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

A les onze hores i devuit minuts del dia 6 de Març 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, Joan Font 
Rosselló, Dolça Mulet Dezcallar, Miquel Munar Cardell, Miquel Nadal Buades, Andreu 
Obrador Gornals, Gaspar Oliver Mut, Eduardo Puche Castillejo, Aina Sebastiana Rado 
Ferrando, M. Francisca Ramón Pérez de Rada, Margalida Rosselló Pons, Fernando 
Rubio Aguiló, Manuel Suárez Salvà, Catalina Sureda Fons, Maria Magdalena Tugores 
Bautista, Bartomeu Vallori Perelló. 

Hbles. Srs. Consellers que excusa la assistència:  Francesc Quetglas Rosanes, Carlos 
Luis Veramendi Mestre.  

També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Miquel A. Flaquer Terrasa, 
Antoni Pascual Ribot, 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. Antoni Alorda, Miquel Nadal i Andreu Crespí s'absentaren en el punt 11è i 
retornaren en el punt següent. La Sra. Rado s'absentà en el punt 12è i retornà en el punt 
17è. En punt 14è s'absentà la Sra. Caterina Canyelles i retornà al punt 18è. El Sr. 
Andreu Crespí s'absentà després de la votació del punt 17è i ja no retornà. En el punt 
20è, s'absentà el Sr. Bartomeu Vallori i retornà en el punt 22è. En el punt 21è s'absentà 
la Sra. Francisca Ramón i ja no tornà. En el punt 23è s'absentaren la Sra. presidenta, que 
retornà en el punt 30è, i el Sr. Miquel Munar, que ja no retornà. En el "despatx 
extraordinari" s'absentà la Sra. Sara Codina i ja no tornà. 
 
Durant l'absència de la Sra. presidenta, presidí la sessió el Sr. Miquel Nadal, 
vicepresident primer. 
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PUNT 1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (23-01-06 I 06-02-06).  

S’aproven les actes anteriors per unanimitat. 
 

PRESIDÈNCIA.  

 

PUNT 2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA 
COMMEMORACIÓ DEL DIA 8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE  LES 
DONES. 

La presidenta llegeix la següent declaració institucional amb l'assentiment de tots els 
portaveus dels grups polítics: 
 

"Enguany es compleix el 75 aniversari del vot de les dones, del dret de les dones a ser 
electores, a poder decidir els nostres representants polítics. 

 

Gràcies a l'esforç de parlamentàries, escriptores, intel·lectuals i representants 
d'associacions, l’octubre de 1931 la raó va guanyar i, gràcies a aquests precedents, 
actualment el sufragi universal és un dret que està fermament consolidat a la nostra 
Constitució, com també ho és el rebuig a qualsevol tipus de discriminació per raó de 
sexe. 

 
La celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, ens proporciona l'ocasió de 
tributar un merescut homenatge a totes els dones que ho feren possible i de donar, 
encara, una passa més: fa 75 anys que les dones poden votar i ara volem que siguin 
votades en les mateixes condicions d'igualtat que els homes. 
 
Més enllà de l’àmbit polític i representatiu, volem també que a la vida privada i laboral, 
s’acabi eradicant la discriminació històrica que ha convertit a les dones en les principals 
responsables de la criança dels menors, assistents dels dependents, i així, com a 
conseqüència, formar part del mercat de treball en condicions de constant inestabilitat. 
 
En la seva declaració institucional de l’any passat, el Consell de Mallorca declarava el 
seu compromís ferm de col·laboració amb totes els institucions per avançar cap aquests 
objectius així com feia una crida a la ciutadania a fer seu aquest compromís. 
 

Certament, durant el passat any, s'han pogut veure moltes expectatives complides, 
especialment la més urgent: aprovar, per unanimitat de tots els grups polítics al Congrés 
de Diputats, una Llei integral per posar fi a la violència masclista.  

 
Un fita important, sens dubte, que ha de tenir continuació en l'impuls necessari per anar 
posant en pràctica les mesures que la Llei preveu, per part de totes les Administracions 
públiques i de la pròpia societat. Junts hem d'aconseguir que cap dona, pel fet de ser-ho, 
sigui perseguida, maltractada o assassinada.  
 



 3

Avui, després de 75 anys de veu a través del vot, volem reivindicar la força de la 
igualtat com a motor de la transformació social a la que aspiram i, en conseqüència, el 
Ple del Consell de Mallorca, en el marc de la celebració del Dia Internacional de les 
Dones,  
 
 

DECLARA 

 

1. El reconeixement al mèrit de tantes dones, encapçalades per Clara Campoamor, 
que fa 75 anys defensaren el dret de vot femení com a part imprescindible per 
tal d'assolir una democràcia plena, i a les quals tributa un merescut homenatge. 

 
2. El compromís de col·laboració, dins del marc de competències propi, amb el 

Govern de l'Estat i amb el Govern de les Illes Balears, en el desenvolupament i 
aplicació de totes les mesures previstes a la Llei Integral de mesures urgents 
contra la Violència de Gènere, amb la finalitat conjunta d'eradicar de la nostra 
societat, el més abans possible, les agressions i els crims contra les dones. 

 
3. La necessitat objectiva de seguir avançant en el camí de la igualtat de gèneres, 

per la qual cosa: 
 

a. Insta el Govern de l'Estat a adoptar les mesures necessàries per eliminar 
la discriminació laboral que pateixen les dones, mitjançant mecanismes 
d'incentiu a les empreses per equiparar els sous, recomanacions per a una 
millor reorganització de l'horari en el treball i promoció de la presència 
de les dones als òrgans de direcció. 

 
b. Insta el Govern de l'Estat i el Govern de les Illes Balears, en el marc de 

les seves competències, a estimular i facilitar la participació de les dones 
en els àmbits públics de presa de decisions, regulant la presència a les 
llistes electorals i en els càrrecs de responsabilitat pública designats pels 
partits polítics, en concordança al pes demogràfic en el conjunt de la 
societat." 

 
 
 
 
PUNT 4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM. 5 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2006 I 
MODIFICACIONS DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL  
PRESSUPOST DE 2006.  

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

" ANTECEDENTS  

Aquesta Presidència, per Providència de dia 20 de febrer de 2006, atenent les necessitats 
que s'especifiquen a la memòria corresponent i de les quals n'hi ha constància en els 
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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 figuren en el pressupost de 2006 o no tenen 
crèdit suficient. 

 Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb 
data 24 de febrer 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. als articles 177 i 179 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 
2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 39 i 40 a 42 del RD 500/1990, de 
20 d'abril i amb les bases 10 i 12 de les d'execució del pressupost per a 2006  

 Vistes que algunes de les modificacions de crèdits proposades afecten a partides de 
capítol 4 i 7 del pressupost de despeses i per tant suposen una modificació del contingut 
del Pla estratègic de subvencions del pressupost de 2006. 

 Atesa la necessitat de modificar la relació de llocs de treball i plantilla de l'exercici de 
2006 d'acord amb l'informe justificatiu del cap de Departament de Recursos Humans de 
24 de febrer de 2006 , he resolt de proposar al Ple de la Corporació el següent 

PROPOSTA 

"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 5 de modificació de crèdits en el Pressupost propi 
de 2006, d'acord amb el següent detall: 
  

EXPEDIENT NÚM.5 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRE SSUPOST PROPI DE 2006  

        

* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-2/06)      

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS    

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   

00,45130,48901  Ass.Balear de Bridge  3.000,00    

00,45130,48902  Antoni Manresa Vadell  15.000,00    

00,45130,48903  Federación Aeronàutica Española  9.000,00    

00,45130,48904  Ass.Mallorquina Cafeteries Bars i rest.PIME  9.000,00    

00,46100,47906  Agora ediciones,CB Patr.ed.periòd.Bones Not.  9.000,00    

10,75100,46201  Ajuntament de Ses Selines p/promoció turíst.  12.000,00    

10,75100,48906  Aport.Cambra Comerç,ind.i nav. Mca.,Eivissa    

  i Formentera p/guia Shopping Mca.2006  25.000,00    

55,45310,46201  Aj.Alcúdia campanya primavera arqueol. 2006  2.356,40    

55,45310,46202  Aj.Calvià campanya primavera arqueol. 2006  2.469,20    

55,45310,46203  Aj.Manacor campanya primavera arqueol. 2006  4.640,00    

55,45310,46204  Aj.Montuïri campanya primavera arqu. 2006  2.409,20    

  TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 93.874,80    

        

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  

        

1) Baixes per anulació      
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PARTIDA CONCEPTE IMPORT   

00,45130,48900  Altres transferències cultura  36.000,00    

00,46100,47900  Patrocini progr.interès general Premsa  9.000,00    

10,75100,46200  Transferències a Ajuntaments Prom.turística  12.000,00    

10,75100,22604  Activitats culturals per fires inform.turís  25.000,00    

55,45310,22604  Publicacions/Act.culturals P.cultural  11.874,80    

  TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  93.874,80    

        

* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-4/06)    

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES    

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   

00,72110,22706  Estudis i treballs tècnics prom.econòmica  70.000,00    

20,45710,48901  Aport.Fundació Teatre Principal  180.000,00    

80,72110,48910  Conveni PIMEM  12.000,00    

80,72110,48928  Associació margers de Mallorca  4.000,00    

80,72110,48935  CRDO oli de Mallorca  5.000,00    

  TOTAL AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES  271.000,00    

B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES    

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   

00,11100,23000  Dietes càrrecs Òrgans de govern  70.000,00    

20,45190,22001  Premsa i Llibres Cultura  39.900,00    

20,45190,22606  Reunions conferències cursets Cultura  49.900,00    

20,45190,22699  Altres despeses Cultura  44.900,00    

20,45190,22706  Estudis i treballs tècnics Cultura  39.850,00    

20,45190,22707  Sveis culturals representacions Cultura  5.450,00    

80,72110,48900  Altres transferències Promoció Econòmica  21.000,00    

  TOTAL DISMINUCIONS P/TRANSFERÈNCIES 271.000,00    

   

SEGON.- Aprovar les següents MODIFICACIONS del Pla estratègic de subvencions 
del pressupost de 2006: 

 MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2006 AL 
DEPARTAMENT DE CULTURA. 

 Al punt 2. Objectius específics per destinatari, apartat Activitats culturals, afegir les 
següents subvencions: 

 ASSOCIACIÓ BALEAR DE BRIDGE ... ... ..   3.000,- € 

Promoció turística de Mallorca en temporada baixa mitjançant l'organització d'un 
torneig de bridge. 

 ANTONI MANRESA VADELL ... ... ... ...   15.000,- € 

Promoció del nom de Mallorca en el Rally Lisboa-Dakar. 

 FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA ... ..   9.000,- € 
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Participació de la Federación Aeronáutica Española al Circuit Nacional de vol a motor-
2006, donant a conèixer la realitat aeronàutica de Mallorca a reu d'Espanya. 

 ASSOCIACIÓ MALLORQUINA DE CAFETERIES, BARS I RESTAURANTS DE 
PIME  ... ... ... ... ... ... ... ..  9.000,- € 

Campanya a benefici de les associacions Fundació Vicente Ferrer i Projecte Home. 

 Al punt 5. Pressupost previst, apartat Convocatòries.  

 Partida 00.45130.48900, Altres transferències cultura, 

 Import inicial ... ... ... ... ... 72.121,45 € 

Import final ... ... ... ... ... . 36.121.45 € 

 MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE 
VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA DEL CONSELL DE MALLORCA 2006 

 -Al Punt 2. afegir:   

 "AGORA-EDICIONES, CB. 'PERIÒDIC DE LES BONES NOTÍCIES-PER LLIURE- 

 a)Ajuda per difusió de les activitats del Consell de Mallorca a través d'aquest mitjà  de 
comunicació" 

-Al punt 5 afegir: 

 "Partida 00.46100.47906 Agora Ediciones, CB-Periòdic de les Bones Notícies-Per 
Lliure- 9.000 euros" 

 MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL 
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA. 

 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria. A aquest punt s'hi ha d'afegir 
com a nou apartat: 

 §         L'aportació a l'Ajuntament de Ses Salines tindrà per objecte subvencionar 
l'assistència a fires turístiques internacionals amb la finalitat de promoció turística. 

 5. Pressupost previst.  

 - Allà on diu:       10.75100.46200      Ajuntaments             20.000'00 € 

    Ha de dir:       10.75100.46200      Ajuntaments             8.000'00 € 

 - I s'ha d'afegir la partida: 

 10.75100.46201      Subvenció a l'Ajuntament de                12.000'00 € 

Ses Salines per promoció turística  

 MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL 
DEPARTAMENT DEL TERRITORI DIRECCIÓ INSULAR DE PATRIMONI 
HISTÒRIC. 

 ADDICIÓ  A L'APARTAT 2 Objectius específics per destinatari o convocatòria 

 •          Conveni amb els ajuntaments d'Alcúdia, Calvià, Manacor i Montuïri  per dur a 
terme el programa Primavera Arqueològica. 
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  OBJECTIU:  Posar en valor jaciments de gran importància que s'ubiquen en aquests 
municipis i que compten amb l'avantatge d'haver estat suficientment excavats i estudiats 
com per constituir un execl·lent objecte de turisme cultural. 

 ADDICIÓ  A L'APARTAT 5 Pressupost previst 

  

                                   SUBVENCIONS ANUA LS  
     

PARTIDA 
             OBJECTE           

IMPORT 
  55 

45310 46201  
Primavera 

arqueològica. Despesa corresponent 
a l'Ajunt.  d'Alcúdia   

  
 

2.356,40 €  
  55 

45310 46202  
Primavera 

arqueològica. Despesa corresponent 
a l'Ajunt. de  Calvià  

  
          

2.469,20 €  
  55 

45310 46203  
Primavera 

arqueològica. Despesa corresponent 
a l'Ajunt.  de  Manacor  

  
           

4.640,00€  
  55 

45310 46204  
Primavera 

arqueològica. Despesa corresponent 
a l'Ajunt.  de Montuïri  

  
          

2.409,20 €  

 MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A L'ANY 2006 (DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA) 

 allà on diu:  

 5. Pressupost previst  

PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

80.72110.48910  PIMEM 95.000.- €  

80.72110.48928  Associació de Margers de Mallorca  3.000.- €  

80.72110.48935  Consell Regulador Oli  18.000.- €  

...  ...  ...  

   

CONVOCATÒRIES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

80.72110.48900  Entitats sense afany de lucre  200.000. €  

      

 Ha de dir:  

 5. Pressupost previst  

 PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
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80.72110.48910  PIMEM 107.000.-€  

80.72110.48928  Associació de Margers de Mallorca  7.000.- €  

80.72110.48935  Consell Regulador Oli  23.000.- €  

...  ...  ...  

   

CONVOCATÒRIES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

80.72110.48900  Altres Transf Promoció Econòmica  229.000.-  
€ 

...  ...  ...  

  

TERCER.- APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball del Consell de 
Mallorca que seguidament s'indica i AUTORITZAR el conseller executiu de 
Presidència per dur a terme, si és el cas, l'aplicació individualitzada de les 
determinacions contingudes a la modificació aprovada 

 Codi del lloc        On diu            ha de dir 

 00007                   NPns: 10          NPns: 15 

 QUART.- APROVAR la modificació de la vigent plantilla de personal del Consell de 
Mallorca per a l'any 2006 en els termes que es recullen a continuació: 

 CATEGORIES                          On diu            ha de dir 

 Secretari/a 2on/a grup polític      10                15 

 CINQUÈ.- Aquest acord, 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". 

 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) considera que el Pla estratègic de subvencions es torna 
a modificar una vegada més per falta de rigor i de previsió, que tan sols fa dos mesos 
que s'ha aprovat el Pressupost. 
 
Pensa que els criteris que s'han utilitzat per atorgar les subvencions no són ni clars ni 
objectius. Comenta el cas de la subvenció a l'Ajuntament de Ses Salines per promoció 
turística, hauria estat millor fer una convocatòria general a tots els ajuntaments per així 
tenir tots les mateixes oportunitats. També demana aclarir a qui es destinaran i amb 
quins criteris els 229.000 euros de la partida de promoció econòmica del Departament 
d'Economia i Hisenda. 
 
Per tot això, anuncia que el seu Grup s'abstendrà. 
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La Sra. Bujosa (PSM-EN) anuncia que el seu Grup també s'abstendrà, que votaria a 
favor de l'augment d'un secretari pel grup polític si es dugués per separat, però inclòs 
amb altres modificacions no ho considera oportú. 
 
Demana aclarir el tema del torneig de bridge de 3.000 euros i no entén com està inclòs 
dins promoció turística. 
 
Voldria saber quins han estat els criteris utilitzats per atorgar les subvencions de 
promoció turística i per la de primavera arqueològica. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) considera que no és la millor forma de gestionar el Pressupost i 
que el capítol quatre és molt elevat. Anuncia que el seu Grup s'abstendrà ja que 
l'augment del capítol quatre no millora la gestió del pressupost. 
 
El Sr. Flaquer (UM) contesta a la Sra. Rosselló que les afirmacions que fa són errònies i 
que sempre diu el mateix. Assegura que el Pla estratègic és una bona eina i que 
reflecteix la bona gestió de la institució. Comenta que el 60% del capítol quatre està 
dedicat a la convocatòria de subvencions i que mai hi havia hagut tant de doblers 
dedicats a aquest objectiu. 
 
Explica que la convocatòria de subvencions de promoció econòmica ja ha sortit publicat 
al BOIB i que va dirigida a empreses i associacions que donin suport a la promoció de 
productes mallorquins. S'ofereix a passar-li un exemplar de les bases a la Sra. Rosselló. 
 
Respon a la Sra. Bujosa que la subvenció del torneig de bridge és per organitzar l'Open 
de bridge i que el setembre passat encara no ho sabien. 
 
Pel que fa a promoció turística comenta que ja va explicar a la Comissió Informativa, 
que la quantitat de doblers és molt petita i que col·laboren amb la Conselleria de 
Turisme per tal de donar a conèixer un turisme gastronòmic i cultural. 
 
En referència a la primavera arqueològica assenyala que també ho va explicar a la 
Comissió Informativa i es dóna als municipis amb els jaciments més representatius de 
Mallorca. 
 
Contesta al Sr. Alemany que entén que no estigui d'acord amb la gestió del Pressupost 
ja que té una altra visió política. 
 
La Sra. Rosselló reitera els seus arguments sobre la gestió del Pressupost i sobre la 
subvenció de Ses Salines i  a més considera que no tenir en compte les subvencions de 
la primavera arqueològica ha estat una falta de previsió. 
 
La Sra. Bujosa reitera que no entén que el torneig de bridge estigui inclòs dins l'apartat 
de promoció turística, encara que està d'acord en què el Pressupost és una eina viva i per 
tant s'han de poder fer modificacions. 
 
Per altra banda no està d'acord en el fet que els municipis que rebran les subvencions de 
la primavera arqueològica siguin els més representatius de l'illa de Mallorca. 
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El Sr. Alemany considera que el punt feble del Pressupost són els pocs mitjans que es 
tenen per realitzar inversions, ja que tan sols es disposa dels doblers que venen de fora i 
dels de la venda del patrimoni. Creu que s'hauria d'estalviar en els capítols dos i quatre. 
 
El Sr. Flaquer contesta a la Sra. Rosselló que tenen punts de vista diferents i que per tant 
no coincidiran mai. Afirma el mateix que la Sra. Bujosa, que el Pressupost és un 
element viu i per tant cal fer modificacions de crèdit.  
 
Assenyala que el Consell de Mallorca és la única institució de les Illes que té un Pla 
estratègic de subvencions on figura tota la informació necessària per clarificar les 
subvencions. 
 
Respon a la Sra. Bujosa, sobre el torneig de bridge, que la subvenció és per pagar les 
despeses derivades de l'esdeveniment i no és de promoció turística. 
 
Diu al Sr. Alemany que és impossible reduir el capítol dos i que cada any la inversió 
puja, creu que la solució seria que Madrid fes les aportacions econòmiques necessàries 
per tal de superar el dèficit que afecta a les entitats locals. 
 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, PSM-
NM, EU-Els Verds). 
 

