
 1

 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL INS ULAR DE 
MALLORCA  
 
A les onze hores i deu minuts del dia 3 de Juliol de 2006 es reuneix, en sessió ordinària 
del Plenari del Consell Insular de Mallorca, amb els assistents que a continuació es 
relacionen: 
 
Hble. Sra. Presidenta: Maria Antònia Munar Riutort.  
 
Hbles. Srs. Consellers: Antoni Alemany Cladera, Celestí Alomar Mateu, Antoni Alorda 
Villarrubias, Miquel Amengual Guasp, Maria Binimelis Amengual, Cosme Bonet 
Bonet, Rafael Bosch Sans, Bàrbara Maria Bujosa Picornell, Miquel Càneves Vanrell, 
Francesc Cañellas Alemany, Caterina Canyelles Marquès, Sara Codina Trenzano, 
Antonio Coll Real, Andreu Crespí Plaza, Carme Feliu Álvarez de Sotomayor, Joan Font 
Rosselló, Dolça Mulet Dezcallar, Miquel Munar Cardell, Miquel Nadal Buades, Andreu 
Obrador Gornals, Gaspar Oliver Mut, Eduardo Puche Castillejo, Aina Sebastiana Rado 
Ferrando, M. Francisca Ramón Pérez de Rada, Margalida Rosselló Pons, Fernando 
Rubio Aguiló, Manuel Suárez Salvà, Catalina Sureda Fons, Maria Magdalena Tugores 
Bautista, Bartomeu Vallori Perelló, Carlos Luis Veramendi Mestre. 
 
Hble. Sr. Conseller que excusa la assistència: Francesc Quetglas Rosanes.  
 
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, Catalina Julve Caldendey. 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 en funcions: Sra. Brígida Llinàs Ferrer. 

El Sr. Andreu Crespí s'incorporà en el punts 6è. La Sra. M. Magdalena Tugores 
s’absentà en el punt 6è i retornà en el punt 8è. La Sra. Aina Rado s'absentà en el punt 8è 
i retornà en el punt 10è. En el punt 15è se absentaren els Srs. Càneves, Vallori i Crespí i 
la Sra. Dolça Mulet, tots retornaren en el punt següent, tret de la Sra. Mulet que ho feu 
en el punt 19è. La Sra. Tugores s'absentà en el punt 16è i retornà en el punt següent. En 
el punt 20è, s'absentà el Sr. Miquel Nadal i retornà en el punt següent. La Sra. 
presidenta s'absentà en el punt 21è i tornà en el punt 23è. La Sra. Margalida Rosselló i 
la Sra. Dolça Mulet s’absentaren en el punt 23è, la primera ja no retornà i la segona ho 
feu en el punt 28è. En el 2n punt de “Despatx extraordinari”, s’absentà la Sra. Rado i 
retornà en el punt 25è de l’Ordre del dia. En el punt 25è s’absentaren la Sra. Sureda i el 
Sr. Puche, que ja no retornaren. 
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 Durant l'absència de la Sra. presidenta, presidí la sessió el Sr. Miquel Nadal, 
vicepresident primer. 

PRESIDÈNCIA  
 
PUNT 1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR (05/06/2006)   
 
S'aprova l'acta de la sessió anterior per unanimitat. 
 
 
PUNT 4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 1 3 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 19 de juny 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 19 de juny 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 del RD 500/1990, de 20 d'abril 
i amb la base 10 de les d'execució del pressupost per a 2006  
  
Vist 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 D'ACORD 
 
"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 13 de modificació de crèdits en el Pressupost 
propi de 2006, d'acord amb el següent detall: 
  
EXPEDIENT NÚM. 13 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 
PROPI DE 2006   
      
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-6/06)    
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS   
PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 
00,45100,48903 Real Club Nautico de Palma X 27.000,00   
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Diada Mca Vela latina 

00,45290,48101 
Consell Social Universitat Illes 
Balears 6.000,00   

00,46330,78902 
Casa catalana de Mallorca 
p/ad.mobiliari 6.000,00   

00,46330,78903 
Centro gallego de Mallorca 
p/adq.mobiliari 3.700,00   

65,72120,46201 
Ajuntament de Son Servera 
p/fira de l'oli 3.000,00   

80,12120,62901 
Vestuari cerimonial 
Sveis.Generals 14.500,00   

        

  
TOTAL AUGMENTS PER 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 60.200,00   

        
        
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:   
        
1) Baixes per anulació     
PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 

00,45100,22606 
Reunions conf.cursets Diada de 
Mallorca 26.000,00   

00,46330,22606 
Reunions conf.cursets 
Rel.institucionals 1.000,00   

00,11100,23000 
Dietes càrrecs electes òrgans de 
govern 6.000,00   

00,46330,48900 Subvencions dinamització 6.000,00   
00,46330,48916 Centro gallego de Mallorca 3.700,00   
80,12120,20300 lloguer maquinària Svs.Generals 14.500,00   
        
  total baixes p/anul·lació 57.200,00   
        
2) Romanent de tresoreria     
PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
        

99,87000 
Romanent tresoreria p/fin.crèdits 
extraord. 3.000,00   

  Total romanent de tresoreria 3.000,00   
        
3) Compromisos d'ingrés (CI)     
        
  Total compromisos d'ingrés 0,00   
        

  

TOTAL FONTS DE 
FINANÇAMENT CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS 60.200,00   
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* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (supl.3/06)      
        
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/SUPLEMENTS   
PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 

00,11100,62300 
Nova inv.maquinària OG 
Presidència 12.000,00   

00,11100,62500 
Nova inv.mobiliari OG 
Presidència 9.078,16   

00,45100,48901 Club Nautico Cala Gamba 3.000,00   

  
TOTAL AUGMENTS PER 
SUPLEMENTS 24.078,16   

        
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS:   
        
1) Baixes per anulació     
PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 
00,11100,23000 Dietes càrrecs electes òrgans de govern 21.078,16   
00,45100,22606 Reunions conf.i cursets Diada de Mallorca 3.000,00   
        
  TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  24.078,16   
        
2) Romanent de tresoreria     
PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
99,87001 Romanent tresoreria p/fin.suplements     
        
  Total romanent de tresoreria p/fin.suplem. 0,00   
        

  
TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT 
SUPLEMENTS 24.078,16   

        
        

  
ROMANENT LÍQUID UTILITZAT PER 
FINANÇAR MOD.CRÈDITS 3.000,00   

  
        

  
Segon.- Aprovar les següents MODIFICACIONS DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS del pressupost de 2006: 
  
  

MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL 
CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2006 (DEPARTAMENT 
DE CULTURA)  

  
Codi: 45290 
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Programa: Joventut 
    
A  Activitats més importants, afegir el següent: 
  
Conveni amb la Universitat de Illes Balears, Consell Social, per donar suport a la 
segona convocatòria dels Premis d¿investigació per a alumnes de batxillerat i de cicle 
formatiu de grau superior, curs 2005-2006. 
   
A Partides principals per realitzar les activitats, 
  
Capítol 4: 
  
00.45290.48101 Conveni Consell Social de la UIB. Premis d¿investigació. 
  
  
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE 
LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA, DIRECCIÓ 
INSULAR DE RELACIONS INSTITUCIONALS PER A L'ANY 
2006 

  
  
PRESIDÈNCIA, DIRECCIÓ INSULAR DE RELACIONS INSTITUCIONALS  
   
Punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria. 
  
- Real Club Nautico de Palma de Mallorca. 
  
a)         Potenciar una de les activitats més tradicionals del nostre poble. 
b)         X Diada de Mallorca de vela llatina. 
  
- Club nàutic Cala Gamba 
  
a)Potenciar una de les activitats més tradicionals del nostre poble. 
c)         X Diada de Mallorca de vela llatina 
  
  
- Casa Catalana de Mallorca. 
  
d)         Adquisició de mobiliari per el seu local. 
  
- Substituir els objectius corresponents a la casa regional Centro Gallego de Mallorca, 
pels seguents: 
  
e)         Adquisició de Mobiliari per el seu local. 
  
Punt 3. Efectes prevists. 
  
Institucions beneficiàries de les subvencions ... 4 
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Punt 5. Pressupost previst, apartat Partides Nominatives.  
   
Partida 00.45100.48901, Club nàutic Cala Gamba, 19.000,- euros. 
  
Partida 00.45100.48903, Real club nautico de Palma de Mallorca, 27.000,- euros. 
  
 Partida 00.46330.78902, Casa Catalana de Mallorca, 6.000,- euros. 
   
Partida 00.46330.48900, Subvencions dinamització, 
  
Import inicial ... : 36.500,- euros. 
Import modificat . :  6.000,- euros. 
Import final ... ..: 30.500,- euros. 
  
  
Substituir capítol 4 Partida 00.46330.48916, Centro Gallego de Mallorca, per capítol 7 
partida 00.46330.78903, Centro Gallego de Mallorca per un import de 3.700¿. 
  

  
   
A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 
  
- Subvenció Ajuntament de Son Servera (Jornades de l'oli al municipi de Son Servera)  
  
Recolçar la organització d'unes jornades de l'oli com a mitjà de promoció d¿aquest 
producte entre el públic en general. 
  
A l'apartat 5. "Pressupost previst", afegir la següent partida:  
  

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
65.72120.48902  Ajuntament de Son Servera (Jornades de l'oli) 3.000.-€ 

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

MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL C ONSELL 
DE MALLORCA PER A L'ANY 2006 (DEPARTAMENT DE COOPER ACIÓ 
LOCAL)  
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PUNT 5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM  2 0 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L'INSTIT UT DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA 2006 PER CONCESSIÓ 
DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS, (EXT-5/06). 
 
Es dóna compte de la següent proposta PRESIDÈNCIA: 
 
"Aquesta Presidència, per Providència de dia 19 de juny 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. 
  
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb 
data 19 de juny 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 D'ACORD 
 
"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 20 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.20 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 
L'ISSEM DE 2006 
       
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (EXT-5/06)     
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ CRÈDIT EXTRAORDINARIS:  
PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
30.31350.48908 ABDEM 21.781,00  
30.31350.48909 ARA 20.000,00  

60.45201.48942 
AMFED. BALEARS D¿ESPORTS PERS. AMB 
DISCAPACITATS 10.000,00  

  
TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS 51.784,00  

     
B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ CRÈDITS EXTRAORDINARIS:    
PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
30.31343.46201 Ajuntaments PPB Atenció Primària 41.784,00  
60.45209.48900 Altres trans. Programmes i serveis esports 10.000,00  
  TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  51.784,00  
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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 el punt anterior, d'acord amb el 
següent text: 
   
A l'apartat corresponent a l'Àrea de Serveis Socials 
  
ON DIU   
5. Pressupost previst. 
 
  
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
30 31343 46201 Ajuntaments PPB 2.903.037,52 
     
  
  
HA DE DIR  
  
5. Pressupost previst. 
 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
30 31343 46201 Ajuntaments PPB 2.861.253,52 
 30 31350 48908 ABDEM 21.784,00 
30 31350 48909 ARA 20.000,00 
  
  
 A l'apartat corresponent a l'Àrea d'Esports 
  
ON DIU   
 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

60 45209 48900 
Altres transferencias Prog.  
i serveis esports 175.000,00 

     
  
HA DE DIR 
 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

60 45209 48900 
Altres transferencias 
Prog. i serveis esports 165.000,00 

60 45201 48942 

Fed. Balear d'esports 
per a persones amb 
discapacitat 10.000,00 

  
  
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 
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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) diu que no qüestiona les necessitats de destinar 
51.784€ a entitats com ABDEM, ARA i AMFED ja que realitzen activitats molt 
importants, el que considera poc adient és substreure els doblers dels destinats al Pla de 
prestacions bàsiques dels ajuntaments. 
 
Pensa que el president de l'ISSEM hauria de fer una anàlisi exhaustiva de les necessitats 
dels ajuntaments i mirar d'augmentar la quantitat que es destina al Pla de prestacions 
bàsiques. 
 
La Sra. Rado (PSOE) reitera els arguments de la Sra. Rosselló sobre la feina de les 
associacions i la utilització dels doblers del Pla de prestacions bàsiques. 
 
Recorda que no és la primera vegada que l'ISSEM realitza aquest tipus d'operació i 
retalla, en conseqüència, la dotació del Pla de prestacions bàsiques. 
 
El Sr. Serra (PP) agraeix que desprès dels dubtes de la Comissió Informativa sobre les 
activitats de les associacions ara les considerin adequades. Assenyala que AMFED és 
una associació nova que dur activitats esportives per a discapacitats i que fins fa poc no 
han conegut el seu projecte. Recorda que cada associació du el seu ritme i que a més 
s'han creat serveis nou, com ara el d'"alta dependència", el qual requereix un esforç 
econòmic. 
 
Per altra banda aclareix que si el Pla de prestacions bàsiques no és suficient s'ha de 
reclamar a l'Estat, ja que és el que estableix les quantitats, tant a les comunitats 
autònomes com als municipis, i que, a més aquest darrer any, ni tan sols s'ha pujat IPC. 
 
A continuació recorda que per primera vegada, l'any passat, l'Institut va augmentar el 
Pla de prestacions amb un 20%, la qual cosa no havia passat mai, i que ha millorat els 
serveis als municipis. 
 
Per acabar comenta que és cert que es realitzen diversos moviments pressupostaris per 
tal d'aconseguir l'equilibri a l'espera de la firma de convenis i que en finalitzar l'any la 
situació s'haurà normalitzat. 
 
La Sra. Rosselló puntualitza que a la Comissió Informativa ella va demanar informació 
però que no va qüestionar la tasca feta per les distintes associacions. 
 
Creu que la tasca de la direcció de l'Institut és preveure tots els programes i convenis i 
incloure'ls al pressupost. Pensa que el discurs de què la culpa sempre la té Madrid no és 
adequat. 
 
Reitera que la competència social és de l'ISSEM i que, per tant, ha d'analitzar i 
canalitzar correctament el seu pressupost i Pla de prestacions bàsiques. 
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La Sra. Rado considera que el Sr. Serra vol confondre i recorda que avui tan sols 
s'aprova la rebaixa del Pla de prestacions bàsiques. 
 
El Sr. Serra reitera a la Sra. Rado els arguments sobre la pujada del 20% de l'ISSEM i 
sobre el retorn del doblers al Pla de prestacions. 
 

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

 
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA  
 
PUNT 6.- ALTERACIÓ DE LA QUALIFICIÓ JURÍDICA, DESAF ECTACIÓ, 
DEL SOLAR UBICAT AL CARRER ÀNIMES NÚM. 15 DE SÓLLER  I 
APROVACIÓ DE LA PERMUTA D'AQUEST IMMOBLE AMB UN IMM OBLE 
DE 50.000 M2 A LA FINCA DE MULETA PROPIETAT DE L'AJ UNTAMENT 
DE SÓLLER. 
  
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del 
Departament d'Economia i Hisenda:  
 
"El Consell de Mallorca mitjançant compravenda atorgada en escriptura pública davant 
el Notari de Palma Sr. Emilio Mulet Saez el 28 de desembre de 1.989 i número de 
protocol 4.014 adquirí el solar denominat "Ses Fontanelles" ubicat al carrer Ànimes, 15 
del municipi de Sóller. 
  
Es troba inscrit l'Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca en l'epígraf 
núm. 1 amb el número d'element 14 i en el Registre de la Propietat de Palma núm. 5 al 
foli núm. 71 del tom 5.068, llibre 329, finca 5.044, inscripció 28ª. 
  
La seva qualificació jurídica és la de bé demanial de servei públic afectada al destí 
d'escola de margers per Acord del Ple del Consell de Mallorca de 6 de novembre de 
1.989. 
  
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sóller en sessió ordinària de 8 de juliol de 
2005 acordà la signatura d'un protocol general de col·laboració entre aquest consistori i 
el Consell de Mallorca en matèria d'equipaments públics per la permuta d'una franja de 
terreny dins el predi de Muleta Gran per tal d'integrar-ho en la ruta de la Pedra en Sec i 
el solar ubicat al carrer Ànimes núm. 15 de Sóller. 
  
Posteriorment en data 2 de març de 2006 el Ple de l'Ajuntament de Sóller acordà la 
delimitació del terreny de propietat municipal a Muleta Gran. Les característiques 
d'aquest immoble són: tram de terreny de 2.500 metres de llarg per 20 metres d'ample, 
que va des de la carretera que acaba en el Far de Muleta fins a la carretera que es va fer 
per anar a l'antiga bateria de Muleta. Limita al nord, est i oest amb el predi de Muleta 
d'on es segregà i al sud amb la carretera que du a la Bateria de Muleta. 
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Aquests terrenys es troben inscrit en el Registre de la Propietat de Palma núm. 8, 
inscripció 3ª de la finca 11.250, al foli 152 del tom 5.666 de l'Arxiu, Llibre 457 de 
l'Ajuntament de Sóller. 
  
En data 16 de maig de 2006 ha tingut entrada en el Registre de la Secció de Patrimoni 
del Departament d'Economia i Hisenda del Consell de Mallorca la comunicació de 12 
de maig de 2006 (Registre de sortida núm. 8784 de 12 de maig de 2006) de l'Hble. Sr. 
Conseller Executiu del Departament de Medi Ambient sol·licitant l'inici del 
procediment per la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sóller i 
el Consell de Mallorca per la permuta dels immobles referenciats en els antecedents 
primer i segon. 
  
En data 24 de maig de 2006, el Cap de Servei de Medi Ambient i Natura del Consell de 
Mallorca va emetre informe favorable a la permuta entre el Consell de Mallorca i 
l'Ajuntament de Sóller a efecte de garantir la continuació de la Ruta de la Pedra en Sec 
entre els municipis de Deià i Sóller, i per poder connectar l'etapa entre els refugis de 
Can Boi (Deià) i Muleta (Port de Sóller) i de banda de l'Ajuntament de Sóller destinarà 
el solar del carrer Ànimes núm. 5 per la millora dels equipaments públics del municipi 
d'acord amb la qualificació que estableix el Pla General d'Ordenació Urbana de Sóller 
de 1998, és a dir, per la millora dels equipaments docents. Juntament a aquest informe 
s'adjunta informe tècnic de valoració de l'immoble efectuat pel Sr. José Luís Simón 
Maura, Arquitecte del Consell de Mallorca que el taxa en la quantitat de 600.000,00 
euros. 
  
