
 

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

A les onze hores i devuit minuts del dia 3 d'abril 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, Margalida Rosselló Pons, Fernando Rubio Aguiló, Manuel Suárez Salvà, 
Catalina Sureda Fons, Maria Magdalena Tugores Bautista, Bartomeu Vallori Perelló, 
Carlos Luis Veramendi Mestre. 

Hbles. Srs. Consellers que excusa la assistència:  Francesc Quetglas Rosanes, M. 
Francisca Ramón Pérez de Rada. 

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 Sr. Rafael Bosch Sans s'incorporà en el punt 19è.El Sr. Antoni Alorda s'absentà en la 
ratificació dels decrets 2n i 3r del punt 3r. La Sra. Rado s'absentà en el punt 5è i retornà 
en el punt 9è. En punt 13è s'absentà el Sr. Miquel Nadal i retornà en el punt següent. En 
el punt 19è s'absentaren els Srs. Andreu Crespi i Cosme Bonet que retronaren en el punt 
21è. En el punt 21è, s'absentaren la Sra. Aina Rado, que ja no retornà, la Sra. Margalida 
Rosselló i els Srs. Manuel Suárez, Fernando Rubio i Carlos Veramendi que  retornaren  
en el punt següent. 
 
Durant l'absència de la Sra. presidenta, presidí la sessió el Sr. Miquel Nadal, 
vicepresident primer. 
 
 
PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (6-3-06).  

 



S'aprova l'acta anterior per unanimitat. 
 

PUNT 4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM.7 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2006 I DE 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL 
PRESSUPOST DE 2006.  

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

"Aquesta Presidència, per Providència de dia 17 de març 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 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, he resolt de proposar al Ple de 
la Corporació el següent 

Proposta  

"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 7 de modificació de crèdits en el Pressupost propi 
de 2006, d'acord amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM.7 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2006 

        

* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-3/06)      

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS    

PARTIDA  CONCEPTE IMPORT    

00,45900,47903 Editorial Moll, SL 16.000,00   

10,75100,48907 Conv.Sindicat Regs Sóller XI Cong.nac CR 15.000,00   

10,75100,48908 Conv.Foment Turisme XVIII Congr.Cambra Pol. 20.000,00   

10,75100,48909 Conv.Foment Turisme Conv.First Choice Retail 15.000,00   

10,75100,47903 Aport.CIC SA org.Festival Mundial de Danses 15.000,00   

  TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS  81.000,00   
        

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  

        

1) Baixes per anulació     

PARTIDA  CONCEPTE IMPORT    

00,45900,22706 Estudis i treballs tècnics N.Lingüística 16.000,00   



10,75100,22604 Activitats culturals p/fires Inform.Turíst. 65.000,00   

  TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  81.000,00   
        

* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-4/06)   

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES   

PARTIDA  CONCEPTE IMPORT    

00,12150,48900 Aport.Fed.Entitats Locals Illes Balears 99,65   

20,45190,48905 Aules Tercera Edat Monti-Sion 2.900,00   

20,45830,78900 Aport.Fund.Museu Llorenç Villalonga 1.336.585,88   

20,45290,48904 Conveni UIB 30.000,00   

20,45290,48916 Aportació Hiperbòlic 3.000,00   

  TOTAL AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES  1.372.585,53   

B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES   

PARTIDA  CONCEPTE IMPORT    

00,11100,23000 Dietes càrrecs Òrgans de Govern 99,65   

00,45130,48900 Altres transferències Cultura 2.900,00   

80,45110,62200 Obra nova inversió La Misericòrdia 1.336.585,88   

20,45290,22707 Serveis esportius Servei de Joventut 30.000,00   

20,45290,22699 Altres despeses Servei de Joventut 3.000,00   

  TOTAL DISMINUCIONS P/TRANSFERÈNCIES  1.372.585,53   
SEGON.- Aprovar les següents MODIFICACIONS del Pla estratègic de subvencions 
del pressupost de 2006: 
  
  
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2006 AREA 
PRESIDÈNCIA. 
  
  
DIRECCIÓ INSULAR DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA I EDUCATIVA. 
  
  
Al punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria, afegir la següent 
subvenció: 
  
EDITORIAL MOLL, S.L. ... ... ... ... ... ... . 16.000,- € 
Difondre, mitjançant l'edició d'un llibre, la realitat de Mallorca des del punt de vista 
cultural, històric i lingüístic. Aquest llibre és una derivació del programa de TV Parlant 
amb plata, cosa que permetrà consolidar en el temps l'impacte que aquesta sèrie ha 
produït a favor de la difusió de la nostra llengua. 
  
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2006 AREA 
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA  
  
PROGRAMA: PROMOCIÓ TURÍSTICA. 
  
  
2. Objectius específics per destinatari o convocatòria. A aquest punt s'hi han d'afegir 
com a nous apartats: 



  
§         L'aportació al Sindicat de Regs de Sóller té per objecte subvencionar 
l'organització del 'XI Congrés Nacional de Comunidades de Regantes de España' dins el 
marc de l'objectiu general d'aquesta direcció insular d'incentivar el turisme de 
congressos i convencions; a més, l'objectiu específic d'aquest congrés és enfortir i 
apropar les relacions entre les comunitats de regs d'Espanya, mitjançant diverses 
jornades formatives que es celebraran a Mallorca durant el mes de maig d'enguany on es 
mostraran els sistemes que a Mallorca s'han dut a terme en el desenvolupament d'un 
turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient, aprofitant dels recursos hídrics de 
l'illa. L'objectiu d'aquest congrés serà tant exportar els nostres avenços envers a aquest 
tema primordial perquè puguin aprofitar-los a altres indrets, com també assolir 
qualssevol aportacions que puguin ser-nos d'utilitat per fer del nostre turisme, base de 
l'economia de l'Illa, un turisme sostenible.   
  
§         El Conveni amb el Foment del Turisme de Mallorca, l'Institut de Turisme de 
Espanya, l'Institut Balear del Turisme i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Mallorca, Eivissa i Formentera per l'organització i el patrocini del Congrés i XVIII 
Junta General de la Cambra Polaca de Turisme, té per objectiu dur a terme, per part de 
les entitats i organismes amb competència en el desenvolupament i la promoció 
turística, un programa d'activitats amb el propòsit de contribuir a la comercialització 
turística de Balears en general i de Mallorca en particular, al mercat polonès. 
  
§         El Conveni de Col·laboració amb el Foment del Turisme de Mallorca, l'Institut 
de Turisme de Espanya, l'Institut Balear del Turisme i la Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera per a l'organització i el patrocini de la 
convenció del touroperador First Choice Retail té per objecte dur a terme un programa 
d'activitats amb el propòsit de contribuir a la comercialització turística de Balears als 
mercats emissors en què actua aquest touroperador. 
  
  
§         L'aportació a C.I.C. SA, per col·laborar en l'organització del Festival Mundial de 
Danses Folklòriques respon a la voluntat que té el Consell de Mallorca, a través de la 
direcció insular d'Informació Turística,  de difondre una imatge de l'Illa variada i de 
qualitat, en al qual es diversifiqui l'oferta turística donant a conèixer esports, costums, 
pobles, esdeveniments, activitats, etc. I sens dubte, promocionar i donar a conèixer una 
activitat com les danses, el ballet, el folklore o els esdeveniments que s'organitzin amb 
aquesta temàtica, s'esdevé amb aquesta voluntat del Consell de Mallorca. 
  
3. Efectes Prevists 
  
 
Núm total d'entitats/par ticulars beneficiaris de 
subvenció  

10 + 
ajuntaments  

Núm de subvencions majors a 3000'  11 + 
ajuntaments  

  
5. Pressupost previst.  
  
S'han d'afegir les partides: 



  
10.75100.48907 Conveni amb el Sindicat de Regs de Sóller per organitzar 'XI Congreso 

Nacional de Comunidades de Regantes'  
15.000'00' 

10.75100.48908 Conveni amb el Foment del Turisme de Mallorca i altres per l'organització i 
el patrocini del Congrés i XVIII Junta General de la Cambra Polaca de 

Turisme 

20.000'00' 

10.75100.48909 Conveni amb el Foment del Turisme de Mallorca i altres per l'organització i 
el patrocini de la convenció del touroperador First Choice Retail 

15.000'00' 

10.75100.47903 Aportació a CIC SA per col·laboració organitz. Festival Mundial de Danses  15.000'00' 
  

  
 MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2006 AL 
DEPARTAMENT DE CULTURA. 
  
  
CULTURA. BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS. 
  
Punt 5. Pressupost previst, apartat Partides Nominatives.  
  
Capítol 4. 
Partida 20.45190.48905, Aules Tercera Edat de Monti-Sion, 
  
Import inicial ... : 19.100,- euros. 
Import final ... ..: 22.000,- euros. 
  
  
PROMOCIÓ CULTURAL 
  
Punt 5. Pressupost previst, apartat Convocatòries.  
  
Capítol 4. 
Partida 00.45130.48900, Altres transferències cultura, 
  
Import inicial ... : 72.121,45 euros. 
Import modificat ..: 36.121,45 euros. 
Import final ... ..: 33.221,45 euros. 
  
  
DIRECCIÓ INSULAR  DE JOVENTUT.                                                               
A l'apartat 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria 
  
ON DIU: 
§         Conveni Universitat de les Illes Balears 
  
Conveni per donar suport al desenvolupament d'iniciatives culturals i socioculturals 
adreçades als joves universitaris. 
  
  
HA DE DIR: 



§         Conveni Universitat de les Illes Balears 
  
Conveni per donar suport al desenvolupament d'iniciatives culturals i socioculturals 
adreçades als joves universitaris. 
  
a)    Col·laborar en la realització d'un viatge cultural a Bulgària per als estudiats de la 
UIB, per conèixer el procés d'adhesió a Europa. 
b)    Col·laborar en el desenvolupament d'activitats acadèmiques, científiques i culturals 
en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport (CAFE). 
  
  
A l'apartat 5. Pressupost previst  
  
ON DIU :    

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

... ... ... 
20.45290.48904  Conveni UIB  30.000,00  

... ... ... 
20.45290.48911  Aport. Hiperbòlic  6,00  

... ... ... 
    

HA DE DIR : 
PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
... ... ... 

20.45290.48904  Conveni UIB  60.000,00  
... ... ... 

20.45290.48911  Aport. Hiperbòlic  3.006,00  
... ... ... 

     

  
  
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) no està d'acord amb la modificació de crèdit ja que 
recorda que el pressupost es va aprovar fa tan sols tres mesos i que és fruit d'una manca 
de previsió. Demana aclarir perquè els doblers de les obres de la Misericòrdia 
s'utilitzaran a la Casa Museu Llorenç Villalonga.  
 
Per altra banda també li preocupa que s'utilitzin doblers de Cultura (65.000€) per fer 
promoció turística, de la que no se'n té competència, pensa que el CIM té necessitats 
més importants en matèria cultural. 
 
En referència al Pla estratègic de subvencions considera que els criteris no són prou 
clars, es produeixen continues modificacions i que per tant hi ha una falta de 
transparència.  



Per tot això anuncia que el seu Grup s'abstendrà. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) comenta que aquest cop el seu Grup votarà a favor de la 
proposta ja que considera molt interessant la reforma i millora de la Casa Museu 
Llorenç Villalonga, per això demana si intentaran aconseguir doblers per tal de fer les 
obres pertinents a la Casa Museu Blai Bonet a Santanyí i a la Casa Museu Pare Ginard a 
Sant Joan, que també són propietat del Consell de Mallorca. 
 
El Sr. Flaquer (UM) contesta a la Sra. Rosselló que les partides que s'han incorporat 
tenen relació tant amb el turisme com amb la cultura ja que els dos temes van lligats, 
comenta que la informació al respecte figura a la documentació enviada juntament amb 
la convocatòria del Ple. 
 
Explica les actuacions: en primer lloc un conveni entre el Foment de Turisme i la Junta 
general de la Cambra Polaca de Turisme per tal de donar a conèixer les activitats 
culturals a l'illa i promocionar en el mercat polonès. En segon lloc un altre conveni amb 
el Foment de Turisme per a l'organització i patrocini del touroperador First Choise per 
donar a conèixer Mallorca. I en tercer lloc una col·laboració amb el Festival Mundial de 
Danses Folklòriques. 
 
Agraeix a la Sra. Bujosa el seu suport al finançament de les obres de la Casa Museu 
Llorenç Villalonga i assenyala que intentaran aconseguir més aportacions per realitzar 
les obres de les altres cases museus, encara que no és fàcil. 
 
S'aprova la proposta per vint-i-dos vots a favor (PP, UM, PSM-EN) i nou abstencions 
(PSOE, EU-Els Verds). 
 
 

PUNT 5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 8  DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L'ISSEM DE 2006 I 
MODIFICACIO DEL PLA ESTRATÈGIC DEL PRESSUPOST DE 20 06. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

"Aquesta Presidència, per Providència de dia 20 de març 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 20 de març 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  



"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 8 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: 
  
EXPEDIENT NÚM.8 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L' ISSEM DE 2006 

        
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (EXT-2/06)      
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ CRÈDIT EXTRAORDINARIS:    

PARTIDA  CONCEPTE IMPORT    
60.45209.48901 Fed. Balear de Vela. Trofeu Princesa Sofia 2006 25.000,00   
  TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS  25.000,00   
      
B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ CRÈDITS EXTRAORDINARIS:      

PARTIDA  CONCEPTE IMPORT    
60.45209.48900 Altres transferencies programes i serveis esports 25.000,00   
  TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  25.000,00   

  
  
Segon.- Modificar el Pla estratègic de subvencions per a l'any 2006, en el en el sentit 
d'afegir les subvencions nominatives a què fa referència l'apartat A) del punt anterior. 
D'acord amb el següent text:  
  
AREA D'ESPORTS 
  
ON DIU:   
5. Pressupost previst. 
  

PARTIDA DESTINATARI 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  
  
  
HA DE DIR: 
  
5. Pressupost previst. 
  

PARTIDA DESTINATARI 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 175.000,00 
60 45209 48901 Fed. Balear de Vela. Trofeu Princesa Sofia 2006 25.000,00 

  
  
  
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. Tugores (EU-Els Verds) comenta que no està d'acord amb la modificació de 
crèdit, considera que un patrocini d'una competició com el Trofeu de vela Princesa 
Sofia no és l'objectiu de l'esport base del Consell de Mallorca. 
 
El Sr. Serra (PP) assenyala que aquesta aportació al trofeu Princesa Sofia es realitza des 
de fa quatre anys i que enguany s'ha reduït per tal que deixar pas a altres tipus de 
finançament, encara que puntualitza que és un esdeveniment esportiu molt important a 
la illa i que el Consell l'ha de recolzar i que és d'interès pels joves. 
 
La Sra. Tugores està d'acord amb que el CIM hi participi, però puntualitza que seria 
millor fer-ho des d'un altre departament i no utilitzar les partides de l'esport base ja que 
aquest col·lectiu té moltes mancances. 
 
El Sr. Serra agraeix l'aclariment de la Sra. Tugores encara que reitera el Consell de 
Mallorca ha fet aportacions aquests darrers anys . 
 
S'aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM) i onze abstencions (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 

 

 

PUNT 6.- MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PR ESSUPOST 
DE 2006 DE L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE 
MALLORCA.  

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

"Vista la proposta del President de l'Institut manifestant la necessitat de procedir a la 
modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2006. 

Vist l'informe de la intervenció general d'aquest Consell insular, en relació a la 
procedència de la modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2006, 
aquesta Presidència, en ús de les atribucions que li són conferides per la legislació 
vigent de regim local, he resolt de proposar al Ple acordi: 

Proposta  

Primer.- Modificar les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2006 de l'Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca d'acord amb el següent text: 
On diu: 
A la base 31: Bestretes de caixa fixa ... 
'5. L'import de cada bestreta de caixa fixa constituïda serà del 2% del total dels crèdits 
inicials assignats al capítol 2 'Despeses de béns corrents i serveis' del centre o servei 



afectat, sense que es pugui superar l'import de 12.020 euros. Només podrà constituir-se 
una bestreta per cada centre o servei.' 
Ha de dir:  
A la base 31: Bestretes de caixa fixa 
... 
'5. L'import de cada bestreta de caixa fixa constituïda serà, com a màxim, del 2% del 
total dels crèdits inicials assignats al capítol 2 'Despeses de béns corrents i serveis' del 
subprograma afectat. Només podrà constituir-se una bestreta per cada centre de cost o 
servei.' 
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública, mitjançant la inserció del 
corresponent anunci en el tauler d'edictes de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma, per un termini de quinze dies per tal que totes les persones que hi 
estiguin interessades puguin examinar l'expedient i formular les al·legacions que estimin 
pertinents. Si no se'n presentessin, l'acord s'elevarà a definitiu, tot això d'acord amb allò 
que preveu l'art. 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes 
Locals." 
 