 

PUNT 5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚMERO  3 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L'ISSEM I DE 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL 
PRESSUPOST DE 2006. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

" Antecedents  

Aquesta Presidència, per Providència de dia 20 de febrer 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 tenen crèdit suficient en el pressupost de 2006. 

 Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb 
data 21 de febrer 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 8 de les d'execució del pressupost per a 2006 he resolt de proposar al Ple de la 
Corporació el següent 

 Proposta  
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"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 3 de modificació de crèdits en el Pressupost de 
l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca de 2006, d'acord amb el següent 
detall: 

  

 * SUPLEMENTS DE CRÈDIT (SUPL-2/06)      

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ SUPLEMENT:    

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   

60.45201.48937  Conveni Federació Billar Illes Balears  2.994,00    

60.45201.48938  Conveni Federació de Golf Illes Balears  8.994,00    

60.45201.48939  Conveni Federació Squash Illes Balears  7.994,00    

60.45201.48940  Conveni Federació de Taekwondo Illes Balears  9.994,00    

  TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENT DE CRÈDITS 29.976,00    

   

B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ SUPLEMENT:      

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   

60.45201.22699  Altres despeses esport escolar  29.976,00    

  TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  29.976,00    

  

SEGON.- Modificar el Pla estratègic de subvencions per a l'any 2006, en el següent 
sentit: 

 1. Afegir-hi L'AREA D'ESPORTS, que es va ometre per error quan es va aprovar 
inicialment l'esmentat Pla. La redacció que se n'ha d'introduir és la següent: 

EXPEDIENT NÚM.3 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRE SSUPOST DE L'ISSEM DE 2006  

* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (EXT-1/06)      

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ CRÈDIT EXTRAORDINARIS:    

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   

40.32301.48911  Associació de Dones empresàries Illes Balears  12.000,00    

60.45201.48941  Conveni Fundació Reial Mallorca  100.000,00    

  TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 112.000,00    

      

B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ CRÈDITS EXTRAORDINARI S:      

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   

30.31359.48000  Atenc. Benefiques-assist. Alttres prog. Acció Socia l  12.000,00    

60.45201.22699  Altres despeses esport escolar  100.000,00    

  TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  112.000,00    
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 PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER A 2006 DE L'ÀREA D'ESPORTS DE 
L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA     Àrea: 
ESPORTS Codi: 45201 

Programa: ESPORT ESCOLAR 

 Objectiu:  

Facilitar al màxim les jornades, lligues i competicions esportives oficials i reconegudes 
per les Federacions i els Comitès Comarcals, sempre dins de l' àmbit  de competències  
en matèria esportiva de l' Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, d' acord 
amb la llei  6 /1994 de 13 de desembre. 

 Activitats més importants:  

 Els Convenis amb Federacions i Comitès pel 2006,  basant-nos en els resultats 
obtinguts  els darrers anys, empararà 29 Federacions i 10 Comitès. 

  

Actuació, participants i beneficiaris Previsió 

45201- Comitès 10 

45201- Federacions  29 

  

Partides principals per realitzar les activitats: 

A) Convenis amb comitès de foment de l'esport 

partida  Entitat beneficiària Import  

60 45201 48901 CV/COMITÈ COMARCAL E.E. MANACOR 33.711,97 

60 45201 48902 CV/COMITÉ COMARCAL E.E. CAMPOS 28.030,61 

60 45201 48903 CV/COMITÈ COMARCAL E.E. SA POBLA 33.711,97 

60 45201 48904 CV/COMITÈ COMARCAL E.E. PALMA 50.442,11 

60 45201 48905 CV/COMITÈ COMARCAL E.E. MONTUÏRI 29.524,16 

60 45201 48906 CV/COMITÈ COMARCAL E.E. DE PONENT 25.336,33 

60 45201 48907 CONVENI COMITÉ COMARCAL E.E. INCA 29.524,16 

60 45201 48908 CONVENI COMITÉ COMARCAL E.E. SÒLLER 24.498,76 

60 45201 48909 CONVENI ASSOC. DISCAPACITATS DE MALLORCA 38.831,00 

60 45201 48910 CONVENI COMITÉ TEMPS LLIURE I PROMOCIÓ ESPORTIVA 1.114.564,13 

          

      TOTAL CONVENIS AMB COMITES DE FOMENT DE L'ESPORT  1.408.175,20 

                 

B) Convenis amb federacions esportives 

partida  Entitat beneficiària Import  

60 45201 48911 CONVENI FEDERACIÓ ATLETISME ILLES BALEARS 29.182,99 
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60 45201 48912 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR BADMINTON 2.763,49 

60 45201 48913 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR BASQUET 96.686,10 

60 45201 48914 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR CICLISME 8.928,04 

60 45201 48915 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR ESCACS 10.023,96 

60 45201 48916 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR GIMNÀSTICA 22.337,61 

60 45201 48917 FEDERACIÓ BALEAR BALONMANO 16.987,79 

60 45201 48918 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR FUTBOL 137.856,23 

60 45201 48919 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR FUTBOL SALA 45.031,60 

60 45201 48920 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR JUDO I DD.AA 26.566,79 

60 45201 48921 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR KARATE 15.251,21 

60 45201 48922 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR NATACIÓ 15.879,51 

60 45201 48923 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR LLUITA OLÍMPICA 6.563,16 

60 45201 48924 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR PATINATGE 16.844,62 

60 45201 48925 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR PILOTA 1.908,59 

60 45201 48926 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR PIRAGÜISME 20.366,19 

60 45201 48927 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR RUGBI 14.371,59 

60 45201 48928 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR TENNIS 12.922,38 

60 45201 48929 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR TENNIS TAULA 13.771,10 

60 45201 48930 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR TIR AMB ARC 5.240,64 

60 45201 48931 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR TIR AMB ONA 6.453,98 

60 45201 48932 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR VELA 14.278,89 

60 45201 48933 CONVENI FEDERACIÓ BALEAR VOLEIBOL 21.314,82 

60 45201 48935 COMITÉ FED.BALEAR D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 36.050,00 

60 45201 48936 CONVENI FEDERACIÓ HIPICA DE LES ILLES BALEARS 15.450,00 

60 45201 48937 CONVENI FEDERACIÓ BILLAR ILLES BALEARS 3.000,00 

60 45201 48938 CONVENI FEDERACIÓ DE GOLF ILLES BALEARS 9.000,00 

60 45201 48939 CONVENI FEDERACIÓ DE SQUASH ILLES BALEARS 8.000,00 

60 45201 48940 CONVENI FEDERACIÓ DE TAEKWONDO ILLES BALEARS 10.000,00 

          

      TOTAL CONVENIS AMB FEDERACIONS ESPORTIVES  642.031,28 

  

C) Convenis de col.laboració específics  

partida  Concepte Import  

60 45201 48941 CONVENI FUNDACIÓ REIAL MALLORCA 100.000,00 
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 Novetats respecte de l'any anterior: S'han ampliat el número de convenis amb 
federacions esportives amb la finalitat d'incorporar noves disciplines esportives a 
l'esport escolar. Així mateix s'ha establert un conveni amb la Fundació Reial Mallorca 
per tal de facilitar una major pràctica esportiva dels diversos sectors de la societat i per 
oferir programes i serveis comuns pel foment de l'esport base.  

 Àrea: ESPORTS Codi: 45202 

Programa: COMISSIÓ D'ESPORTS 

 Objectiu:  

Promoure i facilitar l' accés a l' esport i  a la seva pràctica, sempre dins de l' àmbit  de 
competències  en matèria esportiva de l' Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca, d' acord amb la llei  6 /1994 de 13 de desembre. 

 Activitats més importants:  

 La convocatòria de subvencions es dirigeix a : 

 CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES LEGALMENT CONSTITUIDES. 

 ESPORTISTES INDIVIDUALS   DE FINS A 16 ANYS. 

 Els objectius específics per destinatari o convocatòria venen determinats per les  
motivacions al·legades per cada entitat o  esportista sol·licitant per demanar el 
recolzament econòmic de l' Institut, que son bàsicament  el cobriment, casi sempre 
parcial, de les despeses derivades de l' organització d' esdeveniments esportius, de 
participació  en  competicions oficials, etc.   

Aquesta Convocatòria pel 2006,  basant-nos en els resultats obtinguts  els darrers anys, 
tindrà una  resposta de 600 entitats, de les quals reuniran les condicions previstes, 
aproximadament un  70 %. 

 Partides principals per realitzar les activitats: 

  

partida  Concepte Import  

60 45202 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES COMISSIÓ D ESPORTS 324.918,55 
     

  Novetats respecte de l'any anterior: La convocatòria de 2006 mantén les mateixes 
característiques de la mateixa convocatòria realitzada l'any 2005. 

  Àrea: ESPORTS Codi: 45209 

Programa: ALTRES PROGRAMES I SERVEIS D'ESPORTS 

 Objectiu:  

 Fomentar la realització d'esdeveniments esportius dirigits directament al sector de 
l'esport base o indirectament que promocionin l'esport i l'activitat física dels joves. 

Recolzar econòmicament actuacions, competicions o esdeveniments esportius que per la 
seva entitat, pressupost o projecció, no son susceptibles de acollir-se a les 
Convocatòries Públiques, enfocades sobretot a l'esport base. 

 Activitats més importants:  
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Convocatòria publica de subvencions per a patrocini d'esdeveniments esportius. 

 Partides principals per realitzar les activitats: 

  

 Novetats respecte de l'any anterior:   

La convocatòria de 2006 mantén les mateixes característiques de la mateixa 
convocatòria realitzada l'any 2005, tot ampliant el seu import, la qual cosa ha significat 
l'eliminació de les partides nominatives de l'exercici anterior per aquest concepte. 

 2.- Afegir al Pla Estratègic les subvencions nominatives a què fa referència l'apartat A) 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS de l'apartat PRIMER d'aquest Acord. 

3.- Incrementar en el Pla Estratègic, els imports de les subvencions nominatives a què fa 
referència l'apartat A) SUPLEMENTS DE CRÈDITS de l'apartat PRIMER d'aquest 
Acord.  

 TERCER.- Aquest acord 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".  

 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) demana explicacions del conveni amb la Fundació 
Real Mallorca ja que és una partida d'esport escolar de 100.000 euros, també vol saber 
quin és el motiu per afegir quatre convenis més amb noves federacions esportives. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN)  pensa que no s'haurien de promocionar com esport escolar els 
nous incorporats: billar, golf, squash i taekwondo. Sobretot discrepa amb el golf i 
recorda que el ciclisme, com a esport base, rep menys doblers i que convé tenir en 
compte on es realitzen, els espais i el terreny que ocupen. 
 
Per tot això, presenta una esmena on demana la retirada com esport escolar de la 
disciplina del golf i demana repartir la quantitat que li pertocava entre la resta de 
convenis. 
 
El Sr. Serra (PP) comenta que el conveni amb la Fundació Real Mallorca es dedicarà a 
l'esport base i a la promoció de l'esport en general. Explica que el futbol és la disciplina 
que té més acollida i per tant serà un bon canal d'accés als joves. 
 

partida  Concepte Import  

60 45209 46200 ALTRES TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENTS 150.000,00 

60 45209 47900 ALTRES TRANSFERÈNCIES EMPRESES PRIVADES 75.000,00 

60 45209 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES ALT.PROG.I SVEIS.ESPORTS 200.000,00 
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Assenyala que els criteris que s'han utilitzat per incloure noves pràctiques esportives són 
tres: el volum d'activitats, el nombre de participants i un projecte sòlid de futur 
assumible econòmicament. 
 
Respon al Sr. Alorda que la quantitat que proposa repartir no seria possible ja que és el 
resultat de pagar el 100% dels arbitratges i les fitxes i no es pot modificar. 
 
La Sra. Rosselló reitera que vol saber quines activitats concretes es duran a terme amb 
el conveni Fundació Real Mallorca i quins seran els seus objectius. 
 
No considera apropiat fomentar la competitivitat i els esport d'èlit i creu que el CIM ha 
de incentivar altres valors.  
 
El Sr. Alorda reitera que discrepa amb la subvenció del golf com a activitat escolar i 
comenta que en tot cas els diners es quedin a la partida d'esport escolar, reitera la seva 
esmena. 
 
El Sr. Serra creu que la Sra. Rosselló es contradiu ja que diu que l'esport escolar és molt 
important i que amb aquest conveni amb la Fundació Real Mallorca no és adequat. 
Recorda que el futbol és un esport molt popular que servirà per desenvolupar diversos 
valors esportius. Comenta que realitzara campus esportius i cercaran punts de 
confluència entre pares i fills. 
 
Diu al Sr. Alorda que el golf és l'esport que té més continuïtat després dels catorze anys 
i que consideren que és una bona opció escolar que cada vegada té més adeptes. 
 
Primer es vota l'esmena del Sr. Alorda de retirar la subvenció a la Federació de golf com 
esport escolar i deixar els doblers dins la partida d'esport escolar. 
 
Es rebutja l'esmena per tretze vots a favor (PSOE, PSM-NM, EU-Els Verds) i devuit 
vots en contra (PP, UM). 
 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, PSM-
NM, EU-Els Verds). 
 
 
PUNT 6.- CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM  A 
PALMA. EXAMEN DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL G RUP 
D'ESQUERRA UNIDA I ELS VERDS AL CONSELL DE MALLORCA . 
APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

" Antecedents  

Vist l'acord adoptat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada el passat dia 12 
de desembre de 2005 referit a la constitució del CONSORCI PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM A PALMA entre la Fundació per al suport i la 
promoció de l'esport balear, Illesport, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, 
així com l'aprovació del seus Estatuts. 
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Publicat el corresponent anunci en el BOIB núm. 191, de 22 de desembre de 2005. 

Examinades les úniques al·legacions presentades dins del termini establert per part del 
grup d'Esquerra Unida i Els Verds al Consell de Mallorca en data 27 de gener de 2005 
(NRE 1647). 

Vist l'informe subscrit pel secretari i per la interventora, que conclou que l'expedient de 
constitució del consorci ha seguit els tràmits procedimentals adients pel que fa a 
l'adopció de l'acord per part de l'òrgan competent, amb la majoria necessària, així com 
que s'ha observat el tràmit reglamentari d'informació pública, sense perjudici de les 
consideracions que a títol d'observacions es fan en aquest informe, així com també a 
l'informe que acompanyà en el seu moment l'acord d'aprovació inicial. 

Considerant que les obres d'explanació que s'estan executant es fan en els terrenys que 
tot i que encara són titularitat del Consell, aquest ja assumí el compromís de posar-los a 
disposició d'aquesta iniciativa dins del marc del Protocol general d'actuació relatiu a les 
instal·lacions esportives, subscrit en data 18 de març de 2005, entre totes les 
administracions intervinents. A més, s'han continuat les gestions d'alteració de la 
qualificació jurídica així com posterior segregació de la parcel·la, per tal de, en breu 
termini de temps, poder fer efectiva l'aportació dels terrenys per a la futura construcció 
del velòdrom. 

 Proposta  

1r.- Desestimar les al·legacions presentades pel grup d'Esquerra Unida i Els Verds al 
Consell de Mallorca en data 27 de gener de 2005 en relació a l'acord adoptat pel Ple del 
Consell en sessió celebrada el passat dia 12 de desembre de 2005 en relació a la 
constitució del CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM A 
PALMA entre la Fundació per al suport i la promoció de l'esport balear, Illesport, el 
Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, així com l'aprovació del seus Estatuts, 
atès que l'acord de constitució del consorci ha seguit els tràmits procedimentals adients 
pel que fa a la seva adopció per part de l'òrgan competent, amb la majoria necessària, 
així com que s'ha observat el tràmit reglamentari d'informació pública i atès que el 
contingut dels Estatuts s'adequa a la legislació vigent. 

2n.- Aprovar definitivament la constitució del CONSORCI PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM A PALMA entre la Fundació per al suport i la 
promoció de l'esport balear, Illesport, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, 
així com els seus estatuts, el text dels quals s'incorpora com a annex a la present 
proposta, tot fent constar la necessitat de corregir les referències que l'art. 34 fa a l'art. 
37, que és inexistent, i que s'han d'entendre referides a l'art. 36. 

3r.- Designar com a representants del Consell a la Junta Rectora del Consorci per a la 
construcció del velòdrom de Palma als següents membres de l'Institut de Serveis Socials 
i Esportius de Mallorca: 

-          Sr. Antonio Serra Torres, president de l'Institut 

-          Sr. Antonio Palerm Mestre, director de l'Àrea d'Esports. 

-          Sr. José Luís Roselló Riera, director gerent de l'Institut." 
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La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que el seu Grup va presentar al·legacions a la 
proposta d'aprovació del velòdrom i totes han estat rebutjades. 
 
Comenta que no s'ha creat el consorci com pertoca, la qual cosa és una conseqüència del 
pacte PP-UM. En primer lloc perquè els estatuts indiquen que els membres constituents 
són el Consell de Mallorca, l'Ajuntament de Palma i la Fundació Illesport del Govern 
balear i per tant haurien de ser ells qui formessin conjuntament l'òrgan, encara que 
sembla ja s'ha constituït, han nomenat un gerent i ja han començat les obres. A més en 
lloc d'haver-hi representants del Consell tots són de l'ISSEM i la presidència correspon 
a la Fundació Illesport.  
 
En segon lloc recorda que per realitzar aquest projecte el CIM posa tots els terrenys 
necessaris per a la construcció i creu que és una irresponsabilitat de l'equip de govern 
consentir en perdre uns drets propis i ni tan sols valorar el solar. 
  
Així i tot, considera que l'objectiu final, el mundial de ciclisme en pista del 2007, és bo i 
molt important per Mallorca. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) demana votació per separat dels tres punts, ja que no està 
d'acord amb la mecànica amb que s'ha dut a terme, però si amb el fi. El primer punt 
votarà en contra ja que considera que les al·legacions presentades per Esquerra Unida-
Els Verds tenen molt de sentit. Del segon punt votarà a favor perquè està d'acord amb la 
creació del velòdrom, el tercer punt el votarà en contra atès que considera que els 
representants haurien de ser del Consell de Mallorca i que d'aquesta manera es defuig 
del control de l'oposició. 
 
El Sr. Crespí (PSOE) també demana votació per separat dels diferents punts, comenta 
que votarà a favor de l'apartat segon de la creació de la instal·lació ja que té tradició a 
les Illes, però en contra del punts primer i tercer ja que creu el mateix que el Sr. Alorda. 
 
El Sr. Serra (PP) comenta que la instal·lació serà profitosa dins l'àmbit esportiu i que 
avui el Consell s'afegirà al Consorci. Llegeix la conclusió de l'informe tècnic " el 
procediment observat pel Consell per a la constitució del consorci ha estat adequat i pel 
que fa al contingut dels estatuts correspon al Ple pronunciar-se sobre el text inicial o 
sobre el que es proposa a les al·legacions atès que ambdós s'adeqüen a llei..." 
 
Respon al Sr. Crespí que l'Estat no hi ha volgut intervenir i que ha estat una llàstima no 
aconseguir un millor finançament. 
 
La Sra. Tugores reitera que la forma de crear el consorci i de dur-ho ha Ple no a estat 
apropiada, repeteix els seus arguments sobre els membres constituents i el paper del 
Consell de Mallorca. Entén que la constitució del consorci és nul·la, encara que els 
estatuts compleixin la legalitat. Creu que l'informe jurídic no aclareix la situació i pensa 
que l'aportació del CIM amb els terrenys és molt important i que per això s'hauria de 
valorar, ja que té un gran valor econòmic que no surt reflectit en cap moment. 
 
El Sr. Crespí considera que l'operació és fruït del pacte PP-UM i li diu al Sr. Serra que 
el seu partit ha d'aprendre a negociar amb Madrid si vol aconseguir beneficis. 
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El Sr. Serra creu que el consorci s'ajusta a llei i que a més s'han fet les reunions 
oportunes per ser transparents, pensa que es reconeix que el CIM és membre constitutiu. 
Comenta al Sr. Crespí que el Delegat del Govern en un reunió es va comprometre amb 
una aportació i finalment no ha complert. 
 
Es voten per separat els tres punts 
 
Primer punt 
 
S'aprova per devuit vots a favor (PP, UM), cinc en contra (PSM-NM, EU-Els Verds) i 
vuit abstencions (PSOE). 
 