En data 24 de maig de 2006, el Conseller Executiu d'Economia i Hisenda resolgué 
l'inici del procediment de desafectació d'aquest immoble. 
  
Vist l'informe de 29 de maig de 2006 del Tag de Patrimoni amb el vist-i-plau del 
Secretari General del Consell de Mallorca. 
  
Vist els informes de valoració de l'Arquitecte del Consell de Mallorca, Sr. José Luís 
Simón Maura de 25 de maig de 2006 i de l'Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de 
Sóller, Sr. Gabriel Buades Crespí de la mateixa data. 
  
Vist l'informe favorable de la Intervenció General del Consell de Mallorca. 
  
El Conseller Executiu del Departament d'Economia i Hisenda en virtut de l'article 8.1 de 
la Llei 8/2000 de Consells Insulars eleva, previ dictamen de la Comissió Informativa 
General i de Comptes, al Plenari del Consell de Mallorca, la següent 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
1.- Aprovar l'alteració de la qualificació jurídica, desafectació del domini i del servei 
públic, de l'immoble ubicat al carrer Ànimes, 15 de Sóller, quedant per tant qualificats 
com a bé patrimonial, la descripció del qual és la següent: 
  
�          Porció de terra, regadiu i albereda, en terme de Sóller, Secció Ll, nombre mil 
nou-cents noranta, cridada "Ses Fontanelles". Amida disset àrees i cinc centiàrees, 
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indivisible, i limita al nord i est, amb torrent; al sud, amb terra d'Antoni Morell Canals i 
d'hereus de Francisca Coll, i per Oest, amb el carrer Ànimes. 
  
Es troba inscrit l'Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca en l'epígraf 
núm. 1 amb el número d'element 14 i en el Registre de la Propietat de Palma núm. 5 al 
foli núm. 71 del tom 5.068, llibre 329, finca 5.044, inscripció 28ª. 
  
2.- Sotmetre a informació pública el present acord provisional, durant un termini d'un 
mes, mitjançant el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a 
l'objecte de que es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. 
  
Quan hagi transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagin presentat 
al·legacions aquest acord provisional s'entendrà definitiu, sense precisar cap altre acord 
posterior. 
  
3.- Una vegada l'acord sigui definitiu es procedeixi a anotar la nova qualificació jurídica 
de l'immoble en la rectificació de l'Inventari de Béns i Drets del Consell de Mallorca 
que pertoqui i a la seva inscripció en el Registre de la Propietat. 
  
4.- Aprovar la permuta de l'immoble descrit en el punt primer amb l'immoble propietat 
de l'Ajuntament de Sóller, condicionada a que la desafectació esmentada en el punt 
primer sigui definitiva, descrit com a: 
  
�          Tram de terreny de 2.500 metres de llarg per 20 metres d'ample, que va des de 
la carretera que acaba en el Far de Muleta fins a la carretera que es va fer per anar a 
l'antiga bateria de Muleta. Limita al nord, est i oest amb el predi de Muleta d'on es 
segregà i al sud amb la carretera que du a la Bateria de Muleta. 
  
Aquests terrenys es troben inscrit en el Registre de la Propietat de Palma núm. 8, 
inscripció 3ª de la finca 11.250, al foli 152 del tom 5.666 de l'Arxiu, Llibre 457 de 
l'Ajuntament de Sóller. 
  
5.- Aprovar el conveni adjunt a fi de regular i formalitzar aquesta permuta i habilitar a 
l'Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort, Presidenta del Consell de Mallorca per a la 
seva signatura, la posterior elevació a escriptura pública i altra documentació necessària 
per la formalització del conveni. Així com esmenar errors i subsanar deficiències 
relatives a aquest conveni. Les despeses derivades d'aquests tràmits s'abonaran amb 
càrrec a la partida pressupostària núm. 50 44400 22500 amb càrrec a la reserva de crèdit 
autoritzada amb l'ordenat núm. 200600047333 per import de 1.500,00 euros." 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que els objectius del conveni són positius, tant 
per la continuïtat de la Ruta de Pedra en Sec com per l'ampliació de l'escola de Sóller. 
Així i tot no entén, atès que en els dos casos tenen una finalitat pública, perquè s'ha 
optat per la desafectació dels solars. 
 
Per altra banda,  creu que el preu de la valoració dels solars són molt elevats i demana 
explicacions. 
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El Sr. Alorda (PSM-EN) reitera els arguments de la Sra. Tugores sobre els objectius del 
conveni i afegeix que creu més adient, ja que els dos terrenys són públics, fer una 
mutació demanial. 
 
Per altra banda comenta que es perd una escola de formació de picar pedra, encara que 
reconeix que el lloc no era gaire apropiat, però creu important cercar un nou lloc ja que 
feia una tasca molt important per a la recuperació de l'ofici. 
 
A continuació, vol que consti en acta que no està d'acord en què el Consell pagui els 
camins d'accés a la Ruta de Pedra en Sec, encara que realment no és el cas ja que ara 
ens trobam amb un traçat d'una antiga carretera i no davant un camí de muntanya. 
 
El Sr. Borras (UM) agraeix el suport del PSM-EN i EU-Els Verds i afirma que el 
conveni serà un benefici per ambdues parts. Creu que les diferències jurídiques no són 
importants ja que el que compta és complir els objectius. 
 
Explica que els preus del solars, en el cas dels terrenys del carrer de les Ànimes s'ha 
hagut de fer en comparació als solars del costat i no segons el seu ús i que el solar de 
Muleta té un valor afegir molt important ja que en un futur es podrà ampliar el refugi o 
millorar l'aparcament. 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL  
 
PUNT 7.- MODIFICACIÓ DEL PLA DE ROMANENTS DE L'ANY 2003 
APROVAT PER ACORD DEL PLE DE DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2 003 I 
MODIFICACIÓ DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE L'ANY 2004  APROVAT 
PER ACORD DEL PLE DE DIA 8 DE MARÇ DE 2004. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del 
Departament de Cooperació Local:  
 
"El Consell de Mallorca, en sessió plenària de dia 3 de novembre de 2003, aprovà 
aplicar els romanents de les baixes produïdes per l'adjudicació de les obres amb 
finançament del MAP del Pla d'obres i serveis de 2003 aprovat per acord del Ple de dia 
3 de març de 2003 a les següents obres: 
  

Ajuntament Obra Pressupost Ap. MAP Ap. CIM Ap.Ajunt. 
 
Alaró 

Remod. recinte 
escola 
S.Bartomeu 

  
83.033,64 

  
41.516,82 

  
24.910,09 

  
16.606,73 

  
Búger 

Ref. local 
parroquial, 4ª 
fase 

  
117.991,27 

  
47.196,51 

  
47.196,51 

  
23.598,25 

  
Fornalutx 

Canvi coberta 
en Casal Can 

  
39.949,86 

  
17.977,44 

  
17.977,44 

  
3.994,98 
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Xoroi 
Sta. Maria del  
Camí 

Embelliment 
c/Bernat  

  
147.899,13 

  
60.671,28 

  
57.648,03 

  
29.579,82 

Totals 388.873,90 167.362,05 147.732,07 73.779,78 
  
El Ministeri d'Administracions Públiques, mitjançant escrits de data 23 de desembre de 
2003, 6 de setembre de 2004 i 22 de novembre de 2004, ha comunicat al Consell de 
Mallorca que no és possible tramitar els corresponents documents comptables per a la 
transferència de les subvencions aplicades a les obres abans esmentades degut al fet que 
la documentació remesa pel Consell de Mallorca d'adjudicació d'aquestes obres va tenir 
entrada en el Ministeri passat el termini que aquest va fixar. 
  
Per poder abonar a aquests ajuntaments l'import de la subvenció del MAP que el 
Consell de Mallorca no ha pogut cobrar una solució (que és la que es proposa en el 
present dictamen atès que hi ha crèdit suficient) consisteix en el fet que Consell de 
Mallorca es faci càrrec amb els seus propis fons d'aquestes quantitats. 
  
 I d'altra banda el Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada el dia  8 de març de 
2004 va adoptar l'acord d'aprovar definitivament el Pla d'Obres i Serveis de l'any 2004, 
el termini per dur a terme l'adjudicació de les obres incloses en l'esmentat Pla finalitzava 
el dia 1 d'octubre de l'any 2004, l'Ajuntament de Bunyola i l'Ajuntament de Capdepera 
estaven inclosos en el Pla amb les obres "Aparcament municipal" de l'Ajuntament de 
Bunyola i "Reforç i rehabilitació mur de contenció i consolidació talús a la via pública" 
de l'Ajuntament de Capdepera, obres finançades pel Ministeri per a les Administracions 
Públiques .  
  
   
Els Ajuntaments de Bunyola i Capdepera varen  sol·licitar una pròrroga per dur a terme 
l'adjudicació de les obres  fins el dia 1 de novembre de 2004, el Ministeri per a les 
Administracions Publiques va autoritzar les pròrrogues sol·licitades pels esmentats 
Ajuntaments, però tant l'Ajuntament de Bunyola com l'Ajuntament de Capdepera no 
varen adjudicar  les obres  dins el termini concedit, per la qual cosa el Ministeri per a les 
Administracions Publiques va comunicar al Consell de Mallorca la revocació de les 
subvencions concedides per la realització de les dues obres. 
  
Per la qual cosa s'ha de procedir a abonar a aquests ajuntaments l'import de la subvenció 
del MAP mitjançant els fons propis del Consell de Mallorca. 
  
Vist l'informe de data 19 de juny de 2006 de fiscalització de disconformitat de 
l'expedient. 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
1.- Resoldre la discrepància existent entre la Intervenció General i el Departament de 
Cooperació Local, manifestant-se a favor de la proposta de l'esmentat Departament. 
  
2.- Modificar el Pla de Romanents amb aportacions del MAP aprovat per acord del Ple 
del Consell de Mallorca de data 3 de novembre de 2003 en el sentit de suprimir  
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les quantitats a càrrec del MAP que figuren en aquest Pla i que aquests imports siguin 
sufragats pel propi Consell de Mallorca dels seus propis fons.  
    
3.- En conseqüència amb el que s'ha esmentat en el punt anterior, aprovar el següent nou 
Pla de Romanents de 2003: 
  
  

Ajuntament Obra Pressupost Ap. CIM Ap.Ajunt. 
 
Alaró 

Remod. recinte escola 
S.Bartomeu 

  
83.033,64 

  
66.426,91 

  
16.606,73 

  
Búger 

Ref. local parroquial, 
4ª fase 

  
117.991,27 

  
94.393,02 

  
23.598,25 

  
Fornalutx 

Canvi coberta en 
Casal Can Xoroi 

  
39.949,86 

  
35.954,88 

  
3.994,98 

Sta. Maria del  
Camí 

Embelliment c/Bernat    
147.899,13 

  
118.319,31 

  
29.579,82 

Totals 388.873,90 315.094,12 73.779,78 
  
4.- Autoritzar i disposar una despesa per import de 167.362,05 euros        distribuïda en 
la forma següent: 
  
  
Ajuntament d'Alaró:...............................................   41.516,82 euros 
Ajuntament de Búger:............................................    47.196,51 euros 
Ajuntament de Fornalutx........................................   17.977,44 euros 
Ajuntament de Sta. Maria del Camí........................   60.671,28 euros 
  
5.- Modificar el Pla d'Obres i Serveis de l'any 2004 aprovat per acord del Ple de data 8 
de març de 2004 en el sentit de suprimir els imports a càrrec del MAP de les obres dels 
Ajuntaments de Bunyola i Capdepera i que aquest imports siguin sufragats pel propi 
Consell de Mallorca dels seus propis fons. 
  
            6.- En conseqüència amb el que s'ha esmentat en el punt anterior, aprovar el nou 
finançament de les obres dels Ajuntaments de Bunyola i Capdepera, obres incloses en el 
Pla d'Obres i Serveis de l'any 2004: 

  
  
7.- Autoritzar i disposar una despesa per import de 141.324,74 euros           distribuïda 
en la forma següent: 
  

Ajuntament Obra Pressupost Ap. CIM Ap.Ajunt. 
 
Bunyola 

Aparcament municipal 199.999,50 
  

159.999,60 39.999,90 

  
Capdepera 

Reforç i rehabili.mur de 
contenció, consolidació talús 
a la via pública. 

82.650,00 
  

50.399,96 32.250,04 

Totals 282.649,50 210.399,56 72.249,94 
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Ajuntament de Bunyola.....................................     99.999,75 euros 
Ajuntament de Capdepera..................................    41.324,99  euros. " 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) voldria saber perquè el Consell de Mallorca no va 
presentar la documentació a temps, de les obres subvencionades pel Ministeri 
d'Administracions Públiques (MAP), i considera que per culpa d'aquesta mala gestió 
s'han perdut molts de doblers. 
 
Per altra banda considera que les obres s'han d'acabar i que està d'acord en la millora 
dels serveis municipals. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) demana perquè es du ara a Ple si les comunicacions del MAP 
varen ser l'any 2003 i 2004 i quines discrepàncies hi ha hagut entre Intervenció i el 
Departament de Cooperació. 
 
A continuació, assenyala que el seu Grup votarà a favor i pensa que no s'ha de 
perjudicar als ajuntaments amb les errades. 
 
La Sra. Julve (UM) contesta a la Sra. Bujosa que les discrepàncies eren degut al 
concepte d'aprovar la despesa plurianual o preveure-la. 
 
En referència als problemes amb el MAP comenta que hi havia un desacord sobre el 
termini de presentació de documents que no es va poder resoldre, en conseqüència s'ha 
decidit que sigui el Consell de Mallorca qui ho pagui per no perjudicar als municipis 
afectats. 
 
Sobre les obres de Bunyola i Capdepera assenyala que es varen incomplir els terminis 
d'execució i que el MAP és molt rígid. 
 
S'aprova la proposta per trenta vots a favor ( PP, PSOE, UM, PSM-EN) i una abstenció 
( EU-Els Verds). 
 
 
PUNT 8.- CONVOCATÒRIA DEL PLA D'OBRES I SERVEIS PER  A L'ANY 
2007  
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del 
Departament de Cooperació Local:  
 
"Una de les formes més importants en què s'instrumenta la cooperació que el Consell de 
Mallorca ha de prestar a les Entitats locals de l'illa és en l'elaboració, aprovació i 
execució d'un Pla insular d'obres i serveis municipals. Aquest Pla, d'acord amb el que 
disposa l'art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
s'ha d'aprovar anualment, havent de participar en la seva elaboració els municipis de 
l'illa, i es podrà finançar amb mitjans propis del Consell de Mallorca, aportacions 
municipals o privades i les subvencions que acordin la Comunitat Autònoma i l'Estat 
amb càrrec als seus respectius pressuposts. 
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PROPOSTA D'ACORD 
 
1.- Convocar tots els Ajuntaments de Mallorca així com les Mancomunitats i la resta 
d'Entitats Locals compreses a l'art. 3.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, sempre que 
ostentin competències d'execució d'obres i prestació de serveis de caràcter municipal, 
perquè, abans de dia 2 d'octubre de 2006, presentin al Consell de Mallorca les peticions 
de les obres i els serveis que vulguin incloure en el Pla Insular d'Obres i Serveis de l'any 
2007. 
  
2.- Les normes reguladores del Pla per a l'any 2007, (les quals s'adjunten a aquest 
acord), seran les del títol primer del Reglament de Cooperació Municipal aprovat per 
acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 6 de març de 2000 (BOIP núm. 80, de 29-
06-2000 i núm. 96, de 05-08-2000), amb les següents particularitats: 
  
Els projectes que se sol·licitin incloure en el POS de 2007 han de tenir un pressupost 
igual o inferior als 601.012,10 euros, excepte que siguin actuacions d'Arquitectura i, a la 
vegada, que no admetin fraccionament. La resta de projectes que superin aquest import 
s'han de presentar fraccionats en fases de pressupost igual o inferior a l'esmentada 
quantitat, i cada una d'aquestes fases ha de permetre ser lliurada a l'ús públic de forma 
independent i objecte de recepció parcial, de conformitat amb el que disposa l'art. 147.5 
del R. Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, en relació amb l'article 68 del mateix R. 
Decret, que diu: 
  
"1.- El expediente deberá abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderá 
todos y cada uno de los elementos que sean precisos para ello. 
.............................................................................................................. 
  
3.- Cuando el objeto admita fraccionamiento, justificándolo debidamente en el 
expediente, podrá preverse en el mismo la realización independiente de cada una de sus 
partes, mediante su división en lotes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización 
o aprovechamiento separado o así lo exija la naturaleza del objeto." 
  
Els projectes d'Arquitectura referits a obra nova o reforma d'equipaments esportius, 
socials, culturals, educatius i similars que tenguin un pressupost total igual o superior 
als 601.012,10 euros i que tècnicament no puguin ser objecte de fraccionament en els 
termes abans esmentats, amb caràcter excepcional, d'acord amb l'art. 10.2 del vigent 
Reglament de Cooperació Municipal, seran finançats mitjançant la fórmula del Conveni 
Administratiu, el qual permet l'execució continuada de tota l'obra sense la necessitat 
d'haver de fer recepcions parcials per adaptar la seva execució al finançament aprovat 
en cada exercici. 
             
Per a la sol·licitud municipal de finançament d'obres a través de Conveni, totes les 
peticions també s'han de presentar en el termini d'aquesta convocatòria, i a més de tota 
la documentació requerida per a la inclusió de l'obra en el POS s'haurà d'acompanyar un 
certificat d'un tècnic municipal que indiqui: 
  
1.- Que l'obra sol·licitada és d'Arquitectura i de les referides en el paràgraf abans 
esmentat. 



