNAR  
RIUTORT (LLIBRE "MALLORCA VISTA A TRAVES DEL CONSEL L"). 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) retira la pregunta. 
 
 
PUNT  41.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. BÀRBARA BUJO SA 
PICORNELL A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (AP ORTACIÓ 
ECONÒMICA A LA FUNDACIÓ PÚBLICA DEL TEATRE MCPAL. D E 
MANACOR). 
 
La Sra. Bujosa (PSM) retira la pregunta. 
  
 
PUNT  42.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. AINA RADO 
FERRANDO AL PRESIDENT DE L'ISSEM (ACTUACIONS FUNDAC IÓ 
CONTRA VIOLÈNCIA DE GÈNERE A LA DARRERA VÍCTIMA). 
 
La Sra. Rado (PSOE) retira la pregunta. 
 
 
PUNT  43.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. AINA RADO 
FERRANDO AL PRESIDENT DE L'ISSEM (PROTOCOLS ACTUACI Ó 
FUNDACIÓ VIOLÈNCIA DE GÈNERE). 
 
La Sra. Rado (PSOE) anuncia que vist que el Sr. Serra té alguns problemes de salut 
retiren les preguntes i ja les formularan en el següent Ple. Així mateix li desitgen que es 
millori. 
 
 
PUNT  44.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. BÀRBARA BUJO SA 
PICORNELL A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (CATÀLEGS MUNIC IPAL 
PATRIMONI HISTÒRIC). 
 
"D'acord amb el que preveu l'article 72, punt 2 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, la consellera sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol.licitud de 
RESPOSTA ORAL davant Plenari. 
 
- Quines tasques concretes desenvolupa el Consell de Mallorca en la confecció dels 
catàlegs municipals de patrimoni històric?" 
 
 
La Sra. Bujosa (PSM) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) dóna les explicacions oportunes i assenyala que la confecció dels 
catàlegs correspon als Ajuntaments. 
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PUNT  45.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. MARIA BINIME LIS 
AMENGUAL AL PRESIDENT DE L'ISSEM (CAMPANYA "MALLORC A A LA 
NEU 2006"). 
 
El Sr. Rubio (PP) comunica que retiren la pregunta. 
 
 
PUNT  46.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. MIQUEL 
AMENGUAL GUASP AL PRESIDENT DE L'ISSEM (DESCENTRALI TZACIÓ 
SERVEIS INSTITUT). 
 
El Sr. Rubio (PP) comunica que retiren la pregunta. 
 
 
PUNT  47.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. FRANCESC 
CAÑELLAS ALEMANY AL PRESIDENT DE L'ISSEM (PROGRAMA 2ESPAIS 
TERAPÈUTICS"). 
 
El Sr. Rubio (PP) comunica que retiren la pregunta. 
 
 
PUNT  48.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANDREU CRESPÍ  
PLAZA A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (CLÀUSULES ADMINIST RATIVES 
PROJECTE CAN DOMENGE). 
 

Es retira la pregunta. 
 
 
 
El Sr. Suárez (PSOE) explica que en els mitjans de comunicació s'ha publicat que el 
vicepresident, Sr. Nadal, qualificava, despectivament, com a guetos a la urbanització 
Galatzó de Santa Ponsa (Pantera Rosa) i al barri de Corea. Si és així considera que són 
unes declaracions inoportunes i desafortunades. Considera que és oportú aclarir-les o 
rectificar-les. 
 
El Sr. Nadal (UM) respon que passarà al Sr. Suárez l'enregistrament de la roda de 
premsa on un mitjà de comunicació diu que ell va fer aquestes declaracions per tal que 
ho pugui jutjar i si posteriorment considera que ha de fer alguna rectificació, la farà. 
Assenyala que ell respecta les opinions de tothom i que l'opinió que pugui tenir sobre 
determinat indrets de l'illa és coneguda i que el Sr. Suárez la pot escoltar. 
 
El Sr. Suárez diu que se'n fia de la paraula del Sr. Nadal i si diu que no va fer aquesta 
declaració, no necessita cap enregistrament per comprovar-ho i per això demanava 
aquest aclariment. 
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la sessió a les vint 
hores i vint minuts. De tot el qual se n'esten la present acta, números de pàgina de 1 al 
205, ambdós inclosos, que jo com a Secretari certific, amb el vist-i-plau de l'Hble. Sra. 
Presidenta del Consell Insular de Mallorca.  

       

  V. i P.           

 LA PRESIDENTA  

 