Segon punt 
 
S'aprova per vint-i-nou vots a favor (PP, PSOE, UM, PSM-NM) i dues abstencions 
(EU-Els Verds). 
  
Tercer  punt 
 
S'aprova per devuit vots a favor (PP, UM), vuit en contra (PSOE) i cinc abstencions 
(PSM-NM, EU-Els Verds). 
 
 

PUNT 7.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LS 
PREMIS MALLORCA 2006 DE CREACIÓ LITERÀRIA 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

" Antecedents  

Atès que el Consell de Mallorca convocà l'any passat, per primera vegada, els Premis 
Mallorca de Creació Literària, els quals tingueren un gran èxit de participació tant en la 
modalitat de narrativa com en la de poesia. 

 Atès que en el pressupost de l'any 2006 està previst destinar-hi 80.000,00 €, amb càrrec 
a la partida pressupostària 00.45900.48100, dels quals 70.000,00 € corresponen a la 
modalitat de narrativa i els altres 10.000,00 € a la de poesia. 

 Atesa la memòria justificativa emesa pel Director insular de Política Lingüística 

 Atès l'informe jurídic favorable emès pel tècnic superior del Departament d'Economia i 
Hisenda. 

 Atès l'informe favorable emès per Intervenció. 

 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  

 Aprovar la convocatòria dels Premis Mallorca 2006 de Creació Literària i les bases que 
l'han de regir, i facultar expressament el Consell Executiu per nomenar els integrants del 
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jurat que ha d'avaluar els premis. Autoritzar la despesa dels 80.000,00 € que s'hi 
destinen, amb càrrec a la partida 00.45900.48100 del pressupost de 2006, dels quals 
70.000,00 € corresponen a la modalitat de narrativa i els altres 10.000,00 € a la de 
poesia. Ordenar-ne la publicació en el BOIB. "  

 

La Sra. Canyelles (PSM-EN) fa un prec al Consell Executiu i demana que els membres 
del jurat dels Premis Mallorca de creació literària siguin de reconeguda reputació i 
tenguin prou llibertat de criteri per triar les millor obres per tal d'aconseguir que els 
Premis tenguin un gran prestigi dins la literatura catalana. 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA  

 

PUNT 8.- DISPOSAR EL CESSAMENT I NOMENAMENT COM A M EMBRES, 
TITULAR I SUPLENT, PEL GRUP 9: REPRESENTANT DEL SIN DICAT 
MAJORITARI EN L'ENSENYAMENT AL CONSELL ESCOLAR DE 
MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la Consellera Executiva del departament de 
Cultura: 

"Antecedents  

En data 4 d'abril de 2005, el Ple del Consell de Mallorca va adoptar, entre d'altres, 
l'acord d'iniciar els tràmits per procedir a la constitució i composició de Consell Escolar 
de Mallorca, en el qual es va tenir en compte els requisits que es varen establir a l'article 
2.3 del Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars insular s i 
dels consells escolars municipals de les Illes Balears (BOIB núm. 23 EXT. de 
18/02/03).  En data 3 d'octubre de 2005, el mateix òrgan, en sessió ordinària, va adoptar 
l'acord relatiu al nomenament dels membres del Consell Escolar de Mallorca. 

 En data 18 de gener de 2006, de Registre General d'entrada al Consell de Mallorca, 
amb núm. 983, va tenir entrada l'escrit de proposta del secretari d'organització sindical 
del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament Intersindical de les Illes 
Balears (STEI-i), en el qual ens comunica l'acord que va adoptar la Comissió Executiva 
de l'STEI-i, de data 16 de gener de 2006, per tal de procedir als cessaments i 
nomenaments com a membres, titular i suplent, pel grup 9: Representant del sindicat 
majoritari en l'ensenyament al Consell Escolar de Mallorca a les persones que a 
continuació s'indiquen: 

 Proposta de cessament: 

- Sr. Tomàs Martínez Miró com a membre titular pel grup 9. 

- Sra. M. Neus Santaner Pons com a membre suplent pel grup 9. 

Proposta de nomenament: 

- Sra. M. Neus Santaner Pons com a membre titular pel grup 9 
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- Sr. Tomàs Martínez Miró com a membre suplent pel grup 9. 

 Per tant, en virtut de tot el que s'ha exposat i d'acord amb l'article 2.3 del Decret 
10/2003, de 14 de febrer, i dels acords de Ple a dalt esmentats, aquesta consellera 
executiva eleva, previ dictamen de la Comissió Informativa, al Ple del Consell de 
Mallorca, la següent proposta d' 

Proposta  

1.- Disposar el cessament, com a membres del Consell Escolar de Mallorca, les 
persones que a continuació s'indiquen: 

 - Grup 9: Representant del sindicat majoritari en l'ensenyament. 

 Titular: 

- Sr. Tomàs Martínez Miró (STEI-i) 

Suplent: 

- Sra. M. Neus Santaner Pons (STEI-i) 

  

2.- Disposar el nomenament, com a membres del Consell Escolar de Mallorca, les 
persones que a continuació s'indiquen: 

 - Grup 9: Representant del sindicat majoritari en l'ensenyament. 

 Titular: 

- Sra. M. Neus Santaner Pons (STEI-i) 

Suplent: 

- Sr. Tomàs Martínez Miró (STEI-i) 

  

3.- Notificar aquest acord, en temps i forma, als interessats. 

 4.- Procedir-ne a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears." 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 PUNT 9.- DECLARAR EXTINGIDA L'OBLIGACIÓ DERIVADA DE 
L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA, EL  DIA 7 
D'ABRIL DE 2003, MODIFICAT PER L'ACORD DE 26 DE JUL IOL DE 2004, 
RELATIU A LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ PLURIANUAL A  FAVOR 
DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA PER FER FR ONT A 
LES QUOTES DE L'OPERACIÓ DE PRÈSTEC CORRESPONENT A LES 
OBRES DE CONDICIONAMENT DEL TEATRE PRINCIPAL I, 
CONSEGÜENTMENT, CONCEDIR UNA NOVA APORTACIÓ PLURIAN UAL 
 

Es dóna compte de la següent proposta del Conselllera Executiva del departament de 
Cultura: 

" ANTECEDENTS 

El Ple del Consell de Mallorca va adoptar, entre altres, el dia 7 d'abril de 2003, l'acord 
de concedir a la Fundació Teatre Principal de Palma una subvenció plurianual de 
26.040.739,30€ per tal de donar-li suport econòmic en l'execució del projecte d'obres de 
condicionament del Teatre Principal. Aquesta subvenció anava destinada a fer front al 
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pagament de les quotes financeres derivades de la pòlissa de préstec que s'havia decidit 
contractar així com a les seves despeses de formalització.   

 El dia 26 de juliol de 2004, el Ple del Consell de Mallorca va acordar, entre d'altres, 
modificar l'acord abans esmentat, atès l'acord que adoptà el Patrona el Patronat de la 
Junta de la Fundació, el dia 7 de juliol de 2004, relatiu a l'aprovació del nou pla 
d'amortització que havia de tenir la pòlissa de crèdit contractada. Aquest nou pla 
d'amortització es va produir com a conseqüència d'un endarreriment en la firma de la 
pòlissa prevista la qual cosa va suposar que a la data de la seva firma s'hagués d'aplicar 
el nou tipus d'interès vigent i es procedís a l'actualització del seu capital. 

 El gerent de la Fundació Teatre Principal de Palma, atesa la documentació presentada, 
sol·licita del Consell de Mallorca la concessió d'una aportació econòmica plurianual per 
poder fer front a les quotes que es derivaran de la nova pòlissa de crèdit que s'ha de 
contractar en substitució a la que es va contractar a l'any 2004. En aquest sentit, en la 
documentació presentada pel gerent, es contempla que el Patronat ha acordat, entre 
d'altres, aprovar la contractació d'una nova pòlissa amb la finalitat de finançar no només 
de les obres de condicionament que s'estan duent a terme sinó també la realització del 
projecte de l'equipament escènic del Teatre Principal que està pressupostat en 
6.999.986,36€.  

 La memòria del director insular de cultura de 22 de febrer de 2006 explica els motius 
per donar suport, a través de la concessió d'una aportació plurianual, a la Fundació 
Teatre Principal de Palma perquè pugui fer front a les despeses que es derivin de la nova 
pòlissa que s'ha de contractar. 

 La memòria del secretari tècnic del Departament de Cultura, de 22 de febrer de 2006, 
explica els motius per procedir a la concessió d'aquesta nova aportació plurianual per tal 
de fer front a les despeses que es derivin de la nova pòlissa de crèdit que s'ha de 
contractar. 

 L'informe jurídic es pronuncia favorablement sobre els aspectes legals d'aquest 
expedient. 

 L'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a la partida pressupostària 
20.45710.78902 per fer front a l'anualitat d'enguany resta acreditada amb el núm. 
d'ordenat 200600006482. 

 La Intervenció General d'aquesta institució ha fiscalitzat en sentit favorable la present 
proposta d'acord. 

 Aquesta consellera executiva del Departament de Cultura, en virtut de la lletra e) de 
l'article 31 del Reglament d'Organització del Consell de Mallorca, eleva a la 
consideració del Ple del Consell de Mallorca, previ dictamen de la comissió informativa 
corresponent, la següent proposta d'  

PROPOSTA 

1. Declarar extingida, a l'empara dels articles 1.204, 1.156, 1203.1 i 4.3 del Codi civil, 
l'obligació derivada de l'acord plenari, de 7 d'abril de 2003, modificat per l'acord del Ple 
de 26 de juliol de 2004, relatiu a la concessió d'una subvenció plurianual a favor de la 
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Fundació Teatre Principal de Palma per fer front a les quotes del préstec corresponent a 
les obres de condicionament del teatre principal, per substituir-se l'antic préstec, que era 
l'objecte de l'acord abans esmentat, per un nou préstec que no només finançarà 
l'execució de les obres de condicionament sinó també l'adquisició de l'equipament 
tècnic del teatre principal, la qual cosa justifica la concessió d'una nova aportació 
plurianual. 2.  Anul·lar parcialment per un import de 275.296,85€, l'anualitat de l'any 
2006 prevista en l'acord del Ple del Consell de Mallorca, de 26 de juliol de 2004, que 
pujava a un import de 595.624,19 €, atesa les anualitats que es deriven del nou préstec 
que s'ha esmentat a l'apartat anterior. 3.Aprovar, a l'empara de l'article 174.2 a) del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora 
de les hisendes locals, una despesa plurianual per un import total de 32.147.587,89€ i 
amb un termini de vint-i-tres anys (2006-2029) per tal de donar suport econòmic a la 
Fundació Teatre Principal de Palma en l'execució dels projectes de condicionament i 
equipament escènic del Teatre Principal.  

4.- Modificar, a l'empara dels arts. 175.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i 80 a) i 
81 del RD 500/1.990, de 20 d'abril, els percentatges i les anualitats establerts per l'article 
174.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a fi d'atorgar una aportació 
plurianual a favor de la Fundació Teatre Principal de Palma que, atenint a les 
característiques de l'operació de préstec que ha de contractar, presentarà les  següents 
aportacions anuals: 

 ANY 2006                      320.333,34                    ANY 2018                    1.452.560,99 

ANY 2007                    1.542.840,08                    ANY 2019                    1.419.360,12 

ANY 2008                    1.786.502,66                    ANY 2020                    1.387.000,64 

ANY 2009                    1.751.368,87                    ANY 2021                    1.352.958,38 

ANY 2010                    1.718.167,99                    ANY 2022                    1.319.757,51 

ANY 2011                    1.684.967,11                    ANY 2023                    1.286.556,63 

ANY 2012                    1.653.335,32                    ANY 2024                    1.253.833,30 

ANY 2013                    1.618.565,34                    ANY 2025                    1.220.154,88 

ANY 2014                    1.585.364,48                    ANY 2026                    1.186.954,00 

ANY 2015                    1.552.163,62                    ANY 2027                    1.153.753,13 

ANY 2016                    1.520.167,98                    ANY 2028                    1.120.665,96 

 ANY 2017                    1.485.761,86                    ANY 2029                     274.930,39 

 5.- Concedir una aportació plurianual de 32.147.587,89€, d'acord amb les prescripcions 
establertes en aquest punt, a favor de la Fundació Teatre Principal de Palma, titular del 
NIF G-57076812, per tal de col·laborar econòmicament en la realització de les obres de 
condicionament i en l'adquisició de l'equipament escènic del Teatre Principal mitjançant 
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el pagament de les obligacions financeres que es derivin de l'operació de préstec que 
s'ha de contractar així com de les seves despeses de formalització." 

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA  

 

PUNT 10.- ALTERACIÓ DE LA QUALIFICIÓ JURÍDICA, DESA FECTACIÓ, 
DE L'IMMOBLE UBICAT AL CARRER MIQUEL SANTANDREU, 1 DE 
PALMA. 

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

"Antecedents  

En virtut de l'article 8.1 de la Llei 16/2001, de 14 de desembre de 2001, d'atribucions de 
competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins (BOIB Núm. 153 de 
22 de desembre de 2001), la Comunitat Autònoma de les Illes Balears transferí al 
Consell de Mallorca la titularitat de l'immoble ubicat al carrer Miquel Santandreu núm. 
1 de Palma, relacionat en l'apartat segon de l'Annex II de l'esmentada llei. 

 En l'epígraf 1 de l'Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca, amb el 
número d'element 189 apareix registrat l'immoble esmentat en el paràgraf anterior les 
característiques del qual són: 

 a)       Edifici situat en el carrer Miquel Santandreu número 1 en el terme municipal de 
Palma. Té una superfície el solar de 1.492 m2, dels quals 1.100 m2 corresponen a 
superfície coberta i 390 m2 a descoberta. L'extensió construïda són 2.103 m2 distribuïts 
en planta baixa, 884 m2; pis primer, 358 m2; pis segon, 351 m2; pis tercer, 229 m2; pis 
quart, 65 m2, i porxo, 215 m2. Limita: per la dreta, parcel·la cadastral 00700617 i 
00700602, esquerra Avda. Gabriel Alomar i Villalonga; al fons carrer Ricard 
Ankerman. 

 b)      Inscripció registral. Registre de la Propietat núm. 2 de Palma, foli 74, tom 5.149, 
llibre 1113 de Palma Secció VI, finca 64.964, inscripció 2ª. La seva referència cadastral 
és 0700601-DD780003-0001-Q-W. 

 c)       La seva qualificació jurídica és la de bé demanial de servei públic. 

 El Pla General d'Ordenació Urbana de Palma (23 de desembre de 1998) qualifica 
l'immoble amb les següents característiques: 

 a)       Classificació del sòl: Urbà. 

b)       Qualificació: Zones A8a i A4a. Tipus d'edificació AV-MC.V. 

c)       Usos autoritzats: 

Principal: residencial plurifamiliar. Autoritzats: en general tots excepte l'industrial. 
d)       Alçada permesa: 8 ó 4 segons zona. 
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e)       Edificabilitat: en funció de la profunditat de l'edifici (11 m.) i núm. de plantes. 

f)         Ocupació: 100 % en planta baixa. 

  

Atès l'informe del Tag de Patrimoni de 30 de gener de 2006 amb el vistiplau del 
Secretari General de la Corporació. 

 Atesa la identitat d'objecte d'aquest expedient amb l'expedient de Patrimoni 12/05 
relatiu a l'alteració de la qualificació jurídica (desafectació) de determinats béns 
immobles propietat del Consell de Mallorca en el que l'informe núm. 050/05 de 21 de 
febrer de 2005 de la Interventora Adjunta del Consell de Mallorca emès en relació a 
l'expedient 12/05 considera que en aquest moment de la tramitació de l'expedient "no és 
necessària l'emissió d'informe de fiscalització prèvia". 

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

Proposta  

1.- Aprovar l'alteració de la qualificació jurídica, desafectació del domini i del servei 
públic, de l'immoble ubicat al carrer Miquel Santandreu, 1 de Palma quedant per tant 
qualificat com a bé patrimonial, la descripció del qual és la següent: 

 a)       Edifici situat en el carrer Miquel Santandreu número 1 en el terme municipal de 
Palma. Té una superfície el solar de 1.492 m2, dels quals 1.100 m2 corresponen a 
superfície coberta i 390 m2 a descoberta. L'extensió construïda són 2.103 m2 distribuïts 
en planta baixa, 884 m2; pis primer, 358 m2; pis segon, 351 m2; pis tercer, 229 m2; pis 
quart, 65 m2, i porxo, 215 m2. Limita: per la dreta, parcel·la cadastral 00700617 i 
00700602, esquerra Avda. Gabriel Alomar i Villalonga; al fons carrer Ricard 
Ankerman. 

b)      Inscripció registral. Registre de la Propietat núm. 2 de Palma, foli 74, tom 5.149, 
llibre 1113 de Palma Secció VI, finca 64.964, inscripció 2ª. La seva referència cadastral 
és 0700601-DD780003-0001-Q-W. 

 2.- Sotmetre a informació pública el present acord provisional, durant un termini d'un 
mes, mitjançant el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a 
l'objecte de que es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. 

 3.- Quan hagi transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagin presentat 
al·legacions aquest acord provisional s'entendrà definitiu sense precisar cap altre acord 
posterior. 

 4.- Una vegada l'acord sigui definitiu es procedeixi a anotar la nova qualificació 
jurídica de l'immoble en la rectificació de l'Inventari de Béns i Drets del Consell de 
Mallorca que pertoqui i a la seva inscripció en el Registre de la Propietat." 

 
 
La presidenta comenta que hi ha una associació de veïns que vol intervenir al Ple, però 
que no estan legalment constituïda, demana l'opinió als portaveus; el PSOE, PSM i EU-
Els Verds hi estan d'acord, el PP diu que s'ha d'aplicar el reglament. La presidenta 
decideix deixar xerrar a la Sra. González. 
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La Sra. Isabel González Carrasco, presidenta de l'Associació de Veïns de ses Veles 
llegeix el següent escrit: 
 
"Mª ISABEL GONZÁLEZ CARRACO, con DNI 25041327P 
 
Como presidenta de la A.VV. Ses Veles, con domilicilio a efectos de notificación en c/ 
General Ricardo Ortega nº 4, 2º 3ª de Palma de Mallorca y con CIF G-07736879, 
inscrita en el registro de Asociaciones de las Islas Baleares sección primera Nª 2827 y 
en el RMEC con nº 365/95. 
 
Quiero exponer las siguientes circunstancias:  
 
A través de la prensa hemos tenido conocimiento de que el edificio situado en la C/ 
Miquel Santandreu esquina con Avenidas, en Palma de mallorca, edificio que en su dia 
perteneció al MOPU (carreteras) y que en la actualidad es propiedad del Consell de 
Mallorca, iba a ser objeto de debate en el pleno de este lunes 6 de marzo. 
 
La Asociación de Vecinos de Ses Veles viene denunciando, desde hace ya bastente 
tiempo y ante los organismos competente, la falta de dotaciones de uso social en nuetro 
barrio. Esta problemàtica afecta a una zona de Palma que abarca el cuandrante 
comprendido entre Héroes de Manacor, la Avenida de Gabriel Alomar y Villalonga y 
Manuel Hazaña (Hasta el Mar). 
 
En este espacio vivimos más de 14.000 ciudadanos, suficientes como para constituir un 
municipio como Felanitx o Pollensa, y que supone el mas del doble de la población de 
otras localidades como Santa María que tiene 5000 o alaró que tiene 4.500. 
Estos datos comparativos son significativos para entender que el volumen de población 
del que estamos tratanto tiene unas necesidades reales y concretas de infraestructuras 
socio-culturales y deportivas que no existen en nuestro barrio. 
 