 18

  
2.- Que no és susceptible de ser executada per fases que permetin ser lliurades a l'ús 
públic de forma independent i objecte de recepció parcial. " 
  
La Sra. Julve (UM) indica  que cada any per aquestes dates es presenta la convocatòria 
del Pla d'obres i serveis i que hi ha hagut una variació pel que fa al termini de 
presentació i s'ha allargat fins dia 2 d'octubre pel tal de facilitar la presentació de la 
documentació per part dels ajuntaments. 
 
S'aprova la proposta per vint-i-nou vots a favor ( PP, PSOE, UM, PSM-EN) i una 
abstenció ( EU-Els Verds). 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI  
 

PUNT 9.- RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR 2/2005, QUE SE 
SEGUEIX CONTRA L'ENTITAT CARRETERA PALMA-MANACOR 
CONCESSIONÀRIA DEL CONSELL DE MALLORCA, SA, I CONTR A EL  
DEPARTAMENT DE CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA, PEL 
DESPLAÇAMENT IL·LEGAL I LA DESTRUCCIÓ DE LA CREU DE  LES 
COSTES DE XORRIGO AL TERME MUNICIPAL D'ALGAIDA 

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

 

"ANTECEDENTS DE FET   

 

I.- A la sessió de dia 22 de juny de 2005, la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca (CIOTUPH) va aprovar, subjecte a 
prescripcions, el "Informe i projectes de les actuacions sobre els elements patrimonials 
afectats pel desdoblament de la carretera de Palma a Manacor (C-715)" elaborat per 
l'arqueòleg Joan Carles Lladó Capó en data 25 de maig de 2005. A l'esmentat informe 
s'inclou el Projecte per la nova ubicació de la creu del camí i la fita del terme situats al 
quilòmetre 15.6, al costat esquerre, indicant la partió dels termes municipals de Palma i 
Algaida.  

A dit projecte s'assenyala: 

Els dos elements, anteriorment detallats -referint-se a la creu de terme i a la fita-, tenen 
afectada la seva localització degut a la construcció d'un vial de servei al costat nord de 
l'enllaç de Son Gual amb motiu del desdoblament de la carretera de Manacor (C-715) al 
tram Camí de la Síquia-Montuïri. I com ja ens indica l'informe dels elements 
patrimonials fet pel Consell, ens recomana traslladar-los uns metres, tot per protegir i 
salvaguardar aquest elements patrimonials i que es puguin conservar i observar per 
tothom amb facilitat sense afectar a cap element paisatgístic. 

El projecte, així mateix, conté un Pla d'Actuació en el qual s'assenyala: 

Aquesta activitat ¿trasllat de la creu i de la fita- es tindria que dur a terme tenint en 
summa consideració els límits geogràfics i les marques que fan la delimitació entre els 
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dos municipis, Palma i Algaida. Per què, així, no pugui perdre la seva funció original de 
demarcació i indicació dels límits municipals entre Palma i Algaida. 

L'actuació que es duria a terme seria: 

  

�    Seguint el traçat de les delimitacions municipals es faria retrocedir cap al nord un 
mínim de 10 a 20 metres sempre que la seva nova localització possibiliti la visualització 
dels dos elements patrimonials i no afecti cap espai natural important ni cap vial de 
trànsit. Intentant una plena integració dels elements al nou entorn. No hi ha que oblidar-
se que seria recomanable que la distancia entre els dos elements sigui sempre l'original 
que tenien en el seu lloc. 

�    A més, el seu trasllat es tindria que fer amb el suport d'un restaurador i/o un 
arqueòleg per fer una adequada supervisió del trasllat i la nova ubicació dels elements a 
conservar. Així es podrà tenir constància directe de la no existència de desperfectes als 
elements que provocaria un posterior informe de restauració del monument i l'augment 
del cost del trasllat i nova ubicació. 

�    La metodologia a emprar o els medis per traslladar aquest BIC i la fita que 
l'acompanya tenen que ser gens agressius amb l'estructura i la matèria dels elements. Per 
que ja es té constància de unes afectacions a diverses parts de la creu per un trasllat 
indegut fet amb motiu de les obres de condicionament de la carretera. A més es troba, 
actualment, amb unes condicions inadequades ja que està apuntalada i els materials i 
procediments utilitzats al seu trasllat no foren adients. 

�    Finalment es té que dur a terme una restauració, per part d'un tècnic restaurador 
conservador adient, de les patologies ocorregudes en el seu primer i indegut trasllat del 
BIC. Es tindria que possibilitar la restauració in situ, però si el professional restaurador 
indica convenient el seu trasllat a un laboratori per la seva restauració es tindrà que dur 
a terme amb anterioritat de la col·locació a la seva nova ubicació. I a més, ell estarà 
present en el moment del trasllat i la nova ubicació o per supervisar tal l'actuació i 
certificar que no s'ha fet cap anomalia en el nou trasllat. 

  

II.- La creu de les Costes de Xorrigo està declarada Bé d'Interès Cultural amb la 
categoria de monument, d'acord amb el que disposen el Decret 571/1963, de 14 de 
març, sobre Protecció d'Escuts, Emblemes, Pedres Heràldiques, Rotllos de Justícia, 
Creus de Terme i Peces Similars d'Interès Artístic, la Disposició Addicional Segona de 
la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i la Disposició 
Addicional Primera de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears. 

III.- Amb data 8 de juliol de 2005 entrà al Departament del Territori un escrit remès pel 
Director Insular de Carreteres al Director Insular de Patrimoni Històric, mitjançant el 
qual el qual es demanava l'autorització preceptiva per procedir al desplaçament de la 
creu de terme situada a les costes de Xorrigo.  

IV.- Amb data 8 de juliol de 2005 el Conseller Executiu del Territori va remetre carta al 
President de l'Institut d'Estudis Baleàrics interessant que per part de l'esmentada 
institució s'emetés l'informe preceptiu per tal de continuar amb la tramitació de 
l'expedient de desplaçament de la Creu. 
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V.- Amb data 15 de juliol de 2005 va tenir entrada l'informe elaborat per l'arqueòleg 
Joan Carles Lladó Capó, nomenat pel control de les obres de desdoblament de la 
carretera de Palma-Manacor (C-715), amb el qual s'adjuntà el projecte d'intervenció que 
té com objecte el trasllat i canvi d'ubicació de la creu i de la fita a causa de les obres de 
desdoblament i reforma de la carretera PM 715 elaborat per l'entitat Xicaranda. El 
projecte presentat per l'empresa restauradora assenyalava, com a proposta d'intervenció: 

1.- Eliminació de totes les reposicions modernes de ciment, amb la finalitat de deixar la 
creu exempta de qualsevol material que no li correspongui. 

2.- Protegir la creu amb brides i bandes de subjecció, amb capacitat suficient par 
aguantar el pes de la mateixa. 

3.- Seccionar la peça, aprofitant el tall que se li va fer a la operació anterior. 

4.- Amb l'ajuda d'una grua-ploma, aixecar la creu, per desplaçar-la al nou lloc 
d'ubicació. 

5.- Simultàniament, es desplaçarà la base, al lloc a on anirà col·locada. 

6.- Prèviament al pas anterior, es tindrà fet un encofrat, al lloc definitiu de la ubicació, 
per a poder embotir aquesta part endins. Aquest encofrat ha de respectar una profunditat 
de 10 cm. Aproximadament, per no perdre suport original, i ha d'estar perfectament 
anivellat amb el sòl. 

7.- Muntatge "in situ" que consistirà en presentar la base dins de l'encofrat, introduint 
damunt la creu. Aquests dos elements aniran ensamblats amb una vareta d'acer 
inoxidable d'uns 25 cm. de llarg i 2 cm. de diàmetre que es fixaran amb una reïna 
epoxídica. 

8.- Reposició de juntes amb morter tradicional de calç, així com totes les mancances de 
material que hagin quedat a la vista, una vegada eliminat el ciment antic. 

Ni aquest projecte d'intervenció ni el "Informe" encara no han estat aprovats per la 
Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, atès que per 
part de l'Institut d'Estudis Baleàrics a data d'avui encara no s'ha emès l'informe 
preceptiu. 

VI.- El 20 de juliol de 2005 es procedí al trasllat de la Creu de les Costes de Xorrigo 
sense que dit trasllat fos autoritzat per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric (CIOTUPH) i sense seguir el procediment establert al 
Pla d'Actuació - d'acord amb l'explicació de l'informe de l'arqueòleg Juan Carles Lladó 
de 22 de juliol de 2005 - i es fracturà el fust i la creu en unes cinc parts de certa mesura i 
unes altres més petites. 

VII.- L'inspector del servei de Patrimoni Històric, Mariano de España Morell, lliurà 
visita a les esmentades obres i emeté un informe el dia 22 de juliol de 2005 on diu que 
la creu s'ha enderrocat i està sèriament danyada a causa d'haver estat desplaçada sense 
cap tipus de control. 

VIII.- Amb data 3 d'agost de 2005 va tenir entrada escrit remés per l'entitat Xiracanda 
mitjançant el qual  el representant de l'esmentada empresa exposà: 

Que a petición de la empresa constructora de la carretera de Manacor (Tramo Palma-
Algaida) emitimos un informe de intervención para proceder al traslado y reparación de 
los daños sufridos a causa de un anterior traslado, en la Creu de Terme de ses Costes de 
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Xorrigo, advirtiendo a la empresa que era preceptiva la solicitud de permiso al 
departamento de Patrimoni del Consell de Mallorca. 

 IX.- En base a l'abans expressat, i en ús de les seves atribucions, el conseller Executiu 
del Departament del Territori del Consell de Mallorca dictà, en data 27 de juliol de 
2005, resolució acordant la incoació d'expedient sancionador per aquests fets contra 
l'empresa adjudicatària de les obres, CARRETERA PALMA-MANACOR 
CONCESSIONÀRIA DEL CONSELL DE MALLORCA, SA, i el promotor d'aquestes, 
el DEPARTAMENT DE CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA. 

X.- Amb data 2 d'agost de 2005, per part de l'arqueòleg Sr. Joan Carles Lladó Capó es 
va presentar informe mitjançant el qual es posava en coneixement del Departament de 
Patrimoni que, per evitar robatoris o més danys sobre les restes de la creu, s'havia 
procedit al trasllat de les restes al taller de restauració de l'entitat Xiracanda. 

Per part de l'esmentada entitat, amb data 3 d'agost es va sol·licitar autorització per 
dipositar les restes a les  seves instal·lacions. 

Per part del cap de Secció d'Arqueologia i Etnologia de la Direcció Insular de Patrimoni 
Històric es va emetre informe favorable al dipòsit de les restes a les instal·lacions de 
l'entitat Xiracanda. Així mateix, l'esmentat cap de Secció recalca al seu informe que el 
dipòsit té caràcter provisional, a l'espera de l'aprovació, per part de la CIOTUPH, del 
nou projecte de restauració, així com de la ubicació definitiva del BIC. 

XI.- Amb data 5 de setembre de 2005 el cap de Servei de Planificació i Supervisió de la 
Direcció Insular de Carreteres va remetre a la Direcció Insular de Patrimoni Històric, 
informe elaborat per la entitat Xiracanda de Conservació i Restauració al qual es 
proposen les actuacions a prendre per a la restauració del BIC. 

Dit informe va ser aprovat per la CIOTUPH a la sessió celebrada el dia 22 de setembre 
de 2005. 

XII.- El 8 de maig de 2006 la Instructora de l'expedient dictà la proposta de resolució en 
la qual va qualificar els fets  constitutius de la infracció administrativa molt greu 
prevista a l'article 101.2 en relació amb els article 26 i 35 de la Llei 12/1998, i proposà 
contra CARRETERA PALMA-MANACOR CONCESSIONÀRIA DEL CONSELL DE 
MALLORCA, SA, i contra el DEPARTAMENT DE CARRETERES DEL CONSELL 
DE MALLORCA la sanció econòmica de 150.254¿ i, a més la obligació de reparar els 
danys causat al BIC. 

XIII.- Dins el termini legalment establert, la interessada, CARRETERA PALMA-
MANACOR CONCESSIONÀRIA DEL CONSELL DE MALLORCA, SA 
(PAMASA), ha presentat escrit d'al·legacions a la proposta de resolució. 

El promotor de les obres, DEPARTAMENT DE CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA, no ha presentat al·legacions. 

XIV.- El 8 de juny de 2006, la tècnica restauradora conservadora de la Direcció Insular 
de Patrimoni Històric ha realitzat una visita al taller de restauració i ha constatat que les 
restes de la Creu de Xorrigo romanen a les instal·lacions i que ja s'han començat les 
tasques de restauració. 

  

 FONAMENTS DE DRET   
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Primer.- Quant a normes de procediment, són d'aplicació el Decret 14/1994, de 10 de 
febrer, pel qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir per l'Administració de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears en l'exercici de la potestat sancionadora; la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú en general; la Llei 12/1998, de 21 de desembre de 
Patrimoni Històric de les Illes Balears, i el Decret 571/1963, de 14 de març, sobre 
Protecció d'Escuts, Emblemes, Pedres Heràldiques, Rotllos de Justícia, Creus de Terme 
i Peces Similars d'Interès Artístic i, subsidiàriament, la Llei 16/1985, del Patrimoni 
Històric Espanyol. 

Segon.- Quant a les al·legacions primera i segona, cal comentar que per a dur a terme el 
desplaçament, tant de la creu, com de la fita, l'article 35 de la LPHIB, assenyala és 
preceptiu comptar amb l'informe favorable del consell insular corresponent i d'una de 
les institucions consultives previstes a l'article 96 de la LPHIB.A data de la present 
resolució el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) encara no ha remés el seu informe. 

A més del motiu abans exposat, el qual per si mateix ja és definitiu quant a la il·legalitat 
del trasllat d'acord amb l'establert a l'article 35 de la LPHIB-, s'ha de tenir en compte 
que per al trasllat de la creu i de la fita no es varen observar les prescripcions 
contingudes a l'Informe i al Pla d'Actuació, tal i com va manifestar l'arqueòleg D. Joan 
Carles Lladó Capó al seu informe de data 22 de juliol de 2005. 

  

Tercer.- Quant a l'al·legació tercera, i com ja es va posar de manifest a la proposta de 
resolució, ha quedat acreditat, mitjançant els informes de l'arqueòleg i de l'inspector de 
la Direcció Insular de Patrimoni  que, malgrat l'existència de l'Informe i del Pla 
d'Actuació, l'empresa concessionària de les obres va traslladar els elements patrimonials 
sense seguir les pautes d'actuació contingudes en aquells. 

Si bé és cert que dels fets no es desprèn que a l'actuació de l'entitat concorrin notes de 
dol, és evident que l'actuació de l'entitat PAMASA va ser negligent pel fet de dur a 
terme el trasllat del BIC sense cap tipus de control arqueològic i sense observar les 
mesures contingudes a l'Informe i al Pla d'Actuació. 

La conducta de l'entitat PAMASA  és qualificable com a negligent i tenint en compte 
que els principis inspiradors de l'ordre penal són d'aplicació al dret administratiu 
sancionador, és responsable, per imprudència del dany sofert pel BIC. En aquest sentit 
hi ha la sentència de la Sala Primera del Tribunal Constitucional a la seva sentència 
246/1991, de 19 de desembre que diu: 

Al respecte, hem de recordar ara que si bé és cert que aquest Tribunal Constitucional ha 
declarat reiteradament que els principis inspiradors de l'ordre penal són d'aplicació, amb 
certs matisos, al Dret Administratiu Sancionador, donat que ambdós són manifestacions 
de l'ordenament punitiu de l'Estat STC 18/1987- no és menys cert que també hem 
al·ludit a la cautela amb la que és convenient operar quan de traslladar garanties 
constitucionals extretes del ordre penal al dret administratiu sancionador es tracta.  

Aquesta operació no es pot fer de manera automàtica, perquè l'aplicació de dites 
garanties al procediment administratiu només és possible en la mesura que resultin 
compatibles amb la seva naturalesa  STC 22/1990-. Concretament, sobre la culpa, 
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aquest Tribunal ha declarat que, en efecte, la Constitució Espanyola consagra sense 
dubte el principi de culpabilitat com a principi estructural bàsic del Dret penal y ha 
afegit que, no obstant, la consagració constitucional d'aquest principi no implica de cap 
manera que la Constitució hagi convertit en norma una determinada manera d'entendre'l 
STC 150/1991-.  

Aquest principi de culpabilitat regeix també en matèria d'infraccions administratives, ja 
que en la mesura en que la sanció de dita infracció és una de les manifestacions del ius 
puniendi de l'Estat resulta inadmissible al nostre ordenament un règim de responsabilitat 
objectiva o sense culpa ¿STC 76/1990-. Fins i tot aquest Tribunal ha qualificat de 
<correcte> el principi de la responsabilitat personal per fets propis ¿principi de 
personalitat de la pena o sanció (STC 219/1988). Tot això, no obstant, no impedeix que 
el nostre Dret administratiu admeti la responsabilitat directa de les persones jurídiques, 
reconeixent-les, així, capacitat infractora. Això no significa, en absolut, que per al cas 
de les infraccions administratives comeses per persones jurídiques s'hagi suprimit 
l'element subjectiu de la culpa, sinó simplement que aquell principi s'ha d'aplicar 
necessàriament de manera diferent a com es fa respecte a les persones físiques. Aquesta 
construcció diferent de la imputabilitat de l'autoria de la infracció a la persona jurídica 
neix de la pròpia naturalesa de ficció jurídica a la que responen aquests subjectes. 
Manca a ells l'element volitiu en sentit estricte, però no la capacitat d'infringir les 
normes a les que estan sotmesos. Capacitat d'infracció i, per tant, reprovabilitat directa 
que deriva del bé jurídic protegit per la norma que s'infringeix i la necessitat de que dita 
protecció sigui realment eficaç i pel risc que, en conseqüència, ha d'assumir la persona 
jurídica que està subjecta al compliment de dita norma. 