 
El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que votarà en contra ja que considera que llevar el límit 
de les bestretes de caixa fixa ocasiona una major manca de control a les actuacions de 
l'ISSEM. 
 
El Sr. Serra (PP) entén que el Sr. Alemany estigui preocupat per la gestió de l'Institut 
però recorda que el dictamen d'Intervenció era favorable a la proposta i que per tant es 
durà endavant per tal d'agilitar els serveis. 
 
S'aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM), sis en contra (PSOE) i cinc 
abstencions (PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
 

DEPARTAMENT DE CULTURA. 

  

PUNT 7.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE MODIFICACIÓ DELS  ESTATUTS 
DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA PER ADAPTA R-LOS A 
LA LLEI 50/2002, DE 26 DE DESEMBRE, DE FUNDACIONS. 

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

"Antecedents.- El dia 4 de desembre de 2000, el Ple del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d'altres, la creació de la Fundació Teatre Principal i l'aprovació dels seus estatuts. 
Posteriorment, el dia 5 de març de 2001 es va modificar la seva denominació per la de 
"Fundació Teatre Principal de Palma". 

La Disposició transitòria primera de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions 
estableix que en el termini de dos anys, des de la seva entrada en vigor, les fundacions 
ja existents hauran d'adaptar-hi els seus estatuts. 



El Patronat de la Fundació Teatre Principal de Palma va acordar, el dia 5 de febrer de 
2004, la modificació dels seus estatuts. 
El servei jurídic del Departament de Cultura ha emès informe favorable sobre els 
aspectes jurídics del present expedient. 
En virtut de tot el que s'ha exposat, 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, de 17 de maig de 2004, i de la lletra a) de l'article 15 dels estatuts de la 
Fundació Teatre Principal de Palma, eleva al Ple del Consell de Mallorca, previ 
dictamen de la Comissió informativa General i de Comptes, la següent proposta d' 

Proposta  

Primer. Ratificar l'acord, pres pel Patronat de la Fundació Teatre Principal de Palma el 
dia 5 de febrer de 2004, de modificació dels seus estatuts per tal d'adaptar-los a la Llei 
50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, i consegüentment, aprovar la nova redacció 
que  s'adjunta. 
Segon. Notificar aquest acord als interessats." 
 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA  

PUNT 8.- ACORD DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONA L 
FUNCIONARI DEL CONSELL DE MALLORCA SOBRE MODIFICACI Ó DE 
L'ACORD DEL PLE DE DIA 3 DE JUNY DE 2002, RELATIU A  LA 
INTEGRACIÓ DEL PERSONAL TRANSFERIT PER LA LLEI 16/2 001 DE 14 
DE DESEMBRE. 

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

"Atès que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió realitzada dia 3 de juny de 2002, va 
adoptar, a proposta del conseller executiu competent en matèria de funció pública, un 
acord regulador de les condicions per les quals s'ha de regir el personal transferit per la 
Llei 16/2001 de 14 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en 
matèria de carreteres i camins, el qual es va publicar al BOIB núm. 97, de 13-08-2002. 

  
Atès que a l'apartat 4) de la lletra A) de l'esmentat acord, en relació al personal 
funcionari, es va preveure la creació d'un "complement personal transitori", amb la 
finalitat de respectar les retribucions que el personal funcionari transferit percebia de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears en el cas que aquestes fossin superiors a les que 
els corresponguessin com a conseqüència de la integració, i que l'esmentat complement 
només seria absorbible quan es produís un augment dels nivells del complement de 
destinació i/o específic. 
  
Atès que l'esmentada absorció es va fixar sobre la previsió de dur a terme, amb 
anterioritat a la integració del personal funcionari, la revisió d'algunes de les 
retribucions complementàries assignades a llocs de treball ocupats per personal 



funcionari transferit per la Llei 16/2001, però que l'esmentada revisió no ha estat 
possible realitzar-la fins a la modificació de l'RLT per a l'any 2006, motiu pel qual, si 
aquest any es produís l'absorció del complement personal transitori en els termes 
prevists, es trencarien les bases sobre les quals es va preveure la integració del personal. 
  
Atès que, per l'exposat, es aconsellable posposar a l'RLT per a l'any 2007 l'absorció del 
complement personal transitori d'integració del personal funcionari transferit per la Llei 
16/2001, que percebi l'esmentat complement. 
  
Atès l'acord de la Mesa de Negociació del Personal Funcionari del Consell de Mallorca 
de dia 7 de març de 2006, sobre modificació de l'acord del Ple de dia 3 de juny de 2002, 
relatiu a la integració del personal transferit per la Llei 16/2001 de 14 de desembre. 
  
Per tot això, propòs que, previ el dictamen de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, s'elevi al Ple per a la seva aprovació la següent proposta:  

PROPOSTA D'ACORD  

Modificar l'apartat 4) de la lletra A) de l'acord del Ple de la Corporació de dia 3 de juny 
de 2002, mitjançant el qual es va aprovar el règim jurídic i econòmic i les condicions de 
treball per les quals s'ha de regir el personal transferit al Consell de Mallorca per la 
comunitat autònoma de les Illes Balears en aplicació de la Llei 16/2001 de 14 de 
desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de carreteres i 
camins, en el sentit que s'assenyala a continuació: 

 Allà on diu: 
  
"... En el cas que aquesta opció suposés una disminució de retribucions, es crearà un 
complement personal transitori, que només serà absorbible quan es produeixi un 
augment dels nivells dels complements de destinació i/o específic". 
  
Ha de dir: 
  
"... En el cas que aquesta opció suposés una disminució de retribucions, es crearà un 
complement personal transitori, que, si és el cas, s'incrementarà anualment amb el 
mateix percentatge aplicable a la resta de les retribucions i només serà absorbible a 
partir de l'RLT per a l'any 2007 si es produeix un augment dels nivells dels 
complements de destinació i/o específic." 
 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que quan es va assumir el personal transferit es va 
acordar l'augment de complements i que, per tant, ara no entén perquè aquesta pujada 
s'ha d'ajornar un any. 
 
El Sr. Buils (UM) assenyala que aquest acord es va votar favorablement l'any passat i 
que establiren que la pujada s'aplicaria després de la primera pujada de complements i 
això és el que han fet amb aquesta proposta. 
 
S'aprova la proposta per vint-i-cinc vots a favor (PP, UM, PSOE) i cinc abstencions 
(PSM-EN, EU-Els Verds). 



 
 

DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES  

 

PUNT 9.- ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE TARIF ES DE 
PEATGE VIGENTS SOL·LICITADA PER LA "COMPAÑÍA 
CONCESIONARIA DEL TÚNEL DE SOLLER, S.A." PER A L'AN Y 2006. 

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

"Atès que en data 16 de febrer de 2006, va tenir entrada en el Registre General del 
Consell Insular de Mallorca, amb núm. 3453, l'escrit presentat per la "Compañía 
Concesionaria del Túnel de Sóller, S.A.", en el qual sol·licita s'acordi la revisió de les 
tarifes vigents de peatge de la "Compañía Concesionaria Túnel de Sóller, S.A.", i 
s'aprovin les noves tarifes que resulten de l'aplicació de la fórmula de revisió aprovada 
per Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, sobre el procediment de revisió de tarifes 
d'autopistes de peatge. 

  
Atesa la certificació emesa el dia 16 de febrer de 2006 per l'Institut Nacional 
d'Estadística referit a l'índex de preus de consum referit al període de gener 2005 a 
gener 2006.  
  
Atès que la clàusula 6n. del document administratiu de formalització de la concessió 
administrativa per a la construcció, conservació i explotació del Túnel de Sóller recull 
literalment el contingut de l'article 9 del Decret 86/1988, de 18 de novembre, 
d'adjudicació de la concessió administrativa per a la construcció, conservació i 
explotació, com a carretera de peatge de la carretera C-711, amb túnel que creua la 
Serra d'Alfàbia i que mitjançant Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, es va donar una 
nova redacció a la clàusula 45 del Plec de Clàusules Generals per a la construcció, 
conservació i explotació de autopistes en règim de concessió, aprovada per Decret 
215/73 de 25 de gener i posteriorment modificada per Reial Decret 1876/1981, de 20 
d'agost. 
  
I atès l'informe de fiscalització de conformitat de la Intervenció General del Consell de 
Mallorca, el Conseller del Departament d'Obres Públiques,  de conformitat amb el que 
disposa la Disposició Addicional sisena de la Llei 16/2001, de 14 de desembre 
d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, 
mitjançant la qual es modifica la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la 
Comunitat Autònom a de les Illes Balears, eleva al Ple del Consell de Mallorca la 
següent proposta d' 

PROPOSTA D'ACORD  

Primer.- Aprovar la revisió de les tarifes vigents de peatge de la "Compañía 
Concesionaria del  Túnel de Sóller, S.A." resultat de l'aplicació de la fórmula de revisió 
aprovada per Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, sobre procediment de revisió de 



tarifes d'autopistes de peatge, les noves tarifes de peatge aprovades són les que a 
continuació es relacionen: 

  
            NORMALS AMB 16% IVA     ESPECIALS AMB 16% IVA  
  
CATEGORIA I                      1,65 euros                                                  0,40 euros  
CATEGORIA II                     4,15 euros                                                  1,05 euros 
CATEGORIA III                    6,50 euros                                                  1,65 euros 
CATEGORIA IV                    7,40 euros                                                  1,90 euros 
  
  
Segon.- La revisió de tarifes entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears."  
 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que tornarà a votar en contra, no per la puja de l'IPC, 
sinó per estar en desacord amb el peatge del túnel de Sóller. Demana si hi haurà un 
augment de la concessió del túnel ja que hi ha hagut notícies al respecte. Sobre aquest 
tema pensa que ara que hi ha una entesa amb Madrid es podria aconseguir rescatar la 
concessió amb els recursos estatals. 
 
El Sr. Pascual (UM) assenyala que la pujada de l'IPC és automàtica ja que ve reflectida  
en el contracte de la concessionària del túnel, a més comenta que les noves carreteres no 
duran peatges però que la proposta de retirar doblers del pressupost de carreteres pel 
rescat de la concessió del peatge no és viable. 
 
El Sr. Alorda pensa que sí, que es pot aconseguir el rescat de la concessió sempre i 
quant hi hagi una entesa i voluntat política entre l'Estat i el Consell de Mallorca. 
 
El Sr. Pascual repeteix que l'opció no és viable. 
 
S'aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM), deu en contra (PSOE, PSM-EN) i 
dues abstencions (EU-Els Verds). 
 
 

DEPARTAMENT DE TERRITORI  

PUNT 10.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDI ÀRIES DE 
PLANEJAMENT DE MANACOR , RELATIVA A L'AMPLIACIÓ DE ZONES 
D'EQUIPAMENT I REUBICACIÓ DE ZONA VERDA PÚBLICA AL POLÍGON 
1-19 (CANVI DE QUALIFICACIÓ DE LA ZONA DE SERVEIS P ER A 
AUDITÒRIUM I FIRA AL PASSEIG DEL FERROCARRIL). 

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

"Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual de les normes subsidiàries de 
planejament de Manacor, relativa a l'ampliació de zones d'Equipament i reubicació de 



zona verda pública al polígon 1-19 (canvi de qualificació de la zona de serveis per a 
Auditòrium i Fira al Passeig del Ferrocarril), 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'  

ACORD 

1r.- Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual de les normes subsidiàries de 
planejament del municipi de Manacor, relativa a l'ampliació de zones d'Equipament i 
reubicació de zona verda pública al polígon 1-19 (canvi de qualificació de la zona de 
serveis per a Auditòrium i Fira al Passeig del Ferrocarril), 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 18/2006, de 26 de gener de 
2006, el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda aprovar definitivament l'esmentada 
modificació, subjectant-se a la següent prescripció: el vial prolongació del carrer 
Verònica queda definit amb una amplària de 15 metres.  

  
2n.- Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, en aplicació 
del disposat a la Llei 5/1993, de 28 març, així com a l'article 23.2 del Decret 24/2003, 
de 28 de març." 
  
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) assenyala que no està d'acord amb la requalificació de 
la zona verda per fer un centre de fires i congressos i desplaçar la zona verda a fora vila. 
A més comenta que està pendent d'un informe del Consell Consultiu. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) creu que és una llàstima desplaçar la zona verda fora del casc 
urbà, però està d'acord amb crear infraestructures municipals. Per això el seu Grup 
s'abstendrà. 
 
El Sr. Vicens (UM) comenta que el Consell de Mallorca no ha de jutjar als ajuntaments, 
que la seva tasca és el control de la legalitat i és el que fa, assenyala que serà el Consell 
Consultiu qui decideixi si l'operació urbanística és correcte. 
 
S'aprova la proposta per vint-i-sis vots a favor (PP, PSOE ,UM) i cinc abstencions 
(PSM-EN, EU-Els Verds). 

 

PUNT 11.- MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA FITXA D EL 
CATÀLEG B/10-30, CASA DE CULTURA, AL CARRER, AL  CA RRER 
RAMON LLULL, DEL PGO DE PALMA. 

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

"Atès l'expedient promogut per l'Ajuntament de Palma de Mallorca relatiu a la 
modificació puntual del pla general d'ordenació del municipi de Palma relativa a la fitxa 
del catàleg B/10-30, Casa de Cultura, carrer Ramon Llull número 3, i d'acord amb el 



dictamen de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en el tràmit 
previst a l'article 132.3 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de 
Planejament Urbanístic, de conformitat amb el dictamen de la Ponència Tècnica 
d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i vista la proposta de la Comissió Insular 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, s'eleva al Ple del Consell 
Insular de Mallorca la següent proposta d' 

 ACORD  

Atès l'expedient promogut per l'Ajuntament de Palma de Mallorca relatiu a la 
modificació puntual del pla general d'ordenació del municipi de Palma relativa a la fitxa 
del catàleg B/10-30, Casa de Cultura, carrer Ramon Llull número 3, i d'acord amb el 
dictamen de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en el tràmit 
previst a l'article 132.3 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de 
Planejament Urbanístic, de conformitat amb el dictamen de la Ponència Tècnica 
d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i vista la proposta de la Comissió Insular 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, el Ple del Consell Insular de 
Mallorca acorda aprovar definitivament  l'esmentada modificació puntual." 

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 12.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DELS ESCARS DE CALA PI, CALA BLAV A, 
S'ESTALELLA I SON VERÍ, DEL TERME MUNICIPAL DE LLUC MAJOR. 

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

"A la vista que, mitjançant acord de data 18 d'octubre de 2002, 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 dels escars de Cala Pi, Cala Blava, 
S'Estalella i Son Verí, del terme municipal de Llucmajor. 

A la vista que, mitjançant acord de data 3 de març 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 13 de març 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: 

PROPOSTA D'ACORD  



I.               Declarar com a Bé Catalogat els escars de Cala Pi, Cala Blava, S'Estalella i 
Son Verí, del terme municipal de Llucmajor, la descripció i la delimitació dels quals 
figuren a l'informe tècnic de data 7 d'octubre de 2002, 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 Llucmajor i 
al Govern de les Illes Balears." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
PUNT 13.- MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA AL CANVI DE 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE LA COLÒNIA D'AVIACIÓ DE  "SON 
ANGELATS" I DESCLASSIFICACIÓ DEL SECTOR SUNP-3 DEL PGOU DE 
SÓLLER. 
 

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

"ANTECEDENTS:Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual del PGOU del 
municipi de Sóller relativa al canvi de qualificació urbanística de la Colònia d'Aviació 
de "Son Angelats" i desclassificació del sector SUNP-3, 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' ACORD 

1r.- Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual del PGO del municipi de Sóller 
relativa al canvi de qualificació urbanística de la Colònia d'Aviació de "Son Angelats" i 
desclassificació del sector SUNP-3, vist l'informe favorable 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 32 / 2006, 
de data 21 de febrer de 2006, el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda aprovar 
definitivament l'esmentada modificació puntual del PGOU de Sóller tot subjectant-la a 
la següent prescripció: no es podrà augmentar el número d'habitatges existents al sector. 
2n.- Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, en aplicació 
del disposat a la Llei 5/1993, de 28 març, així com a l'article 23.2 del Decret 24/2003, 
de 28 de març." 