Ante la existencia de este edificio, situado dentro de la delimitación de nuestro barrio y 
sin uso en la actualidad, y ante la posibilidad de que el Consell de Mallorca, su actual 
propietario, considere su cambio de utilidad o desprenderse de él 
 
Solicitamos ante este organismo que consideren las necesidades de la población y 
tomen las medidas oportunas para que el edificio sea utilizado para el uso de las 
dotaciones sociales de las que estamos totalmente desprovistos 
 
En nombre de la Asociación de Vecnos Agradezco su atención y espero que resuelvan 
lo más adecuado para defender los intereses de las personas que vivimos aquí." 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que està preocupada per la desafectació del 
solar del carrer Miquel Santandreu de Palma, sobretot pel precedent de Can Domenge. 
Vol saber quin és l'objectiu del solar i quin serà l'ús. Afirma que l'operació de Can 
Domenge va ser un "pelotazo". 
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El Sr. Alorda (PSM-EN) demana no convocar actes simultanis al Ple, ja que considera 
una manca de respecte per les persones de fora la sortida de la presidenta de la sala. 
 
Per altra banda, assenyala que la venda de l'edifici ja figura al Pressupost, encara que no 
troba raonable la venda del patrimoni i a la vegada llogar instal·lacions, com és el cas de 
Son Rossinyol. 
 
Recorda que la Llei d'acompanyament del Pressupost del 2005 obliga als consells a 
crear patrimoni públic del sòl a l'article 37 i que per tant el Consell ho incompleix. 
 
Pensa que abans de vendre es podria mirar de trobar un destí amb fins socials i demana 
que el Consell de Mallorca reflexioni i parli amb l'Ajuntament de Palma per veure si 
troben una solució adient per a tots. 
 
Intervé el Sr. Crespí (PSOE).  Assegura que l'operació és similar a la de Can Domenge i 
que per tant en fàcil creure que hi haurà un cert paral·lelisme. Afirma que el veïns de les 
zona tenen diverses mancances socials i que el CIM podria ajudar a millorar aquesta 
situació juntament amb l'Ajuntament de Palma.  
 
El Sr. Flaquer (UM) comenta que avui tant sols es desafecta  el terreny i que això és el 
que s'ha de votar. Està d'acord amb la Sra. González que la zona de Foners té 
mancances socials greus i està dispost a parlar amb l'Ajuntament de Palma. 
 
Respon a la Sra. Rosselló que l'objecte de la desafectació és la venda de l'edifici. Creu 
que no s'ha de prejutjar l'operació i que cal esperar a veure els resultats, més endavant 
donaran la informació oportuna.  
 
Diu també a la Sra. Rosselló que no li ha agradat que parlés de "pelotazo" ja que 
considera que és una afirmació molt greu i vergonyosa, i que si no està d'acord amb la 
forma que s'ha dut a terme utilitzi els instruments legals oportuns. Afirma que l'operació 
és correcte jurídicament i que parli amb una mica més d'educació. 
 
La Sra. Rosselló està sorpresa per les paraules del Sr. Flaquer i reitera les seves 
afirmacions sobre l'evolució de Can Domenge i les característiques del plec de 
condicions, diu que el seu Grup ja ha anat al jutjats pel denunciar el tema. 
 
Pensa que l'ús dels terrenys hauria d'anar lligat amb la necessitat social de la zona i 
demana deixar el punt damunt la taula. 
 
El Sr. Alorda assenyala que el plec de condicions de Can Domenge és un escàndol 
polític i que si realment han de negociar amb l'Ajuntament de Palma per fer un servei 
públic no cal desafectar els terrenys, basta fer una mutació demanial. 
 
Demana el mateix que la Sra. Rosselló sobre la retirada del punt i tornar ha dur el tema 
amb una proposta conjunta i amb valor social; comenta que si ara es vota, el seu Grup 
votarà en contra de la venda. 
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El Sr. Crespí creu que el Sr. Flaquer ha estat prou contundent, quant ha afirmat que 
pensen vendre el solar. 
Comenta que pareix ésser s'ha cedit l'edifici al Ministeri de Justícia aquest any i per això 
no entén perquè tenen tanta presa amb desafectar el terreny, considera el mateix que els 
seus companys d'oposició que es podria retirar el punt i presentar el projecte i la 
desafectació conjuntament. 
 
El Sr. Flaquer demana no xerrar més del tema de Can Domenge ja que hi ha diferents 
mocions al respecte i en parlarem al seu moment. 
 
Afirma que hi ha un compromís amb el Ministeri de Justícia des de 1 de març fins a 30 
d'octubre, però que aquesta actuació no varia la venda d'actius contemplada en el 
Pressupost. Reitera que avui tan sols s'aprova la desafectació i que més tard ja 
presentaran el projecte. 
 
Contesta al Sr. Alorda que no ho traurà del ordre del dia i que esperin a veure els 
resultats. Respon a la Sra. Rosselló que l'equip de govern fa molta feina i reitera que si 
no li agrada el plec de condicions de Can Domenge que vagi als tribunals. 
 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP, UM) i tretze vots en contra (PSOE, 
PSM-NM, EU-Els Verds). 
 
 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL  

         

PUNT 11.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA D'OBRES I SE RVEIS DE 
2006, DEL PLA PLURIANUAL 2006-2007-2008-2009, I DE LES OBRES QUE ES 
FINANCEN MITJANÇANT CONVENI. 

Es dóna compte de la següent proposta de la Consellera Executiva del departament de 
Cooperació Local: 

" Antecedents  

El Consell de Mallorca, en sessió plenària de dia 12 de desembre de 2005, aprovà 
inicialment el Pla d'Obres i Serveis de 2006, el Pla Plurianual 2006, 2007, 2008 i 
2009 i la relació d'actuacions que segons l'art. 10 del vigent Reglament de 
Cooperació Municipal es finançaran mitjançant un conveni administratiu tipus.  

Els esmentats plans foren sotmesos a informació pública mitjançant anunci en el 
BOIB nº11, de dia 24 de gener de 2006, durant un termini de deu dies hàbils (de dia 
25 de gener de 2006 a dia 4 de febrer de 2006).  

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

A més de la publicitat en el BOIB i de la remissió dels plans a la FELIB i a 
l'AMIB, les obres de cada ajuntament incloses inicialment en els Plans s'ha 
comunicat a tots i cadascun d'ells. En resposta a aquestes comunicacions i també en 
el transcurs del termini d'exposició pública dels Plans al BOIB s'han presentat un 
seguit d'al·legacions: 

 1.- Sol·licituds d'ajuntaments (que a continuació es relacionen i que han estat totes 
acceptades) referides al canvi de la fórmula jurídica de finançament de les obres 
que s'esmenten, en el sentit que determinades obres municipals incloses en els 
Plans siguin finançades mitjançant el conveni administratiu previst a l'art. 10 del 
vigent Reglament de Cooperació Municipal: 

 Ajuntament d'Alcúdia: "Edifici polivalent de Can Ramis i ordenació de l'entorn". 

 Ajuntament d'Andratx: "Sanejament c/Isaac Peral" (per a les dues anualitats que 
resten) 

 Ajuntament de Campanet: "Construcció d'un centre de dia a Campanet, fase II"  

 Ajuntament de Consell: "Construcció escola pre-escolar al c/ Francesca Homar 
Pascual". 

 Ajuntament de Costitx: "Remodelació plaça de la Mare de Déu". 

 Ajuntament d'Escorca: "Construcció dipòsit regulador subministrament aigua 
potable Es Guix" 

 Ajuntament d'Inca: "Col·lector d'aigües pluvials i residuals de l'Avinguda General 
Luque".  

 Ajuntament de Mancor: "Reforma i dotació de gespa artificial en el camp de 
futbol". 

 Ajuntament de Sa Pobla: "Drenatge d'aigües pluvials i pavimentació asfàltica  
carrers I. Peral, Rosari i S. C. Thomàs". 

 Ajuntament de Sant Joan: "Reestructuració i millora de la plaça del Rei Joan 
Carles I". 

 2.- L'ajuntament de Santa Eugènia ha demanat que l'obra: "Instal·lació de gespa 
artificial al camp de futbol" que estava inclosa en el Pla Plurianual amb un 
finançament de quatre anys passi a ser finançada per conveni que abasti dues 
anualitats. S'ha acceptat passar a finançar l'obra per conveni, però d'una durada de 
tres anualitats (l'anualitat de l'any 2009 s'ha repartit entre el 2007 i el 2008). 

 3.- L'ajuntament de Lloseta, com el de Santa Eugènia, també ha sol·licitat que una 
obra que estava inclosa en el Pla Plurianual: "Ordenació obres i instal·lacions 
carrers Antoni Maura i altres" amb un finançament de quatre anys passi a ser 
subvencionada a través d'un conveni administratiu de dos anys. Com en el cas de 
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Santa Eugènia, s'ha acceptat subvencionar l'obra mitjançant conveni, però de tres 
anualitats (la de l'any 2009 s'ha repartit entre el 2007 i el 2008).  

 4.- L'ajuntament de Petra ha presentat una al·legació en el sentit següent: que les 
dues obres que vénen d'anys anteriors incloses a l'acord d'aprovació inicial del Pla 
de 2006 es financiïn per conveni administratiu, i que s'inclogui en aquest Pla la 
nova obra que demanaren a la convocatòria del POS de 2006. S'ha acceptat passar a 
conveni una de les dues obres, la que tenia dos anys de finançament: "Equipament 
teatre municipal, 3ra anualitat", i s'ha desestimat passar a conveni l'altra obra, ja 
que solament tenia subvenció durant el 2006. També s'ha desestimat incloure la 
nova obra que han sol·licitat.  

 5.- L'ajuntament de Banyalbufar ha presentat una petició consistent en substituir 
l'obra inclosa a l'acord d'aprovació inicial del Pla de 2006: "Actuacions diverses al 
municipi de Banyalbufar" per l'obra: "Instal·lacions a zona esportiva". S'ha acceptat 
aquesta petició. 

 6.- L'ajuntament de Vilafranca ha demanat que les dues obres incloses a l'acord 
d'aprovació inicial del Pla de 2006 siguin finançades en una sola anualitat i no en 
dues com figuren en el Pla. Ha estat acceptada parcialment aquesta al·legació en el 
sentit que una de les dues obres: "Magatzem brigada municipal" passa a ser 
finançada en una sola anualitat i l'altra queda com figurava a l'acord d'aprovació 
inicial.. 

 7.- Els ajuntaments d'Esporles i Santa Margalida han sol·licitat la inclusió d'una 
nova obra en el Pla de 2006, ja que a l'acord d'aprovació inicial no se'n va incloure 
cap perquè ja en tenien que venien d'anys anteriors amb un finançament prou 
important per part del Consell de Mallorca. No s'han acceptat les peticions 
d'aquests dos ajuntaments pel motiu abans esmentat.   

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

 "Renovació aigua potable carrers, plurianual 2na anualitat" de l'Ajuntament de 
Búger. 

 "Xarxa de clavegueram i aigua potable, fase VII, plurianual, 2na anualitat" de 
l'Ajuntament de Bunyola. 

 "Millora de la xarxa d'aigua potable, Son Macià de Sa Nova Cabana" de 
l'Ajuntament de Marratxí. 

 "Dotació de serveis dels carrers del sector nord del nucli de Son Servera" de 



 31

l'Ajuntament de Son Servera. 

 "Dotació de serveis d'aigua i clavegueram als polígons P4, P5 i nucli de Sa Marina 
(1ª Fase)" de l'Ajuntament de Valldemossa. 

 "Construcció dipòsit regulador subministrament aigua potable Es Guix" de 
l'Ajuntament d'Escorca, finançada mitjançant Conveni administratiu. 

 "Canalització aigües residuals, pluvials i potables c/Formentor" de l'Ajuntament de 
Pollença, finançada mitjançant Conveni administratiu 

 Mitjançant escrit de data 27 de gener de 2006 la Direcció General per a 
l'Administració Local del Ministeri d'Administracions Públiques ha comunicat al 
Consell de Mallorca l'aportació definitiva de l'Estat al Pla Insular de Cooperació 
d'obres i serveis i de carreteres per a l'any 2006, que puja a la quantitat total de 
2.395.251,74 euros, i de la qual 643.684,00 euros es destinaran a actuacions de la 
xarxa viària del Consell de Mallorca. 

 La Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria de Medi Ambient), per a 
determinades obres de clavegueram, subministrament d'aigua potable, etc¿, 
aportarà la quantitat d'1.202.024,21 euros en virtut del Conveni Marc de data 6 
d'octubre de 2004 signat entre els tres Consells Insulars de Balears i la Conselleria 
de Medi Ambient del Govern Balear. 

 La resta del finançament dels plans prové de l'aportació que fa el Consell de 
Mallorca i els ajuntaments dels seus propis fons. 

 Vist l'informe de data 21 de febrer de 2006 de fiscalització de disconformitat de 
l'expedient. 

ACORD: 

1.- Resoldre la discrepància existent entre la Intervenció General i el Departament 
de Cooperació Local, manifestant-se a favor de la proposta de l'esmentat 
Departament. 

 2.- Acceptar en els termes que figuren als antecedents del dictamen les al·legacions 
formulades contra l'acord d'aprovació inicial dels Plans per part dels següents 
ajuntaments: Alcúdia, Andratx, Campanet, Consell, Costitx, Escorca, Inca, Mancor, 
Sa Pobla, Sant Joan, Santa Eugènia, Lloseta, Petra, Banyalbufar i Vilafranca; 
desestimar les dels ajuntaments d'Esporles i Santa Margalida; i aprovar 
definitivament el Pla d'obres i serveis i de carreteres de 2006 de l'illa de Mallorca, 
que comprèn les obres explicitades en els fulls annexes, amb el següent 
finançament: 

 - Aportació Consell de Mallorca:...........      3.452.129,38 euros 

- Aportació CAIB: ..................................     1.202.024,21 euros 
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- Aportació MAP:...................................      2.395.251,74 euros 

- Aportació Entitats Locals:.....................       2.530.788,13 euros 

- Import total del pressupost:...................       9.580.193,46 euros        

   

3.- Aprovar definitivament el Pla Plurianual 2006/2007/2008/2009 que s'adjunta en 
els fulls annexes.     

4.- Aprovar la relació d'obres que s'adjunten en els fulls annexes que es finançaran 
mitjançant el conveni administratiu tipus previst a l'article 10.2 del vigent 
Reglament de Cooperació Municipal.     

 5.- D'acord amb l'article 8 del Real Decret 835/2003, de 27 de juny, el Pla 
Complementari per aplicar els romanents que es puguin originar de la contractació 
de les obres del Pla correspondrà a les obres previstes a l'anualitat de l'any 2007 del 
Pla Plurianual. En tot cas, els romanents de la subvenció del MAP que es 
produeixin com a conseqüència de la contractació del Pla d'obres i serveis 
s'aplicaran d'acord amb el que preveu l'article 15 del R. Decret 835/2003, de 27 de 
juny. 

 6.- Els romanents de les quantitats que figuren a càrrec de la CAIB que resultin de 
la baixa per adjudicacions, no realització de l'obra o qualsevol altra causa, prèvia 
autorització de la CAIB, es podran destinar al finançament d'obres incloses en el 
Pla d'obres i serveis, en el Plurianual o en els convenis. 

 7.- D'acord amb l'article 22 del vigent Reglament de Cooperació Municipal, els 
Ajuntaments hauran de remetre en el termini d'un mes des de la recepció de la 
notificació del Consell de Mallorca, el corresponent certificat d'existència de crèdit 
suficient que garanteixi l'aportació municipal a l'obra o obres incloses en el Pla 
(MOD. 10). 

 8.1.- La contractació de les obres incloses en el Pla d'obres i serveis de 2006 la 
realitzaran els propis Ajuntaments, però s'hauran de respectar les següents normes 
de procediment: 

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

 - Abans de dia 30 d'abril de 2006 s'han de remetre al Departament de Cooperació 
Local, degudament aprovats, els Plecs de clàusules administratives particulars per a 
la contractació de les esmentades obres. En el cas de contractar-se una obra amb 
despesa plurianual, es farà constar explícitament en el Plec de clàusules el 
finançament de les anualitats. També s'especificarà que el termini d'execució es 
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fraccionarà en fases o terminis parcials que es realitzaran anualment depenent de 
les disponibilitats financeres assignades a l'obra durant cada exercici pressupostari. 

 - Un representant del Consell de Mallorca serà membre de la Mesa de Contractació 
i l'ajuntament haurà de comunicar al Consell de Mallorca la data de la constitució 
de la Mesa de Contractació amb l'antelació suficient. 

 En el cas que el representant del Consell de Mallorca no assisteixi a la sessió de la 
Mesa, s'haurà de remetre al Consell l'Acta que contengui la proposta de resolució.  

- En els Plecs de Clàusules administratives s'ha de fer constar que el contractista 
adjudicatari de les obres ha d'assumir el cost econòmic que suposi l'elaboració i la 
col·locació d'un cartell que indiqui a peu d'obra, en un lloc visible des de la via 
pública, el nom de l'obra, l'organisme o organismes que la subvencionen i la resta 
de dades adients. 

 - Tots els anuncis que col·loqui el contractista a peu d'obra informant al públic en 
general dels perills o de les incidències han d'estar redactats, com a mínim, en la 
llengua catalana.  

 - L'obra ha d'estar adjudicada i comunicada l'esmentada adjudicació al Consell de 
Mallorca abans de dia 31 de juliol de 2006, i iniciada abans de l'1 de setembre de 
2006. 

 8.2.- Una vegada adjudicada l'obra per la corporació, dins el termini de quinze dies 
hàbils següents a la data de l'adjudicació, la corporació local haurà de remetre al 
Consell de Mallorca la següent documentació: 

 a) Certificació de l'adjudicació de l'obra. 

 b)Declaració jurada de la compatibilitat dels directors de l'obra amb 
l'Administració (MOD 13) 

 c) Acta de comprovació del replanteig (MOD 14) 

 8.3.-  El Consell de Mallorca abonarà la subvenció corresponent per al 
finançament de l'obra contra la presentació per part de l'ajuntament interessat de la 
següent documentació: 

 -Model oficial de certificació (MOD. 15) degudament emplenat, i signat pel 
contractista i pel director (o directors) de l'obra, amb les firmes degudament 
identificades. 

 -Relació valorada dels treballs duts a terme signada pel director (o directors) de 
l'obra amb les firmes degudament identificades. 

 -Aprovació per part de l'ajuntament de la certificació d'obra, la qual es podrà 
acreditar bé per mitjà d'una diligència del secretari de la corporació en el cos de la 
certificació, bé per un certificat expedit pel funcionari esmentat. 

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

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

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

 a) Certificat final d'obra signat pel director de la mateixa (MOD 17). 

 b) Acta de recepció de l'obra (MOD 18) signada conjuntament pel director, el 
contractista, un facultatiu tècnic en representació de l'Ajuntament i un representant 
del Consell de Mallorca. A aquest efecte, l'Ajuntament, amb una antelació mínima 
de tres dies hàbils, comunicarà al Consell de Mallorca el dia i l'hora prevista per a 
la recepció de les obres i també la de la seva inauguració oficial. 

 c) Liquidació definitiva de l'obra on es faran constar les subvencions concedides 
d'altres institucions per a la seva execució.  

 d) Fitxa de l'obra amb fotografia en color (MOD 20). 

 En tot cas, les obres corresponents a l'anualitat de 2006 hauran d'estar finalitzades 
abans del dia 1 de novembre de 2007. 

 8.5.- L'incompliment de les anteriors condicions per part de les Entitats Locals 
incloses als Plans i als Convenis pot ser causa de pèrdua de les subvencions 
atorgades." 

 
La Sra. Julve (UM) comenta que aquesta proposta es va dur a Comissió Informativa i va 
ser aprovada per unanimitat, encara que comenta que cal canviar el text del primer punt 
de l'acord, ha de quedar de la següent manera " 1. Resoldre la discrepància existent 
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entre la Intervenció general i el Departament de Cooperació Local manifestant-se a 
favor de la proposta de l'esmentat departament". 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds)  puntualitza que el seu Grup no va votar a favor sinó 
que es va abstenir. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) dóna la benvinguda a la Sra. Julve i comenta que el seu Grup 
s'abstendrà. Lamenta que no s'aconsegueixi la unanimitat com era tradició en passades 
legislatures, comenta que està d'acord com s'han resolt l'al·legació de Sta. Eugènia però 
no amb les de Campanet, Petra i Esporles. Pel que fa al tema d'Esporles comenta que la 
xifra per adquirir el solar de l'institut és molt important, però que és un servei que afecta 
a altres pobles de la comarca.  
 