Referent a la manca de culpabilitat que al·lega l'entitat, és precisament aquesta la que ha 
d'acreditar l'absència dels elements cognoscitius i volitius, o que s'ha empleat la 
diligència que era exigible, tal i com va assenyalar la Secció 4ª de la Sala del 
Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem a la seva sentència de data 11 de juliol  
de 1997: 

Ara bé, encara que la culpabilitat de la conducta ha d'ésser també objecte de prova, ha 
de considerar-se, en ordre a l'assumpció de la corresponent càrrega, que ordinàriament 
els elements cognoscitius i volitius necessaris per apreciar aquella formen part de la 
conducta típica provada, i que la seva exclusió requereix que s'acrediti l'absència de dits 
elements, o a la seva vessant normativa, que s'ha empleat la diligència que era exigible 
per qui al·lega la seva inexistència; no basta, en suma, per a l'exculpació front a un 
comportament típicament antijurídic que resulti provat amb la invocació de l'absència 
de culpa. 

 Quart.- Quant a l'al·legació quarta, a la qual la interessada posa de manifest que està 
portant a terme les actuacions necessàries per a la restitució del bé al seu estat original, 
fet que ha estat demostrat mitjançant l'aportació de l'informe elaborat per l'entitat 
Xiracanda, i que va ésser aprovat per la CIOTUPH en la sessió de 22 de setembre de 
2005, cal comentar que: 

1.- Les actuacions dutes a terme per l'entitat restauradora Xicaranda a sol·licitud de 
PAMASA per a restaurar el BIC s'han tingut en compte a l'hora d'establir la sanció al 
seu grau més baix. 

2.- Segons prescriu l'article 107 de la LPHIB:  
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Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador seran 
compatibles amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada per ell 
mateix a l'estat originari, com també amb la indemnització pels danys i perjudicis 
causats al patrimoni històric de titularitat pública. 

Per això, davant aquesta infracció la sanció té un doble caire, per una part el pagament 
de la multa i per altre l'obligació de tornar el BIC al seu estat original. 

Quint.- Quant a l'al·legació quinta l'interessat manifesta que el dany és reparable i, per 
tant, no ens trobem davant la destrucció o demolició del BIC. L'article 101.2 estableix 
com a infracció molt greu la destrucció que produeixi danys irreparables en aquests 
tipus de béns. 

S'accepta aquesta al·legació atès l'inici de la reparació del BIC per part de l'entitat 
restauradora Xicaranda a sol·licitud de l'entitat PAMASA com queda acreditat a 
l'informe de la tècnica restauradora conservadora de la Direcció Insular de Patrimoni de 
8 de juny de 2006. Es qualifica la infracció com a GREU d'acord amb l'article 102.4 en 
relació amb els article 29.2 i 35 de la LPHIB. D'acord amb l'article 108.2 de la Llei de 
patrimoni les infraccions greus se sancionaran amb multes d'entre 60.101,22 € a 
150.253,03 €.   

Sisè.- Quant a les al·legacions sisena i setena, es reiteren les circumstàncies atenuants 
contemplades a l'article 106 de la LPHIB, raó per la qual s'imposa la sanció GREU en el 
seu GRAU MÉS BAIX. 

Es reconeix la col·laboració de l'entitat PAMASA quant a la tasca que té com a fi la 
restauració de la Creu de Xorrigo, i que aquesta tasca s'està executant com ha assenyalat 
la tècnica restauradora conservadora a l'informe tècnic de data 8 de juny de 2006 que 
consta a l'expedient. 

També es té en compte que amb el desplaçament i enderroc de la Creu l'entitat 
esmentada no ha obtingut un benefici econòmic, però la infracció comesa no es pot 
qualificar com a lleu com pretén la interessada, sinó com a una infracció tipificada a 
l'article 102.4 en relació amb el 35, ambdós de la LPHIB 

Per altra banda, la interessada al·lega al seu escrit que els danys o perjudicis causats 
desapareixeran una vegada es produeixi la restauració de la Creu, però s'ha de dir al 
respecte que l'art. 107 de la LPHIB diu que les responsabilitats administratives 
derivades del procediment sancionador seran compatibles amb l'exigència a l'infractor 
de reposar la situació alterada.  

Setè.- Respecte de l'al·legació octava, referida a l'aplicació prioritària de l'art. 108.1 de 
la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears cal assenyalar que la interessada no ha 
presentat cap valoració econòmica ni cap proposta de prova que condueixi a una 
valoració; s'ha limitat a assenyalar que el dany es pot quantificar. Per això, i en base als 
fets demostrats es manté l'aplicació de l'art. 108.2 tal i com es va proposar ja en el plec 
de càrrecs de data 28 de juliol de 2005. 

Per tant, és palès que el desplaçament de la creu situada al p.q. 15,6 de la carretera C-
715 es va realitzar sense l'autorització prèvia i preceptiva de la Comissió Insular 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca (CIOTUPH), tota 
vegada que l'esmentada Comissió, a data d'aquesta resolució, encara no ha aprovat el 
projecte de trasllat del Bé d'Interès Cultural (BIC) perquè no compta amb l'informe 
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preceptiu de l'Institut d'Estudis Baleàrics, d'acord amb el que estableix l'article 35 de la 
Llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears (LPHIB). Atès l'inici de la 
restauració del BIC es qualifica la infracció com a GREU d'acord amb l'article 102.4 en 
relació amb els article 29.2 i 35 de la LPHIB. 

En conseqüència, a la vista de la Proposta de Resolució formulada per la instructora 
d'aquest expedient sancionador, el 8 de maig de 2006; aquest Conseller Executiu del 
Departament del Territori, en ús de les competències previstes a l'article 110.2 de la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, l'article 31.2 e) 
del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca aprovat definitivament pel Ple de 8 de 
març de 2004 i la lletra b) del punt setè del Decret d'Organització del Consell de 
Mallorca de 17 de maig de 2004, i d'acord amb els articles 17 i 18 del Decret 14/1994, 
de 10 de febrer, eleva al Ple la següent proposta d'ACORD 

I.- Sancionar a la entitat CARRETERA PALMA MANACOR CONCESSIONÀRIA 
DEL CONSELL DE MALLORCA, SA i al DEPARTAMENT DE CARRETERES 
DEL CONSELL DE MALLORCA per la infracció administrativa GREU prevista a 
l'article 102.4 en relació amb articles 35 i 29.2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, 
de Patrimoni Històric de les Illes Balears consistent en haver-hi dut a terme una actuació 
sobre un BIC sense comptar amb la preceptiva autorització administrativa, amb una 
multa de SEIXANTA MIL CENT UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS 
(60.101,22€), de la que respondran solidàriament. 

II.- Advertir a l'entitat CARRETERA PALMA-MANACOR CONCESIONÀRIA DEL 
CONSELL DE MALLORCA, SA, i al DEPARTAMENT DE CARRETERES DEL 
CONSEL DE MALLORCA que d'acord amb els articles 28 i 107 de la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, i l'art. 18 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, hauran de procedir a la 
reposició del BIC al seu estat original d'acord amb el projecte de restauració aprovat per 
la CIOTUPH amb data 22 de setembre de 2005 , per la qual cosa disposen d'un termini 
d'un mes, comptador des del dia de la notificació de la resolució definitiva. 
L'incompliment d'aquest acord pot originar l'inici del corresponent expedient 
sancionador per infracció al patrimoni històric, així com també la imposició de multes 
coercitives fins el compliment de l'obligació. 

III.- Notificar aquesta resolució als interessats, CARRETERA PALMA MANACOR 
CONCESSIONÀRIA DEL CONSELL DE MALLORCA, SA, al DEPARTAMENT DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA i a l'Ajuntament d'Algaida." 
 
 La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup votarà a favor de l'expedient 
sancionador contra l'empresa PAMASA, concessionària de la carretera Palma-Manacor, 
i el Departament de Carreteres del Consell de Mallorca pel trasllat de la creu de Xorrigo 
que va ocasionar-li greus desperfectes. 
 
Diu que el Consell de Mallorca també està sancionat i que és un mal precedent que 
espera que no torni a succeir. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) està satisfet per la resolució de l'expedient, encara que recorda 
que un cop el mal ja està fet mai es repara del tot. 
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Lamenta la manca de sensibilitat de les obres públiques envers els BIC, recorda que 
també hi ha un expedient obert, a petició del PSM-EN, a l'Ajuntament de Palma per a la 
demolició d'un molí catalogat i que encara està pendent de resoldre a més de l'expedient 
de demolició del pont d'Antoni Maura. 
 
Considera que si la sanció la posa el Consell a ell mateix no té efecte i que per tant creu 
que hi hauria d'haver algun altre tipus de sanció interna pel conseller d'Obres Públiques 
o, el director insular de carreteres. 
 
A continuació demana aclarir els casos pendents de disciplina i que les obres civils 
respectin més el patrimoni. 
 
El Sr. Crespí (PSOE) diu que està d'acord en la sanció encara que el sancionador i el 
sancionat és el mateix i per tant considera que la multa tan sols representarà un canvi de 
partida dins la pròpia institució. Creu que la corporació hauria d'aplicar un altre tipus de 
sanció més concreta i que hi ha  mecanismes per fer-ho. 
 
Per altra banda, proposa destinar els doblers de la sanció a alguna actuació concreta que 
no estigui prevista i demana a l'equip de govern que proposi aquesta actuació al proper 
Ple. 
 
 
El Sr. Vicens (UM) creu que l'oposició no sap llegir i que tots ells demanen coses 
inviables. 
 
A continuació, comenta que el passat 20 de juny de 2005 es va aprovar el projecte per 
traslladar la creu de Xorrigo en condicions i que el 20 de juliol del mateix any l'empresa 
PAMASA va realitzar el trasllat de la creu ocasionant seriosos desperfectes, desprès 
d'aquest fet, es va fer una inspecció i es va decidir que era una sanció greu amb una 
multa de 60.000€. 
 
Diu a la Sra. Rosselló que aquesta sanció crea confiança, ja que s'han fet les passes 
correctament i s'ha penalitzat a l'infractor.  
 
Respon al Sr. Alorda que no s'ha mirat gaire la documentació, ja que aquesta recull que 
l'empresa concessionària serà la responsable principal de pagar els desperfectes i que en 
cas de no pagar, seria el Consell de Mallorca qui ho faria de manera subsidiària. 
 
La Sra. Rosselló creu que el Sr. Vicens no té la veritat absoluta i que hauria d'aprendre a 
escoltar. Reitera que la responsabilitat és del Consell de Mallorca ja que és qui ha 
contractat les obres. 
 
A continuació comenta que li preocupa que el Sr. Vicens trobi normal que les obres 
públiques  espanyin BIC, i  considera greu que el projecte per al trasllat de la creu no es 
complís, a més assenyala que se hauria d'haver sancionat algú més. 
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El Sr. Alorda contesta al Sr. Vicens que sí s'ha llegit la proposta i que aquesta diu que es 
sanciona a l'empresa PAMASA i al Departament de Carreteres del Consell de Mallorca 
per una infracció administrativa greu i que respondran solidàriament. 
 
També comenta que la proposta inicial de multa eren de 150.000€ i que ha quedat tan 
sols en 60.000€, per altra banda reitera que s'hauria d'aplicar algun altre tipus de sanció. 
 
El Sr. Crespí diu que no entén la intervenció del Sr. Vicens ja que ningú ha criticat el 
seu departament. 
 
Reitera els arguments del Sr. Alorda sobre el contingut de la proposta i afegeix que a 
més es comunica als afectats per la sanció la resolució, per tant queda clar que el 
Departament de Carreteres ha de respondre solidàriament.  
 
El Sr. Vicens està content que tots pensin que la feina del seu departament està ben feta 
i repeteix que el Departament de Carreteres inclou una clàusula en els contractes que 
estableix que l'empresa que comet una infracció l'ha de pagar. 
 
Per altra banda, diu al Sr. Crespí que el Ple no pot determinar el destí monetari de les 
infraccions sinó que van a un fons comú, encara que quedarà recollit a la propera Llei 
del paisatge del Parlament, ja que preveu uns cànons. 
 
Contesta a la Sra. Rosselló que sap escoltar i que s'ha incomplert un pla d'actuació del 
trasllat de la creu i per això s'ha decidit sancionar a l'empresa. 
 
A continuació, respon al Sr. Alorda que pagarà l'empresa PAMASA que és el 
responsable pecuniari i que aquesta legislatura s'han aplicat més sancions que a 
l'anterior. 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 10.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L'IMMOBLE CONEGUT COM LA CASA DE LA 
LLUNA, CARRER DE LA LLUNA, 50, SÓLLER.  

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

"A la vista que, mitjançant acord de data 20 de maig de 2005 la Comissió d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
l'expedient de declaració de bé  catalogat a favor de la Casa de la Lluna, carrer de la 
Lluna, 50, Sóller. 

A la vista que, mitjançant acord de data 5 de maig de 2005, la Comissió d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar 
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva 
declaració. 

Atès l'informe jurídic, de data 30 de maig, de la tècnica jurídica del Servei de Patrimoni 
Històric. 



 28

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

I.     Declarar com a Bé Catalogat l'immoble conegut com a Casa de la Lluna, carrer de 
la Lluna, 50, del terme municipal de Sóller, la descripció i la delimitació de la qual 
figura a l'informe tècnic de data 28 de març de 2006, 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 Sóller i al Govern 
de les Illes Balears." 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 11.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L'OBRA OISEAUX ET POISSONS DAN S UN 
PAYSAGE, DE JOAN MIRÓ.  

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

"A la vista que, mitjançant acord de data 27 d'octubre de 2005 la Comissió d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
l'expedient de declaració de bé  catalogat a favor de l'obra Oiseaux et poissons dans un 
paysage, de Joan Miró.  

A la vista que, mitjançant acord de data 7 d'abril 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 18 d'abril 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: 



 29

I.   "Declarar com a Bé Catalogat l'obra "Oiseaux et poissons dans un paysage", de Joan 
Miró, la descripció i la delimitació dels quals figuren a l'informe tècnic de data 27 de 
setembre de 2005, que s'adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

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

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

 
 S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 12.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE TRENTA-SIS DIBUIXOS I SET CERÀ MIQUES, 
DE JOAN MIRÓ. 

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

"A la vista que, mitjançant acord de data 27 d'octubre de 2005 la Comissió d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
l'expedient de declaració de bé  catalogat a favor de trenta-sis dibuixos i set ceràmiques, 
de Joan Miró.  

A la vista que, mitjançant acord de data 7 d'abril 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 11 d'abril de 2006, de la tècnica jurídica del Servei de 
Patrimoni Històric. 

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

I.   Declarar com a Bé Catalogat trenta-sis dibuixos i set ceràmiques, de Joan Miró, la 
descripció i la delimitació dels quals figuren a l'informe tècnic de data 27 de setembre 
de 2005, que s'adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

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

IV. Aquest acord s'ha de comunicar als interessats, a l'Ajuntament de Palma i al Govern 
de les Illes Balears." 
  
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 13.- CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL EN EL FIXACIÓ  DE LA 
PROFUNDITAT EDIFICABLE A L'ILLETA DEL CARRER TENIEN TE 
CAÑELLAS ALCOVER , DE EL MOLINAR, DEL PGOU DE PALMA  

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

"Atès l'expedient promogut per l'Ajuntament de Palma en relació a la correcció de 
l'error material detectat sobre la falta de fixació de la profunditat edificable al plànol K-
22, illeta del carrer Teniente Cañellas Alcover, de El Molinar respecte el pla general 
d'ordenació del municipi, de conformitat amb el dictamen de la Ponència Tècnica i la 
proposta de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric, en base al que disposa l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i de procediment administratiu comú, s'eleva al Ple del 
Consell Insular de Mallorca la següent proposta d'ACORD 

Atès l'expedient promogut per l'Ajuntament de Palma en relació a la correcció de l'error 
material detectat sobre la falta de fixació de la profunditat edificable al plànol K-22, 
illeta del carrer Teniente Cañellas Alcover, de El Molinar respecte el pla general 
d'ordenació del municipi, de conformitat amb el dictamen de la Ponència Tècnica i la 
proposta de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric, aquest Ple del Consell Insular de Mallorca, en base al que disposa l'article 
105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de 
procediment administratiu comú, acorda acceptar la correcció proposada de l'error 
material produït, i, en conseqüència procedir a la seva rectificació, havent-se de procedir 
a incorporar el nou  plànol K-22, respecte la profunditat edificable front al carrer Tinent 
Cañellas Alcover, el qual resulta ser inequívocament un vial públic, per tant la fondària 
edificable serà la mateixa que la de la resta de la illeta, tot procedint a la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. " 
  
S'aprova la proposta per vint-i-nou vots a favor ( PP, PSOE, UM, PSM-EN) i dues 
abstencions ( EU-Els Verds). 

 

PUNT 14.- CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL EN L'ADEQUACI Ó DELS 
LÍMITS DE L'EQUIPAMENT SGEC EQ0/SC-P 01-03-P (BIBLI OTECA 
PÚBLICA CAN SALAS), DEL PGOU DE PALMA. 