 

El Sr. Xisco López, membre de "Sóller on ets" i en representació del GOB, llegeix el 
següent escrit: 



 

"Senyora Presidenta, senyores i senyors Consellers.....El meu nom és Xisco López i 
avui som aquí gràcies al GOB, i en representació del col·lectiu social Sóller on ets?, 
amb la intenció de fer un plantejament diferent sobre la modificació puntual del PGOU 
que afecta a dues zones de Sóller: Son Angelats i Son Puça. Permetin-me una breu 
descripció per situar-nos: 
 
La Vall de Sóller era un paradís, una ciutat jardí, enmig de les muntanyes, enrevoltada 
d´oliveres, plena de tarongers, amb una tipologia de construcció basada en la pedra i la 
teula, amb un munt de recorreguts formats pels antics camins que anaven d´una finca a 
l´altra, on s´hi pot arribar pel tren que recorre la falda de la muntanya amb unes vistes 
magnífiques sobre el poble, i amb el seu tramvia que ens du fins al Port. El Port de 
Sóller és el port natural més hermós de Mallorca i el lloc des d´on surten, a més dels 
pescadors, les embarcacions que fan un recorregut per la impressionant costa de 
tramuntana. I no entrarem amb els temes artesanals i culturals del poble, per que no 
acabaríem. Les zones implicades es troben ubicades en uns terrenys molts sensibles 
paisatgísticament, donada la seva singular ubicació a peu de muntanya en la Serra de 
Tramuntana. 
 
La modificació puntual afecta a les dures zones en conjunt, cosa que es pot interpretar 
com un error substancial en el procés de tramitació, ja que la naturalesa dels canvis 
introduïts en cada una de les zones és diferent; per una part es proposa la 
desclassificació de terrenys en la zona de Son Puça, passant de sòl urbà industrial a sòl 
rústic-zona verda, i per altra la requalificació d´una zona verda urbana, a sòl urbà 
industrial, residencial i de serveis a la zona de Son Angelats, amb el conseqüent 
increment d´edificabilitat en aquesta zona. 
 
Aquesta deficiència va ésser advertida en l´informe dels serveis tècnics d´urbanisme del 
Consell, quan argumentaven que, la part denominada SUNP-3 de Son Puça podia ésser 
objecte de modificació, però no ho podia ésser la zona de Son Angelats, ja que estava 
inclosa dins cap dels supòsits justificats de la Disposició Addicional 3ª de la Llei 
d´ordenació del Territori (LOT), per la que s´han de regir les modificacions de 
plantejaments urbanístics d´aquells municipis que no tenguin el PGOU adaptat al Pla 
Territorial de Mallorca, com és el cas de Sóller. De fet la zona de Son Angelats es 
produeix la requalificació d´una zona verda amb un important increment d´edificabilitat, 
motiu suficient per suspendre l´aprovació definitiva de la modificació puntual, segons 
els serveis tècnics d´urbanisme del Consell. A més el mateix informe proposa també 
estudiar la proposta alternativa que millori la distribució de la zona, ja que la millor part 
de la zona verda que resta a Son Angelats queda sense accés públic clar i coherent, i els 
vials acaben amb un cul de sac. 
 
Trobam també en aquest expedient que el Col·legi Oficial d´Arquitectes de les Illes 
Balears, va presentar al·legació a aquesta modificació, sol·licitud els estudis necessaris 
que tota modificació de règim de sòl i ordenació urbana , ha d´incloure, havent de 
considerar tots els aspectes que puguin condicionar l´estructura urbanística del territori, 
estudis de detall de diferents visuals, recorreguts del viari principal, avaluació 
paisatgística especialment des de cotes elevades que envolten el nucli, projectes 



arquitectònics de les noves façanes, etc., estudis que a hores d´ara no han estat 
incorporats a la modificació. 
 
A més a l´estudi sobre l´ocupació de sòl industrial que va realitzar l´Ajuntament fa uns 
tres anys, queda patent que l´activitat industrial ocupa 11.486 m2 i que algunes 
d´aquestes empreses es podrien regularitzar allà on es troben adaptant-se al PTI. Es 
evident la necessitat de donar solució a aquelles empreses que no es puguin regularitzar, 
però igualment es necessari fer una avaluació de les intencions dels possibles afectats. 
El que ja sembla coherent es començar amb un polígon d´unes dimensions per més del 
doble del que s´ocupa a Sóller, amb unes profunditats mínimes de solars de més de 40 
metres, excessives per a la majoria d´empreses i amb accés només a un vial. 
 
No entrarem ara a comentar les possibilitats que hi ha per millorar la distribució de la 
zona de Son Angelats, només esmentar que com a col·lectiu férem una proposta que en 
tres matins d´exposició recollí més de 440 adhesions. 
 
Baix el punt de vista de Sóller on ets?, el futur del poble està lligat a un turisme 
diversificat, el d´hivern, el senderisme i la indústria artesana, i no en un polígon 
industrial que es contradiu amb el turisme de qualitat que es fomenta des de les 
institucions públiques i privades. 
 
 
Ens trobam idò a davant l´estranya situació que votin no a la proposta de modificació 
puntual del PGOU, presentada avui i els convidam a millorar-la de la següent manera: 
 

- Reajustant la superfície destinada a ús industrial, reduint-la i adequant-la a les 
necessitats reals de Sóller, un cop realitzada una avaluació de les intencions dels 
possibles afectats. 

- Fent una nova distribució de la superfície permetent solars de diferents mides 
que faciliti l´accés a les empreses artesanals (ferrers, fusters, etc.) i que 
l´ocupació industrial es faci per fases, de manera que s´augmentin els espais 
verds entre la zona industrial, les vivendes i la resta d´usos, donant cabuda a una 
zona de parc públic. 

- Adaptant els paràmetres urbanístics industrial i residencials de nova creació, a la 
normativa general del PGOU de Sóller. 

- Fent que les ajudes que es proposen donar als empresaris, vagin destinades a 
reduir l´impacte paisatgístic de les naus, i condicionades a que no es pugui 
vendre el solar o la nau a ningú més que a la mateixa entitat que el subvencioni,  
per evitar fàcils especulacions. 

 
Hauran comprovat que no parlam de la resta d´instal·lacions previstes a Son Angelats, ja 
que hi estam bàsicament d´acord, i les modificacions que podríem proposar es poden fer 
amb el Pla parcial, cosa que no passa en les que proposam per a la zona industrial, com 
puguin ser una distribució diferent de vials. 
 
Que quedi clar que no ens oposam a un polígon que solucioni els problemes dels 
empresaris de Sóller, però consideram que el plantejament d´aquesta modificació no és 
el que ha de menester el poble. 



 
Només esper que tenguin en compte i assumeixin les nostres consideracions, i que votin 
que no en aquesta modificació per tal de fer-ne una altra que s´ajusti més a les 
necessitats de Sóller. 
 
Moltes gràcies!"  

 

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que en principi pareixia positiva però que no 
està d'acord amb la solució final del polígon de Sóller. Creu que el canvi d'ubicació de 
Son Puça a Son Angelats sí ha estat encertat, però no creu adient fer a Son Puça 
equipaments esportius i zona verda ja que considera que l'àrea ha de continuar essent 
rústica.  
 
Per altra banda, recorda respecte el polígon a Son Angelats, que aquest espai residencial 
ja està prou atapeït i que a més ara també inclourà el polígon, deixant les zones verdes a 
la falda de la muntanya. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) assenyala que està d'acord amb la creació del polígon i amb el 
canvi de lloc a Son Angelats, encara que creu que s'haurien de tenir en compte les 
al·legacions presentades per tal de millorar aquesta infraestructura i per això demana 
deixar la proposta damunt la taula i estudiar la seva millora tenint en compte les 
aportacions dels veïnats. Afirma que el solar de Son Angelats és propietat de la 
Comunitat Autònoma i que per tant es podria mirar de negociar el repartiments dels 
solars i dels vials o deixar aquesta distribució per definir més endavant amb el Pla 
parcial. 
 
Anuncia que el seu Grup s'abstendrà perquè creu que s'hauria de millorar el projecte. 
 
Intervé el Sr. Alemany (PSOE). Demana també la retirada del punt de l'ordre del dia per 
tal d'estudiar i rectificar la definició del polígon, per altra banda està d'acord en el canvi 
d'ubicació del polígon però recorda que els vials poden ser problemàtics ja que per 
aquella zona passa el tren i per tant hi haurà carrers sense sortida i els camions podrien 
tenir problemes de circulació. Per això, si es vota la proposta, el seu Grup s'hi oposarà. 
 
El Sr. Vicens (UM) agraeix la participació ciutadana i comparteix, a nivell personal, 
l'opinió que la Vall de Sóller té un caràcter i valor molt especial encara que aquesta 
valoració no afecti al procés de la creació del polígon. Recorda que la competència per 
crear infraestructures és dels ajuntaments i que, a més, tots els informes són favorables i 
puntualitza que a Son Angelats la superfície serà  la meitat que a la prevista inicialment 
a Son Puça. 
 
Creu que el Sr. Alorda es contradiu i que no ha aclarit el seu posicionament i no entén 
perquè parla de fer reunions amb el govern, ja que la competència és municipal. 
 
Respon al Sr. Alemany que el CIM no pot dir com s'ha de fer un polígon, únicament pot 
comprovar que compleixi la normativa. 
 



La Sra. Tugores reconeix que l'opció de Son Angelats és millor que la de Son Puça, 
però reitera que es podrien haver trobat solucions més encertades tenint en compte les 
aportacions dels veïnats. Pensa que el Consell de Mallorca es podia haver involucrat 
més en aquesta tasca, com ha fet altres vegades des de la Comissió d'Urbanisme. 
 
El Sr. Alorda reitera la petició de la retirada de la proposta. Demana realitzar un conveni 
de col·laboració amb la CAIB per negociar els espais del nou polígon i afirma que el 
CIM podria desautoritzar la creació d'un polígon com va fer amb el de Santa Eugènia. 
 
Per altra banda recorda que a la Comissió d'Urbanisme es va acordar no augmentar el 
número de habitatges i es vol assegurar que serà així. 
 
El Sr. Alemany recorda que el Consell de Mallorca té competències en l'aprovació 
definitiva del Plans urbanístics i creu, per tant, que hauria de rectificar i resoldre els 
problemes de la xarxa viària abans comentats, per això reitera la  retirada de la proposta. 
 
El Sr. Vicens respon al Sr. Alorda que mai s'han fet convenis per crear polígons i que no 
entén com proposa fer-ne un amb la CAIB. 
 
Explica que la proposta que s'aprova avui és una proposta alternativa presentada per la 
Ponència Tècnica on es concreta que no es podran fer nous habitatges a la zona de Son 
Angelats. Respon al Sr. Alemany que la xarxa viària prevista és vàlida ja que compta 
amb un informe favorable del servei de carreteres. 
 
Primer es vota la retirada de la proposta. 
 
Es rebutja la proposta per devuit vots a favor (PP, UM)   i dotze en contra (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 
 
En segon lloc es vota la proposta. 
 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP, UM), nou en contra (PSOE, EU-Els 
Verds) i tres abstencions (PSM-EN). 

 

 

PUNT 14.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE DIVERSES MODIFICA CIONS 
PUNTUALS I ADAPTACIÓ A LA LLEI 6/1999, DE DIRECTRIU S 
D'ORDENACIÓ TERRITORIAL, DE LES NNSS DE PLANEJAMENT  DE 
SINEU. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Conselller Executiu del departament de 
territori: 
 
" Antecedents: 
 
Vista la proposta de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric, i el dictamen favorable del Consell Consultiu amb relació a 



l'expedient d'adaptació a la Llei 6/1999, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les 
Illes Balears, i diverses modificacions puntuals de les normes subsidiàries de 
planejament del municipi de Sineu, s'eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la 
següent proposta d' 
  
ACORD 
 
Primer.- D'acord amb el dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears núm. 
223/2005, de 13 de desembre, aprovar definitivament de forma parcial, l'expedient 
d'adaptació de les normes subsidiàries de planejament del municipi de Sineu a la Llei 
6/1999, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de diverses 
modificacions puntuals, amb referència exclusivament a la regulació de la categoria de 
sòl urbà, tot subjectant-se a les següents prescripcions:  
 
1.- Queda eliminat dels límits de sòl urbà el darrer tram del carrer Degà Joan Rotger, ja 
que no es justifica aquesta ampliació de sòl urbà. 
 
2.- Queden eliminades i s'exclouen de l'aprovació definitiva les modificacions núm. 12 i 
13 que figuren en la darrera memòria justificativa aportada (data de novembre de 2005) 
respecte del sòl urbà existent, per manca d'exposició al públic adequada, retornant a la 
situació que figura en les NNSS vigents respecte de la seva ordenació i qualificació. 
 
3.- Es manté en la UE-19 la mateixa superfície de zona verda que la que figura en les 
NNSS vigents. 
 
4.- Queden eliminades les ampliacions de sòl urbà proposades anomenades E i F, per no 
haver-se justificat aquesta condició de sòl urbà, de manera que només queden incloses 
com a sòl urbà les ampliacions proposades següents: A; B;.C; D i G. 
  
 Segon.- En el tràmit previst a l'article 132.3 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, 
Reglament de Planejament Urbanístic, suspendre l'aprovació definitiva de l'expressada 
adaptació i modificacions puntuals en allò referent a la regulació de la categoria de sòl 
rústic, per tal que siguin reparades les deficiències que foren assenyalades per part de la 
Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric en sessió de 
data 27 d'octubre de 2005 i les que deriven del dictamen de la Comissió Balear de Medi 
Ambient adoptat en sessió de data 14 de setembre de 2005." 
  
Tercer.- Comunicar els precedents acords al Consell Consultiu de les Illes Balears, en 
aplicació d'allò disposat a l'article 23.2 del Decret 24/2003, de 28 de març.» 

 

S'aprova la proposta per vint-i-un vots a favor (PP, UM, PSM-EN), set en contra 
(PSOE) i una abstenció (EU-Els Verds). 
 

 

 PUNT 15.-  PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ  DEL PLA INSULAR  DE 
GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC 2006-2007 



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

" ANTECEDENTS El Pla Insular de gestió del patrimoni històric és una exigència que 
estableix la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. 
Concretament,  l'article 99.1 estableix: 

Els Plens dels consells insulars aprovaran, cada dos anys, un pla d'objectius, sota el nom 
genèric de Pla insular de gestió del patrimoni històric, el qual establirà el conjunt 
d'actuacions i prioritats de l'acció pública destinades a ordenar i facilitar les tasques 
preventives, la intervenció, la conservació i la difusió del Patrimoni Històric. 

  

El Departament de Cultura del Consell de Mallorca elaborà l'any 2002 el primer Pla 
insular de gestió del patrimoni històric des de l'aprovació de la Llei de patrimoni 
històric. L'esmentat Pla fou aprovat pel Ple a la sessió de 7 d'octubre de 2002. Les 
actuacions que es durien a terme es desenvoluparien durant els anys 2003 i 2004. 

  

Al començament de l'any 2006, el Departament del Territori del Consell de Mallorca ha 
elaborat el PLA INSULAR DE GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÓRIC 2006/2007, 
que preveu els objectius a seguir quant a patrimoni històric durant el bienni esmentat. 

  

Atesos l'informe del cap de Servei de Patrimoni i l'informe jurídic de la tècnica de la 
secció jurídico-administrativa de Patrimoni Històric, ambdós de data 13 de febrer de 
2006. 

Per tot l'exposat, en ús de les atribucions conferides pel Reglament Orgànic del Consell 
de Mallorca, el conseller executiu del Territori eleva a la consideració del Ple, la 
següent proposta d' 

ACORD  

Aprovar el Pla insular de gestió del patrimoni històric 2006-2007 adjunt a la proposta 
present." 

 

 

ESMENES QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA AL  PLA DE GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC 2 006-2007. 
 
"Esmena núm. 1. 
Concretar el punt 2.2.1. (pàg. 11) incloent relació de BICs i Béns Catalogats pendents 
als quals es fa referència. 
 
Esmena núm. 2. 
Al punt 2.2.2 (pàg. 12): canviar la redacció i substituir per aquesta:” Declaració de 
forma sistemàtica dels jaciments arqueològics amb expedients preparats, ja delimitats”. 
 
Esmena núm. 3. 



Al punt 2.2.2. (pàg. 12): Afegir: “Continuar la declaració de BIC dels Jaciments 
arqueològics que van ser declarats de forma genèrica el 1967, amb l’objectiu d’assolir el 
màxim nombre de declaracions possibles en aquests dos anys. Amb aquesta mesura es 
pretén cobrir tot el territori de Mallorca amb la catalogació de tots aquells jaciments 
arqueològics genèricament protegits el 1967.” 
 
Esmena núm. 4  
Punt 2.3.2. Pàg. 13. Afegir: ”El Departament de Territori, a través de la Direcció Insular 
de Patrimoni, conjuntament amb el Departament d’Obres Públiques, examinarà al 
possibilitat de generar un protocol respecte als valors del patrimoni cultural quan es 
projecten i executen les carreteres competència del Consell de Mallorca.” 
 
Esmena núm. 5. 
Punt 3.2. (pàg. 15) Especificar quins béns es té previst restaurar durant el bienni. 
 
Esmena núm. 6. 
Punt 3.2. (pàg. 15) Justificar els motius de l’actuació a la “casa de sa Lluna” (Sóller). 
 
Esmena núm. 7. 
Punt 3.4. (Pàg. 17) Incloure la relació completa d’entitats ciutadanes a les que es fa 
referència. 
 