A continuació, fa un prec per tal d'aconseguir un major consens, i demana fer una reunió 
prèvia a la Comissió Informativa amb tots els grups per així estudiar les propostes amb 
més temps. 
 
El Sr. Rubio (PP) dóna la benvinguda a la Sra. Julve i comenta que el seu Grup votarà a 
favor de la proposta. Assenyala que quan ells formaven part de l'oposició es va 
aconseguir unanimitat ja que hi havia interès. 
 
La Sra. Julve agraeix les paraules d'acolliment i comenta que fins ara sempre s'ha 
aprovat amb un ampli consens i en cap vot en contra. 
 
S'aprova la proposta per vint-i-quatre vots a favor (PP, PSOE, UM) i quatre abstencions 
(PSM-EN i EU-Els Verds). 
   
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI  

 

PUNT 12.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'APROVACIÓ DEFIN ITIVA DE 
L'ESTABLIMENT I APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DELS EXPE DIENTS 
RELATIUS A LA IMPLANTACIÓ D'USOS D'HABITATGE I LA 
DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL EN SÒL RÚSTIC  DEL CON SELL DE 
MALLORCA. 

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

" Antecedents  

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels 
articles 106 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 
conformement al que disposen els articles 15 a 27 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el 
Departament de Territori del Consell de Mallorca proposa al Plenari establir una Taxa , 
amb la seva corresponent ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la tramitació dels 
expedients relatius a la implantació d'usos d'habitatge i la declaració d'interès general en 
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sòl rústic, les normes de la qual s'ajusten al que diu l'article 57 i concordants de 
l'esmentat Text Refós. 

  

 El vigent decret d'organització del Consell de Mallorca, atribueix al conseller executiu 
del Departament de Territori les competències relatives al sector de l'activitat 
administrativa pròpia del departament.  

  

 En sessió de data 3 d'octubre de 2005, el Plenari del Consell de Mallorca, va adoptar 
l'acord d'aprovació inicial d'aquest expedient. Així mateix, aquesta proposta ha estat 
exposada al públic durant un termini de dos mesos, mitjançant anunci al BOIB, anunci 
en premsa i edictes al taulell d'anuncis del Consell de Mallorca. 

Finalitzades aquestes fases administratives i verificat que l'expedient conté els 
documents necessaris per a la seva aprovació definitiva i entrada en vigor, per l'exposat, 
s'eleva al Ple del Consell de Mallorca, la següent proposta d' 

ACORD  

1r.- Resoldre les al·legacions presentades durant el tràmit d'informació pública, de 
conformitat amb el contingut de l'informe jurídic emès en data 13 de febrer de 2006 i 
que, com a motivació, forma part integrant del present acord.  

  

2n.- Aprovar definitivament l'establiment de la taxa per a la tramitació dels expedients 
relatius a la implantació d'usos d'habitatge i la declaració d'interès general en sòl rústic 
del Consell de Mallorca, i l'aprovació de la seva ordenança fiscal reguladora, en els 
termes que es contenen en el text annex. 

  

3r.- De conformitat amb allò que disposa l'article 17.4 del RDL 2/2004, de dia 5 de 
març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aquest 
acord d'aprovació definitiva, i també el referit text annex, es publicarà al BOIB per a la 
seva entrada en vigor. " 

 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) indica que està d'acord amb que la taxa serveixi per 
pagar les despeses produïdes per la gestió administrativa, però li agradaria saber la 
finalitat que tendrà. 
 
Pensa que aquest doblers es podrien destinar a millorar el Servei de Disciplina 
Urbanística i a fer complir la Llei del sòl. 
 
Per altra banda no creu que la taxa sigui dissuatòria i que si realment pretenen limitar les 
edificacions en sòl rústic el que cal es modificar la política de territori de la institució, 
diu que també s'hauria de modificar la regulació de l'interès general. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que la taxa és pràcticament la mateixa que la de 
l'aprovació inicial. Creu que s'hauria d'haver cercat una fórmula per poder beneficiar les 
activitats agràries tal com va demanar ASAJA. Anuncia que el seu Grup s'abtendrà. 
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El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu vot serà negatiu i reitera els arguments sobre 
la no dissuasió i la modificació del PTM. Creu que aquesta taxa tan sols servirà per 
contrarestar deficiències pressupostàries. 
 
El Sr. Vicens (UM) manifesta que tan sols hi ha un canvi, sobre la xarxa elèctrica arran 
de les al·legacions presentades per la PIME que s'han tingut en compte i no seran 
objecte de taxa. Comenta que les al·legacions d'ASAJA s'han hagut de rebutjar ja  que 
els serveis jurídics ens ha confirmat que no es poden fer excepcions d'una taxa. 
 
Per altra banda, no entén per què la Sra. Rosselló no ha parlat d'invertir els doblers de la 
taxa amb millora del paisatge i contesta al Sr. Alemany que no entén el seu 
posicionament i alhora li recorda que les lleis que s'apliquen sobre el sòl rústic són les 
mateixes que a l'anterior legislatura. Per acabar recorda que amb aquests ingressos es 
faran àrees de reconversió per a la millora del paisatge i es duplicaran les subvencions al 
Servei de Patrimoni. 
 
La Sra. Rosselló creu que el Sr. Vicens i ella no s'entenen. Reitera que creu que s'hauria 
de millorar el Servei de Disciplina Urbanística i que per evitar les edificacions en sòl 
rústic s'ha de modificar el PTM, és per això que s'abstendrà. 
 
El Sr. Alemany assegura que l'objectiu de la taxa és el cobrament del cost de la 
tramitació administrativa que és el que diuen els informes tècnics i que en cap moment 
es parla de millorar el paisatge ni el patrimoni. 
 
El Sr. Vicens dóna la raó al Sr. Alemany sobre l'objectiu de la taxa però comenta que va 
fer unes declaracions on explicava que augmentarien les subvencions als ajuntaments i 
altres entitats i que a més està pressupostat.  
  
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP,UM), set en contra (PSOE) i cinc 
abstencions (PSM-EN i EU-Els Verds). 
 

 

 PUNT 13.- MODIFICACIÓ PUNTUAL 02-SM/2004, RELATIVA AL 
REAJUSTAMENT D'ALINEACIONS I QUALIFICACIÓ DE LA PAR CEL·LA 
10, DEL C/ RIBERA DE SOL DE MALLORCA, DEL PGOU DEL MUNICIPI 
DE CALVIÀ.  

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

" Antecedents  

Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual del PGOU del municipi de Calvià 
relativa al reajustament d'alineacions i qualificació de la parcel·la 10, del carrer Ribera 
de Sol de Mallorca, 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' 



 38

 ACORD 

1r.- Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual del PGOU del municipi de Calvià 
relativa al reajustament d'alineacions i qualificació de la parcel·la 10, del carrer Ribera 
de Sol de Mallorca, 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 230/2005, de data 20 de desembre de 2005, el Ple del Consell Insular de 
Mallorca acorda aprovar definitivament l'esmentada modificació tot subjectant-se a la 
següent prescripció: 

 - la parcel·la inclosa dins el plànol 5 de la present modificació es considera correcta 
només als efectes de límits amb el vial públic i les zones verdes amb la que fa partió, en 
cap cas s'accepta com a nova reparcel·lació, si la mateixa no és anterior a la Revisió del 
Pla General aprovat l'11 de juliol de 2000, ja que incompliria la parcel·la mínima de 
2.250 m2 establerta per a les zones RU-5. 

 2n.- Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, en aplicació 
del disposat a la Llei 5/1993, de 28 març." 

 

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

 

 PUNT 14.-  PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ  DEL PLA INSULAR  DE 
GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC 2006-2007 

 

El Sr. Bonet (PSOE) demana la retirada del punt de l'ordre del dia ja que el tema és molt 
important i el volen estudiar més a fons, comenta que se'n va parlar a la Junta de 
Portaveus i no va quedar aclarit. 
 
El Sr. Vicens (UM) creu que donada la importància del tema, i si ha d'estar estudiat pel 
proper Ple, es pot retirar la proposta. 
 

 

PUNT 15.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE DIVERSES MODIFICACIONS 
PUNTUALS I ADAPTACIÓ A LA LLEI 6/1999, DE DIRECTRIU S 
D'ORDENACIÓ TERRITORIAL, DE LES NNSS DE PLANEJAMENT  DE 
SINEU. 
 
Es retira la proposta ja que està pendent de la publicació d'una Llei al BOIB i per tant no 
es poden aprovar les modificacions puntuals de les NNSS de Sineu. 
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 PUNT 16.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DEL PONT TRENCAT, CONSELL. 

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

" Antecedents  

A la vista que, mitjançant acord de data 22 d'abril de 2005 la Comissió d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
l'expedient de declaració de bé  catalogat a favor del Pont Trencat, Consell. 

A la vista que, mitjançant acord de data 26 de gener de 2006, 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 9 de febrer de 2006, de la tècnica jurídica del Servei de 
Patrimoni Històric. 

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

I.           Declarar com a Bé Catalogat el Pont Trencat, Consell, la descripció i la 
delimitació del qual figuren a l'informe tècnic de data 30 de març de 2005, que s'adjunta 
i forma part integrant del present acord. 

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

III.          Aquest acord s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i s'ha 
d'anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de Mallorca i comunicar-ho a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al 
Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears . 

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

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT. 

 

PUNT 17.- PROPOSTA D'ACORD DE GESTIÓ DE PROGRAMES 
D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
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Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del departament de Medi 
Ambient: 

" ANTECEDENTS 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2003, 
acordà la constitució de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, organisme 
autònom creat i dependent del Consell, l'objecte fonamental del qual és 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. 

D'acord amb la disposició addicional primera dels seus estatuts (BOIB núm. 133, de 23 
de setembre de 2003), quedaven incorporats a l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca els serveis, centres, programes i recursos pressupostaris actualment adscrits al 
Consell de Mallorca que eren titulars de competències en matèria de serveis socials i 
d'esports. En concret, es citaven en programa ERGON i el Programa d'inserció social. 

El dia 1 d'octubre de 2003 va entrar en funcionament l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca. Inicialment, només es va incorporar plenament el programa 
ERGON, amb tot el personal i infrastructura corresponent, que fins a aquesta data havia 
estat gestionat per l'anomenat Departament de Serveis Socials, i que permetia que els 
coneixements i experiència que es tenien sobre aquesta matèria poguessin fer plenament 
operativa la gestió des d'aquella data, així com també s'incorporà, com a part integrant 
dels programes d'inserció sociolaboral, la gestió del que s'anomena "Renda Mínima 
d'Inserció", en la seva part corresponent a la prestació econòmica, que també havia estat 
gestionada des dels seus orígens per l'àrea de Serveis Social, mentre que la part 
corresponent a programes d'orientació i d'inserció ocupacional es venien gestionant per 
altres àrees del Consell de Mallorca, motiu pel qual es va considerar adient que el 
Consell continués gestionant aquests programes fins que l'Institut disposés dels mitjans 
idonis per desenvolupar-los satsifactoriament. 

En aquest moment es considera convenien incorporar a l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca el Programa d'Inserció Sociolaboral i adscriure a aquest 
organisme autònom tot el personal i béns que l'integren. 

Un cop s'han avaluat les actuacions que són necessàries així com la despesa que 
aquestes suposen, i vista la memòria que a aquests efectes s'incorpora a l'expedient. 

Per tot això, es proposa al Ple, previ dictàmen de la comissió informativa d'assumptes 
generals, que s'adopti l'acord següent 

 PROPOSTA 

Primer: Que l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, com a organisme 
autònom del Consell de Mallorca, passi a gestionar amb efectes de dia 1 de gener de 
2006 els programes d'inserció sociolaboral (codi programa 50.32203) 

Segon: Traspassar a l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallora, amb efectes de 
dia 1 de febrer de 2006 el següent lloc de treball i el personal que l'ocupi: "Coordinador 
programa FSE-RMI", enquadrat en el grup A, complement de destinació 24 i 
complement específic 34, identificat amb el codi 00293 de la Direcció Insular de 
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Programes i Ocupació del Departament de Medi Ambient i Natura. Tot això, en els 
mateixos termes i condicions en què el personal funcionari i laboral del Consell de 
Mallorca fou adscrit, d'acord amb el que preveu la disposició transitòria priemra dels 
Estatuts de l'Institut. 

Tercer: Adscriure, amb efectes de dia 1 de gener de 2006, els recursos materials que es 
considerin necessaris per l'efectivitat del present acord. 

Quart: Que es facin les modificacions pressupostàries adients per tal que el Consell de 
Mallorca transfireixi, en concepte de major aportació, els recursos humans i econòmics 
que es considerin necessaris per a l'efectivitat del present acord. 

Cinquè: Facultar a la presidenta del Consell de Mallorca, per adoptar les resolucions 
necessàries per executar el present acord." 
 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) discrepa sobre el trasllat de competències a l'ISSEM. 
Considera que els problemes de treball no es poder separar de l'àrea social, per això 
entén que es xapa el departament i que no és adequat, ja que l'Institut tramitarà la Renda 
Mínima d'Inserció i la Direcció Insular de Programes i Ocupació durà les tasques de 
formació ocupacional. 
 
Per altra banda, creu que aquesta direcció insular no té cap sentit dins el Departament de 
Medi Ambient i Natura ja que no té cap lligam amb la promoció econòmica com tenia 
abans amb Fodesma. 
 
El Sr. Borras (UM) comenta que aquest trasllat de serveis és l'adequat i que s'ha millorat 
amb la reinserció social ja que s'han destinat més recursos i per tant s'han obtingut 
millors resultats. 
 
El Sr. Alorda mantén que les dues activitats no s'haurien de separar. 
 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP,UM), dos en contra (PSM-EN) i deu 
abstencions (PSOE, EU-Els Verds). 
 
Es suspèn la sessió a les 13.55 hores, es reprendrà a les 16.30  hores. 
 
Es reprèn la sessió a les 16,45 hores. 
 
 
MOCIONS. 
 
PUNT 18.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLER DEL PSM-EN PER LA 
MODIFICACIÓ DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL DE CARRETERE S: 
SUPRESSIÓ DE L'AUTOPISTA INCA-MANACOR. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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"ANTECEDENTS: 

La planificació de les carreteres de l'illa de Mallorca és competència del Consell de 
Mallorca (article 2 de la llei 6/01, de 14 de desembre, d¿atribució de competències 
als Consells insulars en matèria de carreteres i camins). 

 La modificació puntual número 2 del Pla Director Sectorial de Carreteres de l¿illa 
de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell en sessió d'1 de desembre de 2003, 
aposta per un model d'autopistes i, concretament, crea una autopista entre Inca i 
Manacor. Aquest model, inclosa dita autopista, ha estat incorporat en el Pla 
Territorial de Mallorca.  

 El Govern de les Illes Balears va introduir l'autopista Inca-Manacor en la darrera 
versió del conveni de carreteres subscrit el 2004, un conveni que el Govern de les 
Illes Balears segueix reivindicant, tot i haver estat denunciat pel Govern de l'Estat. 

 En el BOIB de 20 de desembre de 2003 va sortir publicat l'anunci sobre la 
informació pública del projecte de traçat i estudi d¿impacte ambiental de l'autovia 
Inca Manacor. El Boib de 8 de gener de 2004 publicava la relació de propietaris, 
béns i drets afectats per l'expropiació de l'esmentat projecte. El traçat del projecte 
no aprofita la carretera actual, això implica un consum extraordinari de territori, 
1079 parcel·les que ocupen 1.524.382m2 al Pla de Mallorca, una zona agrària 
actualment molt valuosa i que ha sabut conservar un valor paisatgístic 
inqüestionable. L¿autovia (amb els enllaços, passos a nivell, viaducte i túnel) 
suposa un enorme impacte territorial, ecològic i paisatgístic. En concret, l¿enllaç 
entre l'autopista Palma-Inca i la Inca -Manacor, suposarà un scalextric just davant 
l'hospital d'Inca, amb un enorme consum de territori.  

 La solució d'enllaç amb la C-715 a l'altura de Manacor és perillosa, té un gran 
consum de territori, invalida les obres fetes recentment a aquell punt i concentra 
tota la distribució del trànsit a la rotonda del polígon industrial de Manacor.    

 L'opció d'autopistes arreu ha tengut una important contestació social (a Mallorca, 
com també a Eivissa), tant en forma d'al·legacions com en la mobilització 
ciutadana. En concret, l¿oposició a l¿autopista Inca-Manacor va recollir unes 
20.000 signatures en contra. Curiosament, fins i tot els partits impulsors, PP i UM, 
tot i negar-se sistemàticament a modificar el seu Pla, han protagonitzat 
desmarcaments públics d'aquest model i, en especial, de l'autopista Inca-Manacor; 
fins i tot la pròpia Presidenta del Consell, tot i ésser la màxima responsable del Pla 
de Carreteres.  

 De fet, l¿autopista no està justificada. La carretera existent no està col·lapsada i, tot 
i que és susceptible de millores, no presenta problemes greus de fluïdesa ni de 
seguretat. Per altra banda, el seu cost és astronòmic, 155 milions d¿euros de 2003, 
que permetrien moltes inversions alternatives, especialment en transport públic.  

 El Consell té ara l¿oportunitat de signar un Conveni de Carreteres amb el Ministeri 
de Foment.   
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MOCIÓ: 

Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca adopta els següents 

  

A C O R D S 

 Primer.-      Incoar la modificació del Pla Director Sectorial de Carreteres de l'illa 
de Mallorca, i, conseqüentment, el Pla Territorial de Mallorca, a fi de suprimir 
l¿autovia Inca-Manacor 

 Segon.-             La modificació del Pla Director també suprimirà les altres noves 
autopistes inclosa la segona via de cintura de Palma i incorporarà previsions de 
millora de la xarxa existent i eliminació de punts negres. 

 Tercer.-          Instar el Govern de les Illes Balears a renunciar a l¿execució 
d¿aquesta obra i retirar-la del Conveni de Carreteres.  

 Quart.-          Instar el Govern de les Illes Balears a redactar un Pla de Transports 
que afronti d¿una manera global la problemàtica de la mobilitat, apostant 
decididament pel transport públic, en especial el tren, i demandar del Govern de 
l'Estat el seu compromís de participar en el finançament de dit Pla." 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) torna a insistir en el tema de la modificació del Pla director 
sectorial de carreteres ja que sembla que finalment i arran de diverses declaracions 
sobre l'autovia Inca - Manacor seria possible la seva retirada. Creu que la denúncia del 
conveni de carreteres per incompliment s'ha de tenir en compte. 
 
Comenta que la retirada de l'autovia és molt important, però que caldria demanar 
disculpes a la gent que es va mobilitzat en diverses ocasions per aconseguir-ho. 
  
Per altra banda proposa altres actuacions per tal de canviar el model territorial d'illa i 
considera que també s'hauria de retirar del Pla director la creació del segon cinturó de 
Palma. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció i 
assenyala que està d'acord en tots els punts proposats, sobretot el que fa referència al Pla 
de transport i a la necessitat de millorar el transport públic. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) indica que el seu Grup ha presentat una moció similar a 
continuació, comenta que el Sr. Alorda inclou més actuacions i que està d'acord en els 
punts que presenta, encara que matisa, sobre el segon cinturó, que l'actual traçat no el 
considera oportú però no descarta recolzar el projecte si es modifica. 
 
El Sr. Coll (PP) creu que l'exposició de motius del Sr. Alorda és incongruent i per tant 
no hi està d'acord. No troba moral que comenti el tema de la denuncia per part del 
Govern central del conveni de carreteres, tampoc considera oportú incloure tantes 
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demanes diferents en una mateixa moció. Anuncia que votaran en contra d'aquesta 
moció i a favor de la següent. 
 
Considera que el Departament d'Obres Públiques ha fet una bona feina eliminant 
moltíssims dels punts negres de les carreteres i per això els dóna l'enhorabona.   
 
No entén el quart punt de la moció perquè el Pla de transports ja existeix, que ja ha 
passat per l'aprovació inicial, per exposició pública, que s'han resolt les al·legacions amb 
els informes necessaris i que està apunt d'aprovar-se definitivament.  
 