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

"Atès l'expedient promogut per l'Ajuntament de Palma en relació a la correcció de 
l'error material detectat sobre l'adequació dels límits de l'equipament SGEC EQ0C/SC-
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P, 01-03-P (Biblioteca Pública Can Salas) respecte el pla general d'ordenació del 
municipi, de conformitat amb el dictamen de la Ponència Tècnica d'Ordenació del 
Territori i Urbanisme i la proposta de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric, en sessió celebrada el dia 19 de maig de 2006, s'eleva 
al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d'ACORD 

«Atès l'expedient promogut per l'Ajuntament de Palma en relació a la correcció de 
l'error material detectat sobre l'adequació dels límits de l'equipament SGEC EQ0C/SC-
P, 01-03-P (Biblioteca Pública Can Salas) respecte el pla general d'ordenació del 
municipi, de conformitat amb el dictamen de la Ponència Tècnica d'Ordenació del 
Territori i Urbanisme, aquesta Comissió, en base al que disposa l'article 105.2 de la Llei 
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment 
administratiu comú, acorda elevar al Plenari del Consell de Mallorca acceptar la 
correcció proposada de l'error material produït, i, en conseqüència procedir a la seva 
rectificació, quedant rectificada la fitxa de sistemes corresponent a EQ0C/SC-P, 01-03-
P (Biblioteca Pública Can Salas), pel que fa als seu límits, i el plànol número 11 de la 
sèrie D.02 escala 1/500, tot procedint a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears.»" 
  
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 15.- MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA QUALIFI CACIÓ 
URBANÍSTICA D'UNS TERRENYS ANTERIORMENT UBICATS A L 'ARE 
80/02 AEROPORT, AMB LA ZONIFICACIÓ S6B SERVEIS- TER CIARI, DEL 
PGOU DE PALMA. 

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

"Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual del pla general d'ordenació del 
municipi de Palma relativa a la requalificació urbanística d'uns terrenys actualment 
qualificats com SSGG Aeroport ARE/80-02 per una altra de serveis Terciari S6b, i 
d'acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica i la proposta d'acord de la Comissió 
Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, i considerant així 
mateix que la modificació proposada es pot informar favorablement en el tràmit previst 
a la disposició addicional tercera de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'Ordenació 
Territorial, atès que es tracta d'un supòsit inclòs a l'apartat f) del seu punt 2, s'eleva al 
Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d'ACORD 

Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual del pla general d'ordenació del 
municipi de Palma relativa a la requalificació urbanística d'uns terrenys actualment 
qualificats com SSGG Aeroport ARE/80-02 per una altra de serveis Terciari S6b, i 
d'acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica i la proposta d'acord de la Comissió 
Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, i considerant així 
mateix que la modificació proposada es pot informar favorablement en el tràmit previst 
a la disposició addicional tercera de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'Ordenació 
Territorial, atès que es tracta d'un supòsit inclòs a l'apartat f) del seu punt 2, aquest Ple 
del Consell Insular de Mallorca, en el tràmit previst a l'article 132.3 del Reial Decret 
2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, acorda aprovar 
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definitivament  l'expressada modificació puntual, tot subjectant-la a les següents 
prescripcions: 

1). A les condicions de l'edificació de la Norma S6b, i tot seguit a la norma NBE-CA/88 
s'afegeix: "tenint en compte que els terrenys es troben dins les corbes isòfones Leq 65-
70 dB(A), delimitades en el Pla Director de l'Aeroport i al PTM." 

2) A les condicions d'ús de la norma S6b s'afegeix: s'exclouen els usos dotacionals 
docent, sanitari i assistencial, així com l'ús terciari turístic. 

3). Tota activitat que es faci en el domini del Camí de Son Fangós, haurà de ser 
autoritzada per la Direcció insular de Carreteres, la connexió dels vials públics amb la 
PMV-601-2 haurà de ser resolta amb un projecte viari degudament autoritzat per 
aquesta direcció insular, visat i signat per tècnic competent" 
  
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que aquest edifici, construït en sòl rústic,  
abans estava inclòs en el Pla director de l'Aeroport de Palma i que el seu ús era per 
activitats aeroportuàries. Sembla que ara es vol destinar a oficines i que la zona està 
molt ben comunicada amb distintes àrees de serveis properes a l'aeroport i que per això 
es vol modificar la qualificació urbanística per tal d'aconseguir un gran rendiment 
econòmic i que l'Ajuntament de Palma hi està d'acord. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) no entén perquè aquest edifici primer estava inclòs en el Pla 
director i ara es vol treure defora. Comenta que la gestió de l'aeroport s'hauria de fer des 
les institucions de les illes. 
 
El Sr. Vicens (UM) assenyala que el Consell de Mallorca només fa el control de la 
legalitat i que la modificació del PGOU de Palma s'adapta a la llei i els tècnics han votat 
a favor, que és una decisió municipal i a més està previst en el PTM. 
 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PP, UM), cinc vots en contra (PSM-EN, 
EU-Els Verds) i set abstencions (PSOE).  

 

INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA   

 

PUNT 16.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT  DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA I L'AJUNTAM ENT DE 
PALMA PER A LA REFORMA DEL CASAL SOCIAL DE SON FERR IOL PER 
TAL DE DESTINAR-LO A ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS DE 
L'INTERÈS D'AMBDUES INSTITUCIONS  

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

"Vist l'informe emès per la tècnica de l'Area de Promoció Sociocultural de l'Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca de 15 de juny de 2006 en què hi consten els 
antecedents següents: 

El Ple del Consell en sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2003 va aprovar 
definitivament la constitució de l'organisme autònom de caràcter administratiu ¿Institut 
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de Serveis Socials i Esportius de Mallorca¿, l'objecte fonamental del qual és l'exercici, 
de forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al 
Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i esports. 

Entre aquestes competències hi figuren les atribuïdes per la Llei 9/1997, d'acció social, 
la Llei 12/1993, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis 
socials i d'assistència social, i la Llei 14/2001, d'atribucions de competències als 
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social. 

D'acord amb l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. Entre les 
matèries en les quals el municipi ha d'exercir en tot cas competències, hi figura la 
prestació de serveis socials i de promoció i reinserció social, així com les activitats o 
instal·lacions culturals i esportives. 

L'Ajuntament de Palma és propietari dels terrenys ubicats a la cantonada del carrer de 
Sant Joan de la Creu amb el carrer Maria Anna Bonafe, al barri conegut com a Son 
Ferriol, degudament inventariat en el registre municipal de béns de la Corporació, en els 
quals s'està construint un casal de barri destinat a usos de centre sociocultural. Aquest 
immoble s'integra en un conjunt d'instal·lacions socioculturals en relació a les quals 
l'Ajuntament ha fet un considerable esforç per tal de la seva millora i manteniment. 

Aquestes instal·lacions constitueixen un marc idoni i d'immillorables condicions per al 
desenvolupament d'activitats pròpies de les diferents àrees de l'Institut (Serveis Socials, 
Recursos Assistencials, Igualtat d'Oportunitats, Promoció Sociocultural), tals com: 

-         Trobades d'associacions de persones majors, veïns i dones. 

-         Trobades de col·lectius (discapacitats, família, infància, joventut, etc.), entre els 
quals l'Institut promou tot un seguit de iniciatives per tal de potenciar la igualtat 
d'oportunitats. 

-         Cursos de memòria. 

-         Esports. 

Tot això d'acord amb les condicions que figuren en el conveni que s'incorpora com a 
annex a la present proposta. 

La despesa imputada a la segona i successives anualitats és superior als percentatges 
prevists a l'article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 
el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. Atès que l'objecte del conveni és 
que l'Institut pugui gaudir d'un important espai on desenvolupar part de les atribucions 
que li són pròpies, resultaria antieconòmic fer-ho per menys anualitats.  

Per tot això, es proposa la signatura del conveni de col·laboració entre l'Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca i l'Ajuntament de Palma per a la reforma del 
casal social de Son Ferriol per tal de destinar-lo a activitats socioculturals de l'interès 
d'ambdues institucions. 

Vists l'informe jurídic i de fiscalització. 

PROPOSTA D'ACORD 
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1r. Ampliar, de conformitat amb l'apartat 5 de l'article 174 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, el nombre d'anualitats i els percentatges que estableix aquest article, atès 
l'objecte del conveni.   

2n. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca i l'Ajuntament de Palma per a la reforma del casal social de son Ferriol per tal 
de destinar-lo a activitats socio-culturals de l'interès d'ambdues institucions. 

3r. Autoritzar i disposar una despesa per un import total de SIS-CENTS CINQUANTA-
TRES MIL EUROS (653.000 euros) d'acord amb la distribució següent per anualitats i 
amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui en el pressupost de despeses de 
cada any.   

-   Exercici 2006: 5.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 
30.31359.76201. 

-   Exercici 2007: 54.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui. 

-   Exercici 2008: 56.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui. 

-   Exercici 2009: 59.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui.  

-   Exercici 2010: 61.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui. 

-   Exercici 2011: 64.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui. 

-   Exercici 2012: 66.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui.  

-   Exercici 2013: 69.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui. 

-   Exercici 2014: 70.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui. 

-   Exercici 2015: 73.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui. 

-   Exercici 2016: 76.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui." 
  
El Sr. Serra (PP) explica que aquest conveni entre l'ISSEM i l'Ajuntament de Palma 
servirà per reformar el casal de Son Ferriol i per millorar la xarxa d'activitats per a gent 
gran que dur a terme l'Institut. Recorda que en aquest indret no tenien local per a fer 
activitats i les feien al carrer, és per això que considera molt important aquest conveni 
per tal de poder dur a terme activitats per prevenir problemes socials i de salut. 
 
La Sra. Canyelles (PSM-EN) assenyala que ja fa molts d'anys que s'havia demanat 
aquest casal i que fa molt de temps que posaren la primera pedra, espera que aquesta 
obra es dugui a terme i que abans d'eleccions es pugui inaugurar. 
 
El Sr. Serra diu que està d'acord amb les paraules de la Sra. Canyelles i que es farà la 
inversió gràcies a l'Ajuntament de Palma i l'ISSEM i recorda que a les anteriors 
legislatures no s'havia fet res. 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 17.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT  DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA I L'AJUNTAM ENT DE 
SINEU PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI SA QUARTE RA PER TAL 
DE DESTINAR-LO A ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS DE L'IN TERÈS 
D'AMBDUES INSTITUCIONS  

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

"Vist l'informe emès per la tècnica de l'Area de Promoció Sociocultural de l'Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca de 5 de juny de 2006 en què hi consten els 
antecedents següents: 

"El Ple del Consell en sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2003 va aprovar 
definitivament la constitució de l'organisme autònom de caràcter administratiu "Institut 
de Serveis Socials i Esportius de Mallorca", l'objecte fonamental del qual és l'exercici, 
de forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al 
Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i esports. 

Entre aquestes competències hi figuren les atribuïdes per la Llei 9/1997, d'acció social, 
la Llei 12/1993, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis 
socials i d'assistència social, i la Llei 14/2001, d'atribucions de competències als 
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social. 

D'acord amb l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. Entre les 
matèries en les quals el municipi ha d'exercir en tot cas competències, hi figura la 
prestació de serveis socials i de promoció i reinserció social, així com les activitats o 
instal·lacions culturals i esportives. 

L'Ajuntament de Sineu és propietari de l'edifici ubicat a la plaça Es Fossar, núm. 26, 
degudament inventeriat en el registre municipal de béns de la Corporació, utilitzat 
actualment com a magatzem per a la Brigada d'Obres. 

L'Ajuntament de Sineu ha projectat en aquest edifici unes obres de reforma per tal que 
incorpori els usos de centre sociocultural i per a persones majors, entre d'altres. Aquest 
immoble s'integra en un conjunt d'instal·lacions sociosanitàries en relació a les quals 
l'Ajuntament ha fet un considerable esforç per tal de la seva millora i manteniment. 

Aquestes instal·lacions constitueixen un marc idoni i d'immillorables condicions per al 
desenvolupament d'activitats pròpies de les diferents àrees de l'Institut (Serveis Socials, 
Recursos Assistencials, Igualtat d'Oportunitats, Promoció Sociocultural), tals com: 

-         Trobades d'associacions de persones majors, veïns i dones. 

-         Trobades de col·lectius (discapacitats, família, infància, joventut, etc.), entre els 
quals l'Institut promou tot un seguit de iniciatives per tal de potenciar la igualtat 
d'oportunitats. 

-         Cursos de memòria. 

-         Esports. 
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Tot això d'acord amb les condicions que figuren en el conveni que s'incorpora com a 
annex a la present proposta. 

La despesa imputada a la segona i successives anualitats és superior als percentatges 
prevists a l'article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 
el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. Atès que l'objecte del conveni és 
que l'Institut pugui gaudir d'un important espai on desenvolupar part de les atribucions 
que li són pròpies, resultaria antieconòmic fer-ho per menys anualitats.  

Per tot això, es proposa la signatura del conveni de col·laboració entre l'Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca i l'Ajuntament de Sineu per a la rehabilitació de 
l'edifici Sa Quartera per tal de destinar-lo a activitats socioculturals de l'interès 
d'ambdues institucions." 

Vists l'informe jurídic i de fiscalització. 

PROPOSTA D'ACORD 

1r. Ampliar, de conformitat amb l'apartat 5 de l'article 174 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, el nombre d'anualitats i els percentatges que estableix aquest article, atès 
l'objecte del conveni.   

2r. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'institut de serveis socials i esportius de 
mallorca i l'ajuntament de sineu per a la rehabilitació de l'edifici sa quartera per tal de 
destinar-lo a activitats socio-culturals de l'interès d'ambdues institucions 

3er. Autoritzar i disposar una despesa per un import total de DOS-CENTS 
CINQUANTA MIL EUROS (250.000 euros) d'acord amb la distribució següent per 
anualitats i amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui en el pressupost de 
despeses de cada any.   

-   Exercici 2006: 5.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 
30.31359.76201. 

-   Exercici 2007: 23.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui. 

-   Exercici 2008: 24.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui. 

-   Exercici 2009: 25.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui.  

-   Exercici 2010: 26.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui. 

-   Exercici 2011: 27.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui. 

-   Exercici 2012: 28.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui.  

-   Exercici 2013: 29.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui. 

-   Exercici 2014: 31.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui. 

-   Exercici 2015: 32.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui." 

 
El Sr. Serra (PP) comenta que aquest conveni es fa en el mateix sentit que l'anterior, és a 
dir, per millorar els serveis a la gent gran i prevenir problemes de salut. 
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En aquest cas es construirà en nou local a l'antic magatzem de l'Ajuntament de Sineu, ja 
que en aquest poble no en té local per a la tercera edat. 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 18.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT  DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA I L'AJUNTAM ENT DE 
MANACOR PER A LA CESSIÓ TEMPORAL DE L'ÚS DE PART DE  
L'EDIFICI DE TITULARITAT MUNICIPAL COM A SEU DE L'I NSTITUT  

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

"Vist l'informe emès pel coordinador de programes de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca 22 de maig de 2006 en què hi consten els antecedents següents: 

El Ple del Consell en sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2003 va aprovar 
definitivament la constitució de l'organisme autònom de caràcter administratiu l'Institut 
de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, l'objecte fonamental del qual és l'exercici, de 
forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al 
Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i esports. 

Entre aquestes competències hi figuren les atribuïdes per la Llei 8/1997, de 18 de 
desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, 
acolliment i adopció de menors; la Llei 9/1997, d'11 de febrer, d'acció social; la Llei 
12/1993, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i 
d'assistència social; la Llei 6/1994, 13 desembre, d'atribució de competència als consells 
insulars de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, 
dipòsit legal de llibres i esports, i la Llei 14/2001, d'atribucions de competències als 
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social. 

D'acord amb la disposició addicional segona dels seus estatuts (BOIB núm. 133, de 23-
09-2003), l'Institut es subrogarà a partir del dia 1 de gener de 2004 en tots els drets i 
obligacions del Consell relatius als serveis i competències atribuïts a l'esmentat Institut. 
Això va fer que, entre d'altres, l'Institut es subrogués en el contracte de lloguer d'un 
immoble ubicat en el terme municipal de Manacor destinat a la seu del centre comarcal 
de serveis socials. 

Juntament amb l'exercici de les atribucions que li són pròpies, l'Institut ha començat un 
procés d'apropament de l'administració als ciutadans, perquè puguin tenir un accés més 
ràpid i àgil a les prestacions que ofereix la institució des de les diferents àrees en què 
aquest s'estructura. Aquest procés de descentralització pretén potenciar els serveis 
socials que s'ofereixen en els centres comarcals actualment existents. La creació i la 
implantació d'unitats d'atenció al ciutadà de l'Institut s'emmarca dins un projecte més 
ampli de modernització i millora de la qualitat dels serveis públics, el qual té per 
objectiu fonamental la millora dels serveis que es presten als ciutadans. 

L'objectiu general és donar resposta a les demandes d'informació, de registre de 
documents, i de tramitació d'alguns procediments administratius que realitzen els 
ciutadans de Mallorca a les dependències de l'Institut (Inca, Manacor i Palma). 

Els objectius específics són: 
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- Millorar la relació de la institució amb els ciutadans de Mallorca. 

- Aproximar els serveis que presta l'Institut als ciutadans mitjançant la descentralització  
geogràfica. 

- Reduir el temps d'espera per obtenir informació. 

- Simplificar i facilitar els tràmits administratius. 

- Augmentar la presència de l'Institut en els municipis de Mallorca. 

- Conèixer les necessitats i les demandes de serveis dels usuaris de l'Institut. 

L'Ajuntament de Manacor és titular de l'immoble ubicat al carrer Lepant, núm. 1 de 
Manacor, el qual està format per tres finques (que constitueixen la parcel·la cadastral 
núm. 7502001ED1870S0001W). Per resolució de 24 de març de 1995, la Gerència 
d'Infraestructura de la Defensa 1995 revertí la propietat militar anomenada "centre de 
reproducció equina núm. 9" a l'Ajuntament de Manacor, en haver cessat l'ús per a la 
qual fou cedida. L'immoble fou transferit a l'Ajuntament de Manacor, que va acceptar la 
reversió per acord del Ple de 2 de maig de 1995, elevat a escriptura pública de data 2 
d'octubre de 1995 davant el notari Sr. Gabriel Celià Gual, núm. de protocol 2205. La 
configuració jurídica d'aquest immoble està pendent de l'atorgament de la corresponent 
escriptura pública d'agrupació. També està pendent d'inscripció a l'inventari de béns i 
drets de l'Ajuntament la reversió a favor de l'Ajuntament de Manacor. 