Esmena núm. 8. 
Punt 3.4. (pàg. 17) Incloure els  criteris per establir convenis entre ells dels següents: 

- Que es tracti d’una entitat sense ànim de lucre. 
- Que tenguin com a principal o únic objectiu la conservació, difusió o formació 

en patrimoni històric i cultural. 
- Que presentin un projecte que sigui avaluat pels tècnics del Consell. 
- Que siguin entitats avalades per una feina en matèria de patrimoni. 

 
Esmena núm. 9 
Punt 3.5. Pàg. 18. Concretar allò que es defineix com a “manifestacions del patrimoni 
històric encara no determinades”. 
 
Esmena núm. 10 
Punt 3.5. Pàg. 18. Concretar allò que es refereix a l’Església Catòlica. 
 
Esmena núm. 11 
Punt 4.1. Pàg. 19 Incloure entre els objectius el següent: “El Departament de Territori 
impulsarà un Pla de Senyalització del Patrimoni Històric i Cultural de Mallorca, a posar 
en marxa dins el proper any, i a partir de tots aquells elements declarats BIC o altra 
forma de protecció patrimonial.” 
 
Esmena núm. 12 
Punt 4.2.2. Pàg. 20. Concretar els cursos que impartirà la UNED durant els propers dos 
anys. 
 



Esmena núm. 13 
Punt 4.2.2. Pàg. 20. Deixar una porta oberta a convenir cursos amb altres institucions 
educatives, amb una redacció com la que segueix: “El Consell de Mallorca, de totes 
maneres, podrà signar nous convenis amb altres institucions educatives per tal 
d’impulsar la formació en matèria de Patrimoni Històric i/o Cultural durant els propers 
2 anys”. 
 
Esmena núm. 14 
Punt 4.2.2. Concretar CULTOUREST. 
 
Esmena núm. 15 
Punt 4.2.2. Pàg. 20. Afegir: ”Es farà un estudi previ per determinar quins BICs es troben 
actualment en condicions de ser visitats pels públics, i pel qual es proposin també les 
millors fórmules per garantir aquestes visites i la seva senyalització.” 
 
Esmena núm. 16 
Punt 4.2.2. Concretar els convenir a aquest es fa referència, i els seus objectius. 
 
Esmena núm. 20 
Punt 4.3. Pàg. 22. Incloure i concretar les rutes esmentades, que són les del PTI. 
 
Esmena núm.  21 
Punt 4.4. Pàg. 23. Incloure pressupost previst per la revista ABSIS. 
 
Esmena núm. 22 
Punt 5.3.4. Especificar que el laboratori i els tallers d’arqueologia estiguin en 
funcionament i ple rendiment abans de la finalització del període comprés per aquest 
Pla. 
 
Esmena núm. 23 
Punt 5.3.5. Pàg. 27. Concretar amb quins elements comptarà la Biblioteca, fons, etc. 
 
Esmena  núm. 24 
Incloure un annex a on figurin relacionats tots els convenis signats per l’àrea de 
Patrimoni del Consell de Mallorca durant el present any. 
 
Esmena núm. 25 
Incloure com a nova iniciativa dins el Pla la creació de “BEQUES DE PATRIMONI”. 
Possible redacció: ”El Departament de Territori crearà Beques de Patrimoni per aquells 
investigadors que presentin projectes interessants per a la tasca de delimitació, 
catalogació, protecció, estudi del Patrimoni Històric i/o Cultural de Mallorca.” 
 
Esmena núm. 26 
Incloure com a nova iniciativa dins el Pla: Creació d’una WEB des d’on es pugui 
consultar la base de dades de Béns Patrimonials catalogats pel Consell de Mallorca i els 
Ajuntaments de l’illa." 
 

 



 

APORTACIONS AL PLA DE GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC  PER ALS 
ANYS 2006-2007 DEL GRUP D'EU-ELS VERDS. 

 
 
"Margalida Rosselló Pons i  Mª Magdalena Tugores Bautista, en representació del grup 
d'Esquerra Unida i de Els Verds al Consell de Mallorca, en relació al PLA DE GESTIÓ 
DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER ALS ANYS 2006-2007, 
 
PRESENTAM LES SEGÜENTS APORTACIONS: 
 
1.- Consideram que aquest Pla i, de fet, les competències en matèria de patrimoni 
històric haurien de dependre del departament de cultura. 
 
El fet que la dependència del Departament de territori en comptes del Departament de 
Cultura 
no té lògica i, de fet, no hi cap CCAA que tingui el patrimoni fora de Cultura i les lleis 
de l’estat son les mateixes i les autonòmiques similars, trobant-nos la contradicció que 
les competències en matèria de museus han romàs al Dpt. De Cultural. 
Si  prenem com a premissa que existeix un conflicte entre patrimoni i expansió 
urbanística, la coexistència dintre del mateix departament li resta independència a les 
basculants decisions patrimonials a favor de l’urbanisme i en contra del patrimoni. 
  

2.- El pla hauria de tenir en compte la implicació creixent dels sectors professionals i 
cívics i de l’opinió pública en la gestió del patrimoni històric.   

 
Els dos aspectes, que consideram que el Pla a de tenir en comptar per implicar als 
professionals, estan mal enfocats  
1.- La continua referència als professionals està mal enfocada, el que hem de definir és 
com l’administració fa comptes establir els ponts de diàlegs amb aquests professionals, 
àmbits de participació, ... 
2.- Ens trobam amb un curiós anàlisis de l’actualitat citant a una associació creada en 
1881, poc actual i realista quan no esmenta altes entitats que com la Secció 
d’Arqueologia del Col·legi de llicenciats que  ha organitzat als professionals en un dels 
camps de protecció del patrimoni, ARCA, Associacions d’amics de Museus, Associació 
d’amics del Molins, etc.. 
 

3.- El Pla necessita una nova redacció ja que es tracta més d’una memòria del que s’ha 
fet que pròpiament d’un pla de gestió. 

 

Així, trobam que: 

 
El compliment del art. 99 de la llei 12/1998, obliga a plans cada dos anys. Tan sols 
s’havia elaborat els pla 2002-2004, quedant el buit 2004-2006. 
 



Les determinacions del Pla seran vinculants amb l’atorgament de subvencions i amb el 
finançament de projectes que afectin a BIC o catalogats. Pareix que l’objectiu real 
d’aquest pla només vulgui justificar les subvencions que actualment ja es tenen en 
marxa. 
 
Una introducció confusa: 
- Que hi hagi molts professionals no dóna complexitat al concepte. Si un cas fa més 
complexe posar-se d’acord per gestionar. 
- La valoració social del patrimoni, en conflicte amb dinamisme de l’economia, 
transformadora del territori. 
- Si assumeixen el conflicte per què es posen el dos elements en conflicte dins el mateix 
departament? Qui vetlla pels interessos del patrimoni quan sorgeix el conflicte? 
- Vol donar una idea d’esforç que no es correspon amb la realitat:  

� la norma més moderna en patrimoni és el decret del any 2000. 
� La majoria de municipis no incorporen a les seves normes la 

protecció patrimonial. 
� Les legislacions urbanístiques, en molt casos, no s’adapten del tot a 

la legislació vigent, pel que fa a la protecció 
� Les normes generals existeixen i també les unitats administratives 

però unes son inaplicades i les altres son inoperants 
 

- La consideració institucional vers al patrimoni .... : “la necessitat d’enriquir 
l’economia turística amb la integració del patrimoni en l’oferta complementaria” no és 
una necessitat, es una possibilitat. El patrimoni no es una eina subsidiària de 
l’economia.  
 
Consideram que no és un terme ambigu com “la demanda social” la que ha de marcar 
les directrius patrimonials, perquè  Què vol dir demanda social? Que vol dir d’especial 
necessitat? 
I que fitxar les prioritats i urgències s’han de crear mecanismes objectius.   
 
Consideram inapropiada la qualificació que es dóna al Centre d’Arqueologia i 
Restauració de Son Rossinyol que hauria de configurar-se com a un centre per a la 
gestió administrativa,  que és la competència del Consell Insular i no com una entitat de 
caire experimental en el camp de la restauració i de generació de recursos en el camp de 
la difusió, competència d’altres àmbits: UIB, museus, professionals, etc.. 
 
4.- El Pla ha de assegurar la protecció legal del nostre patrimoni, mitjançà un objectius 
clarament definits i uns protocols d’actuació. 
 
Les prioritats clares han de ser: 

o Protecció del béns de rellevància artística o històrica 
o Protegir els béns culturals d’importància local insistint en el compliment 

de la llei als ajuntaments 
o En general, inspirar el disseny, segons las circumstàncies de cada 

moment, de la política de protecció i millora del patrimoni. 
I els ha de complir i fer complir la comissió insular d’ordenació del territori, urbanisme 
i patrimoni històric com a instrument executiu que és. 



Però, al Pla no trobam criteris objectius clars per a la presa de decisions, s’hauria de 
redactar unes bases per aplicar criteris objectius. Per exemple en la declaració de bens, 
la salvaguarda del patrimoni o les intervencions sobre aquest patrimoni. 
 
Fórmules aconsellables per a l’aplicació del Pla, podrien ser:  
 
a) Sobre els béns immobles i mobles en general 

� Assessorament als ajuntaments en l’aplicació de les mesures 
urbanístiques de protecció i en l’adaptació dels planejaments 
municipals al Pla Territorial i a la Llei de Patrimoni.  

� Declaració de la protecció legal, declaracions de BIC o Bé Catalogat 
(BC). 

 
b) Sobre els béns de caràcter arqueològic 

� Tramitació sistemàtica dels expedients de delimitació dels jaciments 
÷ Les cartes arqueològiques i altres eines administratives no son 

elements immutables, el control del patrimoni es un ens viu i 
s’han de revisar constantment: inventaris, catàlegs, cartes 
arqueològiques, etc..   

÷ Eines de protecció del patrimoni subaquàtic. La carta 
arqueològica, no existeix. S’ha de fer una proposta d’execució, 
establir terminis i dotar-ho econòmicament. 

÷ Revisió de la normativa arqueològica per adaptar-la a la 
dinàmica de les excavacions. Posada al dia del Decret 
d’Intervencions Arqueológiques. 

÷ Elaboració d’informes de diagnosis sobre patrimoni 
arqueològic, per exemple: anàlisis de les actuacions efectuades 
sobre el patrimoni, protecció i desaparició, posada en valor, 
propostes de protecció. 

÷ Establir línees de contacte amb els propietaris particulars de 
béns patrimonials per tractar temes com la posada en valor, la 
facilitat dels accessos, informacions de drets i deures, 
obligatorietat del manteniment. 

÷ Aplicació d’expedients informatius i sancionadors en cas de 
destrucció i/o alienació de patrimoni arqueològic. 

÷ Modificació del Reglament de la Ponència tècnica de Patrimoni 
per incorporar criteris objectius en la elaboració del patrimoni. 

÷ Totes les tasques endalt referides s’han de fer amb comissions 
de treball mixtes entre l’administració i els professionals. 

 
c) Fitxar uns criteris tècnics objectius per a la presa de decisions i els informes de  la 
Ponència tècnica de Patrimoni Històric . 
 

5.- La conservació ha de ser l’objectiu prioritari. 

 
És precisa una política divulgativa per : 

� Fomentar el sector de la conservació del patrimoni històric ..... 



� Fomentar a través de la valorització del patrimoni que l’empresariat 
s’involucri en el finançament de projectes de restauració i conservació 
del patrimoni a l’estil anglosaxó 

� Col·laborar amb entitats cíviques, institucions del món del 
coneixement, ...... 

 
I optimitzar els recursos de les instal·lacions del Centre d’Arqueologia que estaran 
llestes els primers mesos de 2006 .  
 
6.- És precís engegar un  suport a iniciatives de gestió, per part de diverses entitats i 
iniciatives ciutadanes i associatives, de monuments molt significatius. 
 
Casos concrets podrien ser: Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lentia,. S’Hospitalet 
vell de Manacor, Complex de Son Real de Santa Margalida, Ses païses d’Arta, Boccoris 
(Boquer. Pollença), Son Fornés de Montuiri, i Altres de similar (tots aquest projectes ja 
estan prèviament compromesos i son convenis amb Ajuntaments o fundacions).  
 
 

7.- És precís redefinir el concepte de patrimoni que fa aquests Pla i els seus criteris 
d’actuació. 

 
Al Pla presentat, es mercantilitza el concepte de patrimoni en funció de convertir-lo en 
un be econòmic. Dóna la impressió  que el patrimoni només té valor si s’obté un 
benefici econòmic.  Aquest criteri va en contra de la pròpia protecció del Patrimoni. Es 
fàcil arribar a la pregunta: Només hi ha que protegir el patrimoni que és rentable? 
 
Un concepte diferent del patrimoni, es obligaria a la contractació dels estudis i treballs 
tècnics que es considerin necessaris, amb uns criteris per definir la necessitat dels 
estudis que ara manquen al Pla.  
Criteris que manquen en la planificació que ens ofereix el Pla respecte a realitzacions 
prioritàries, estímuls d’altres entitats, etc . i queden tancats a pures inèrcies. 
Així, crida l’atenció que a lo llarg d’aquest Pla sols apareixen com a entitats civils 
susceptibles de percebre subvencions o firmar convenis la Societat Arqueològica 
Lul·liana (SAL) i l’Associació per a la Conservació i Difusió del Patrimoni.(ACIDEP). 
I que , el que el mateix pla considera actuacions prioritàries, estiguin encara en fase de 
planejament. 
 
Tampoc trobam cap tipus de criteri en les actuacions proposades per les publicacions i 
no es tenen clares les línies i els continguts. 
 
8.- S’han de concretar les funcions i l’organització del CENTRE D’ARQUEOLOGIA I 
RESTAURACIÓ SON ROSSINYOL. 
 
El centre no disposa dels espais que es comprometé amb els arqueòlegs. Nomes s’han 
habilitat les instal·lacions per les tasques de restauració quan els criteris d’intervenció en 
conservació els han d’establir els professionals i no les associacions no professionals.  



La intervenció sobre bens patrimonials no s’ha de dur a terme des de un àmbit 
únicament administratiu, com es el cas actual, i de fet no hi ha propostes de futur, 
només expliquen les activitats que ja s’han dut a terme. 
Caldria determinar clarament la composició de personal, els recursos materials i la 
organització de cada àrea: 
Àrea de conservació i restauració .- Àrea d’equipament i logística .- Taller de 
restauració de moble antic .- Àrea de laboratoris.- i  Àrea d’investigació 
 
Per tot això,  PRESENTAM  aquestes consideracions per a la millora del PLA DE 
GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER ALS ANYS 2006-2007" 
 

 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que aquest Pla insular de gestió del Patrimoni 
Històric és un instrument molt important per a la institució i que a més ve definit a la 
Llei de patrimoni. Assenyala que el seu Grup ha presentat al·legacions avui mateix ja 
que no sabia quin era el procediment.  
 
Pel que fa al Pla de gestió esmentat creu que s'ha fet massa tard i amb presses i que a 
més no hi ha hagut debat previ amb la resta de grups polítics, també pensa que sembla 
més una memòria ja que reflecteix les actuacions anteriors i no concreta gaire les noves, 
ni tant sols determina els pressupost dels projectes. 
 
Considera que Patrimoni Històric hauria de dependre de Cultura i no de Territori ja que 
aquesta activitat va més lligada amb el Departament de Cultura. 
 
Creu que ha estat encertada la declaració dels BIC d'obres pictòriques i jaciments 
arqueològics encara que opina que no és suficient i que es necessiten, a més, unes 
actuacions per a la conservació i difusió d'aquests béns. 
 
Recorda que és un Pla vinculant i que per tant les referències que fa a la Societat 
Arqueològica Lul·liana i a ACIDEP servirà per justificar més endavant les subvencions 
a només aquestes entitats. 
 
Sobre el centre de Son Rossinyol considera que tan sols hauria de ser un centre 
administratiu i no un lloc on es realitzen totes les activitats i gestió de Patrimoni 
Històric. 
 
A continuació, explica, de manera resumida, les seves esmenes, considera que s'ha de 
prioritzar la conservació del patrimoni, que s'han de centrar els objectius i el protocol 
d'actuacions i que s'ha d'obrir el centre de Son Rossinyol a altres entitats socials. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) destaca que és la primera vegada que els demanen opinió 
sobre Patrimoni i que la dinàmica que s'ha seguit ha estat un poc estranya, primer va 
presentar un document i en va parlar amb el director insular de Patrimoni i desprès li 
varen demanar que presentes les seves aportacions en forma d'esmenes. 
 



A continuació, comenta el més destacat de l'escrit inicial. Pensa que no incloure dins el 
Pla els museus, els arxius i les biblioteques ha estat un gran error ja que el Consell de 
Mallorca té bastants d'aquests centres i no els han tengut en compte encara que formen 
part del patrimoni històric. 
 