El Sr. Nadal (UM) demana al Sr. Alorda que retiri la moció ja que hi ha una moció 
similar del PSOE i el seu Grup votarà a favor d'aquesta. 
 
Comenta que no està d'acord amb la redacció, assegura que va ser UM, arran de la 
revisió d'enguany del conveni amb Madrid, que va proposar la modificació del Pla de 
carreteres. Assenyala que l'equip de govern està en contra d'aquesta autopista, però no 
de totes, en aquest cas el Consell de Mallorca està acabant el desdoblament de la 
carretera Palma - Manacor i per tant no cal fer l'autopista. Per altra banda, considera que 
el segon cinturó és necessari, ja que els accessos a Palma estan molt saturats i és un 
problema greu que s'hauria de solucionar. 
 
Pel que fa als punts negres creu el mateix que el Sr. Coll que s'estan eliminant gràcies a 
les tasques del Departament de Obres Públiques. 
 
Diu que el seu Grup està a favor del transport públic però que no té res a veure amb la 
voluntat de tenir una xarxa de carreteres adequada. 
 
El Sr. Alorda està satisfet perquè finalment sembla que es retirarà l'autopista de Inca – 
Manacor encara que no sigui amb la seva moció. 
 
Explica que no retira la moció perquè creu que existeix un model alternatiu al del 
creixement territorial desmesurat i presenta propostes viables per tal d'aconseguir 
millorar el futur. Afirma que a més s'haurà de modificar el Pla director sectorial de 
carreteres i el PTM ja que hi figura aquesta infraestructura i pot donar lloc a confusions.  
 
Pel que fa al tema de la denúncia del conveni per part del Govern central diu que ell tan 
sols ho constata i assegura que en matèria de finançament el seu Grup sempre ha cregut 
que són necessaris molts de diners de l'Estat per tal de millorar les infraestructures 
illenques.  
 
Per altra banda, reconeix que hi ha un error a la redacció de la moció i en el quart punt 
s'hauria de llevar  "redactat un Pla de Transports" ja que s'està tramitant com ha dit el 
Sr. Coll, encara que vol recordar que s'haurà d'aplicar correctament. 
 
La Sra. Rosselló pensa que aquesta moció va més enllà de la retirada de l'autovia i que, 
com ha dit abans, el seu Grup hi està d'acord. Recorda que una bona xarxa de transport 
públic també és un dret de la ciutadania. 
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El Sr. Coll creu que el Sr. Alorda no vol arribar a cap acord i que vol aconseguir massa 
coses alhora. Comenta que una enquesta del Diari de Mallorca deia que la ciutadania 
dóna un ampli suport a les carreteres realitzades pel Govern balear. 
 
El Sr. Nadal torna a explicar al Sr. Alorda el seu punt de vista respecte a la retirada de 
l'autopista Inca – Manacor i a la revisió del nou conveni de carreteres. Comenta que si 
no retira la moció el seu Grup li votarà en contra. 
 
Es rebutja la moció per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit en 
contra (PP, UM). 
 
 
PUNT 19.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES A FAVOR 
DE LA RETIRADA DE L'AUTOVIA INCA-MANACOR DEL PLA DE  
CARRETERES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"El Govern de les Illes Balears va anunciar el 2003 la construcció d'una autopista, 
autovia o via ràpida, entre Inca y Manacor. 
 
El Grup Socialista va considerar inicialment, i ha mantingut la postura, que aquest nou 
traçat presentava nombrosos inconvenients, ja que és negatiu per a l'estructura territorial 
de Mallorca, no està emparat per cap planificació i és contrari a les previsions del Pla 
Territorial de Mallorca fetes fins al moment. 
 
El 2004 el President Matas va anunciar que durant aquesta legislatura no es 
començarien les obres. 
 
Dos anys i mig després, PP i UM anuncien en els mitjans de comunicació la retirada 
definitiva del projecte. 
 
Per tal de que aquest anunci tengui credibilitat, cal que sigui retirat el projecte del Pla de 
Carreteres. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA al Consell de Mallorca presenta pel seu debat al 
Ple la següent MOCIÓ: 
 

"El Consell de Mallorca acorda la modificació del Pla de Carreteres amb l'objectiu de 
retirar d'aquest Pla el projecte de l'autovia Inca-Manacor" 

 
El Sr. Alemany (PSOE) explica que el seu Grup no sabia que hi havia un altre moció 
similar al Ple i que ho presentaren per una raó d'oportunitat arran d'unes declaracions 
fetes pel PP i per UM. Comenta que fins ara les votacions fetes al Ple sempre han estat 
en contra, però creu que és el moment per aconseguir un retirada de l'autopista. Així i 
tot afirma que si hagués tengut la seguretat que s'aprovaria per unanimitat no haguessin 
redactat així la moció. 
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La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció 
però creu que hauria estat millor que l'equip de govern hagués presentat directament la 
modificació del Pla de carreteres, reitera el mateix que en el punt anterior, pel que fa a 
la mobilitat a Mallorca i a l'ús del transport públic. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) congratula la retirada de l'autopista encara que reitera el 
mateix que en el punt anterior sobre la necessitat del canvi de model territorial. 
 
El Sr. Oliver (PP) agraeix les explicacions de la moció que ha fet el Sr. Alemany. 
Explica que el canvi d'opinió es deu a les obres realitzades pel desdoblament de la 
carretera de Palma – Manacor i que per això l'han retirat.  
 
Per altra banda comenta que quan hi havia el Pacte de Progrés al Govern balear no es 
varen retirar les autopistes del Pla de carreteres, tan sols es va afegir l'opció del 
desdoblament. 
 
El Sr. Nadal (UM) creu que la presentació de la moció ha estat molt oportuna ja que la 
feren després que l'equip de govern comuniqués als mitjans la retirada del conveni. 
Considera que aquesta decisió s'ha pres com a conseqüència del desdoblament i que el 
batles de la zona s'han adonat del seu bon funcionament. 
 
El Sr. Alemany contesta al Sr. Oliver que quan hi havia el Pacte de Progrés al govern no 
va treure l'opció de les autopistes perquè el govern del Sr. Aznar els hi va dir que si ho 
feien no hi hauria doblers.  
 
Per altra banda, agraeix la unanimitat a tots els partits i comenta que continuaran fent 
mocions per tal de millorar el transport públic. 
 
El Sr. Oliver reitera els seus arguments sobre la retirada de l'autovia, i a la vegada 
considera que no afecta la seva credibilitat com a partit. Respon al Sr. Alemany que el 
que no volia el govern del Sr. Aznar era fer actuacions diferents que a la resta 
d'Espanya. 
 
El Sr. Nadal puntualitza que el dilluns vint de febrer l'equip de govern va decidir la 
retirada, el dimarts vint-i-un ho anunciaren als mitjans de comunicació i el dimecres 
vint-i-tres el PSOE  va presentar la moció. 
 
S'aprova la proposta per unanimitat.   
 
 
PUNT 20.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE EL 
CONCURS DELS TERRENYS DE CAN DOMENGE. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"El Consell de Mallorca va treure a concurs els terrenys denominats de Can Domenge, 
pels quals el 10 de febrer es varen presentar un total de 13 projectes. 
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El plec de condicions aprovat per l'equip de govern del Consell de Mallorca plantejava 
un preu màxim, i establia uns criteris poc clars, a l'entendre de molts col·lectius, entre 
ells els grups polítics de l'oposició al propi Consell. Davant aquesta situació l'equip de 
govern del Consell ha fet públiques una sèrie de rectificacions, en primer lloc amb la 
inclusió de membres del Col·legi d'Arquitectes en el jurat, i més tard amb l'anunci 
públic del Vicepresident Primer del Consell de Mallorca de que un dels projectes seria 
rebutjat al no incloure habitatges de preu taxat.  
 
Aquests fets venen a demostrar que el concurs es va fer sobre unes bases qüestionables. 
Sobretot si tenim en compte que a més de promotors privats s'ha presentat al concurs un 
projecte del Consorci Habitatge del Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma. 
 
Atès que fa pocs dies s'ha debatut públicament la possibilitat que la síquia den Baster, 
protegida pel propi Consell, sigui afectada per les futures obres de construcció al solar 
de Can Domenge, cosa que incompliria les disposicions de la pròpia institució en 
matèria de protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Cultural. 
 
Ateses les esmentades circumstàncies, el Grup Socialista al Consell de Mallorca 
presenta per a la seva aprovació al Ple de la institució la següent MOCIÓ: 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca insta l'equip de govern a deixar desert el concurs sobre 
els terrenys de Can Domenge. 
 

2. El Ple del Consell de Mallorca acorda que l'equip de govern elaborarà un nou concurs 
en el que es demani, valori i prioritzi els projectes que incloguin un mínim d'un 50 % 
d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat. 

 
3. El Ple del Consell de Mallorca acorda que el Departament de Territori elabori 
d'urgència un informe sobre la síquia den Baster o altres tipus d'elements d'interès de 
patrimoni històric, per dictaminar si es veuria afectada per un projecte d'urbanització i 
construcció en el solar de Can Domenge." 
 
 
El Sr. Alemany (PSOE) assenyala que no està d'acord en les formes ni amb la venda de 
Can Domenge. Comenta que no entén les declaracions fetes per l'equip de govern sobre 
el rebuig d'un projecte que no contempla habitatges de protecció oficial (HPO) encara 
que ofereixi el doble de diners pel solar. 
 
Per tot això demana declarar desert el concurs i tornar redactar una bases clares que 
incloguin un mínim del 50% per d'HPO. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) anuncia que donarà suport a la moció encara que no 
veu clar que un concurs es pugui declarar desert per seguretat jurídica. Reitera els 
arguments sobre la tramitació de l'expedient i sobre l'empresa que no acceptaren per 
manca d'habitatges socials, comenta que el seu Grup ha presentat un contenciós al 
respecte. 
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El Sr. Alorda (PSM-EN) considera que hauria estat millor parlar del tema en un Ple 
extraordinari, insisteix  la confusió que ha provocat les diverses declaracions i canvi de 
criteris. Per altra banda recorda que els polítics del PP de Palma han fet manifestacions 
en contra d'aquesta operació i que a més el Consell de Mallorca té l'obligació de crear 
patrimoni de sòl per llei. Demana afegir el quart punt a la moció per demanar que el 
solar de Can Domenge sigui declarat sòl públic i així s'hagi d'utilitzar per equipaments i 
promoció social. 
 
 
Intervé el Sr. Rubio (PP). Comenta que la responsabilitat de crear habitatges de 
protecció oficial és del Ministeri de l'Habitatge i que no fa gaire bé la feina, també 
considera que el Ministeri de Defensa hauria d'oferir els quarters deshabitats per fer 
habitatges d'aquests tipus. 
 
Afirma que el seu partit té un pacte amb UM i que per tant votaran en contra de la 
moció. 
 
El Sr. Vicens (UM) comenta que aquest debat és una repetició del mes passat. Pensa 
que avui ningú ha comentat que el concurs estès preparat perquè s'han presentat tretze 
empreses, assenyala que hi ha sis projectes que proposen HPO o a preu taxat i que, a 
més, si l'Ajuntament de Palma aprofita el 10% que li correspon per fer 57 habitatges.  
 
Enumera la quantitat de cases amb aquestes característiques que proposen els projectes 
abans comentats, per tot això, considera que ara no es pot dubtar que hi hauran HPO i 
que més endavant, en resoldre el concurs, veuran com serà un bon projecte. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) creu que xerrar molt dels temes és bo ja que a vegades s'arriba a 
aconseguir la retirada dels mateixos, com ha succeït amb la retirada de l'autopista Palma 
- Manacor. 
 
Contesta al Sr. Rubio que el Ministeri de l'Habitatge ha de fer habitatges perquè té la 
competència però que també la tenen les comunitats autònomes i la nostra no en fa 
gaires. 
 
Pel que fa als antics quarters recorda que a Son Busquets és farà el 50% d'HPO. Reitera 
que el concurs i el plec han estat confosos i les declaracions de l'equip de govern 
contradictòries,  reconeix que el CIM no té competències d'habitatge però que és un 
problema molt greu i que podria posar a disposició els terrenys a la resta 
d'administracions competents. 
 
Per acabar recorda els punts de la moció. El primer declarar desert el concurs, el segon 
fer un concurs nou amb un 50% HPO o preu taxat i el tercer que el projecte vagi a 
Comissió de Patrimoni per tal d'aclarir els dubtes sobre la sèquia d'en Baster. 
Comenta al Sr. Alorda que accepta el quart punt sempre que el sòl es dediqui a HPO. 
 
La Sra. Tugores comenta sorpresa que pareix que el Sr. Vicens sap qui guanyarà el 
concurs perquè diu que hi haurà HPO i tan sols sis de tretze projectes presentats 
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contemplen aquesta situació. Repeteix que el CIM hauria de col·laborar amb altres 
institucions per resoldre el problema de l'habitatge. 
 
El Sr. Alorda enumera les estranyes característiques amb què s'ha presentat el plec de 
condicions, quan va sortir, el termini inicial de presentació i comenta la sensació rara 
que li produeix. Reitera l'obligació legal que té el Consell de Mallorca de crear sòl 
públic.  
 
Per altra banda està d'acord en què el Ministeri de Defensa col·labori a solucionar aquest 
problema ja que té molts de quarters buits. 
 
Considera que, com que el missatge que s'ha donat d'aquest procés ha canviat molt des 
del seu inici, s'hauria de declarar desert el concurs i començar de nou donant a totes les 
empreses les mateixes oportunitats i la mateixa informació. 
 
El Sr. Rubio contesta al Sr. Alemany que els habitatges que proposa el Ministeri de 
l'Habitatge són de tan sols 30 m2 i que no és cap solució digna, pensa que haurien de fer 
molta més feina des de Madrid per resoldre la situació. 
 
El Sr. Vicens comenta a la Sra. Tugores que ell no sap el que passarà però si que coneix 
les lleis i sap que a l'Ajuntament de Palma li correspon un 10% per equipaments o 
habitatges.  
 
Respon al Sr. Alemany que la sèquia d'en Baster està declarada BIC i que per tant està 
protegida, que miri el BOIB i trobarà el plànol que la defineix. 
 
Creu que la presentació dels plec es va fer correctament i que a l'abril del 2005 es van 
segregar els terrenys i que per tant se sabia el seu ús. Reitera que el Consell de Mallorca 
ven el solar i demana com a responsabilitat política un bon projecte per als ciutadans. 
 
Es rebutja la moció per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i desset en 
contra (PP, UM). 
 
 
PUNT 21,- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU-ELS VERDS SOBRE 
SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONSTR UCCIÓ 
D'UN CAMP DE GOLF I HOTEL DE CINC ESTRELLES A SANTA   
MARGALIDA I REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL DE CAMPS 
DE GOLF. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
PRIMER.-  Sortí publicat al BOIB núm. 14 de data 31 de gener passat i per al termini 
de un mes, una informació pública relativa a l’expedient de construcció d’un camp de 
golf i hotel de cinc estrelles a Santa Margalida, basant-se en “el que disposa l’article 
2.1 de la Llei 12/1988, de 17 de novembre, de camps de golf, dictada pel Parlament de 
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les Illes Balears, i l’article 37 de la Llei del Sòl Rústic, per la present queda sotmès a 
informació pública per espai d’un mes l’expedient per a la declaració d’interès general 
del projecte de construcció d’un camp de golf i hotel de cinc estrelles (amb inclusió del 
corresponent projecte d’avaluació d’impacte ambiental), promogut per l’entitat ‘Golf 
Can Picafort, SL’ al polígon 12, parcel·la 123 finca ‘Es Porxot’ del terme municipal de 
Santa Margalida.” 
El projecte que es troba a informació pública consisteix en la construcció d’un camp de 
golf de 27 forats i hotel de categoria de cinc estrelles i 450 places, a la parcel·la 123, 
polígon 012, Can Picafort, Santa Margalida (carretera C-712, Artà-Alcúdia, Km. 18). 
 
SEGON .- Com ja hem al·legat reiteradament davant aquesta institució, a Mallorca 
actualment tenim unes 20 camps de golf en funcionament, més uns 15 en construcció o 
en projecte i aquestes dades són prou significatives per si mateixes, especialment si 
consideram que tots aquests camps de golf es troben a termes municipals prou 
desenvolupats en oferta turística i d'oci i que precisen una especial protecció al seu medi 
natural. 
És el cas que ens ocupa. 
 
TERCER.- La llei de camps de golf és de data 17 de novembre de 1988, i el seu 
plantejament normatiu és potenciador dels camps de golf, com a mitjà per atreure un 
turisme més hivernal i ampliar la nostra oferta turística. Però, les experiències dels 
darrers anys, ens han demostrat que aquesta finalitat dels camps de golf no s'ha complit, 
ja que sempre van units a una oferta complementària, per la qual cosa no augmenten el 
mercat potencial dels altres establiments turístics de la zona, si no que, ben al contrari, 
els perjudiquen en destruir paisatge natural i dur implícites noves zones urbanitzables. 
Veritablement, la llei no està adaptada a la canviant realitat de les illes. 
 
Així mateix, actualment, la Llei 2/2001 d'atribució de competències als consells insulars 
en matèria d'ordenació del territori, confereix als Consells Insulars la competència per 
elaborar i aprovar un Pla Director Sectorial de Camps de Golf, cosa que seguim sense 
fer, si bé hem de respectar les directrius que estableix el Pla Territorial de Mallorca, 
certament més restrictives que la Llei de camps de golf, i que no poden justificar el 
projecte que es troba en tramitació. 
 
QUART.- Si en termes generals, els camps de golf  suposen un canvi important sobre 
l'orografia del territori, canviant radicalment el paisatge i l'equilibri ecològic de la zona i 
un elevat consum d'aigua, desaconsellable a unes Illes on l'aigua és un recurs tan escàs, 
a pesar que és d'obligat compliment la utilització d'aigües depurades, cosa mai prou 
controlada per les administracions competents, tot el que es dóna de forma innegable en 
el cas de projecte de Santa Margalida.  
Al projecte que ens ocupa el seu impacte s’agreuja en envair  tot un conjunt de restes 
arqueològics, catalogats i protegits, que formen part del conjunt prehistòric de la finca 
de Son Real, tan emblemàtica per a tots els mallorquins.  
I, com consta clarament a l’expedient, el camp de golf envairia un camí públic, sent 
aquests camins rurals el que veritablement estan revitalitzant el turisme i diversificant la 
nostra oferta (senderisme, ciclisme, ...) 
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Per tot això, presentam la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
1.- El Consell de Mallorca suspèn la tramitació de l’expedient de construcció d’un camp 
de golf i hotel de cinc estrelles a Santa Margalida, en tant no s'elabori i aprovi el Pla 
director sectorial de camps de golf, previst a la Llei 2/2001 d'atribució de competències 
als consells insulars en matèria d'ordenació del territori. 
 
2.- El Consell de Mallorca prendrà les oportunes mesures per assegurar la protecció del 
patrimoni històric i arqueològic de la zona de Son Real. " 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que s'està tramitant l'expedient per realitzar 
un camp de golf i un hotel de cinc estrelles a Son Real al municipi de Santa Margalida i 
que la setmana passada va anar a la Comissió d'Urbanisme.  
 
Creu que s'hauria de suspendre la tramitació ja que aquest lloc té unes característiques 
paisatgístiques molts importants que s'haurien de preservar, recorda que a la zona hi ha 
diferents jaciments arqueològics que encara no s'han catalogat. 
 
Per altra banda recorda que pel que fa a l'aigua seria un problema que es subministrés 
des de la de la depuradora ja que aquesta impedeix l'entrada d'aigua salina als aqüífers 
de Santa Margalida. 
 
En referència a les normatives, creu que es contradiu l'esmentada tramitació amb les 
DOT ja que si es fa l'hotel es crearà un nou nucli urbà al municipi i les directrius no ho 
permeten. Afegeix que, fins i tot, el PTM recomana que la creació de camp de golf es 
faci devora una zona turística que no tengui aquesta oferta complementària i no és el 
cas. També recorda que els consells tenen la competència per redactar el Pla director 
sectorial de camps de golf i que és urgent la seva redacció, per tot això demana la 
suspensió de l'expedient fins que s'hagi redactat el Pla. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció. Pensa que 
s'hauria de suspendre la tramitació d'aquest camp de golf i esperar a veure que dirà 
l'estudi de prospeccions arqueològiques de la zona, a la vegada considera que convé 
tenir una visió general del problema dels camps de golf i desenvolupar un pla de futur, 
creu que hauria estat més interessant fer un centre d'interpretació arqueològic. 
 