Aquest edifici està format per tres finques registrals (12674,16581 i 12424), la suma de 
les quals té una superfície, segons recent amidament realitzat pel topògraf municipal Sr. 
Bartomeu Font, de 1.674m2. 

L'Ajuntament de Manacor ha projectat en aquest immoble obres de demolició i de 
construcció d'un nou edifici per destinar-lo al servei públic d'assistència social a la 
tercera edat i a delegació de l'Institut. El pressupost d'aquestes obres s'ha fixat en un 
total de 2.452.507,85 euros. 

Aquestes instal·lacions constitueixen un marc idoni i d'immillorables condicions per al 
desenvolupament d'activitats pròpies de les diferents àrees de l'Institut que s'han descrit 
a l'antecedent primer, tot això d'acord amb les condicions que figuren en el conveni que 
s'incorpora com a annex a la present proposta. 

La despesa imputada a la segona i successives anualitats és superior als percentatges 
prevists a l'article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 
el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. Atès que l'objecte del conveni és 
que l'Institut pugui gaudir d'un important espai on desenvolupar part de les atribucions 
que li són pròpies, resultaria antieconòmic fer-ho per menys anualitats. 

Vists l'informe jurídic i de fiscalització. 

Es proposa al Ple que adopti l'acord següent: 

PROPOSTA D'ACORD 

1r. Ampliar, de conformitat amb l'apartat 5 de l'article 174 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, el nombre d'anualitats i els percentatges que estableix aquest article, atès 
l'objecte del conveni.   
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2n. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca i l'Ajuntament de Manacor per a la cessió temporal de l'ús de part de l'edifici 
de titularitat municipal com a seu de l'Institut.  

3r. Autoritzar i disposar una despesa per un import total de TRES MILIONS CINC-
CENTS CINQUANTA-VUIT MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS 
QUARANTA-DOS CÈNTIMS (3.558.268,42 euros) d'acord amb la distribució següent 
per anualitats i amb càrrec a la partida pressupostària que correspongui en el pressupost 
de despeses de cada any.   

- Exercici 2006: 5.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 30.31359.76201. 

- Exercici 2007: 132.743,79 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui. 

- Exercici 2008: 137.574,40 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui. 

- Exercici 2009: 142.586,16 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui.  

- Exercici 2010: 147.785,85 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui. 

- Exercici 2011: 153.180,54 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui. 

- Exercici 2012: 158.777,52 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui.  

- Exercici 2013: 164.584,40 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui. 

- Exercici 2014: 170.609,03 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui. 

- Exercici 2015: 176.859,58 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui. 

- Exercici 2016: 183.344,53 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui. 

- Exercici 2017: 190.072,66 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui. 

- Exercici 2018: 197.053,10 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui. 

- Exercici 2019: 204.295,31 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui. 

- Exercici 2020: 211.809,10 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui. 

- Exercici 2021: 219.604,66 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui.  
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- Exercici 2022: 227.692,55 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui.  

- Exercici 2023: 236.083,73 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui.  

- Exercici 2024: 244.789,59 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui.  

- Exercici 2025: 253.821,91 euros, amb càrrec a la partida pressupostària que 
correspongui.  

 
El Sr. Serra (PP) assenyala que aquest conveni servirà per descentralitzar els serveis, la 
qual cosa, a més és un compromís que va adquirir el PP i que proporciona una millor 
qualitat del servei i permet atendre abans els casos d'urgència. 
 
A continuació, recorda que a Inca ja tenen un nou centre a l'avinguda General Luque i 
que el de Manacor servirà per atendre tot el col·lectiu de serveis socials i implicarà un 
augment del professionals a la comarca. 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

MOCIONS  

 

PUNT 19.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-ENTESA 
NACIONALISTA SOBRE POLLENTIA.   

Es dóna compte de la següent moció:  

 

" Al ple d'abril de 2005 es va aprovar, per unanimitat, una moció per tal que les 
nombroses les peces que es troben fora de Mallorca i que per la seva singularitat i vàlua, 
com pel fet de ser de titularitat pública, s'escau plantejar-ne el retorn a l'illa, com ara els 
bous de Costitx o les armes del rei en Jaume. 

  

Igualment algunes interessants peces de bronze que provenen del jaciment arqueològic 
de Pollentia es troben avui en el Museu Arqueològic Nacional: un magnífic cap de 
cavall, un extraordinari Estandart, tres lars, dos Mercuris i un Esculapi. 

 

 L'any 2000, el Consell de Mallorca, juntament amb l'ajuntament d'Alcúdia i el Govern 
de les Illes Balears, va constituir el Consorci de Pollentia, el qual promou un nou museu 
devora el jaciment. El Ministeri de Cultura no ha decidit la seva participació en el 
Consorci i la inversió en el nou museu, tot i ser propietari de bona part dels terrenys del 
jaciment.  
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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 el Ministeri de Cultura a involucrar-se en el Consorci Pollentia i 
comprometre la seva participació en la inversió d¿un nou museu específic sobre 
Pollentia. 

 Segon.- Instar el Ministeri de Cultura i el Museu Arqueològic Nacional que dipositin 
les peces de bronze provinents del jaciment de Pollentia en el nou museu al municipi 
d'Alcúdia. Mentrestant, les peces seran lliurades al Museu de Mallorca. " 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) recorda que l'abril del 2005 es va aprovar per unanimitat una 
moció que demanava la tornada dels Bous de Costitx a Mallorca i comenta que la moció 
d'avui està en la mateixa línia però referent el jaciment de Pollentia propietat del 
Ministeri de Cultura. Recorda que el Consorci Pollentia està format per l'Ajuntament 
d'Alcúdia, el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears i demana involucrar al 
Ministeri en aquest consorci. 
 
Per altra banda recorda que hi va haver una proposta al Congrés de Diputats per 
recuperar les peces de bronze de Pollentia i els diputats del PP i PSOE varen votar, 
malauradament, en contra. 
 
Creu que el Govern central s'equivoca quan diu que les peces han de quedar a Madrid 
perquè són de l'Estat, i proposa que es conservi la titularitat de l'Estat però que estiguin 
dipositades al Museu de Mallorca. 
 
A continuació demana a la Sra. Mulet si ja s'ha creat el comitè d'experts per valorar les 
peces patrimonials que es troben fora de l'illa. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) assenyala que està d'acord en els arguments del Sr. 
Alorda i que per tant votarà a favor dels dos punts de la moció. 
 
Pensa que les peces de bronze han de tornar a Pollentia i que li preocupa que els 
ciutadans de la nostra illa no les coneguin. 
 
Per altra banda no entén perquè el PP i PSOE no varen donar suport a la proposta a 
Madrid i recorda que la Llei de patrimoni estableix que s'ha de reclamar el patrimoni 
que es troba fora de les Illes. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) comenta que el Consorci es va crear a l'any 2000 i que de 
moment el Ministeri de Cultura no està implicat, però reconeix que en aquest moments 
es troben en negociacions i sembla ser que fins i tot s'està cercant un lloc més adient pel 
nou museu. 
 
Anuncia que el seu Grup donarà suport a la proposta, encara que vol que consti en acta 
que no considera adequat reclamar les peces sense tenir el nou museu. 
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El Sr. Veramendi (PP) assenyala que en aquest moments el Govern balear està 
reestructurant el museu de Pollentia i que les obres estaran acabades a finals de juliol, 
creu molt positiu que el Govern central s'involucri en aquest projecte, per això està 
d'acord amb la moció i votarà a favor. Comenta que el Govern balear ja havia demanat 
en diverses ocasions que el Ministeri s'involucrés amb el Consorci però fins ara no s'ha 
obtingut resultats. 
 
Pel que fa al segon punt de la moció creu que el Museu d'Arqueologia Nacional du a 
terme una gran tasca tècnica i reconeix que les peces de bronze de Pollentia haurien de 
venir a Mallorca. 
 
El Sr. Vicens (UM) també està d'acord amb la moció i demana al Sr. Alorda, si li 
sembla bé, reclamar també les troballes de la Cala Sant Vicenç (un casc, monedes, un 
motlle per fer joies, ...) ja que són de la mateixa zona i de la mateixa època. 
 
A més anuncia que tenen converses amb el Ministeri de Cultura i que s'estan cercant 
terrenys pel nou museu. 
 
El Sr. Alorda està content pel suport que ha obtingut de tots els grups, creu que la 
Ministra de Cultura, Sra. Calvo, té interès amb el projecte i que s'hauria d'aclarir quan 
abans millor. 
 
Pensa que és interessant que els conselleres del PP i PSOE estiguin d'acord amb la 
recuperació de les peces de bronze i confia en què els tècnics aclareixin el lloc i facin un 
bon projecte. 
 
Contesta al Sr. Vicens que està sorprès que vulgui incloure les troballes de la cala Sant 
Vicenç dins aquesta moció, pensa que seria millor només demanar les de Pollentia, 
encara que si insisteix les incorporarà. 
 
El Sr. Alemany diu que confia en el Govern central i en el president del Consorci que és 
el batle d'Alcúdia. 
 
El Sr. Veramendi demana que el Ministeri de Cultura aclareixi ràpidament la ubicació 
del nou museu per tal d'aconseguir les inversions necessàries. 
 
El Sr. Vicens insisteix en l'esmena i demana que en el segon punt de la moció després 
de "...jaciments de Pollentia..." afegeixi "i els de la Cala de Sant Vicenç...". 
 
El Sr. Alorda accepta l'esmena i per tant es vota conjuntament. 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 20.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE 
MOCIÓ SOBRE ANULACIÓ DEL DECRET DE TRILINGÜISME.   
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Es dóna compte de la següent moció:  

 

"El Govern de les Illes Balears ha publicat el Decret 52/2006, de 16 de juny, sobre 
mesures per a fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres dels alumnes 
dels centres no universitaris de les Illes Balears sostinguts amb fons públics. 

Aquest decret introdueix de forma voluntària la possibilitat de que els centres educatius 
d'educació infantil i primària imparteixin fins a un terç del currículum escolar en una 
llengua estrangera, inclòs la matèria de la pròpia llengua estrangera. Així mateix preveu 
la creació de seccions europees als centres d'educació secundària. 

Si bé és plausible tot allò que es pugui fer per fomentar l'aprenentatge de llengües als 
alumnes de les nostres illes i augmentar la seva capacitat comunicativa, la manera com 
es preveu que es dugui a terme aquest projecte és del tot inadequada pels següents 
motius: 

1.- No s'han fet estudis sobre les conseqüències que aquesta mesura pot comportar ni 
s'han tengut en compte les opinions dels experts en la matèria. 

2.- No es disposa de dades sobre el coneixement dels idiomes que té el professorat i per 
tant es desconeix la capacitat que tenen els centres per acollir-se al projecte. De fet serà 
difícil que, si no s'adopten mesures no contemplades al decret, pugui implantar-se a la 
majoria de centres de les nostres illes. 

3.- Essent una mesura graciable per part de l'administració educativa, i condicionada 
també als recursos disponibles als centres, deixa exclosos a aquells que per un motiu o 
un altre no puguin acollir-s'hi i per tant és una mesura discriminatòria per a l'alumnat. 

4.- Redueix de manera substancial l'ús vehicular tant de la llengua castellana com 
catalana, ignorant que els objectius de coneixement i d'ús dels idiomes oficials 
presenten un nivell de qualitat, que no s'han assolit de manera satisfactòria com 
indiquen els estudis de la pròpia Conselleria. 

5.- Introdueix un nou element de dificultat als alumnes en les matèries que siguin 
seleccionades per esser impartides en la llengua estrangera. Aquesta dificultat, afegida a 
un alumnat que té la taxa d'idoneïtat -és a dir, que no ha repetit cap curs al llarg de 
l'educació primària- més baixa de les 17 comunitats autònomes i un 8% inferior a la 
mitjana nacional, pot tenir conseqüències molt greus. 

6.- El decret, al introduir la possibilitat d'un horari idèntic per a les tres llengües, no té 
en compte el fet que des del punt de vista legal, els objectius i les capacitats per 
desenvolupar en una llengua estrangera no són idèntics que els de les llengües oficials. 

7.- El tractament que dona el decret a la idoneïtat del professorat per impartir les 
disciplines en una llengua estrangera és confús i arbitrari. 

8.- A la comissió de selecció prevista no hi participen tècnics idonis.  

Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel seu 
debat al proper Ple de la institució la següent moció: 

1. El Consell de Mallorca insta el Govern de los Illes Balears a deixar sense efecte el 
Decret 52/2006, de 16 de juny, sobre mesures per a fomentar la competència lingüística 
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en llengües estrangeres dels alumnes dels centres no universitaris de les Illes Balears 
sostinguts amb fons públics. 

2. El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a crear una comissió 
d'estudi amb participació d'experts de la Universitat de les Illes Balears i dels centres 
educatius de les Illes Balears per a l'elaboració d'un estudi sobre la viabilitat i 
característiques que permetin la introducció d'una llengua vehicular diferent de les 
oficials als centres educatius de les Illes Balears." 

 
El Sr. Crespí (PSOE) comença la seva intervenció i assenyala que la millora de la 
llengua estrangera és molt lloable però que l'aplicació del decret de trilingüisme pot 
tenir efectes negatius pel sistema educatiu. 
 
En primer lloc creu que el decret, de moment, és voluntari i que no recull gaire 
instruments per poder complir els requisits i que crida l'atenció que no s'estableixin 
mesures pel conjunt dels centres escolars per a la seva aplicació, per això tan sols el 
podran aplicar a un número reduït de centres. 
 
En segon lloc recorda que aquesta comunitat autònoma té dues llengües oficials i que el 
català no fa tant que es va començar a implantar i ara ja està equiparat al 100% a la 
llengua castellà dins l'àmbit educatiu. Insisteix en què la tercera llengua vehicular que es 
vol inserir no és la pròpia i que per tant la dificultat d'aprenentatge d'altres matèries es 
veurà incrementada per l'aprenentatge en una llengua estrangera. A més comenta que 
dins el col·lectiu de l'educació no hi ha estudis d'experiència contrastada que avalin 
aquesta proposta educativa. 
 
En tercer lloc puntualitza que el decret permet fins a un 30% en llengua estrangera i 
que, per tant, això representaria la reducció d'un 15% de l'ús del català i castellà 
respectivament, també recorda que, segons estudis  realitzats, el domini lingüístic tant 
del català com del castellà en aquesta comunitat no és gaire satisfactoris. 
 
En quart lloc comenta que els experts en ensenyament de llengües de la UIB varen 
redactar un escrit oferint la seva col·laboració al Govern balear i plantejant alguns 
problemes, i a més afirmaven que l'ensenyament del català es vulnera amb l'aplicació 
d'aquest decret. 
 
En cinquè lloc pensa que el Consell de Mallorca ha de defensar la llengua catalana i que 
el decret perjudica aquest dret i que crea una inseguretat jurídica ja que aquesta tercera 
llengua no és oficial i per tant els alumnes no estan obligats al seu ensenyament ja que 
aquest és un dret individual. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) està d'acord amb la dissertació del Sr. Crespí sobre 
l'aplicació del decret i els problemes educatius, creu que aquesta norma no es podrà 
aplicar que manera genèrica ja que no hi ha les eines suficients per dur-ho a terme. 
 
Per altre banda considera que conèixer idiomes és important i que podria ser molt 
positiu per a l'educació aprendre una llengua estrangera però que calen els mitjans 
necessaris i el consens dels experts. 
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Recorda el que ha dit el Sr. Crespí sobre el fracàs escolar, el baix nivell educatiu a les 
Illes de la llengua catalana i castellana, la dificultat de donar assignatures curriculars 
amb llengua estrangera i les declaracions en contra de la comunitat educativa. 
 
A continuació assegura que avui per avui la comunitat educativa no està qualificada per 
poder dur aquest projecte i que tan sols alguns col·legis d'elit podran dur endavant el 
decret. 
 
La Sra. Canyelles (PSM-EN) creu que s'ha creat una alarma social pel tema de donar 
matèries curriculars en llengua estrangera i pensa que el que hauria de preocupar és que 
aquest decret tan sols s'aplicarà a algunes escoles especialitzades i que a més tendran 
uns privilegis econòmics importants a nivell de formació de llengües i que la resta de 
centres escolars continuaran igual. Considera que l'anglès avui dia és una llengua molt 
important però afirma que aquest decret és un escàndol i que és trist que el Govern 
balear no hagi volgut escoltar els experts lingüístics de la UIB. 
 
El Sr. Munar (PP) diu que el PSOE no sap el que vol, que primer el Sr. Antich fa unes 
declaracions a favor de llengua catalana i que en posterioritat declara que el decret del 
trilingüisme és adequat i que si governés ell també l'aplicaria. 
 
Comenta que el Sr. Crespí és un expert en la matèria, però que no ha d'embullar amb el 
tema del fracàs escolar, que com ell sap, no té res a veure amb les llengües sinó amb la 
responsabilitat dels pares. 
 
A continuació afirma que existeixen: dos models el lliberal i l'intervencionista, que els 
lliberals escolten a la ciutadania i miren que els tècnics arreglin els problemes de la 
societat i els intervencionistes, que és l'esquerra, on els il·lustrats i intel·lectuals diuen 
als ciutadans el que han de pensar. 

Per acabar comenta que el PP respecta el català però creu que és necessari aplicar aquest 
decret i així aconseguir tenir els joves més preparats per encarar el futur millor, per això 
anuncia que el seu Grup no donarà suport a la moció i que com a pare li agradaria que la 
seva filla estudiés amb aquest model trilingüe. 

La Sra. Mulet (UM) diu que no està preocupada per l'aplicació del decret de 
trilingüisme sempre i quan no es faci un pas endarrera en el català. Afirma que UM ha 
lluitat per arribar a la normalització lingüística però que la competència educativa la té 
el Govern balear i que per tant ells faran les aportacions necessàries per millorar el 
decret. 
 