Sobre el tema dels BIC, els arxius, els museu i demés béns patrimonials creu que 
s'hauria de seguir una triple actuació: conservació, catalogació i difusió per tal de poder 
difondre la nostra cultura i aprofitar aquests recursos turísticament. Recorda que a 
l'anterior legislatura es va fer una gran feina amb la catalogació d'arxius municipals i 
posa com a exemple el catàleg de Costitx. 
 
També demana, encara que reconeix que serà difícil, realitzar un calendari amb els 
plans i programes de catalogació del patrimoni moble i immoble i del patrimoni 
etnològic. 
 
Tot seguit comenta les esmenes, que van en el mateix sentit. Recorda que la legislació 
urbanística ha augmentat i que el Consell de Mallorca hauria de poder intervenir en 
protecció del patrimoni en cas que els ajuntaments no ho facin, ja que així ho especifica 
la Llei. 
 
Per altra banda considera que les actuacions prioritaries del Pla no es detallen i que 
s'hauria d'accentuar la vigilància de les obres públiques, sobretot carreteres, ja que 
últimament hi ha hagut diversos incidents destructors. 
 
Pel que fa a Son Rossinyol pensa que s'haurien d'aclarir les funcions del centre i no 
entén com així s'ha fet una inversió tan grossa si la titularitat de l'edifici és particular. A 
més li agradaria aclarir les titulacions del personal i les activitats que es duen a terme i 
l'ús dels  tallers i laboratoris.  
 
Per acabar creu que queda molta feina per fer si volen que Son Rossinyol sigui un centre 
de referència en l'àmbit de la Mediterrània.  
 
Intervé el Sr. Bonet (PSOE). Agraeix la retirada del punt al passat Ple per poder estudiar 
positivament el Pla de Patrimoni. 
 
Reitera que aquest Pla li manca una falta de concreció de les actuacions i que no figura 
cap pressupost per les mateixes i que tampoc parla de museus, arxius ni biblioteques. 
 
Per altra banda pensa que el Pla ja s'ha fet i és important  que hi hagi una línia a seguir, 
també creu que les declaracions dels BIC són actuacions molt positives. 
 
Les esmenes van en el sentit de millorar el Pla i proposa concretar les actuacions de Son 
Rossinyol, fer la relació d'aquells BIC pendents i que estan protegits genèricament des 
de 1967, també planteja crear beques d'investigació i crear una pàgina web, així com, 
obrir el centre a altres entitats socials. 
 
El Sr. Veramendi (PP) congratula l'elaboració del Pla de gestió de Patrimoni Històric, i 
recorda que la Llei així ho preveu.  



 
El Sr. Vicens (UM) en primer lloc agraeix la participació de tots els grups i el seu 
interès i considera que el Patrimoni, a més de ser un tema cultural, és un valor econòmic 
i turístic molt important. 
 
Contesta a la Sra. Rosselló que no creu que li preocupi molt el Patrimoni ja que ha 
registrat les esmenes avui mateix, just abans de començar el Ple. 
 
Respon a la Sra. Bujosa que té el primer document, però que no té constància de les 
esmenes que ha comentat.  
 
Pel que fa a Son Rossinyol indica que el Pla de l'anterior legislatura disposava un 
institut que tenia els mateixos objectius i que el que han fet es donar continuïtat. 
 
Sobre els catàlegs municipal creu que el Consell de Mallorca pot assessorar als 
municipis però que de cap manera els hi farà la feina. 
 
Diu al Sr. Bonet que agraeix el talant positiu i les esmenes que ha presentat, que seran 
incorporades en la seva totalitat. Indica que la pàgina web sobre patrimoni ja s'ha 
incorporat a la web del Consell de Mallorca. 
 
La Sra. Rosselló considera que encara que sigui tard s'haurien pogut mirar les esmenes 
ja que sembla que si les presenta el seu Grup no són interessants. 
 
Comenta que ningú els ha reunit ni els ha explicat quin era el funcionament per debatre i 
estudiar el nou Pla de gestió del Patrimoni Històric que era l'equip de govern que ho 
havia de fer. 
 
Recorda que UM va presentar una esmena al PTM el darrer dia i sense escriure i que es 
tracta d'una actuació similar. 
 
Assenyala que no està d'acord en treure un valor econòmic al patrimoni i reitera els seus 
arguments sobre el caràcter vinculant del Pla i les associacions que hi surten reflectides. 
 
La Sra. Bujosa creu que ha fet molta feina amb aquest tema i li dol que l'escrit amb les 
esmenes que va registrar el dia 30 de març no hagi arribat al seu destí. 
 
Reitera els seus argument sobre els catàlegs municipals i sobre Son Rossinyol. 
 
Per altra banda accepta les esmenes del PSOE, ja que contribueixen a definir els 
objectius i les prioritats del Pla. 
 
Anuncia que el seu Grup votarà en contra ja que considera que el Pla és ambigu, té poca 
definició i sembla una memòria i no un Pla.  
 
El Sr. Bonet manifesta la satisfacció per l'acceptació de totes les esmenes i comenta que 
les feren amb caràcter constructiu i per concretar alguns aspectes importants del Pla. 
 



El Sr. Vicens respon a la Sra. Rosselló que en el darrer Ple tots els grups, excepte ella, 
varen entendre quin procediment seguir per proposar alternatives al Pla. Reitera que 
entregar les esmenes a darrera hora sembla una manca d'interès pel tema. 
 
Agraeix a la Sra. Bujosa la bona voluntat però li contesta que concretar massa les 
actuacions a vegades du problemes per a l'execució com va passar amb l'anterior Pla 
amb diversos projectes no es dugueren a terme. 
 
La Sra. Bujosa comenta que, ja que el Sr. Vicens no està d'acord amb les aportacions i 
les esmenes no cal votar-les i per tant les retira. 
 
La presidenta puntualitza que no es tenen en compte les esmenes del PSM-EN ni EU-
Els Verds i que per tant es votarà conjuntament la proposta inicial i la totalitat de les 
esmenes del PSOE. 
 
S'aprova la proposta incloent les esmenes presentades pel PSOE,  per vint-i-sis vots a 
favor (PP, UM, PSOE) i cinc en contra (PSM-EN, EU-Els Verds). 
 

 

MOCIONS.  

 
 PUNT 16.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN 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. 
 
Fins i tot les zones humides declarades i protegides no sempre compten amb una zona 
de protecció suficient que eviti l’aparició d’usos no convenients en el seu entorn. Així, 
per exemple, és incomprensible que devora el Parc Natural de S’Albufera s’hi estigui 



promovent tot un polígon industrial (Alcúdia), com també s’hi tramita un camp de golf 
(Son Bosc, Muro). 
 
Mentrestant, la llei d’aigües, la Convenció sobre Zones humides (conveni de Ramsar) i 
el Pla Hidrològic de les Illes Balears obliguen a la conservació de les zones humides.  
 
Per tot això, el grup de Consellers del  PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca  proposa al Ple que adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
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, parcel·lació o edificació sobre les zones humides de Mallorca (en 
concret sobre les citades en l’exposició de motius) establint zones de protecció  
provisionals mentrestant no s’hagi aprovat el decret de protecció que n’estableixi el 
llistat definitiu i la zona  perifèrica de protecció, o fins que incorpori la seva protecció 
efectiva en el Pla Territorial de Mallorca." 
 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) considera que Mallorca ja ha perdut prou zones humides i que 
són uns espais amb una riquesa ecològica molt especial tant per la flora com per la 
fauna. Pensa que les que resten estan amenaçades i les enumera: En primer lloc, ses 
Fontenelles, de Sant Jordi amb una superfície de 325.000m2 de gran valor, on es 
possible que es realitzi una urbanització que degradaria l'aiguamoll. En segon lloc, la 
Marina de Magaluf on ja està prevista la creació de 3.000 places turístiques i 
residencials i centres d'oci. En tercer lloc, la urbanització de l'Ullall a Pollença, que l'ha 
promoguda el Consell de Mallorca per tal de salvar Cala Carbó. En quart lloc, el 
projecte del camp de golf de Son Bosch devora el Parc Natural de l'Albufera d'Alcúdia, 
que ara l'Ajuntament de Muro ha rebutjat. En cinquè lloc el polígon AS-21 d'Alcúdia 
nomenat Ca na Lloreta  que està a l'àrea d'influència del Parc Natural de l'Albufera. 
 
A continuació enumera les lleis que delimiten la protecció de les zones humides: la Llei 
d'aigües, el Pla hidrològic i el Decret de zones humides.  
 
Per tot això considera que el CIM hauria d'instar a la CAIB a redactar el Decret de 
zones humides i que el Consell hauria de fer una moratòria de 500 metres de les zones 
humides i modificar el PTM. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) dóna suport a la moció presentada pel Sr. Alorda i 
recorda que s'han de complir les lleis i que per tant s'han de protegir les zones humides. 
Puntualitza que apart dels arguments del PSM-EN, s'ha de tenir en compte que aquestes 
zones són molt importants per evitar la salinització dels pous i aqüífers de l'illa. 
 



Està d'acord amb instar a la CAIB a redactar el Decret de les zones humides i a 
incloure-les dins el PTM. A més creu que és necessari aprovar una norma cautelar per 
tal de garantir els principis de prevenció i precaució.  
 
El Sr. Alemany (PSOE) assenyala que està a favor de l'autonomia municipal, però 
també en aplicar la legislació de les zones humides i per això creu necessari la redacció 
del Decret, encara que considera que s'ha de ser respectuós amb les actuacions 
municipals i per això demana que es voti per separat, ja que votarà en contra del segon 
punt. 
 
El Sr. Puche (PP) pensa que abans de donar l'opinió cal repassar els antecedents. Afirma 
que la zona humida de Ses Fontenelles tan sols és de 70.000m2 i no de 325.000m2 com 
deia el Sr. Alorda. Pel que fa a la Marina de Magaluf comenta que la quasi totalitat de la 
zona va ser tapada per terra abans de 1985 i que per tant és legal. En referència  a Son 
Bosch assenyala que l'informe és favorable i que ja s'han incorporat les mesures 
protectores exigides i que aquesta instal·lació no tendrà oferta complementària. 
 
Per altra banda explica que el Govern balear ja està preparant el Decret de les zones 
humides i que per tot això rebutja la moció del PSM-EN. 
 
El Sr. Vicens (UM) afirma que el Consell de Mallorca no té competència en matèria 
hídrica i que per tant no es pot dur a terme cap actuació. Recorda que la CAIB és la que 
té competències en aquest camp i per tant li correspon fer el Decret de zones humides. 
Per altra banda considera una irresponsabilitat la redacció de moratòries amb preses ja 
que solen tenir mals resultats, com la del 1999. 
 
Pel que fa a l'Ullall afirma que no és una zona humida i sobre la Marina de Magaluf 
puntualitza que ja fa estona que està declarat sòl urbà i que, per tant, quan es vulgui 
urbanitzar si té els informes favorables corresponents, es podrà fer. 
 
En referència a ses Fontenelles comenta que s'han fet unes modificacions per part de la 
conselleria de Medi Ambient del Govern Balear i de Costes on s'ha delimitat la zona i 
per tant el tema ja està tancat. 
 
El Sr. Alorda agraeix el suport de la Sra. Rosselló i del Sr. Alemany. Pensa que tal 
vegada s'hauria d'incloure a la moció una referència a Costes, ja que també té 
competències al respecte i recorda al Sr. Vicens que el Consell sí té autoritat en matèria 
urbanística mitjançant el PTM. 
 
Respon al Sr. Puche que la quantitat de metres quadrats de zones humides les han de 
definir els científics experts i que aquests creuen, en el cas de ses Fontenelles, que són 
350.000m2, a més comenta que la declaració de la zona és va fer al 1967.  
 
Per altra banda no està d'acord amb l'afirmació que la Marina de Magaluf ja és urbana i 
per tant es pot edificar, pensa que no compleix la legalitat de zones humides i que es pot 
tornar enrera i no urbanitzar. 
 



Amb relació a Ca na Lloreta d'Alcúdia considera que es va fer una trampa legal per tal 
de poder urbanitzar. 
 
Per tal d'aconseguir un consens proposa aturar les declaracions de zones humides i 
aprovar la redacció d'un estudi científic de les zones per tal d'aplicar uns criteris justos. 
 
La Sra. Rosselló reitera els arguments sobre el compliment de la legislació de zones 
humides i la importància pels aqüífers. 
 
Recorda que el Consell té competència en urbanisme i que quan es va preparar la 
redacció del PTM el seu Grup va presentar al·legacions al respecte que no es varen tenir 
en compte. 
 
El Sr. Alemany torna a demanar la votació per separat i comenta que està d'acord en fer 
un canvi al punt segon de la moció per tal de demanar un estudi tècnic de protecció de 
les zones humides. 
 
El Sr. Vicens recorda al Sr. Alorda que les competències hídriques són del Govern 
balear i que aquests ja estan preparant la redacció del Decret. 
 
Comenta que ses Fontellenes no fa 40 anys que es va modificar, sinó que fa dos mesos 
que es va redelimitar i que aquest canvi s'ha fet amb el vistiplau de la Comissió de Medi 
Ambient, de Costes i de l'Ajuntament. 
 
El Sr. Alorda està d'acord en votar els punts per separat. 
 
Punt 1 
 
Es rebutja el punt per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i denou en 
contra (PP,UM). 
 
Punt 2 
 
Es rebutja el punt per cinc vots a favor (PSM-EN, EU-Els Verds), denou en contra 
(PP,UM) i set abstencions (PSOE). 
 
 
En aquest moment, la presidenta suspèn la sessió a les 13,50 hores. Es reprendrà a les 
16,30 hores. 
 
Essent  les 16,45 hores es reprèn la sessió. 
 
 
PUNT 17.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE LES 
SUBVENCIONS PER ADQUISICIÓ I REHABILITACIÓ D'HABITA TGES 
FAMILIARS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 



 

"Una de les principals demandes de la societat mallorquina és la de poder accedir a un 
habitatge en bones condicions, no només constructives, sinó també econòmiques. 
Sempre que s'ha plantejat aquest tema dins l'àmbit del plenari del Consell, la resposta de 
l'equip de govern ha estat no voler pronunciar-se ni adoptar cap acord, escudant-se en 
l'argument que l'habitatge no és una competència del Consell de Mallorca. 

El Grup Socialista entén que les competències les assigna la legislació, però que en cap 
cas aquesta s'ha d'emprar per limitar els drets dels ciutadans i ciutadanes. El tema de 
l'habitatge és una qüestió de voluntat política i també una qüestió econòmica. En aquest 
sentit, el Consell de Mallorca pot exercir totes les seves competències i facilitar l'accés a 
un habitatge a molts de mallorquins i mallorquines. 

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

1. El Ple del Consell de Mallorca acorda destinar una partida de 1.500.000 euros a 
subvencionar les rehabilitacions d'habitatges dedicats única i exclusivament a 
primera residència familiar. 

2. El Ple del Consell de Mallorca acorda destinar una partida de 2.000.000 euros 
per a subvencionar l'adquisició del primer habitatge a tots aquells residents a 
Mallorca que així ho sol·licitin.   

3. El Ple del Consell de Mallorca acorda modificar el seu pressupost per a l'any 
2006 per tal de poder acomplir les disposicions aprovades en els punts 1 i 2." 

 
 
Presenta la moció el Sr. Suárez (PSOE). Rectifica la moció i comenta que s'ha d'afegir, 
al segon punt, que els habitatges han de ser de protecció oficial. 
 
Afirma que els habitatges són una necessitat social i que els preus són molts elevats i 
que fins i tot algunes administracions han considerat que hauria estat millor fer el 100% 
habitatges de protecció oficial (HPO). 
 
Recorda que altres vegades s'ha demanat al Ple mesures per facilitar l'accés a l'habitatge 
i que fins ara no s'han obtingut resultats satisfactoris, la resposta de l'equip de govern 
sempre ha estat que no és una competència pròpia del Consell de Mallorca i que per tant 
no poden fer-hi res. 
 
El Sr. Suárez considera que és un problema molt gran dels ciutadans i que es pot fer si 
hi ha voluntat política. Assenyala que aquesta solució és molt senzilla i es tracta tan sols 
de donar subvencions directes a la gent per tal de millorar el seu habitatge o comprar la 
primera casa. Acaba comentant que la quantitat es pot negociar i que si es dugués a 
terme seria un èxit. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció i 
reitera que l'habitatge és un greu problema a Mallorca i que el Consell podria fer alguna 
cosa al respecte, fins i tot convocar un debat per parlar-ne amb més profunditat. 



 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció i creu que 
la competència depèn del rendiment polític que es pugui treure. 
 
Reitera que l'operació de Can Domenge s'hauria d'haver previst amb un tant per cent 
d'HPO i comenta que el Sr. Flaquer li respondrà que és massa tard per modificar el 
pressupost però recorda que no fa gaire hi ha haver una modificació important per tal de 
habilitar una partida per a la Televisió de Mallorca. 
 