Intervé el Sr. Alomar (PSOE). Assenyala que el seu Grup va presentar una moció 
similar sobre al camp de golf i l'hotel de Son Real.  
 
Pel que fa a la zona de Can Picafort comenta que fa poc s'han fet nous hotels a la zona 
de quatre i cinc estrelles i que per tant no seria recomanable. Recorda que hi ha un golf 
a Aucanada i un altre en tramitació per la qual cosa un tercer crearia un excés de 
competitivitat i possibles problemes d'ocupació a la zona. 
 
Comenta que avui s'estan qüestionant les formes i demana el mateix que els seus 
companys d'oposició per tal de donar una visió clara i de futur que doni seguretat 
jurídica al sector. 
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Per altra banda considera que les prospeccions sobre les que la Comissió d'Urbanisme 
ha fet l'informe haurien de ser prèvies i després redactar l'informe per començar la 
tramitació. 
 
El Sr. Puche (PP) considera que la Sra. Rosselló sempre es queixa per temes relacionats 
amb el medi ambient i que tots aquests temes s'haguessin pogut solucionar quan ella era 
consellera de Medi Ambient a l'anterior legislatura, fins i tot, hauria pogut derogar la 
Llei 12/1988 de camps de golf. 
 
Per altra banda, creu que el tema de l'aigua està ben clar i que aquesta haurà de ser 
obligatòriament depurada. 
 
En referència als jaciments comenta que ja ha passat per la Comissió d'Urbanisme i que 
l'informe aprovat detalla les actuacions que cal fer, destaca que la prospecció 
arqueològica s'ha de fer abans de començar les obres i que a més hi haurà un control 
arqueològic de les obres. 
 
Pel que fa a la moció, assenyala que no està d'acord amb el primer punt ja que la 
tramitació de l'expedient està permesa per la llei actual de camp de golf i no va en 
contra del PTM. 
 
Sobre el segon punt considera que les mesures per defensar el patrimoni arqueològic de 
la zona ja s'han aplicat per la Comissió d'Urbanisme i per tant no té raó de ser. 
 
El Sr. Vicens (UM) reitera a la Sra. Rosselló que ella va tenir l'oportunitat de derogar o 
modificar la Llei de camps de golf i no ho va fer. Està d'acord amb ella quan diu que el 
PTM limita més que la Llei 12/1988. Comenta també que ella ja sap que les aigües que 
s'han d'utilitzar han de ser depurades i que en cas contrari no tenen autorització de la 
Conselleria de Medi Ambient. 
 
Per altra banda creu que volen alarmar a la ciutadania dient que es creen molt de camps 
de golf i no és així, afirma que la majoria són simplement ampliacions de camps de golf 
ja existents o resolució de demandes judicials, i que en cas d'arribar a una demanda 
massiva ja es regularia. 
 
Contesta al Sr. Alorda que la Comissió d'Urbanisme ja ha exigit l'estudi arqueològic i 
que el centre d'interpretació es farà a la finca del Govern balear que té a Son Real per tal 
d'ajudar a regenerar la zona. 
 
Anuncia que l'equip de govern està molt preocupat per la preservació del Patrimoni i per 
això la Comissió d'Urbanisme va aprovar les següents prescripcions: 
 
1.Un perímetre proposat de vint-i-cinc metres de radi on no serà possible realitzar cap 
tipus d'obra. 
 
2. Abans de l'inici de les obres es realitzarà una prospecció arqueològica per veure si hi 
ha més jaciments. 
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3. En el procés de moviment de terres s'haurà de comptar amb un tècnic qualificat i per 
tant en tot moment hi haurà un arqueòleg. 
 
4. S'haurà de presentar un projecte d'adequació del jaciment arqueològic. 
 
 
La Sra. Rosselló agraeix el suport als grups PSOE i PSM, contesta al Sr. Puche i al Sr. 
Vicens que ella està preocupada per la protecció del territori i per això considera 
necessari la suspensió de l'expedient i la regulació mitjançant el Pla director sectorial de 
camps de golf. Recorda que no es va derogar la Llei 12/1988 perquè UM no va voler, 
reitera que el PTM sí determina algunes qüestions sobre camps de golf però que no 
basta ja que el Consell de Mallorca té les competències i la responsabilitat per redactar 
aquest pla. 
 
Pel que fa al tema de l'aigua reitera la funció de la depuradora de Santa Margalida i 
assenyala que hi ha estudis fets al respecte a la Conselleria de Medi Ambient. 
 
El Sr. Alorda recorda que UM va votar en contra de la derogació de la Llei de camps de 
golf i enumera una llista de camps de golf que estan en procés de tramitació i reflexiona 
sobre la gran quantitat de terrenys afectats per aquesta activitat i per la qual cosa 
considera necessària una regulació legislativa urgent. 
 
El Sr. Alomar recorda els seus arguments sobre la construcció de nous hotels a la zona i 
sobre el camp de golf que s'està tramitant sense oferta complementària ja que és una 
iniciativa de l'associació d'hotelers. Creu que si es duen a terme aquestes actuacions 
anirà en perjudici de la planta hotelera de la zona de Can Picafort, per altra banda 
comenta que el solar del Govern balear que es dedicarà a centre d'interpretació és va 
adquirir amb doblers de la ecotaxa. 
 
El Sr. Puche torna a contestar a la Sra. Rosselló que no va retirar la Llei de camps de 
golf i diu al Sr. Alorda que si no varen incloure aquest tema al pacte de l'anterior 
legislatura al Govern balear s'hauria d'haver mantingut a l'oposició per principis. 
 
Per acabar comenta al Sr. Alomar que entén que aquesta nova infraestructura pot 
ocasionar un problema de competitivitat a la zona però que està permesa per la Llei 
actual i no es pot aturar. 
 
El Sr. Vicens agraeix l'anàlisi turístic de la zona fet pel Sr. Alomar i afirma que el 
turisme de camp de golf és diferent al de sol i platja. 
 
Es rebutja la moció per onze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i desset en 
contra (PP, UM). 
 
 
 
INTERPEL.LACIONS. 
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PUNT 22.- INTERPEL.LACIÓ  QUE FORMULA L'HBLE. SRA. MARGALIDA 
ROSSELLÓ SOBRE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DELS RESIDUS D 'ORIGEN 
ANIMAL /MER DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent interpel.lació: 
 
"Margalida Rosselló i Pons, com a consellera i portaveu del Grup de Conselleres 
d’Esquerra Unida i Els Verds del Consell Insular de Mallorca, d’acord amb el que 
preveu l’article 75 del Reglament Orgànic formula a la Consellera Executiva del 
Departament de Cooperació Local la següent interpel·lació 
 
 
TEMA: GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DELS RESIDUS D’ORIGEN ANIMAL / MER 
DE MALLORCA 
 
 
La Consellera del Grup Esquerra Unida i Els Verds vol interpel·lar a la Consellera 
Executiva del Departament de Cooperació Local sobre la gestió i la planificació dels 
residus d’origen animal / MER de Mallorca." 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comença la intervenció donant l'enhorabona a la nova 
consellera i lamentant que la importància de la interpel·lació no l'hagi permès donar 100 
dies de cortesia. 
 
Explica que en el Pla director sectorial de residus sòlids urbans (PDSRSU) de l'any 
2000 s'incloïa una planta de tractament de residus animals i deixalles de tipus sanitari. 
Recorda les característiques i les gestions que es van fer per demanar ajudes dels fons 
de cohesió europeus. Comenta que a l'aprovació inicial de la modificació del PDSRSU 
és mantenia aquesta instal·lació, però que en el moment de l'aprovació definitiva 
s'havien produït canvis i ja no es parlava de la planta de tractament i es deia que els 
residus sanitaris es tractarien a l'ampliació de la incineradora. Pensa que és que des del 
2001 no s'ha fet res i per tot això planteja tres preguntes: 
 
Què s'ha fet fins ara amb els residus sanitaris i d'origen animal i quin tractament han 
rebut fins ara. 
 
Quines són les raons que han motivat el canvi del tipus de tractament. 
 
Què ha passat amb el finançament europeu de la planta de tractament.  
 
La Sra. Julve (UM) agraeix la benvinguda. Considera que la Sra. Rosselló ja ha fet una 
anàlisi del que ha passat els darrers cinc anys. Explica que el projecte inicial no tenia en 
compte la depuració de gasos, per la qual cosa no complia la normativa i es va haver de 
modificar el projecte, amb el resultat que es va encarir molt el projecte i la tarifa final 
que havia de pagar el productor. Per tot això i fins el dia d'avui el que s'ha fet en matèria 
de residus animals, materials específic de risc i residus sanitaris és que gestors 
autoritzats s'encarreguen de recollir-los i traslladar-los per ser tractats a la Península. 
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Pensa que no cal preocupar-se en un moment que hi ha alarma a causa de la grip aviar. 
Reconeix que el nou Pla s'obre a la gestió privada d'aquests residus, però que el Consell, 
a través del servei públic, garanteix el correcte tractament d'aquests residus. 
 
Pel que fa a la subvenció europea explica que s'està negociant amb el Govern de la 
comunitat, a qui es va concedir originalment la subvenció, un destí més productiu, 
perquè pensen que ja no té raó de ser una inversió tan important qüestió i es pot 
aprofitar per dur a terme altres projectes mediambientals i de sostenibilitat. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) recorda que la gestió dels residus sòlids urbans està 
transferida al Consell des de l'any 2001 i que tot allò relatiu al tractament de residus 
animals i de residus sanitaris estava normativitzat i la infraestructura estava prevista, per 
la qual cosa la sorprèn que durant aquests anys, encara que reconeix que hi pot haver 
hagut problemes, no s'hagi fet gestió i que sembla que la única cosa que s'ha fet és 
deixar que els residus se'n vagin a la Península i que a partir d'ara tot s'incinerarà a la 
planta de residus sòlids urbans a no ser que hi hagi una iniciativa privada. Assenyala 
que no estan a favor de la incineració, però que quan es tracta de virus que afecten a 
animals, i fa un repàs de les diferents epizoòties que hi ha hagut, és necessària la 
destrucció a elevades temperatures. Finalment, recorda que hi ha un informe tècnic de la 
Conselleria de Medi Ambient que indica que fins ara "el Consell de Mallorca no ha 
posat en funcionament aquesta instal·lació tot i tenir l'obligació de fer-ho i deixar perdre 
importants fons europeus concedits amb tal finalitat", per això considera que no hi ha 
hagut una adequada gestió d'un tema tan important. 
 
Conclou la seva intervenció dubtant que els doblers dels fons europeus, després de cinc 
anys de la seva concessió, es puguin destinar a alguna altra acció i demana que li 
expliqui. 
 
La Sra. Julve (UM) creu que s'ha fet feina en aquesta qüestió i no creu que hi hagi hagut 
deixadesa i assenyala que s'han preocupat per l'ajuda europea, que caducava el 
desembre de 2005. Reitera que la gestió dels residus animals s'està fent de manera 
correcta. Recorda que a l'anterior Pla s'apostava per una incineradora d'animals i creu 
que ningú s'ha de rasgar les vestidures perquè en el Pla director modificat es prevegi que 
amb l'ampliació de la incineradora es podran tractar també els residus animals. D'altra 
banda no creu que sigui dolent que aquests doblers es puguin negociar i destinar a altres 
projectes. Finalment, pensa que no fan les coses com les faria la Sra. Rosselló si 
governés, però donen solucions. 
 
 
PUNT 23.- INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L'HBLE. SR. AN TONI 
ALORDA SOBRE ASSOCACIÓ FORA VILA. 
 
Es dóna compte de la següent interpel.lació: 
 
"D'acord amb el que preveu l'article 75 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, 
el conseller sotasignant formula per al proper Ple ordinari la següent interpel.lació. 
 
TEMA: ASSOCIACIÓ FORA VILA 
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El GRUP DE CONSELLERS PSM-ENTESA NACIONALISTA  vol interpel.lar al 
Conseller del Departament d'Economia i Hisenda sobre : Associació FORA VILA" 
 
 
El Sr. Alorda explica que el motiu de la interpel·lació és la destinació de prop de 
180.000 euros a l'Associació Fora Vila en dos anys i mig. Vol confirmar la seva tesi que 
UM crea societat civil fictícia a la que des del primer moment es donen doblers del 
Consell i que són gairebé els únics ingressos que tenen. Diu que la finalitat és electoral 
en un doble sentit: captar activistes i muntar activitats parauemites, en una mescla de 
clientelisme/caciquisme i creació de corretja de transmissió. Si es demostra demanarà 
que canviïn la manera de fer, en cas contrari demanarà que s'aportin proves. Tot seguit 
es centra en l'associació Fora Vila: explica que es va crear l'estiu del 2004, que la 
segona assemblea, el desembre de 2005 la va presidir el Sr. Flaquer, que els donen 
subvencions per tot i se'ls bestreu els doblers, que paguen les despeses del local, de 
l'electricitat, del telèfon, que va demanar al Sr. Flaquer a quantes associacions pagaven 
aquestes despeses. La resposta va ser que es podia preveure a algun conveni amb alguna 
entitat, però que durant el 2005 no s'havia donat el cas. El Sr. Alorda diu que el gener 
del 2005 ja hi havia un conveni i es pagaven les despeses de funcionament. També diu 
que el local de l'associació també era el despatx professional del president, com 
testimoniava una placa. Demana al Sr. Flaquer que en pensa d'aquesta coincidència. 
Prossegueix dient que el 2004 hi va haver una despesa de més de 10.000 euros per 
arreglar aquest despatx. Demana amb quina altra entitat es fa. També diu que paguen les 
despeses de telèfons, que el 2005 ha pujat a gairebé a mig milió de pessetes i per tot 
això els interessa molt les activitats que duen a terme i indica que la primera activitat és 
l'assessorament als propis socis, quan, curiosament, el Sr. Lliteres diu que no són 
professionals, sinó persones inquietes pel Fora Vila. Demana sobre què assessora i 
considera inquietant que els que fan l'assessorament siguin el president i el secretari de 
l'associació. També diu que al president i al secretari se'ls encomana estudis, per valor 
de 15.000 euros sense convocatòries i sense mirar currículums. I a l'oposició se'ls nega 
una còpia. Demana al Sr. Flaquer que en pensa d'aquesta confidencialitat. Així mateix 
diu que els socis cobren per activitats a fires molt triades, com la de Costitx i Campos. 
Pel que fa a la darrera activitat diu que són uns fulletons fets a partir de les dades que té 
la conselleria d'Agricultura. Demana si això no hauria pogut ser fruit d'una convocatòria 
pública i creu un greuge que associacions similars amb una llarga trajectòria com Unió 
de Pagesos o ASAJA o federacions com la de Races Autòctones quedin sense ajudes del 
Consell. Recapitula que això és una mostra de la mecànica d'una manera de en 
l'atorgament de subvencions que no poden compartir. 
 
El Sr. Flaquer (UM) considera que el Sr. Alorda està nerviós per aquest tema i no entén 
perquè ja que ell considera que no hi ha res anormal: és una associació amb una 
subvenció com n'hi ha d'altres en el seu departament i menciona ASAJA o Unió de 
Pagesos i assenyala que només el molesta Fora Vila. Explica que aquesta associació va 
presentar uns projectes polítics que han considerat seriosos. Acusa al Sr. Alorda d'haver 
dit mitges veritats, d'haver agafat unes quantes factures i no aprofundir en el què es 
gasta la majoria dels doblers i de fer befa de les actuacions i dels membres. Assenyala 
que li molesta la feina de Fora Vila i ho entén, però no ho comparteix. Així mateix 
observa que demana pels integrants de l'associació i pel modus operandi i afirma que ell 
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no té per què saber-ho quan es tracta d'una associació a la que se subvenciona i res més. 
Reitera que aquest tema el posa molt nerviós i suposa que deu ser perquè aquesta 
associació fa les coses ben fetes i que està acostumat a que quan governaven i alguna de 
les associacions que controlava feia determinades coses ningú els deia res, però no vol 
entrar a opinar sobre algun projecte d'Unió de Pagesos per no posar-se al seu nivell. 
Assenyala que donen subvencions a moltes entitats i que ho continuaran fent perquè 
significar ajudar a la promoció dels productes mallorquins, que ho fan molt millor que 
ells, la gent està molt contenta i considera que això és el que realment molesta al Sr. 
Alorda perquè el PSM era el gurú del mallorquinisme i que l'associació Fora Vila 
només una excusa de la inseguretat i del malestar interior. 
 
El Sr. Alorda (PSM) agraeix al Sr. Flaquer la preocupació per la seva salut i assenyala 
que el que el posa nerviós és arribar a les set del vespre en un Ple i haver d'explicar les 
coses tan ràpid, que també el molesta haver de parlar de corrupció i d'aquests temes, 
encara que reconeix que és una tasca que ha de fer l'oposició per intentar que suri part 
del que fa l'equip de govern amb els doblers públics i puntualitza que quan parla de 
modus operandi es refereix al de l'equip de govern per instrumentalitzar part de la 
societat. Reconeix que el Consell dóna tantes ajudes que en un part tothom hi ha d'estar 
d'acord. Diu que el més correcte que ha dit el Sr. Flaquer és que Fora Vila té un projecte 
polític. Argumenta que ell ha fet una radiografia d'aquesta associació a partir de totes les 
factures que els han passat i no ha fet befa de ningú. Demana un pronunciament 
específic sobre l'activitat d'assessoria que duen a terme perquè el Sr. Lliteres, soci 
d'aquesta associació ha declarat que no es tracta d'una associació professional sinó d'un 
grup de persones amb inquietuds per foravila. Considera que és poc seriós comparar el 
projecte Carrefour o entitats com Unió de Pagesos i ASAJA que, puntualitza, reben una 
minsa aportació, amb el producte de laboratori i que surt dels despatxos del Consell que 
és Fora Vila. Afirma que hi ha entitats que representen un sector que necessita 
sensibilitat, comprensió i col·laboració per part de l'Administració i no que els obviïn 
per promoure als lleials. Assenyala que tenia una tesi i no l'ha fet canviar d'opinió, a 
menys que ara digui alguna cosa, apart del que espera que dirà i que és dejectar el que 
va fer en temes de pagesia en Mateu Morro i creu que no tindrà cap raó, ja que fins i tot 
moltes persones del PP i UM defensaran al Sr. Morro com a conseller d'Agricultura. 
 
El Sr. Flaquer (UM) observa que molts dels que estan en el Ple saben el perquè 
s'allarguen els plens fins aquesta hora. Diu que no sap qui són els socis de Fora Vila i 
qualifica com a veure bubotes l'afirmació del Sr. Alorda que aquesta associació està 
dissenyada en els despatxos i reitera que han presentat un projecte a l'igual que altres 
associacions. Afirma que Unió de Pagesos està contenta amb el Consell, que es duen bé 
amb totes les associacions i sap que això el molesta. D'altra banda diu que ell no parla 
malament del Sr. Morro, el respecta i considera que va fer molta feina en matèria de la 
pagesia mallorquina i puntualitza que ell no ha parlat d'aquest tema, sinó que ha parlat 
dels productes mallorquins, que era responsabilitat dels seus companys en el Consell. 
Finalitza indicant que el Sr. Alorda pot continuar en aquesta línia, però no aconseguirà 
res perquè s'estan subvencionant unes accions serioses. 
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PUNT 24.- INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L'HBLE. SR. CE LESTÍ 
ALOMAR SOBRE CRITERIS DEL CONSELL DE MALLORCA EN LA  SEVA 
PARTICIPACIÓ A LA "MESA DEL TURISME". 
 
Es dóna compte de la següent interpel.lació: 
 
"CELESTÍ ALOMAR MATEU, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament 
Orgànic, formula, per al proper Ple ordinari, a la Presidenta del Consell de Mallorca, la 
Sra. Maria Antònia Munar i Riutort, la següent interpel·lació. 
 