Considera que hauria de reforçar dins el decret la formació del professorat en llengua 
estrangera en recursos humans, tècnics i econòmics per tal de mirar d'aconseguir que 
tots els alumnes tenguin la mateixa educació. 
 
Per acabar diu que està d'acord amb el trilingüisme sempre que no es rebaixi l'ús de les 
llengües oficials. 
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El Sr. Crespí agraeix el suport d'alguns grups encara que no entén com la Sr. Mulet diu 
que donarà suport al decret sempre que no es faci una passa enrera, ja que ell considera 
que en l'aplicació del decret es reduiran les hores lectives de català i castellà en un 30%. 
 
Comenta al Sr. Munar que no ha tengut una bona intervenció i que el Sr. Antich va dir 
que creia en un model trilingüe però no en el model del PP. 
 
Recorda que el decret publicat al BOIB hi ha un error ja que el Consell Consultiu no va 
dictaminar a favor del mateix i que a més d'aquest problema en tendran d'altres que 
encara ni s'han plantejat com per exemple la negativa de l'autorització del Ministeri per 
llibres de text curriculars en llengua estrangera per tots els centres públics i la provisió 
de professorat amb domini lingüístic estranger no previst en el sistema de contractació 
de professat públic. 
 
Respon al Sr. Munar que la diferència entre els dos sistemes educatius és que ell vol un 
sistema trilingüe tan sols per a la seva filla i el Sr. Crespí ho vol per a tots els escolars. 
 
La Sra. Tugores està d'acord amb la darrera afirmació del Sr. Crespí i creu que realment 
el debat és sobre l'ensenyament públic i el privat i que per això votarà en contra. 
 
El Sr. Munar diu que quant ell parlava de la seva filla era de manera exponencial i per 
tant volia dia tots els alumnes, ja que la seva filla forma part del sistema educatiu en 
general. 
 
Reitera que hi ha dos models ideològics diferents el model lliberal del PP i el model 
intervencionista del PSOE. 
 
La presidenta vol deixar clar la posició d'UM. Diu que UM té un gran interès per aquest 
model lingüístic i que de fet ho va proposar ella l'any 1990, encara que en aquell 
moment hi havia un descens d'alumnes i molt de professorat. 
 
Considera que el model trilingüe és l'ideal però que no ha d'anar en contra de la llengua 
pròpia per tant comparteix la preocupació per la llengua catalana. Pensa que l'aplicació 
del decret tendrà moltes dificultats, que ara hi ha molts d'alumnes i una manca de 
professorat sobretot especialitzat, per això creu que s'hauria de millorar entre tots per tal 
d'aconseguir un model trilingüe per a tots els alumnes. 
 
Per acabar demana votar per separat els dos punts de la moció. 
 
El Sr. Crespí, accepta votar per separat el dos punts. 

Primer punt es rebutja per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit 
en contra (PP, UM). 

Segon punt es rebutja per quinze vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN, EU-Els Verds) i 
setze en contra (PP). 
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PUNT 21 I 22. 
 
La presidenta comenta que se li ha demanat debatre conjuntament la moció del PSOE 
(P21) i la moció conjunta d'EU-Els Verds i PSM-EN (P22) donat que les dues tracten 
del mateix tema i a més els portaveus hi estan d'acord. 

 

PUNT 21.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE 
MOCIÓ PER A LA SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L'INTE RÈS 
SOCIAL D'UN CAMP DE GOLF I UN HOTEL A SON REAL 

 Es dóna compte de la següent moció:  

"De confirmar-se les denúncies per presumpta corrupció a l'Ajuntament de Santa 
Margalida, actuacions urbanístiques  d'aquest consistori mallorquí podrien ser causa de 
delicte. Per les informacions aparegudes a un mitjà de comunicació local aquestes 
actuacions s'estendrien també a la iniciativa de construir un camp de golf i un hotel a la 
finca de Son Real. 

D'altra banda, aquesta nova situació no fa més que augmentar la preocupació social 
entorn el futur d'aquesta finca tan emblemàtica. És obligació del Consell de Mallorca 
vetllar per la seguretat i tranquil·litat dels ciutadans de l'illa davant les actuacions 
administratives.  

En nombroses ocasions el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA ha 
reiterat la necessitat de la màxima protecció d'un indret tan important per a la història i 
la cultura de Mallorca. 

Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel seu 
debat al proper Ple de la institució la següent moció: 

" El Ple del Consell de Mallorca acorda la suspensió de la tramitació de l'expedient 
d'interès social per a un camp de golf  i un hotel a la finca de Son Real." 

 

PUNT 22.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU - ELS VERDS SOBRE 
DENEGACIÓ D'INTERÈS GENERAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D' UN 
CAMP DE GOLF A SON REAL (SANTA MARGALIDA) I LA DECL ARACIÓ 
DE ZONA ARQUEOLÒGICA DE SON REAL 

Es dóna compte de la següent moció:  

 

" MARGALIDA ROSSELLÓ PONS, com a Portaveu del grup Esquerra Unida-Els 
Verds al Consell Insular de Mallorca i ANTONI ALORDA VILARRUBIAS, com a 
Portaveu del grup PSM presenten la següent MOCIÓ 

TÍTOL: DENEGACIÓ D'INTERÈS GENERAL PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN 
CAMP DE GOLF A SON REAL ( SANTA MARGALIDA) I LA DECLARACIÓ DE 
ZONA ARQUEOLÓGICA DE SON REAL. 

"La zona de Son Real (municipi de Santa Margalia) és la zona de Mallorca amb una 
major densitat, riquesa i varietat de restes arqueològiques que la fan única a l'illa, essent 
necessari la declaració formal de Zona Arqueològica d'acord amb la llei 12/98, de 
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patrimoni de les Illes Balears, tal i com ha sol·licitat la Plataforma "Son Real no té 
preu". 

Els jaciments haurien de ser estudiats, conservats adequadament i garantir la seva visita 
(atesa la seva condició de bèns d'interès cultural) i convertir-los en un Parc Arqueològic, 
aprofitant el seu valor com a actiu turístic. 

A més del valor arqueològic, la zona té un enorme valor ecològic i atractiu paisatgístic, 
que també són un gran valor turístic, així com valors etnològics relatius al món rural 
mallorquí, sense deixar de banda el desequilibri hidrològic que suposaria la urbanització 
d'aquesta zona. 

Actualment s'està tramitant la sol·licitud d'interès general d'un hotel de 450 places i un 
camp de golf, a més de totes les instal·lacions i serveis annexes i auxiliars que els donin 
cobertura, un projecte que afectaria de forma irreversible l'àrea arqueològica de Son 
Real amb la pèrdua d'un patrimoni històric d'incalculable valor. En aquests moments, 
dita sol·licitud, i d'altres decisions urbanístiques municipals de Santa Margalida, són 
objecte d'informacions periodístiques que les relacionen amb el cobrament de 
comissions. 

A fi de preservar la zona de Son Real i posar en valor el seu patrimoni arqueològic, 
ambiental i paisatgístic, cal que la Comissió insular d'ordenació del territori, urbanisme i 
patrimoni denegui l'interès general. 

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

ACORDS: 

1. Indicar a la Comissió insular d'ordenació del territori, urbanisme i patrimoni que, en 
la propera sessió que celebri, denegui l'interès general per a la construcció d'un camp de 
golf, un hotel de 450 places i tots els complexes annexes a la zona de Son Real (Santa 
Margalida) per l'incompliment de la normativa autonòmica i insular. 

2. Donar suport a la sol·licitud plantejada per la Plataforma "Son Real no té preu" de 
declarar la finca zona arqueològica. 

3. Elaborar un Pla específic per convertir la zona de Son Real en parc arqueològic que 
prevegi mesures per protegir, inventariar i donar a conèixer de manera atractiva les 
restes arqueològiques d'aquesta zona tant si estan situades en finques públiques, 
privades o zona de domini públic, garantint en tot cas l'accés del públic." 

   
La Sra. Tonina Siquier Crespí, representat de Son Real (GOB) llegeix el següent escrit: 
 
"En representació del GOB i de la Plataforma Son Real no té preu volem demanar dues 
peticions concretes que després d’un breu recordatori de l’espai i del projecte del que 
parlam vos faré. 
 

SON REAL és un possessió única a Mallorca i la més emblemàtica de Santa Margalida. 
En paraules del professor Rosselló-Bordoy és la més valuosa de Mallorca des del punt 
de vista arqueològic, etnològic i històric. De fet l’existència de 34 jaciments catalogats 
en donen fe d’aquest gran interès i també en paraules de Rosselló-Bordoy i altres 
arqueòlegs, constitueix una zona molt desconeguda i on hi està representada tota la 
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prehistòria de Mallorca i que per tant abans de fer-hi res s’hauria d’investigar. 
Investigació que la pròpia Comissió Insular de Patrimoni va recomanar fer quan el 
passat 6 de febrer va demanar la prospecció arqueològica de tota la zona afectada pel 
projecte i els resultats de la qual encara desconeixem. 

 
I els seus elevats valors ambientals i paisatgístics han estat reconeguts en l’inventari 
d’espais naturals a protegir de l’ICONA aprovat l’any 1985. 
 
Durant aquests 2 anys des del GOB i la Plataforma hem intentat posar de manifest a 
través de nombrosíssims actes tots aquests valors. 
 
PROJECTE 
 
Pel que fa al projecte, l’Ajuntament el va remetre sense cap tipus de consulta entre la 
població del municipi ni tan sols va passar per plenari, ni tampoc, l’equip de govern, ha 
participat en cap de les tres taules rodones dutes a terme al municipi. A això hi hem 
d’afegir les darreres notícies aparegudes als diaris on hi hauria hagut pagament de 
comissions a canvi que l’equip de govern municipal tramités l’interès general. 
 
A més aquest projecte  
 

- Incompleix les DIRECTRIUS D’ORDENACIÓ TERRITORIAL ja que implica 
crear un nou nucli de població deslligat per complet tant de Can Picafort com de 
Son Serra de Marina. 

- No justifica la seva ubicació dins sòl rústic. 
- Contradiu les determinacions del Pla territorial pel fet que aquest recomana que 

els golfs se situïn devora zones turístiques. 
- Es regaria amb una aigua que fa 15 anys que serveix per evitar la intrusió salina 

al delicat aqüífer de Sa Marineta. 
 

A més en aquests moments està pendent de resolució un contenciós presentat per la 
segregació, presumiblement il·legal, de la part privada de la finca de SON REAL. 
Segregació que afecta a la zona del projecte i que a més podria suposar una urbanització 
al seu voltant; i, una vegada més, un golf serviria com a pretext pels interessos 
immobiliaris que s’hi acostumen a amagar a darrera. 
 
ÉS PER TOT AIXÒ que avui, una vegada més, volem demanar a aquest Consell 
Insular: 
 

1) En primer lloc, que denegui l’interès general aquest projecte perquè suposaria 
destruir una zona única que miraculosament ens queda a Mallorca. No 
s’entendria que quan des d’aquesta institució s’impulsa una Llei del paisatge es 
pugui donar llum verda a la destrucció d’un paratge únic ni tampoc la seva 
destrucció quan s’impulsa la creació d’una Conselleria d’Identitat i Patrimoni 
que haurà de vetllar per el Patrimoni existent. 
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I aquí voldria recordar que fa exactament 1 any i mig vàrem demanar la incoació 
d’expedient per declarar tota l’antiga finca de Son Real com a BIC en la 
categoria de zona arqueològica i malgrat les repetides demandes de petició de 
l’estat d’aquest expedient encara no se’ns ha contestat. Contesta que la Llei de 
patrimoni en el seu article 7.2 deixa clar que s’ha de raonar. 
 

2) I en segon lloc, que declari aquesta zona Parc Arqueològic; un parc que 
permetria realitzar itineraris arqueològics i de natura de la zona, a més del seu 
estudi i divulgació i que completaria la part pública de la finca on s’hi podria 
ubicar un centre d’interpretació i un museu a les cases. Aquest Parc únic atrauria 
a més d’escolars i habitants d’aquesta illa, turistes interessats per la nostra 
prehistòria i història. 

 
Creiem que en aquests moments en què Mallorca ja té 21 camps de golf i que ni 
tan sols compta amb un Pla director per aquestes instal·lacions, no es pot 
permetre destrossar una zona d’unes característiques excepcionals com és Son 
Real pel camp de golf número 22. 

 
 
Per tant ens reiteram en la necessitat que aquest Ple, atenent tots els punts foscos del 
projecte denegui l’interès general i atenent els moltíssims punts lluminosos faci passes 
per preservar i divulgar Son Real. 
 
Moltes gràcies." 
 
El Sr. Alomar (PSOE) comenta que reitera la seva petició d'altres Plens per denegar la 
declaració d'interès general a Son Real i que a més ara hi ha una raó d'oportunitat ja que 
ha sortit als mitjans de comunicació un possible cas de corrupció a l'Ajuntament de 
Santa Margalida que podria anar lligat amb el camp de golf. 
 
Comenta que com que les passes que fa el Consell són més ràpides que les del Jutjats i 
per tal de no haver de rectificar després demana suspendre la declaració d'interès 
general com a norma cautelar encara que ja sap que els propietaris han demanat que se 
suspengui per tal de resoldre algunes deficiències. 
 
Per altre banda recorda que els propietaris tenen dret a sol·licitar un interès general per 
fer un camp de golf i que el Consell de Mallorca té la potestat d'atorgar-ho o no. 
 
Pel que fa a la moció conjunta d'EU-Els Verds i PSM-EN comenta que hi està d'acord 
amb la creació del parc arqueològic i que fins i tot el seu Grup ho havia demanat a un 
anterior Ple, creu que el Consell de Mallorca hauria de ser més sensible i crear aquest 
parc a Son Real. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) considera que la seva moció conjunta és molt clara i 
que pretén denegar la declaració d'interès general del camp de golf, hotel i resta 
d'infraestructures que es volen fer. Diu que ja han exposat els motius, en sessions 
anteriors, pels quals s'hauria de denegar, els més importants són la protecció del territori 
verge i els jaciments arqueològics. 
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Comenta que l'expedient de declaració d'interès general es troba a la recta final i que tan 
sols falta l'informe de la Comissió Balear de Medi Ambient, que a més ha esclatat un 
escàndol sobre el pagament de comissions il·legals a Santa Margalida i creu que és el 
moment idoni per denegar l'autorització de l'expedient. 
 
Pel que fa a la normativa creu que incompleix les DOT, el PTM i fins i tot la Llei de 
camps de golf i que a més tendrà efectes molt negatius per l'entorn. 
 
Diu que si el que es vol és potenciar el turisme de qualitat i valorar el patrimoni no 
s'hauria d'espanyar més el territori, a més demana declarar zona arqueològica la zona i 
crear un Pla estratègic del parc arqueològic per millorar el turisme de qualitat. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta la diferència que existeix entre les dues mocions: la 
primera, la del PSOE demana suspendre la tramitació; la segona, la conjunta d'EU-Els 
Verds i PSM-EN demana denegar la declaració d'interès general per motius ecològics i 
patrimonials comentats en Plens anteriors. 
 
Diu que està d'acord amb tot el que ha al·legat la Plataforma en defensa de Son Real i 
que l'escàndol de l'Ajuntament de Santa Margalida pareix ésser que amaga una gran 
operació urbanística. 
 
A continuació assenyala que la proposta de la Plataforma de crear una zona 
arqueològica està avalada per molts de tècnics i que creu que s'hauria de preservar el sòl 
rústic, per això creu que el Consell de Mallorca s'hauria de pronunciar a favor de la 
creació del parc per tal de donar a conèixer el nostra patrimoni i divulgar-ho. 
 
El Sr. Puche (PP) assegura que no vol entrar en el debat de si s'ha de fer o no el camp de 
golf, però el que si creu important és respectar el dret del propietari a demanar fer un 
camp de golf i acollir-se a la llei vigent de camps de golf. Recorda que aquesta llei es 
podia haver derogat l'anterior legislatura però que no es va fer. 
 
Per altra banda referent a la moció d'EU-Els Verds i PSM-EN, llegeix el primer punt de 
l'acord on es demana a la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni que denegui l'interès general per incompliment de la normativa autonòmica i 
insular. I demana quina llei s'ha incomplit ja que s'ajusta a la Llei de camps de golf. 
 
Pel que fa al tema de les possibles comissions que es troba en mans de la fiscalia 
considera que s'ha de tenir en compte la pressumpció d'innocència i esperar a que es 
resolgui. 
 
Sobre les restes arqueològiques comenta que els serveis tècnics ja les han delimitat i que 
per tant el camp de golf no afectarà els jaciments. Comenta a la Sra. Rosselló que 
s'estudiï la legislació bé abans de redactar les mocions. 
 
El Sr. Vicens (UM) assegura que no és compatible votar juntes les dues mocions, ja que 
la primera proposa suspendre l'expedient i la segona proposa denegar-la, la qual cosa no 
es pot fer alhora ja que són actes incompatibles. 
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Pel que fa a la figura del Parc Arqueològic comenta que aquesta figura no existeix a la 
Llei de patrimoni que tan sols consta la de zona arqueològica, que ha cercat per internet 
algun parc similar i n'ha trobat un a Castilla-La Mancha. 
 
A continuació respon que la tramitació de l'expedient està suspesa i que per tant no és 
pot denegar, diu que estan pendents de les diligències que té obertes la fiscalia. 
 
Intervé el Sr. Alomar. Considera que el Sr. Puche té raó i que és un dret sol·licitar la 
creació d'un camp de golf, i que per altra banda el Consell de Mallorca és qui té la 
potestat per atorgar o no aquest dret. 
 
Reitera que el seu Grup demana una suspensió cautelar d'expedient per raons obvies que 
ja ha argumentat en anteriors vegades. 
 