Per altra banda està d'acord amb la Sra. Rosselló en què cal fer un debat profund del 
tema i que el CIM s'hi hauria d'implicar i coordinar amb altres administracions. 
Considera interessant trobar una fórmula per evitar la quantitat de pisos buits que hi ha a 
Palma. 
 
El Sr. Coll (PP) recorda al Sr. Suárez que el Consell de Mallorca no té competència en 
habitatge i que aquestes les té la Direcció General d'Habitatge del Govern balear, el qual 
disposa de 12.728 M€ per realitzar tasques que millorin els habitatges a la ciutadania.  
 
Pensa que el PSOE vol donar falses expectatives i crear un conflicte entre 
administracions. Considera que si realment volen solucionar el problema el que han de 
fer és demanar ajudes a la Ministra de l'Habitatge, a Madrid. 
 
El Sr. Flaquer (UM) agraeix al Sr. Suárez la rectificació del punt segon de la moció  i 
qualifica la moció com oportunista i sense gaire sentit, a més li reitera que el Consell de 
Mallorca no té competències en habitatge. 
 
Diu que no té aquest doblers per a les subvencions d'habitatge i que evidentment el 
pressupost està ajustat al departament i les actuacions ja planificades, demana per què 
no varen dur a terme aquestes actuacions quan ells estaven a l'equip de govern. 
 
Pel que fa al Parc Mallorca afirma que l'Ajuntament de Palma dedicarà el seu 10% que 
li correspon de l'edifici de Can Domenge a HPO. 
 
El Sr. Suárez comenta al Sr. Coll i al Sr. Flaquer que el fet d'atorgar unes subvencions 
es pot fer si hi ha voluntat política i que a més aquestes serien directes a la ciutadania. 
 
Recorda la gran demanda d'habitatges que hi ha i que no és comparable el 10% de Can 
Domenge amb el 100% que proposaven els projectes presentats tant pel Govern balear 
com per l'Ajuntament de Palma. 
 
Observa que després de les paraules del Sr. Coll ja té clar que el PP, en aquest tema, és 
presoner d'UM. Considera que les modificacions es poder fer, ja que avui mateix s'ha 
tornat a modificar el pressupost de l'ISSEM. 
 
La Sra. Rosselló creu que l'equip de govern s'hauria d'implicar en aquest tema ja que és 
un problema molt greu dels mallorquins i recorda algunes de les matèries que se solapen 
amb actuacions del Govern balear. 
 



No entén per què el Sr. Flaquer ha canviat al nom a Can Domenge per Parc Mallorca ja 
que encara no ha decidit quin projecte guanyarà i quin nom tendrà l'edifici. 
 
La Sra. Bujosa demana al Sr. Coll si creu que realment la Hipoteca Jove és una solució 
per als joves, ja que els requisits limiten molt l'accés i avui dia hi ha molta precarietat 
laboral.  
 
Reitera els seus arguments sobre incentivar el lloguers de cases buides a Palma. 
 
El Sr. Coll respon a la Sra. Bujosa que la Hipoteca Jove potser no sigui la solució però 
de moment ja se n'han firmat 1.500. Creu que no és conseqüent demanar doblers per fer 
habitatges aquí i no voler construir als pobles. 
 
Contesta al Sr. Suárez que no li hauria agradat a la seva etapa a l'Ajuntament de Calvià 
que algú li envaís les competències municipals i considera que la moció és oportunista i 
demagoga. Reitera que si ho vol arreglar parli amb la Ministra d'Habitatge. 
 
El Sr. Flaquer torna a dir que el Consell de Mallorca no té competència en habitatge ni 
pressupost disponible. 
 
Respon a la Sra. Rosselló que els preocupen els problemes dels mallorquins i que 
l'equip de govern està fent feina per millorar l'economia del país i donar feina als joves. 
 
Explica que el nom de Parc Mallorca s'ha donat perquè cinc dels projectes finalistes de 
Can Domenge projecten gran parcs i zones verdes per Palma. 
 
Es rebutja la moció per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i setze vots 
en contra (PP,UM). 
 
 
PUNT 18.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS DE CONSELLERS 
SOCIALISTES, PSM-EN I EU-ELS VERDS SOBRE EL 75È ANIVERSARI DE 
LA SEGONA REPÚBLICA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Enguany, el dia 14 d’abril, es complirà el 75è aniversari de la proclamació de la Segona 
República, una etapa decisiva de la nostra història contemporània. 
 
Durant el període republicà es va dur a terme el més seriós intent de posar les bases per 
a desenvolupar un Estat democràtic modern i per impulsar un projecte de modernització 
sense precedents. Així, els primers governs republicans exerciren una admirable tasca 
encaminada a resoldre les seculars injustícies i desigualtats que patia l’Estat. El vot de la 
dona, l’ensenyança laica, les reformes més justes en matèria social i agrària, la separació 
Església-Estat, la reforma de l’estament militar, són, junt amb la resta de les llibertats 
individuals i socials,  algunes de les fites de l’etapa republicana. 



 
La II República suposà també un gran augment del procés de politització de la població, 
amb un increment de la sensibilitat política dels ciutadans i ciutadanes envers els 
problemes reals de la societat. Per primera vegada sectors de la població que 
tradicionalment havien estat exclosos de la vida política, pogueren participar en el debat 
públic. El dinamisme polític, social i cultural fou intens, amb un augment de les 
associacions polítiques i sindicals, de les entitats culturals i recreatives, que es 
convertiren en eines de participació ciutadana. 
 
El juliol de 2006, es compliran també 70 anys de l’inici de la Guerra Civil que suposà el 
trencament d’aquest període democràtic i la instauració d’un règim dictatorial. Així 
mateix hem de recordar que el trencament de la Guerra Civil suposà la consolidació 
d’un règim dictatorial, que va suprimir les llibertats, va combatre els valors democràtics 
i les nostres senyes d'identitat enaltint un ideari totalitari i antidemocràtic. Per això 
mateix, es fa del tot necessari un reconeixement públic a les persones que defensaren els 
valors democràtics –en els quals es fonamenta la nostra societat actual- d’aquell període 
i que va ser precisament aquest compromís públic de defensa de la democràcia la causa 
que fossin represaliats. 
 
Tot i que a Mallorca l’interès per la memòria històrica del període republicà i franquista 
està en els seus inicis en relació amb altres indrets de l’Estat, hem de destacar notables  
iniciatives d’alguns ajuntaments i també d’alguns col·lectius d’estudiosos que volen 
recuperar aquest important període de la nostra història recent. Hem de recordar la llosa 
que suposà sobre el nostre propi passat els quaranta anys de dictadura franquista i una 
transició cap a la democràcia aconseguida pactant, a més de l’amnistia, una “amnèsia 
col·lectiva.” 
 
A Mallorca han hagut de passar molts d’anys de la mort del general Franco per trobar 
les primeres accions institucionals destinades expressament al reconeixement de les 
víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura franquista. 
 
Pensam que les noves generacions de ciutadans i ciutadanes estan cada vegada més 
interessades per la memòria històrica del període republicà i també del que suposà 
l’etapa posterior. Sens dubte, és cada vegada més creixent l’interès per la preservació i 
recuperació de la memòria històrica, com a tret bàsic conformador de la identitat i, 
encara més, com a pretesa contribució decisiva en la defensa i la promoció dels drets de 
les persones i dels valors democràtics, d’igualtat i de solidaritat, de pau i de llibertat. 
 
Per tot això,  els Grups de Consellers sotasignants proposen per a la seva aprovació al 
Ple el següents ACORDS: 
 
"El Plenari del Consell de Mallorca acorda iniciar els tràmits per a la constitució d’una 
Comissió específica per tal que estudiï i proposi: 
 
1) L’organització d’un homenatge públic als diputats provincials i als batles i regidors 
del període de la Segona República que varen ser assassinats i represaliats durant la 
Guerra Civil i el franquisme, i que també es faci extensiu aquest homenatge a les 
persones de Mallorca que varen patir la repressió del règim franquista. 



 
2) El Consell de Mallorca instarà al Govern de les Illes Balears perquè impulsi un 
Memorial Democràtic destinat a la recuperació de la memòria històrica de tots els que 
varen lluitar contra el franquisme i a favor de les llibertats democràtiques i de la 
restauració dels valors democràtics.  
 
3) El Consell de Mallorca crearà un fons pressupostari per ajudar als ajuntaments de 
Mallorca a la retirada dels símbols franquistes.  
 
4) El Consell de Mallorca estudiarà la creació d’un fons pressupostari per ajudar als 
ajuntaments a la recuperació de la memòria històrica del període de la Segona 
República, la Guerra Civil i el franquisme." 
 
 
La Sra. Rado (PSOE) comenta que el proper 14 d'abril es celebrarà el 75è aniversari de 
la segona república, el primer règim democràtic de la nostra història. 
 
Assenyala que la constitució de 1931 ja contemplava la majoria dels drets humans com 
per exemple el vot de les dones i el reconeixement de alguns drets socials, els quals 
formen part i s'amplien a l'actual constitució espanyola de 1978. 
 
Comenta que va ser un període històric ric i nou que va acabar tràgicament i que 
representava la modernització i democratització del país. Admet que ja hi ha algun 
reconeixent municipal però considera que no és suficient i que s'hauria de recuperar la 
memòria i dignificar les víctimes. 
 
Creu que el PP dirà que no s'han d'obrir noves ferides i ella afirma que la moció tan sols 
vol que no s'oblidin les víctimes de la dictadura que defensaren la democràcia i la 
legalitat republicana. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) considera que la transició democràtica es va dur a 
terme en un clima de por i que per això no es van depurar responsabilitats i es va 
concedir una impunitat total a les accions repressives contraries als drets humans. 
Pensa que Espanya hauria de fer com la resta de països europeus i reconèixer les 
accions passades de la mateixa manera com ho feren els alemanys amb els nazis. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) considera que tots són demòcrates i que per tant s'hauria de fer 
un front comú per tal de defensa la democràcia.  
 
El Sr. Rubio (PP) creu que l'oposició viu al passat i sempre parla de la república i del 
franquisme. Demana que s'oblidin de l'odi i del rancor del passat.  
 
Contesta a la Sra. Rado que els drets de la constitució republicana ara estan ampliats i 
millorats amb la constitució de 1978 i que aquest és el model democràtic actual. 
 
Pensa que és millor no tenir memòria històrica d'un fet que va ser una ofensa per tots i 
que va provocar víctimes a ambdós bàndols.  
 



Intervé la Sra. Rado. Contesta al Sr. Rubio que està sorpresa per la defensa tan 
aferrissada que ha fet de la constitució del 1978 ja que el seu partit no va votar a favor 
en el moment de l'aprovació. Creu que el PP tan sols vol recordar les víctimes que li 
interessen i oblidar les de la república.  
 
Està d'acord amb que hi va haver víctimes als dos bàndols amb la diferència que unes 
ara són noms de carrers i les altres estan enterrades anònimament a les voravies de les 
carreteres. 
 
Considera que l'esmena del PP és falsa i que insulta a les víctimes, lamenta que aquest 
partit rebutgi la moció. 
 
La Sra. Tugores creu que l'esmena del Sr. Rubio va en contra del sentit comú. Reitera 
que s'hauria de reconèixer públicament els desastres del franquisme i que la transició va 
deixar impunes als agressors feixistes. 
 
A continuació llegeix un fragment d'un text aprovat al Parlament Europeu on condemna 
de manera ferma el règim franquista. Pensa que si el PP no accepta aquesta declaració 
del Parlament Europeu és perquè no reconeix l'estat republicà democràtic d'aquell 
moment. 
 
El Sr. Alorda no entén perquè hi ha tantes dificultats per recordar el vells demòcrates 
mallorquins, ni perquè el PP no vol reconèixer la realitat democràtica de la república. 
 
Assenyala que l'any passat es va celebrar el 60è aniversari del desembarcament de 
Normandia per les tropes aliades al 1945 i tots els països europeus anaren a celebrar la 
victòria aliada contra el règim nazi i que seria adient fer un reconeixent paral·lel a 
Espanya. 
 
El Sr. Rubio creu que l'esquerra mira massa cap el passat i que aquest s'ha d'oblidar. 
Reitera que hi varen haver víctimes als dos bàndols i comenta que avui dia encara hi ha 
dictadures comunistes a diversos països i que aquesta situació és intolerable. 
 
Diu al Sr. Alorda que recolzi la seva esmena que demana el coneixement dels fets i de 
les realitats de la segona república, la guerra civil i la dictadura franquista. 
Demana a totes les forces polítiques que no obrin antigues ferides d'odi i rancor. 
 
La Sra. Tugores puntualitza que si vol presentar una moció contra les dictadures 
comunistes el seu Grup li donarà suport si vota a favor d'aquesta. 
 
Es rebutja la moció per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds), quinze en 
contra (PP) i dues abstencions (UM).  
 
 
PUNT 19.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU-ELS VERDS SOBRE 
SUSPENDRE LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONSTRUCC IÓ DE 
LA RONDA DEL PORT DE POLLENÇA PER ESTUDIAR ALTERNAT IVES 
AMB CRITERIS DE MINIMITZACIÓ DE L'IMPACTE TERRITORI AL. 



 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
PRIMER.- Es troba pendent de resolució definitiva al Consell de Mallorca la 
construcció de la ronda urbana al Port de Pollença,  obra desmesurada per a la finalitat 
que pretén ja que l’ample de la calçada, amb dos carrils més vies de servei amb 
aparcament, és excessiu tenint en compte el trànsit previsible i, ni a la memòria del 
projecte ni a l’estudi d’avaluació d’impacte ambiental, trobam una justificació de la 
necessitat de l’obra, de fet, a l’avaluació d’impacte ambiental hi llegim: “Dado que se 
ha ejecutado ya el tramo de ronda urbana entre la carretera Ma-2220 (Pollença-Port de 
Pollença) y la carretera de Formentor, es conveniente la continuación de la ronda 
urbana”, és a dir: una carretera que és necessària simplement perquè ja s’ha construït 
una altra carretera. 
Es tracta, per tant, de crear una gran via urbana, amb aparcaments i doble carril (en la 
forma de calçada central i carrils de servei separats per parterres), que consolidarà la 
urbanització i afavorirà la seva expansió al costat esquerre de la carretera . 
 
SEGON.- El tram de nou traçat suposarà un gran consum de sòl rústic, en bona part sòl 
agrícola actiu. 

El primer tram del projecte (entre la desembocadura del torrent Sant Jordi i la rotonda 
de Llenaire) suposa un traçat totalment nou, que transcorre sobre el que actualment és 
sòl rústic, en bona part sòl agrícola actiu. Aquest consum de territori no es justifica 
tenint en compte que es podria haver previst millorar l’accés des de la rotonda de 
Llenaire a la Ma-2220, de manera que aquest tram hauria estat innecessari. 

Així mateix, la creació de nous traçats  que limiten amb zones urbanes sempre 
afavoreixen l’expansió urbanística, es tracta de la típica via que en lloc de limitar el 
perímetre urbà afavoreix la seva expansió, sent ja un exemple d’aquest suposat la 
ubicació d’una residència per a gent gran, amb la qual cosa, es segueix el model de la 
Via de Cintura de Palma, d’equipaments socials lligats a l’expansió urbanística.   
 
TERCER.-  També resulten improcedents certs punts “menors” del projecte, com és la 
previsió que tot el traçat dugui enllumenat suposa un injustificat consum energètic i 
produirà contaminació lumínica. 
O la deficient planificació del carril-bici, ja que el projecte diferencia entre trams amb 
carrils de servei i trams sense carrils de servei, en els quals s’ha deixat un carril-bici, 
cosa que vol dir que als trams de carril-bici, el vial de servei fa les funcions de carril-
bici, sense que hi hagi un carril-bici pròpiament dit i segregat. 
 
QUART.-  Així mateix, resulten un atemptat significatiu al medi natural, a pesar del que 
exposa l’estudi d’impacte ambiental, 

- La tercera de les rotondes que ocupa parcialment la zona humida de s’Ullal.  
- La rotonda inicial, a la desembocadura del torrent de Sant Jordi, que suposa 

ocupar un àrea de zona marítimo-terrestre. 
 



CINQUÈ.- Les exposades deficiències del projecte, són subsanables i això és el que 
pretenen. 
L’estudi d’impacte ambiental que acompanya el projecte no inclou un estudi 
d’alternatives, quan és característic de les avaluacions d’impacte ambiental un estudi 
d’alternatives possibles, que justifiquen quina és la de menor impacte ambiental. En 
aquest cas, no hi anàlisi ni comparació de diferents alternatives, i es justifica al·legant 
que el traçat proposat és l’únic possible:  “la única alternativa de trazado razonable, 
tanto por cuestiones técnicas como por cuestiones ambientales y legales”. 
 