 
TEMA: CRITERIS DEL CONSELL DE MALLORCA EN LA SEVA PARTICIPACIÓ 
A LA "MESA DEL TURISME" 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la 
Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. Maria Antònia Munar i Riutort, sobre els 
CRITERIS DEL CONSELL DE MALLORCA EN LA SEVA PARTICIPACIÓ A LA 
"MESA DEL TURISME" 
 
 
El Sr. Alomar (PSOE) explica que es va convocar la que creu és la tercera Mesa de 
Turisme d'on va sortir la relació de temes que s'havien de tractar, la majoria de calat 
important i sobre les quals el Consell o bé té competències o bé té coses a dir. Després 
d'aquests primera reunió hi va haver estranyesa perquè hi hagués anat, com a 
representant nomenat per la presidenta, el Sr. Cabrer. Voldria saber, atès que aquestes 
reunions són ocasions que no es poden perdre, quins són els criteris . Assenyala que el 
Grup socialista sempre ha estat del parer que el tema del turisme s'ha de tractar com un 
gran pacte d'Estat, que s'havia de fer a una seu parlamentària, amb intervenció de partits 
polítics i participació de societat civil i sectors empresarials, econòmics i sindicals. Ara 
bé, ja que hi ha el model de Mesa creu que és important que la visió que aporti el 
Consell en sigui una de global en tots els temes. 
 
El Sr. Buils (UM) indica que potser tenen informacions diferents perquè aquesta és la 
primera Mesa a la que se'ls convoca, encara que hi ha hagut altres meses sectorials. 
Explica que aquesta és producte del debat de l'estat de l'autonomia. Observa que el Sr. 
Alomar demana quins són els criteris però després afirma que l'estranya que acudís algú 
en concret. Informa que el Consell assisteix amb criteris positius i oberts, amb criteris 
de respectar i escoltar i que ha aportat documentació de quins són els criteris que 
consideren que han d'abanderar el debat, afegeix que poden tenir la il·lusió que hi hagi 
un consens, encara que és conscient que no és el millor moment polític i que hauria estat 
bo que aquesta Mesa hagués començat a principis de legislatura. De totes maneres 
explica que en matèria de turisme no han variat els seus objectius, que dels temes que es 
pensen tocar el Consell té competències en turisme i en altres temes, que és important 
parlar del desenvolupament generalitzat de l'oferta turística, de les Balears com a 
destinació madura, de l'oferta excessiva d'allotjaments, dels canvis en la manera de 
viatjar i que el futur està condicionat a que el sector implicat i la societat política arribin 
a un enteniment. Indica que el document està a la disposició de l'oposició perquè 
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constarà a les actes de sessió de la Mesa. Afegeix que en els darrers dies UM ja ha 
avançat que s'haurà d'afegir el tema del finançament. 
 
El Sr. Alomar considera que els antecedents no són importants. Tot seguit observa que 
el que va estranyar a la reunió va ser que la persona que representés al Consell fos un 
conegut empresari i que ell no ha fet cap valoració. També assenyala que ha dit que el 
que els preocupava era que la quantitat dinerària que havia d'aportar el Consell, a més 
de ser important, havia de ser des d'una visió global i no des d'una visió sectorial. D'altra 
banda demana que la documentació que ha comentat el Sr. Buils es doni directament i 
no a través de tercers. Diu que no insistirà en el tema dels criteris, que suposa que són 
difícils de concretar quan només hi ha hagut dues reunions, però proposa al Sr. Buils 
que properament se'ls facilitin informacions per tal de poder obrir un debat sobre els 
temes que s'han parlat. Agrairia que aquesta informació se'ls donàs per escrit i si no és 
així indica que utilitzaran algun dels mecanismes prevists per poder tenir aquest debat. 
 
El Sr. Buils observa que parteixen de punts de partida diferents. Assenyala que tenien 
clar que el que havia de canviar en aquesta legislatura respecte a l'anterior és que el món 
polític no podia anar en contra del món empresarial i que entre les diferents 
administracions hi havia d'haver coherència de criteris. Per tant els criteris pels quals es 
regiran seran aportar totes aquelles coses que com equip de govern considerin que són 
importants pels mallorquins sense cap límit. Informa que estan disposats a donar tota la 
informació que es generi a aquestes reunions. Sap, d'altra banda, que han nomenat al Sr. 
Alomar perquè participi en una de les ponències de la reconversió de la Platja de Palma 
i comenta que temes d'aquesta importància necessiten de finançament extern i no només 
el que pugui venir de les reconversions urbanístiques i afegeix que a altres destinacions 
s'han fet amb fons estatals. Finalment assenyala que el model turístic és important i que 
és important que una comunitat que fa tants d'anys que es dedica a aquests negoci pugui 
rebre beneficis i no només aportar riquesa a l'Estat i dins el model de turisme pensa que 
no ha de rompre l'existent i que les accions que es puguin emprendre han d'anar 
encaminades cap a un canvi tranquil del model i creu que en aquests sentit estan 
consensuant les actuacions. Finalment indica que, a partir d'aquestes consideracions i 
com equip de govern, faran les aportacions a la Mesa que considerin oportunes i estan 
oberts a fer arribar la informació, encara que no sap si a l'hora de fer un debat aquest 
serà l'espai més adient. 
 
 

DESPATX EXTRAORDINARI  

 
PRIMER PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM- EN PER 
LA VIA D'URGÈNCIA, SOBRE L'ALIENACIÓ DEL BÉ IMMOBLE  DE CAN 
DOMENGE. 
 
El Sr. Alorda (PSM) informa que el seu Grup retira la moció sobre can Domenge 
perquè considera que ja s'ha discutit abastament. 
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SEGON PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN PER LA 
VIA D'URGÈNCIA, SOBRE MORATÒRIA D'INTERVENCIONS EN ZONES 
HUMIDES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 

"Actualment s'estan tramitant diversos projectes urbanístics en zones humides 
mallorquines, uns espais d'una especial importància ecològica. 

L¿execució del projecte comercial i d'oci a Ses Fontanelles, Palma, suposarà una 
major saturació a la Platja de Palma, una de les zones més massificades de l'illa, on 
calen operacions de d'esponjament i no d'increment d'ocupació. Així mateix 
suposarà degradar el més gran dels aiguamolls que resten a Palma, una zona de 
325.000 metres quadrats que té uns notables valors ecològics i paisatgístics. 

 Així mateix, la urbanització de la Marina de Magaluf, a Calvià, implicaria 
destrossar 450.000 m2 de terrenys i edificar 3.000 places turístiques i residencials, 
a més de centres comercials i d'oci.  

 També L¿Ullall, en el municipi de Pollença, és una zona humida amenaçada per un 
projecte d'urbanització inclòs en una àrea de reconversió territorial (la 10.1) del Pla 
Territorial de Mallorca. L'ART afecta més de 10 hectàrees de la zona, amb una 
densitat prevista de 60 habitants/hectàrea. 

 Mentrestant, la llei d'aigües, la Convenció sobre Zones humides (conveni de 
Ramsar) o Pla Hidrològic de les Illes Balears obliguen a la conservació de les zones 
humides.  

MOCIÓ: 

Primer.- Instar la Conselleria de Medi Ambient a aprovar un decret de protecció de 
les zones humides de les Illes Balears. 

 Segon.- El Consell executiu aprovarà una norma cautelar per suspendre les 
actuacions d'urbanització sobre les zones humides de Mallorca mentrestant no 
s'hagi aprovat el decret de protecció que n¿estableixi el llistat definitiu, o fins que 
incorpori la seva protecció efectiva en el Pla Territorial de Mallorca." 

 
El Sr. Alorda (PSM) considera que és molt urgent perquè hi ha en marxa actuacions que 
afecten a zones humides de molt d'interès i pensa que s'hauria d'intervenir per tal 
d'impedir-les. Recorda que en els àmbits democràtics on no hi ha sessions setmanalment 
hi ha la cortesia de votar les urgències que presenta l'oposició per tal que tenguin 
l'oportunitat de defensar-les. 
 
Es rebutja la urgència per 10 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i 16 
abstencions (PP, UM). 
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TERCER PUNT.- MOCIÓ, PER VIA D'URGÈNCIA,  DEL GRUP DE 
CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE L'ADOPCIÓ DEL DOMINI .C AT. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

"El 23 de novembre del 2001 va néixer l'Associació .CAT, formada per prop d'un 
centenar d'associacions (entre elles l'Associació de Premsa Forana de Mallorca, el 
Moviment d'Escoles Mallorquines i l'Obra Cultural Balear). En aquest temps, 
l'Associació .CAT ha treballat intensament perquè la llengua i la cultura catalana sigui 
identificada a internet amb un domini propi. 

 
El passat 16 de setembre l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers) va aprovar definitivament el domini .cat per a la nostra comunitat lingüística i 
cultural. És a dir, un domini destinat a representar a Internet els usuaris que s'expressen 
en català o que estan en relació directa amb la promoció de la llengua o la cultura 
catalanes, fins expressant-se en d'altres llengües. 
 
El domini .cat servirà per ressaltar a nivell global l'existència de la nostra llengua i 
cultura, del nostre barri d'internet. De fet, aquest domini és el primer que representa un 
grup lingüístic. La presència pròpia de la llengua catalana a la xarxa i que sigui 
fàcilment identificable és un factor determinant per a la normalització lingüística. Les 
administracions públiques han de donar exemple i posar-se al capdavant de la defensa 
de la llengua i la cultura pròpies de les Illes Balears. 
 
Enguany es commemora el centenari del I Congrés de la Llengua Catalana i el vintè 
aniversari de l'aprovació de la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears. 
Cal, idò, donar resposta i afegir-se als nous reptes i possibilitats que ens ofereixen les 
noves tecnologies per tal de potenciar la nostra llengua i cultura. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del  PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca  proposa al Ple que adopti els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Sol·licitar a la Fundació .CAT la reserva d'un domini .cat en favor del Consell 
de Mallorca. 

Segon.- Comprometre's a què, tan bon punt s'aconsegueixi l'esmentat domini, els llocs 
web i els correus electrònics de la institució es transformin en el nou domini i que 
aquest esdevengui el domini de referència en la presència de la institució a la xarxa.  

Tercer.- Proporcionar informació, assessorament i l'ajuda necessària als ajuntaments que 
vulguin adherir-se al nou domini." 

 

El Sr. Alorda (PSM) pensa que s'està d'enhorabona pel fet que l'entitat que atorga els 
dominis n'hagi donat un per cultures, en aquest cas la que s'expressa en llengua catalana. 
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Pensa que val la pena que el Consell s'hi posi a l'endavant i que el fet de prendre la 
decisió en Ple dóna una pàtina política. 
 
Es rebutja la urgència per 10 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i 16 
abstencions (PP, UM). 
 
 
QUART PUNT.- MOCIÓ PER VIA D'URGÈNCIA DEL GRUP DE 
CONSELLER D'EU-ELS VERDS, SOBRE SUSPENSIÓ DELS TRÀMITS DE 
CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN 
VELÒDROM A PLAM I MODIFICACIÓ DE LES CONDICONS DE 
PARTICIPACIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA, COM A MEMBRE 
CONSTITUENT. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) informa que no en defensaran la urgència i per tant 
retira la moció. 
 
 
PRECS I PREGUNTES. 
 
PUNT 25.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. COSME BO NET 
BONET A L'HBLE. SRA. ANTONI PASCUAL RIBOT (OBRES CR TRA. 
FELANITX-PORRERES). 
 
El Sr. Bonet (PSOE) retira la pregunta. 

 

 
PUNT 26.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANTONI A LEMANY 
CLADERA A L'HBLE. SR. BARTOMEU VICENS MIR (DEVOLUCI Ó 
REVISIÓ PGOU PALMA). 
 
"ANTONI ALEMANY CLADERA, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, 
amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla l’article 72 del 
ROC, adreçada  al Conseller Executiu del Departament del Territori, el Sr. Bartomeu 
Vicens Mir. 
 
Quins són els problemes que han motivat la devolució de la revisió del PGOU de Palma 
en relació a Son Espases?" 
 
 
El Sr. Alemany (PSOE) demana quins són els problemes que han motivat la devolució 
de la revisió del PGOU de Palma en relació a Son Espases i si es té constància que en 
els darrers dies s'hagin esmenat. 
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El Sr. Vicens (UM) explica que els problemes van venir motivats per l'informe de Medi 
Ambient i que sembla que amb la documentació que ha remès l'Ajuntament s'ha 
corregit, però que encara s'està revisant. 
 
 
PUNT 27.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANTONI A LEMANY 
CLADERA A L'HBLE. SR. ANTONI PASCUAL RIBOT (COMPETÈ NCIES 
MANTENIMENT AUTOPISTES). 
 
El Sr. Alemany (PSOE) retira la pregunta. 
 
 
 
PUNT 28.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. MIQUEL A MENGUAL 
GUASP A L'IL.LM. SR. ANTONI SERRA TORRES (PLA FORMA CIÓ 
ESPORTIVA). 
 
"Miquel Amengual Guasp, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de 
Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, 
segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a l'Il·lm. President del Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres.  
 
Pregunta: 
 
Què és el Pla de Formació Esportiva?" 
 
 
El Sr. Amengual (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra explica que és un Pla adreçat a tots aquells joves d'entre els 15 i 16 anys que 
deixen la pràctica de l'esport. Amb aquesta actuació pretenen que no s'hi desvinculin i 
proposen actuacions de formació en el camp del temps lliure, formació com àrbitres, 
monitors de fitness,... 
 
 
PUNT 29.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. MIQUEL C ÀNEVES 
VANRRELL A L'IL.LM. SR. ANTONI SERRA TORRES (DESCEN S SENSE 
SOSTRE). 
 
"D.Miquel Càneves Vanrrell, com a conseller DEL GRUP POPULAR al Consell de 
Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, 
segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a l'Il·lm. President del Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres.  
 
Pregunta: 
 
Quines són les causes del descens dels sense sostre al carrer?" 
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El Sr. Càneves (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra considera que hi ha una sèrie de factors que han contribuït a un descens del 
7'6%, segons dades de la Creu Roja: un augment de places en els centres, creació de dos 
serveis de baixa exigència, atenció diferenciada a les persones que tenen problemes de 
dependència, augment d'activitat de la unitat mòbil d'emergència social i major 
coneixement d'aquest servei, major efectivitat de la feina dels professionals i un major 
nivell de confiança. 
 
 
PUNT 30.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. FRANCESC  
CAÑELLAS ALEMANY A L'IL.LM. SR. ANTONI SERRA TORRES  
(COL.LABORACIÓ GIMNASTA ELENA GÓMEZ). 
 
"D.Francesc Cañellas Alemany, com a conseller DEL GRUP POPULAR al Consell de 
Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, 
segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a l'Il·lm. President del Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres. 
 
 Pregunta:  
 
Quina col·laboració prestarà la gimnasta Elena Gómez a s'Institut?" 
 
 
El Sr. Cañellas formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra respon que amb el contracte menor es pretén complir l'objectiu 2 de la Llei 
de l'esport balear i que la col·laboració d'Elena Gómez es concretarà en 7 punts: estades 
esportives familiars, finals de jornades de gimnàstica, cloenda a jocs esportius, estades 
tècniques d'estiu, stage magistral de gimnàstica a Mallorca, clinic amb entrenadors 
mallorquins i cicle de xerrades a clubs esportius i centres docents. 
 
 
PUNT 31.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. MARGALI DA 
ROSSELLÓ PONS A L'HBLE. SRA. CONSELLERA EXECUTIVA D E 
COOPERACIÓ LOCAL (CENDRES ACUMULADES A SON REUS). 
 
"Margalida Rosselló i Pons, com a portaveu del Grup de Conselleres d’Esquerra Unida i 
Els Verds presenta per al proper ple ordinari la següent PREGUNTA amb resposta oral 
davant el ple, segons l’article 53.2 del R.O.C.I.M., dirigida a la Consellera Executiva 
del Departament de Cooperació Local: 
 
Com i quan retiraran les cendres acumulades des de fa anys al abocador de Son Reus, i 
on els emmagatzemaran?" 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
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El Sr. Nadal diu que les cendres cimentades no són perilloses ni tòxiques, que a 
l'anterior legislatura es dipositaren en bosses big bag sobre un tros d'abocador inactiu 
que es restaurarà una volta es clausuri per l'ampliació de la planta incineradora. 
Aquestes cendres s'hi van dipositar mentre s'executava el dipòsit de seguretat actual on, 
des del 2003 hi van les cendres cimentades que surten de la incineradora. Hi ha un 
informe que aconsella no moure aquestes cendres atès que són inerts i no contaminen i 
molesten, però una volta es tanqui l'abocador, tindran el tractament que correspongui. 
 
 
PUNT 32.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANTONI A LORDA 
VILARRUBIAS A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL ( PACTE DE 
GOVERN AMB PP). 
 
"D'acord amb el que preveu l'article 72, punt 2 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, el conseller sotasignant presenta la següent  PREGUNTA amb sol.licitud de 
RESPOSTA ORAL davant Plenari. 
 
- Pensa la Sra. Presidenta mantenir el pacte de govern amb el Partit Popular si aquest 
canvia el decret de mínims?"  
 
El Sr. Alorda (PSM) formula la pregunta en els seus termes. 
 
La Sra. Mulet (UM) respon que la modificació del decret de mínims en aquesta 
legislatura aniria en contra del pacte de governabilitat, però com que aquesta 
modificació no està prevista, les mantindran com estan. 
 
 
PUNT 33.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. BÁRBARA  BUJOSA 
PICORNELL A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL 
(MANIFESTACIONS CENTRE D'ARQUEOLOGIA DE SON ROSSINY OL). 
 
"D'acord amb el que preveu l'article 72, punt 2 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, el conseller sotasignant presenta la següent  PREGUNTA amb sol.licitud de 
RESPOSTA ORAL davant Plenari. 
 
- Qualsevol manifestació pertanyent al patrimoni etnologia i a la cultura popular 
tradicional, es podrà desenvolupar al Centre d'Arqueologia de Son Rossinyol?" 
 
 
La Sra. Bujosa (PSM) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) demana que concreti les manifestacions. 
 
La Sra. Bujosa (PSM) indica que li farà una relació de totes i formularà la pregunta en el 
proper Ple. 
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PUNT 34.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. M. MAGD ALENA 
TUGORES BAUTISTA A L'HBLE. SR. BARTOMEU VICENS (OBR ES 
CONSTRUCCIÓ VELÒDROM). 
 
"M. Magdalena Tugores Bautista, com a portaveu suplent del Grup de Conselleres 
d’Esquerra Unida-Els Verds presenta per al proper ple ordinari la següent PREGUNTA 
amb resposta oral davant el ple, segons l’article 53.2 del ROC, dirigida a l’Honorable 
Bartomeu Vicens: 
 
Davant les obres ja iniciades als terrenys que el Consell de Mallorca s’ha compromès a 
cedir per a la construcció del nou velòdrom de Palma, i atès que tot el sistema hidràulic 
de la Font de’n Baster fou declarat BIC i que a l’informe que fitxa la zona subjecte a 
protecció delimita clarament, entre d’altrs, els restes puntuals que es  troben a la zona 
del Poliesportiu Sant Ferran, final del carrer Saldado Arrom Quart i interior de 
l’Hospital psiquiàtric, 
 
Demanam: 
 
Les obres verificades o programades per a la construcció del velòdrom de Palma, 
afecten als límits protegits del sistema hidràulic de la font d’en Baster o a algun altre 
element patrimonial ? 
 
Quines mesures s’han pres per assegurar la protecció de tots els elements patrimonials 
que se’n puguin veure afectats ?" 
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) informa que el projecte del velòdrom ha passat dues vegades per la 
Comissió d'Urbanisme i els termes són els que hi consten. 
 
 
El Sr. Alorda (PSM) explica que la televisió local d'Andratx ha estat clausurada i atès 
que la freqüència està cedida al Consell de Mallorca demana que s'intervengui d'alguna 
manera. 
 
 

S’aixeca la sessió a les vint hores i vint minuts. De tot el qual se n’estén la present acta,  
números de 1 al 118, 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,  

 
 