Per tot això, presentam la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
Suspendre la tramitació de l’expedient de construcció de la ronda de Pollença per 
estudiar alternatives amb criteris de minimització de l’impacte territorial."   
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) considera que aquesta ronda del Port de Pollença és 
positiva i necessària per desbloquejar el trànsit al Port sobretot a l'estiu. Comenta que la 
primera part del projecte ja està feta i que ara s'ha de dur a terme el segon tram, creu que 
entre la segona rotonda i la tercera no són necessaris dos vials. També assenyala que de 
la rotonda de Llenaire a la del torrent de Sant Jordi no calia fer un nou traçat sinó que 
haguessin pogut aprofitar un carrer existent. 
 
Està d'acord amb millorar la xarxa viària però considera que s'hauria d'intentar 
minimitzar l'impacte ambiental i paisatgístic de les noves carreteres sobretot en sòl 
rústic. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) està d'acord amb el projecte i per tant no donarà suport a la 
moció, ja que els representats del seu Grup a Pollença creuen que la circumval·lació és 
necessària, encara que  considera interessant realitzar un estudi per cercar alternatives 
per minimitzar l'impacte ambiental. 
 
Intervé el Sr. Vallori (PP). Creu que la Sra. Tugores no coneix a fons el problema de 
trànsit del Port de Pollença. Comenta que la circumval·lació és molt necessària per tal 
de solucionar l'accés d'Alcúdia cap a Formentor sense haver de passar per la única 
carretera actual que passa pel Port de Pollença. 
 
Explica que el Govern balear va realitzar aquest projecte al Pacte de Progrés amb el 
suport de una Plataforma i una manifestació dels veïnats demanant la realització de 
l'esmenat projecte.  
 
El Sr. Pascual (UM) creu que el Sr.Vallori ha explicat clarament la situació i la 
reivindicació dels veïnats de Pollença. 
 
Comenta que l'obra l'ha realitzada el Consell de Mallorca arran de la transferència de 
carreteres i que fou la primera obra que es va adjudicar per tal de resoldre aquest 
problema històric del Port de Pollença. 
 



Pel que fa al primer tram comenta que ja està acabat i que ara s'està tramitant el segon. 
Es troba en la fase d'al·legacions on els veïnats i el ajuntament n'han presentades i les 
estan estudiant. No està d'acord amb aturar la tramitació de l'expedient ja que és un 
compromís que s'ha de complir, encara que està d'acord en minimitzar l'impacte 
ambiental. 
 
La Sra. Tugores creu que la proposta no va en contra de la realització de l'obra ja que 
està d'acord amb la majoria del projecte, excepte amb el tram entre la rotonda de 
Llenarie i el torrent de Sant Jordi, reitera els arguments en contra. 
 
Considera que els embossos s'han resolt amb l'obra del primer tram i demana reduir 
l'impacte ambiental. 
 
El Sr. Alemany reitera el seu punt de vista i per tant anuncia que votarà en contra de la 
moció. 
 
El Sr. Vallori contesta a la Sr. Tugores que el  problema per anar a Formentor no està 
solucionat i que és necessari realitzar el segon tram i reitera els seus arguments. 
 
El Sr. Pascual  creu que no hi ha alternativa per treure el trànsit del Port sobretot 
d'autocars i transport pesant. 
 
Es rebutja la moció per dos vots a favor (EU-Els Verds) vint-i-tres en contra (PP, PSOE, 
UM) i tres abstencions (PSM-EN). 
 
 
INTERPEL.LACIONS. 
 
PUNT 20.- INTERPEL.ACIÓ QUE FORMULA L'HBLE. SRA. CA RME FELIU 
ALVAREZ DE SOTOMAYOR SOBRE LA ELACIKÓ DE S'INSTITUT  AMB LA 
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE PERSONES MAJORS DE LA PART 
FORANA. 
 
La presidenta informa que la interpel·lació decau per absència del Sr. Serra. 
 
 
PUNT 21.- INTERPEL.ACIÓ QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANT ONI 
ALEMANY CLADERA SOBRE CRITERIS PER A LA MODIFICACIÓ  DE 
PLANEJAMENTS MUNICIPALS PER EQUIPAMENTS FORA DE SÒL  URBÀ. 
 
"ANTONI ALEMANY CLADERA, 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, al Conseller Executiu del Departament del 
Territori, el Sr. Bartomeu Vicens Mir, la següent interpel·lació. 
 
TEMA: CRITERIS PER A LA MODIFICACIÓ DE PLANEJAMENTS MUNICIPALS 
PER EQUIPAMENTS FORA DE SÒL URBÀ 
 



El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar al Conseller 
Executiu del Departament del Territori, el Sr. Bartomeu Vicens Mir, sobre els 
CRITERIS PER A LA MODIFICACIÓ DE PLANEJAMENTS MUNICIPALS PER 
EQUIPAMENTS FORA DE SÒL URBÀ ." 
 
 
El Sr. Alemany (PSOE) explica que fa poc a Sant Joan es va presentar una modificació 
de les Normes Subsidiàries (NNSS) per fer un sistema general a sòl rústic consistent en 
qualificar un solar per a residència de tercera edat. Assenyala que tant el ponent com els 
polítics van considerar que no era adequat perquè dins Sant Joan hi havia suficient sòl 
urbà per construir l'equipament. Pensa que és similar al cas que es dóna a Palma amb la 
creació d'un sistema general per fer un hospital, on, a més, no queda justificat crear un 
sòl nou perquè ja existeix un solar qualificat per equipament sanitari i que és suficient. 
Diu que tot i que la Comissió Balear de Medi Ambient ja ha manifestat que està 
justificada la modificació, creu que, per coherència amb el que es va decidir en el cas de 
Sant Joan, tant els polítics com els tècnics, haurien de votar en el mateix sentit. 
Finalment demana si en el tema de Palma seguirà el mateix criteri que en el cas de Sant 
Joan. 
 
El Sr. Vicens (UM) explica que es tracta de dos casos diferents. A Sant Joan es va 
plantejar un equipament sanitari a una àrea que no era de transició i el Pla territorial 
insular (PTI) només permet aquest tipus d'equipament en àrees de transició 
d'harmonització. A més diu que el PTI no regulava l'interès general quan era per un 
sistema general. Explica que la Ponència Tècnica va considerar viable implantar un 
sistema general sanitari assistencial fora de l'àrea de transició amb dues condicions: que 
fos un sistema públic i que es justifiqués que no hi havia cap ubicació més idònia. Pel 
que fa al cas de Son Espases, observa que es troba a una àrea de transició de creixement, 
on sí és possible. 
 
Intervé el Sr. Alemany. Està d'acord que no són casos idèntics, però creu que l'esperit sí 
ho és: que si hi ha espai suficient a sòl urbà, s'ha de justificar per què val la pena ocupar 
sòl rústic. Creu que la qüestió de les àrees és secundari i allò important és si es tracta de 
sòl urbà o sòl rústic i que el que es fa és, tenint sòl urbà, proposar ocupació en sòl rústic, 
i considera que un dels temes, entre d'altres, que defensaven els tècnics era que no 
s'havia "d'invadir la tranquil·litat del sòl rústic si es podia fer en sòl urbà", com 
textualment deien els tècnics i assenyala que aquest era l'esperit de Sant Joan. 
 
El Sr. Vicens (UM) pensa que ha quedat suficientment explicat i que si el Sr. Alemany 
considera que és el mateix una àrea de transició d'harmonització que una àrea de 
transició de creixement que el sòl rústic comú, com que és opinable, no li explicarà ara 
les diferències que hi ha. 
 
 
PUNT 22.- INTERPEL.ACIÓ QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANT ONI 
ALORDA VILARRUBIAS SOBRE CONVENI DE CARRETERES. 
 



"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: CONVENI DE CARRETERES 
 
El GRUP DE CONSELLERS PSM-ENTESA NACIONALISTA vol interpel·lar al 
Conseller del Departament d'Obres Públiques sobre: Conveni de Carreteres" 
 

El Sr. Alorda (PSM) recorda que, quan fa gairebé un any que es va parlar que els 
consells esdevindrien interlocutors amb Madrid en matèria de carreteres, ja van 
presentar una interpel·lació i van demanar que tingués un gest per tal que es pogués 
parlar d'un tema d'aquesta magnitud i elaborar una llista, atès que es parla d'una inversió 
de 400 milions d'euros, més 300 que aportarà Consell, com ha transcendit avui a la 
premsa. Pensa que val la pena parlar-ne, tenint en compte la polèmica que hi ha hagut 
en els darrers temps respecte a la tria de les actuacions. Pensa que es podria elaborar una 
llista de consens molt llarga i que hauria de tenir pes a Madrid per ser negociada. No 
està d'acord en la premissa que no hi pot haver modificacions de carreteres existents. 
Pensa que val la pena fer una revisió de la xarxa de carreteres existents i valorar si la 
modificació d'alguna d'elles pot estalviar la construcció d'una nova estructura viària i 
amb la nova inversió fer alguna cosa raonable, racional i lògica i on tothom quedi 
satisfet. Indica que no s'ha tengut aquesta ocasió i pensa que és lamentable perquè a 
aquests moments ja s'hauria de tenir una llista conjunta i fins i tot traçats. Pensa que 
s'hauria de cercar una fórmula per xerrar-ne a l'àmbit dels partits i ràpidament resoldre, 
si no per consens, al menys amb la majoria, per tal de no quedar travats perquè encara 
no s'han decidit per on van les carreteres que es volen fer. Explica que han fet aquesta 
interpel·lació perquè pensen que hi ha temes que s'han de parlar en seu institucional 
abans que surti en premsa, i ja que el Sr. Pasqual no ha demanat la compareixença 
específica, ells han volgut, d'alguna manera, forçar l'explicació en el Ple. Les preguntes 
que plantegen amb la interpel·lació són: el detall de la llista que s'ha presentat a Madrid, 
en quin moment es troba la negociació, per quan preveu la signatura del conveni, si és 
per 400 o per 700 milions d'euros, qui contracta, quin marge de maniobra dóna als 
diferents interlocutors, amb qui parlarà. Finalment li diu que no estan a favor de fer 
carreteres noves ja que pensen que hi ha altres prioritats. Conclou la intervenció 
demanant que si hi ha possibilitats que part d'aquests doblers es destinin a la millora del 
transport públics, sigui generós i tengui esperit de país i ho faci. 
 
El Sr. Pascual (UM) assenyala que el Sr. Alorda fa molts de plantejaments i mescla 
molts de conceptes i creu que del que s'ha de parlar és del conveni de carreteres. Indica 
que el Sr. Alorda sap que en matèria de transport públic no es tenen competències i que 
possiblement l'organisme pertinent hauria de parlar amb un altre departament del 
Ministeri.. Pensa que el que correspon és centrar-se en què aquest conveni sigui el 
millor per Mallorca i cercar els millors projectes per aquest conveni Pel que fa a la llista 
afirma que és suficient pel pressupost, que és de 430,9 milions € que arriben des de 
Madrid i els 270 milions € que té voluntat d'invertir el Consell, tenint en compte que és 
un conveni a llarg termini. Pel que fa al consens considera que en primer lloc s'ha 
d'arribar a acords amb el partit que dóna suport a l'equip de govern, el PP, i una volta es 



tengui una llista consensuada s'ha de parlar amb el PSOE, que és el partit que està 
governant a Madrid i posa els doblers estatals, per tal que diguin la seva i l'acceptin. Diu 
que una volta s'hagi arribat a acords no té el menor inconvenient en informar a la resta 
de grups polítics. 
 
Intervé el Sr. Alorda (PSM). Afirma que interpreta que no té la llista i recorda que a 
l'estiu passat el conseller els va remetre una relació, que no concorda amb la que ha 
sortit a premsa. Atès que aquella és la única oficial que té, demana que la confirmi. 
També voldria que precisàs en quin moment es troba. Assenyala que ell veu la 
negociació d'una altra manera i reitera que segurament s'arribarien a acords en un bloc 
de les inversions i celebraria que se superés l'actual manera negativa d'entendre la 
política. 
 
D'altra banda afirma que discrepa de la tristesa burocràtica amb què s'afronta la 
negociació, que desitjaria que els negociadors fossin plenipotenciaris per tractar el 
finançament de les comunicacions a l'illa i que s'introduís a la negociació la pedagogia 
que és possible fer obres públiques que no siguin faraòniques i adaptades a la mida de 
l'espai en què es fan. 
 
El Sr. Pascual (UM) vol que quedi clar que ell està molt satisfet, que pareix que el Sr. 
Alorda està preocupat pel fet que arribin doblers per a infraestructures, que tenen 
suficients projectes per superar la quantitat prevista, pel que fa al llistat que comenta el 
Sr. Alorda pensa que tots tenen clar que és el que manca fer en matèria de xarxa viària 
després d'aquesta legislatura i puntualitza que consideren prioritari els accessos a Palma 
i que pel que fa a carretera nova, exceptuant les variants, només preveuen 4km. a tot 
Mallorca. Reitera que aquests projectes s'han de consensuar amb qui pertoca i no té cap 
inconvenient en mostrar la llista sempre que el Sr. Alorda assumeixi quin poder decisori 
té i està obert a totes les aportacions en positiu que es vulgui fer. 
 
 

DESPATX EXTRAORDINARI  

 
PRIMER PUNT.- MOCIÓ, PER LA VIA D'URGÈNCIA, DEL GRU P DE 
CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE LES FORTIFICACIONS COSTANERES 
DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"Les fortificacions o torres marítimes de Mallorca formaven un conjunt de defensa de la 
costa. La majoria de torres foren construïdes el s XVI, finançades per la monarquia, la 
Universitat de Mallorca i les viles. La xarxa, que circumval·lava Mallorca, utilitzava 
senyals de focs i fum per tal d’avisar del número o del moviments dels vaixells que 
s’apropaven a la costa.  
 
En els s. XVIII i XIX la majoria de les torres foren dotades d’artilleria. Durant el segle 
XVIII desapareix el perill d’invasions i pirateria que assolaven les costes de Mallorca. 
Amb la dissolució, el 1867, del Reial Cos de Torrers, les torres passen al Cos de 



Carrabiners. Poc després són lliurades al Ministeri d’hisenda el qual procedeix a 
subhastar-les i passen, majoritàriament, a mans de particulars. 
 
El decret de 22 d’abril de 1949 (BOE de 5 de maig) fa una declaració genèrica dels 
castells com a béns d’interès cultural, reconeixent el seu valor històric i patrimonial. En 
el cas de les torres, la seva ubicació en el litoral i en llocs elevats les fan miradors 
esplèndids per al gaudi del paisatge mallorquí i, per tant, un valor afegit com a actiu 
patrimonial i com a atractiu turístic. 
 
Diverses publicacions i treballs han documentat aquestes fortificacions costaneres, 
alguns de molt recents. El Consell de Mallorca té coneixement de l’estat de les torres i 
les mesures a emprendre. De la cinquantena de torres que conservam, n’hi ha moltes en 
mal estat de conservació, d’altres han desaparegut o només en queden vestigis i no 
sempre les intervencions de restauració han estat del tot encertades. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del  PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca  proposa al Ple que adopti els següents: 
  

ACORDS 
 
1. El Consell de Mallorca farà pública una fitxa de cada una de les torres de 
defensa existents a  les illes de Mallorca i Cabrera, delimitant l’entorn de protecció per 
protegir-ne la seva conservació i relleu adequats.  
 
2. El Consell de Mallorca aprovarà un pla de conservació i manteniment de les 
torres existents així com de recuperació de les que es troben en diversos processos de 
degradació o conservació molt deficient, establint els criteris tècnics d’intervenció i 
mesures per millorar l’entorn de les edificacions. El Pla inclourà un pla d’inversions 
prioritzant les actuacions i comprometent despeses per anualitats. 
 
3. El Consell de Mallorca realitzarà gestions amb el Ministeri de medi ambient 
i el Govern de les Illes Balears per tal d’adquirir les fortificacions que sigui possible. 
 
4. El Consell de Mallorca aprovarà el règim de visites públiques de les torres, 
tal i com preveu la legislació vigent. Per tal de fer-lo efectiu, s’establiran acords amb la 
propietat, s’habilitaran itineraris i es senyalitzaran oportunament. El Consell també 
elaborarà un projecte museístic adient." 
 
 
El Sr. Alorda (PSM) justifica la urgència perquè hi ha fortificacions que cauen i perquè 
hi ha poques ocasions per poder parlar d'aquests temes i han de recórrer a aquesta via. 
Recorda que fa gairebé un any que esperen que alguns dels temes que presenten vagin a 
Comissió Informativa. 
 
Es rebutja la urgència per 11 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i 18 
abstencions (PP, UM) 
 
 



SEGON PUNT.- MOCIÓ, PER LA VIA D'URGÈNCIA, DEL GRUP  DE 
CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE L'ADOPCIÓ DEL DOMINI  . CAT. 
 
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) assenyala que la moció és urgent per tal que la sol·licitud del 
domini comptés amb el recolzament del Ple. Reitera que és molt difícil parlar dels temes 



que presenten i considera que si les sessions s'iniciassin més prest es podria tenir més 
temps per parlar i es podria conciliar millor la vida familiar i laboral. 
 
Es rebutja la urgència per 11 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i 18 
abstencions (PP, UM). 
 
 
TERCER PUNT.- MOCIÓ, PER LA VIA D'URGÈNCIA, DEL GRU P DE 
CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRELA RUTA DE PEDRA EN SEC. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"El Consell ha tengut, durant tota la seva existència, una cura especial en la restauració 
dels camins de muntanya, amb una tasca meritòria del servei de Fodesma. L’any 1996, 
el Consell presentava un projecte estelar, la ruta de pedra en sec, que permet travessar la 
Serra de Tramuntana des d’Andratx a Pollença. Dit projecte va ser aprovat, per 
unanimitat, en la sessió plenària de dia 7 de juny de 1999 i aconseguí l’homologació 
internacional com a Gran Recorregut (GR 221) el 22 de març de 2002. 
 
El Departament de Medi Ambient ha afirmat que la ruta estarà complerta en la present 
legislatura. Això no obstant, en els plànols repartits en roda de premsa s’havien suprimit 
dos refugis del projecte original, el d’Estellencs i el previst entre Banyalbufar i 
Esporles, tot i que no han desaparegut del material publicitari de la ruta. De fet, hores 
d’ara, tot i la sol·licitud per acord unànime del Ple del Consell (sessió de dia 23 de gener 
de 2006), el Govern de les Illes Balears encara no ha incorporat el refugi de Sa Coma 
d’en Vidal a la Ruta, malgrat la finca fou adquirida amb aquesta intenció explícita, a 
petició del Consell, i amb càrrec als fons de l’Ecotaxa l’any 2002. 
 
Els dos refugis són necessaris perquè entre el refugi de La Trapa, a Andratx, i el de Can 
Boi, a Deià, hi ha més de 70 Km, quan el límit que s’ha de procurar no sobrepassar en el 
disseny d’itineraris aptes per a tota classe d’afeccionats, especialment els denominats 
excursionisme familiar i sènior, és de 30 Km per jornada. Per això, el projecte 
homologat està dissenyat de manera que cap etapa superi aquest límit. 
 
Per altra banda, les obres del refugi de La Trapa estan aturades des de l’inici de l’actual 
legislatura. 
 
L’únic refugi aportat a la ruta aquesta legislatura està en sòl urbà (l’escorxador de 
Pollença), una ubicació no gaire apropiada com a refugi de muntanya. Certament hi 
havia indrets pollencins més adequats (l’ajuntament havia demanat un esforç per 
procurar adquirir Fartàritx). En tot cas, és interessant que la ruta arribi fins al Cap de 
Formentor, per això, caldria habilitar refugis addicionals. Cal tenir present que tant el 
Far de Formentor com els edificis annexos a la Talaia d’Albarcutx són de titularitat 
pública.  
 
Per tot això, el grup de Consellers del  PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca  proposa al Ple que adopti els següents: 
 



ACORDS 
 
Primer.-  Que el Departament de Medi ambient del Consell presenti als grups de 
consellers el calendari d’actuacions en la GR 221 per garantir la seva plena operativitat 
en el primer semestre de 2007. 
 
Segon.-  Que en cap cas es renuncïi a cap dels refugis previstos en el pla inicial i, en 
conseqüència, s’incorpori el refugi de Sa Coma den Vidal i un altre entre Banyalbufar i 
Estellencs (evitant, sempre que sigui possible, recórrer a edificis urbans). 
 
Tercer.-  Que es reanudin d’immediat les obres de rehabilitació del refugi de La Trapa. 
 
Quart.-  Que s'ampliï la ruta per fer-la acabar al Cap de Formentor, restaurant els camins 
necessaris (en especial el de Sóller i el camí originari del far) i habilitant així mateix els 
refugis escaients. En concret, s’obriran negociacions amb Ports de les Illes Balears, el 
Ministeri de Defensa i l’ajuntament de Pollença per incorporar a la xarxa d’albergs el 
Far de Formentor i els edificis annexos a la talaia d’Albarcutx."  
 
 
El Sr. Alorda considera que és urgent perquè recentment es va anunciar que per finals 
de la legislatura estaria enllestida. Assenyala que tenen aportacions a fer i que també es 
van fer acusacions contra el PSM i com que considera que no hi ha un espai on puguin 
rebatre les acusacions i parlar amb el conseller, aquesta és la única via que els queda. 
Novament reitera que fa un any que hi ha temes pendents per anar a la Comissió 
Informativa i que hi ha manca de sensibilitat democràtica per deixar parlar a l'oposició. 
 
Es rebutja la urgència per 11 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i 18 
abstencions (PP, UM). 
 
 
QUART PUNT.- MOCIÓ, PER LA VIA D'URGÈNCIA, DEL GRUP  DE 
CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE L'ALIENACIÓ EL BÉ IMMOB LE DE 
CAN DOMENGE. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"El Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma, reunits en Consorci Palma XXI 
Vivienda, l’EMOP i EMAYA han presentat una proposta al concurs per a la venda d'un 
solar de 52.262 metres quadrats entre l'avinguda General Riera i el Carrer Uruguai de 
Palma (Can Domenge). Aquesta proposta ofereix la construcció de 568 HPO.  
 
No sembla raonable que la proposta social de les administracions públiques hagi de 
competir amb les propostes que pretenen el benefici privat, i encara menys que aquesta 
tria s’hagi de produir en base al plec de prescripcions vigent, el qual ignora tot criteri 
social. 
 
De fet, el plec de condicions és inadequat ja que, no havent-hi càrregues socials, gairebé 
no valora el preu de venda. En tot cas, les contradictòries declaracions als medis de 



comunicació de la Presidència i l’equip de govern del Consell han pogut induir a 
confusió als licitadors (i a l’opinió pública) i recomanen una reconducció en la 
tramitació de l’expedient de venda. 
 
Per altra banda, l’article 37 de la llei 8/04, de 23 de desembre, de mesures tributàries, 
administratives i de funció pública, exigeix als Consells la constitució d’un patrimoni 
públic de sòl a fi d’intervenir en el mercat, construir habitatge protegit o altres usos 
d’interès general, o, en general, facilitar l’execució del planejament territorial (com ara 
les operacions de reconversió territorial). Els terrenys de Can Domenge són 
especialment indicats per incorporar-los a aquest patrimoni públic de sòl, però l’equip 
de govern del Consell, tot i ser la màxima autoritat urbanística del país, ha incomplit 
l’obligació legal de constituir aquest patrimoni.  
 
A més, el Consell no ha advertit (més tost ho ha amagat) el transcurs per la finca de la 
síquia den Baster, un element patrimonialment protegit, i, per tant, no ha adoptat 
mesures per garantir que els projectes d’edificació la respectin íntegrament.  
 
Per tot això, el grup de Consellers del  PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca  proposa al Ple que adopti els següent: 
  
ACORDS 
 
Primer.-  Avocar la delegació a la Presidència, aprovada al Ple de data 21.07.03, 
pel que fa a la tramitació de l’expedient de venda dels terrenys de Can Domenge. 
 
Segon.-  Reconduir la tramitació de l’alienació de Can Domenge a fi de garantir la 
promoció d’habitatge social, atenent especialment la proposta de promoció pública que 
representa el Consorci Palma XXI Vivienda, l’EMOP i EMAYA.  
 
Tercer.-  Constituir el patrimoni públic de sòl del Consell, avaluant la possibilitat 
d'incorporar-hi d’immediat els terrenys de Can Domenge. I adoptar mesures efectives 
per protegir la Síquia de la Vila i la Síquia den Baster en tot el seu recorregut." 

 
 
El Sr. Alorda (PSM) pensa que l'expedient de Can Domenge i la manera com s'està 
resolent és un despropòsit i si, una vegada més, presenten una moció per urgència en 
aquest tema és perquè s'ha afegit una baula a la qüestió i animats per la desafecció del 
PP, materialitzada en les crítiques de l'Ajuntament de Palma. Afirma que com que no es 
pot dur a terme la iniciativa sense que el PP doni suport, és en el Consell on s'ha de 
resoldre i hi ha una plica que ha presentat el Govern i l'Ajuntament de Palma i hi ha una 
implicació del Partit Popular en primera línia institucional i pensant que el Grup popular 
no farà cap proposta al respecte, els hi volen donar l'oportunitat. 
 
Es rebutja la urgència per 11 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i 18 
abstencions (PP, UM). 
 
 



CINQUÈ PUNT.- MOCIÓ, PER LA VIA D'URGÈNCIA, DEL GRU P DE 
CONSELLERS D'EU-ELS VERDS,  SOBRE FOMENTAR LES ENERGIES 
ALTERNATIVES,  ESPECIAL L'ENERGIA SOLAR. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Tots som conscients dels problemes energètics de la nostra Comunitat Autònoma i 
també dels problemes ambientals que a nivell més global du el consum indiscriminat de 
les energies no renovables: degradació ambiental (canvi climàtic, pluja àcida o 
contaminació atmosfèrica) i el seu exhauriment. 
Per això, al fil de les recents declaracions aparegudes en premsa de diferents col·lectius i 
del mateix conseller Sr. Bartomeu Vicens, volem promoure actuacions concretes i 
regulacions conscients per afavorir la generació d’energies renovables, sense perjudici 
de la necessària protecció del nostre patrimoni paisatgístic i natural. 
De fet, una de les mancances del Pla Sectorial Energètic fou el seu deficient foment i 
regulació de les instal·lacions generadores d'energies renovables, que actualment, per 
manca d'una regulació específica. Aquest fet provoca que la seva regulació sigui amb la 
mateixa normativa que la construcció d'habitatges, quan el seu impacte al sòl rústic és 
molt diferent. Per altra banda , aquestes instal·lacions són  del tot compatibles  amb usos 
agrícoles i podrien ser una font d'ingressos  complementaris per als professionals de 
l'agricultura.. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Esquerra Unida-Els Verds presenta la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 

1. El Consell Insular de Mallorca instar al Govern Balear per a regular degudament 
les instal·lacions generadores d’energies renovables, amb especial foment de 
l’energia solar i solar fotovoltaica. 

 
2.  El Consell Insular de Mallorca modificarà la seva normativa urbanística en el 

sentit  d'afavorir les instal·lacions generadores d’energies renovables, 
especialment la procedent de plaques solars, sense perjudici de mantenir el 
principi de preservar el nostre patrimoni natural i paisatgístic." 

 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) considera que és de màxima actualitat perquè la 
Comissió d'Urbanisme s'haurà de pronunciar sobre la ubicació de les energies 
alternatives i que era adequat parlar-ne en el Ple i conèixer l'opinió de tots els grups. 
 
Es rebutja la urgència per 11 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i 18 
abstencions (PP, UM). 
 
 
PRECS I PREGUNTES. 
 



 
PUNT 23.-  PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. BARTOLO ME 
VALLORI PERELLÓ A L'IL.LM. SR. ANTONI SERRA TORRES (PÀGINA 
WEB INSTITUT). 
 
PUNT 24.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. MIQUEL A MENGUAL 
GUASP A L'IL.LM. SR. ANTONI SERRA TORRES (CONVENI D ESPERTAR 
ELS SENTIMENTS). 
 
PUNT 25.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. MIQUEL C ÀNEVES 
VANRRELL A L'IL.LM. SR. ANTONI SERRA TORRES (NOVETA TS 
DELEGACIONS INCA I MANACOR). 
 
PUNT 27.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. AINA RA DO 
FERRANDO A L'IL.LM. SR. ANTONI SERRA TORRES (PROGRA MA 
ATENCIÓ VICTIMES VIOLÈNCIA DE GÈNERE). 
 
La presidenta anuncia que les preguntes dirigides al Sr. Serra (punts 23, 24, 25 i 27) es 
donen per retirades i es passa al punt 26. 
 
 
PUNT 26.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANTONI A LEMANY 
CLADERA A L'HBLE. SR. BARTOMEU VICENS MIR (EXCLUSIÓ  CONSELL 
COM. B. MEDI AMBIENT). 
 
"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 creu que són els motius de l'exclusió del Consell de Mallorca de la reunió de la 
Comissió Balear de Medi Ambient de 21 de març de 2006, que va donar els vist-i-plau 
al projecte de l'Hospital de Son Espases?" 
 
 
El Sr. Alemany (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) diu que pel que sap sempre es convocava per fax al titular i al 
suplent i sempre hi anava el suplent. En aquest cas només es va convocar al titular. 
 
 
PUNT 28.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. CELESTÍ ALOMAR 
MATEU A L'HBLE. SR. BARTOMEU VICENS MIR (INTERÈS  G ENERAL 
GOLF DE SON REAL). 
 
"CELESTÍ ALOMAR MATEU, 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. 

 

A la vista de les opinions del experts publicades recentment sobre el perill dels 
jaciments arqueològics de Son Real i els dubtes raonables sobre la legalitat de la 
parcel·lació de l'esmentada finca, tenint en compte que l'interès general és un acte 
discreccional del Consell de Mallorca, per quins motius creu el Conseller Executiu del 
Territori necessari donar l'interès general al golf de Son Real (Santa Margalida)?" 
 
 
El Sr. Alomar (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) respon que veu difícil donar els motius en un tema que encara no ha 
conclòs l'ampla tramitació que és necessària per a l'interès general d'un camp de golf. 
Per tot això encara no pot dir si es donarà o no. 
 
 
PUNT 29.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. BÀRBARA  BUJOSA 
PICORNELL A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (CENTRE ARQUEOL OGIA SON 
ROSSINYOL). 
 
"D’acord amb el que preveu l’article 72, punt 2 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, la consellera sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol.licitud de 
RESPOSTA ORAL davant Plenari. 
 
- Qualsevol manifestació pertanyent al patrimoni etnològic 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) respon que només aquelles activitats que estiguin en consonància 
amb la política de l'equip de govern, que és promoure el coneixement i la valoració de la 
cultura i patrimoni de l'illa. 
 
 
PUNT 30.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANTONI A LORDA 
VILARRUBIAS A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (OBRA TEATRE PRINCIPAL 
INCA). 
 
"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. 
 
- Té previst el Consell participar amb una quantitat econòmica substancial a les obres 
d'adequació al Teatre Principal d'Inca?" 



 
 
El Sr. Alorda (PSM) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Flaquer (UM) llegeix les aportacions que ha fet el Consell a la Fundació Teatre 
Principal d'Inca en els darrers anys. 
 
 
PUNT 31.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANTONI A LORDA 
VILARRUBIAS A L'BHLE. SRA. PRESIDENTA (URBANITZACIÓ  CALA 
BLANCA). 
 
"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. 
 
Quines obres de la urbanització de Cala Blanca va rebre l'ajuntament d'Andratx  l'any 
2003, segons el Conseller, si és ara que s'està fent la dotació de serveis?" 
 
 
El Sr. Alorda (PSM) recorda que quan van presentar una moció per preservar Cala 
Blanca el conseller va dir que ja no eren a temps perquè l'Ajuntament ja havia rebut la 
urbanització. És per això que demana quines obres de la urbanització de Cala Blanca va 
rebre l'Ajuntament d'Andratx l'any 2003, segons el conseller, si és ara que s'està fent la 
dotació de serveis. 
 
El Sr. Vicens (UM) es ratifica en les declaracions que va fer i es remet a l'acta de 
recepció de les obres de l'any 2003. 
 
 
PUNT 32.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. MAGDALE NA 
TUGORES BAUTISTA A L'HBLE. SR. CONSELLER EXECUTIU D E 
TERRITORI (INFORME PROJECTE POLIESPORTIU SAN FERRAN ). 
 
"M. Magdalena Tugores Bautista, com a portaveu suplent del Grup de Conselleres 
d’Esquerra Unida-Els Verds presenta la següent PREGUNTA amb resposta ORAL, 
segons l’article 72 del ROC, dirigida al Conseller d’Ordenació del Territori. 
 
A la sessió del passat 26 de gener 2006 , la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric, va acordar autoritzar  l’anomenat “Projecte Poliesportiu 
San Ferran”,  al document de comunicació a la Fundació illes esport, no fa cap 
referència al informe tècnic emès sobre el tema, aspecte que si esmenta l’acte de la 
sessió de referència.  
Tenint en compte que els termes d’aquest informe son substancials per definir 
l’autorització. 
 
Per la qual cosa , 
 



Demanam: 
 
Si s’ha fet trasllat d’aquest informe, com a part de l’acord a la fundació illes esports." 
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) diu que el velòdrom ha passat per Ponència Tècnica i per Comissió 
d'Urbanisme i que totes les actuacions consten a les actes. 
 
La Sra. Tugores puntualitza que ha demanat en quins termes s'ha comunicat l'acord a la 
Fundació Illes Esport. 
 
El Sr. Vicens (UM) repeteix la seva resposta. 
 
 

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

 
 