Diu al Sr. Puche que es veu que la relació del seu partit amb l'Ajuntament de Calvià no 
és gaire bona perquè no fa poc es va inaugurar un Parc Arqueològic al Puig de na 
Morisca. 
 
Per altra banda demana al Sr. Vicens que la continuació de l'expedient es retardi a 
l'espera de veure com es resol es cas a la Fiscalia. 
 
Per acabar dia al PP que si realment vol escoltar a la ciutadania que presti atenció a la 
gent de la Plataforma i no només als propietaris i constructors. 
 
La Sra. Rosselló comenta que s'han ajuntat les mocions per guanyar temps encara que ja 
sap que no són exactament iguals i per això creu que s'han de votar per separat. 
 
Demana al Sr. Vicens que escolti a la Plataforma ja que té molts d'arguments tècnics i 
que si vol, com que és una decisió política, pot denegar l'interès general. Creu 
preocupant el suspens actual, ja que en qualsevol moment pot continuar l'expedient. 
 
Per altra banda convida al Sr. Puche a llegir-se les DOT on veurà que no es poden crear 
nuclis rurals si no hi ha cap nucli existent, que fins i tot s'incompleix la normativa del 
PTM. També li diu que si la Llei de camp de golf no està derogada és per culpa de UM 
que en el seu moment no va deixar que ho fessin.  
 
Per acabar reitera els arguments del Sr. Alomar sobre escoltar a la ciutadania i a la 
Plataforma. 
 
El Sr. Alorda reitera al Sr. Puche el funcionament de l'atorgament de l'interès general i 
dels drets i responsabilitats dels promotors i del Consell de Mallorca. 
 
Diu que si el problema de la moció és la redacció del text, es pot revisar sense cap 
problema, però si el que succeeix és que no hi estan d'acord que ho diguin clarament. 
 
Recorda que la Llei de camp de golf la va fer el PP i UM,  que el temps del Pacte de 
Progrés UM no la va voler derogar. 
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Per altra banda considera que l'escàndol de Santa Margalida queda bastant clar amb les 
transcripcions de les cintes enregistrades i creu que el PP hauria de reaccionar i realitzar 
alguna actuació al respecte. 
 
Pel que fa als jaciments, recorda que encara no estan delimitats i que el procés s'ha fet a 
la inversa, primer autoritzar i després veure quines restes arqueològiques hi ha. 
 
Contesta al Sr. Vicens que la figura de Parc Arqueològic és una forma turística que ja 
sap que no existeix i que serviria per visitar i poder mostrar les nostres restes 
arqueològiques als visitants. 
 
El Sr. Puche considera que l'esquerra té un doble discurs, un quant governa i un altre 
molt diferent quan està a l'oposició. 
 
Torna a dir al Sr. Alorda que si no estaven d'acord amb la Llei de camps de golf  
l'haurien d'haver retirada la passada legislatura i sinó haurien d'haver dimitit de l'equip 
de govern del Pacte de Progrés. 
 
Contesta a la Sra. Rosselló que té els conceptes embullats i que es confon i reitera el 
dret del propietari a demanar interès general. 
 
El Sr. Vicens diu al Sr. Alorda que està d'acord en què el nom de Parc Arqueològic sigui 
un nom turístic per promocionar els jaciments de la zona, però que ell és el conseller de 
Territori i per tant ho mirava des d'una visió legal. 
 
Reitera que la tramitació el camp de golf de Son Real està suspesa. 
 
En primer lloc es vota la moció del PSOE (P21)  
 
Es rebutja per vuit vots a favor (PSOE), devuit vots en contra (PP, UM) i cinc 
abstencions (PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
En segon lloc es vota la moció d'EU-Els Verds i PSM-EN (P22) 
 
Es rebutja per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit en contra 
(PP, UM). 

La Presidència suspèn la sessió a les 14.35 h, i comunica que es reprendrà a les 17.00 h. 

Es reprèn la sessió a les 17.10 h. 

 

INTERPEL.LACIONS  

 

PUNT 23.- INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL/LA SR/A CA RME FELIU 
ALVAREZ DE SOTOMAYOR DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PAR TIT 
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POPULAR A L'HBLE. SR/A PRESIDENTA DEL CONSELL DE MA LLORCA 
REFERIDA A "ACTUACIÓ DE S'INSTITUT EN RELACIÓ AMB 
L'AGRESSIÓ A UN MENOR".  

Es dóna compte de la següent interpel.lació: 

"CARME FELIU ALVAREZ DE SOTOMAYOR com a consellera del Grup de 
Consellers del Partit Popular, d'acord amb el que preveu l'art. 75 del Reglament 
Orgànic, formula per al proper Ple ordinari a la Honorable Presidenta del Consell de 
Mallorca la següent INTERPEL·LACIÓ: 

 

ACTUACIÓ DE S'INSTITUT EN RELACIÓ AMB L'AGRESSIÓ A UN MENOR 

 

El Grup de Consellers del Partit Popular, vol interpel·lar a la Hble. Presidenta del 
Consell de Mallorca sobre l'actuació de s'Institut de Serveis Socials i Esportius en la 
recent agressió a un menor. " 

La Sra. Feliu (PP) comença la seva intervenció repassant els fets i les notícies 
aparegudes arran de l’ingrés hospitalari d’un nin a causa de maltractaments de la mare 
adoptiva. Així mateix recorda quines han estat les actuacions de la Policia i dels servis 
socials, sense que en cap moment es detectàs negligència per part de les institucions 
protectores del menor. Assenyala que el Grup popular pensa que davant situacions com 
aquesta s’ha de ser més responsable que mai i no s’han de polititzar. Considera que és 
un bon moment per tal que es coneguin quins són els protocols que, des de l'Institut, 
s’han seguit al respecte, ja que creu que s’han fet insinuacions per part de l’oposició als 
medis de comunicació. Ella està convençuda que en tot moment s'ha actuat de la manera 
més correcta, ja que es compta amb un equip de professionals de primer nivell i no es 
poden fer acusacions pel fet que a l’any 2003 es fes una valoració positiva de la parella 
adoptant d’aquest nin maltracta. A més, recorda que, quan ha acabat el procés 
d’adopció, l’Administració només pot intervenir en els casos de desprotecció legalment 
establerts. Per tot això, i amb l’esperança que el nin tiri endavant, reitera que interessa 
conèixer tots els protocols que ha seguit l’Institut de Serveis Socials i que no es 
polititzin situacions com aquesta. 

 
El Sr. Serra agraeix la intervenció de la Sra. Feliu i explica que recull els elements de la 
reflexió que, de manera voluntària, volien fer davant el Ple, ja que hi ha casos que s’han 
d’explicar per tal de fer reflexions futures, però sobretot per passar comptes de les 
actuacions que es fan com a administració competent en la protecció de menors. 
 
Assenyala que hi ha dos aspectes fonamentals: el respecte que s’ha de tenir en un cas 
que està sub iudice i l’element que apareix entorn a l’adopció. Pensa que aquest darrer 
aspecte no ha de ser especialment rellevant, i considera que l’adopció sol ser una segona 
oportunitat i que, des del punt de vista estadístic, malgrat no li agradi recórrer a això 
perquè ho considera fred, és el primer cas de maltractaments de què es té constància des 
de que es duen a terme adopcions. Pensa que és una constatació que els serveis 
d’adopcions no funcionen tant malament, i indica que no està defensant cap actuació 
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política, sinó la dels propis tècnics, els quals considera que són uns grans professionals 
i, puntualitza, són els mateixos que hi havia a l’anterior legislatura. 
 
Tot seguit enumera les actuacions que consten en l’expedient d’adopció d’aquest nin 
des de que es va iniciar fins que es va fer el darrer informe de seguiment de l’evolució 
del menor efectuat per l’ECAI, amb el vistiplau del servei de menors i remès a Romania 
i la posterior resolució d’arxivament de l’expedient, el 24 d’abril de 2004, atès que 
s’havien efectuat tots els informes de seguiment que el país d’origen exigeix. Incideix 
en el fet que una de les actuacions és una diligència per fer constar una telefonada des 
de Pediatria de l’Hospital de Son Dureta per sol·licitar informació dels antecedents 
mèdics del menor, ja que estava ingressat al parèixer per una caiguda. 
 
Tot seguit informa que les següents actuacions ja són de data de 9 juny de 2006, 
s’exerceix la tutela cautelar i es notifica a la Fiscalia de Menors del TSJIB al tenir 
coneixement de l’ingrés a la presó de la mare i la mesura cautelar d’allunyament del 
pare. Afegeix que l’Institut s’ha personat en el cas per a l’agressió i pel procediment. 
Aquesta és la feina que s’ha portat a terme: un seguiment estricte de la situació i la 
tutela immediata.  
Assenyala que, una volta conclosos tots els tràmits i requeriments de l’adopció, la 
situació d’aquest nin era com la de qualsevol fill biològic. Pensa que, desgraciadament, 
s’està davant una situació que s'ha d'aclarir per part de la Fiscalia de Menors i del Jutjat 
número 12. També diu que l’Institut ha fet dues coses: no entrar en polèmica i no 
qüestionar el color polític dels partits que governaven en el moment en què es va fer 
l’adopció, perquè en cap moment dubten de la voluntat dels professionals. Es posa a 
disposició del que han de gestionar el cas per oferir la màxima informació possible.  
 
Finalment desitja que allò a qè obliga la llei del menor sigui complert per tots i pensa 
que s’ha de fer pinya i desitja que entenguin que és impossible personar-se en tots i cada 
un dels domicilis de Mallorca per exercir el control de tots els fills biològics o adoptats. 
Per això el que correspon és reaccionar com cal, protegir en la mesura del possible i 
exigir que tothom exerceixi la responsabilitat de denunciar als serveis d’emergència els 
casos que puguin ser perillosos. Per això existeix el d’emergències, de Fiscalia i en el 
cas de menors, un servei de 24 hores. 
 
La Sra. Feliu pensa que el Sr. Serra ha encertat, ja que és tracta d’un menor en situació 
de desprotecció i és indiferent que sigui adoptat o biològic. Pensa que ara més que mai 
l’Institut s’ha de sentir recolzat, com a mínim pel Grup popular, en totes i cada una de 
les passes i en la feina dels tècnics que està convençuda que són uns magnífics 
professionals. 
 

El Sr. Serra agraeix el comentari i es posa a disposició de qualsevol grup que vulgui fer 
un seguiment explícit del cas. 

 

PUNT 24.- INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL/LA SR/A AI NA RADO 
FERRANDO DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES A L'HBL E. SR/A 
ANTONI SERRA TORRES REFERIDA A "JUSTIFICACIONS DEL 
CONTRACTE SIGNAT AMB FEPAE".  
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Es dóna compte de la següent interpel.lació: 

" AINA RADO FERRANDO, com a consellera 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 President de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca, el Sr. Antoni Serra Torres, la següent INTERPEL·LACIÓ: 

 

TEMA: JUSTIFICACIÓ DEL CONTRACTE SIGNAT AMB FEPAE 

 

"El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar al President 
de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, el Sr. Antoni Serra Torres, sobre 
les ACTUACIONS DUTES A TERME SEGONS CONTRACTE SIGNAT ENTRE 
L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA I LA FEPAE." 
 La Sra. Rado (PSOE) comença la seva interpel·lació. 
 
El Sr. Rubio (PP) demana l’ús de la paraula per indicar que aquesta interpel·lació no és 
possible, ja que està adreçada al president de l’Institut, i recorda que en un Ple anterior 
el Grup socialista en va impedir una del Grup popular. Demana, per tant, el mateix 
tractament. Puntualitza que la interpel·lació del punt anterior s’havia adreçat a la 
presidenta, que ha fet respondre al president de l’Institut. 
 
La Sra. Rado reconeix que han dirigit la interpel·lació al president de ‘ISSEM i que ho 
subsanaran. 

 

DESPATX EXTRAORDINARI  

 
 PRIMER PUNT.-  DECLARAR MALLORCA COM A "ZONA LLIURE DE 
TRANSGÈNICS"  . 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
" M. MAGDALENA TUGORES BAUTISTA, portaveu suplent del grup Esquerra 
Unida-Els Verds al Consell de Mallorca, presenta la següent MOCIÓ PER VIA 
D'URGÈNCIA per a la seva consideració davant el proper Ple. 
 
TITOL: DECLARAR MALLORCA COM A "ZONA LLIURE DE TRANSGÈNICS" . 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que tots som coneixedors dels riscos que per a la biodiversitat i per a la salut de les 
persones suposa l'alliberament dels Organismes Modificats Genèticament (OGM) al 
Medi Ambient, així com dels efectes irreversibles i imprevisibles que la contaminació 
genètica produeix en els ecosistemes tradicionals,  
  



 57

Atesa la preocupació social i científica que aquest tema provoca, les Administracions 
Públiques ja han regulat certes prevencions al respecte, si bé manca una normativa prou 
definida i clara:  
 
-         Proposició no de llei RGE núm. 654/00 relativa a aliments transgènics, aprovada 
per unanimitat al Parlament de les Illes Balears l'11 d'abril del 200. 
-         Llei 9/2003  del al Biotecnologia, per la que s'estableix el règim jurídic de de la 
utilització confinada, alliberació voluntària i comercialització d'organismes modificats 
genèticament, del Govern de l'estat Espanyol. 
-         Directiva Comunitària 2001/18/CE 
-         172 regions europees i més de 4.500 municipis s'han declarat "territori lliure de 
transgènics" abans de febrer de 2006. 
  
Atès que, avui per avui, tant l'Estat Espanyol com el Govern Balear permeten, de fet, el 
cultiu de blat de moro transgènic a les nostres Illes i la comercialització, moltes vegades 
sense identificacions adients  a l'etiquetatge, de productes que contenen OGM. 
 
El Grup Esquerra Unida-Els Verds presenta la següent 
  
PROPOSTA D'ACORD : 
 
1.- El Consell Insular de Mallorca declara l'Illa de Mallorca ¿territori lliure de 
transgènics". 
 
2.-  El Consell Insular de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a iniciar els 
tràmits normatius necessaris per a què les Illes Balears sigui un dels territoris de la Unió 
Europea lliures de cultius transgènics.  
 
3.-Traslladar aquest acord al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, al Ministeri 
de Medi Ambient, la Conselleria d'Agricultura i Pesca i a la Conselleria de Medi 
Ambient." 

 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) recorda que ja van defensar la urgència a l’anterior Ple. 
Indica que la urgència ve motivada pel fet que el seu Grup només pot presentar una 
moció a cada sessió plenària i sempre queden temes pendents. 
 
Es rebutja la urgència per 12 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i 18 
abstencions (PP, UM). 
 
SEGON PUNT.- COMPLIMENT DE LA DIRECTIVA 91/271/CEE D'AIGÜES 
RESIDUALS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
" MARGALIDA ROSSELLÓ PONS, com portaveu  del grup Esquerra Unida-Els Verds 
al Consell de Mallorca, presenta la següent MOCIÓ PER VIA D'URGÈNCIA: 
 
TÍTOL: COMPLIMENT DE LA DIRECTIVA 91/271/CEE D'AIGÜES RESIDUALS. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
" La Directiva Europea de 21 de maig de 1991, sobre el tractament d'aigües residuals 
urbanes (91/271/CEE), la qual té per objecte la recollida, el tractament i l'abocament de 
les aigües residuals urbanes i el tractament de les aigües residuals procedents de 
determinats sectors industrials. L'objectiu de la directiva és protegir el medi ambient 
dels afectes negatius dels abocaments de les aigües residuals. 
  
Segons l'esmentada directiva, concretament a l'article 3, s'especifica de forma clara que 
com a màxim el 31 de desembre del 2005 totes les conurbanacions que tenguin entre 
2.000 i 15.000 habitants equivalents han de disposar de sistemes col·lectors per a les 
aigües residuals urbanes. 
  
El Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, incorpora a l'ordenament jurídic 
espanyol els preceptes de la Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig, sobre el tractament 
de les aigües residuals urbanes i imposa a les conurbanacions l'obligació de disposar de 
sistemes col·lectors per a la recollida i conducció de les aigües residuals, així com 
l'aplicació de distints tractaments abans del seu abocament a les aigües continentals o 
marítimes.  
  
Actualment a Mallorca encara hi ha zones urbanes que no disposen de sistemes de 
clavegueram, xarxa de recollida, tractament i abocament de les aigües residuals. En els 
municipis on encara hi ha zones urbanes amb aquestes característiques estarien 
incomplint la normativa europea abans esmentada. 
  
Aconseguir que totes les zones urbanes disposin d'una adequada xarxa de clavegueram 
hauria d'ésser una prioritat bàsica per a totes les administracions implicades: estatal, 
autonòmica, insular i local, per tal d'assegurar una bona recollida, tractament i 
abocament de les aigües residuals urbanes i assegurar la protecció del medi ambient, i 
evitar focus de contaminació. 
  
El Consell Insular de Mallorca, com a administració insular i que té com a objectiu la 
cooperació amb tots els municipis de l'illa per facilitar els serveis bàsics, d'obligat 
compliment, als municipis i la protecció del medi ambient, hauria de plantejar-se 
aquesta qüestió com a una prioritat.  
 
MOCIÓ  
 
1. El Consell Insular de Mallorca conjuntament amb els municipis de l¿illa han de dur a 
terme un anàlisi de la situació actual respecte a les mancances existents en les xarxes de 
clavegueram, recollida, tractament i abocament d¿aigües residuals per tal d¿adequar la 
realitat insular a la normativa legal vigent. 
  
2. El Consell Insular de Mallorca establirà com a prioritat en els convenis de plans 
d¿obres i serveis anuals entre les diverses administracions implicades el finançament 
d¿obres destinades a la recollida i tractament d¿aigües residuals a les zones urbanes que 
no disposen d¿aquests serveis bàsics i obligatoris. 
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3. El Consell Insular de Mallorca establirà amb els ajuntaments implicats les ajudes 
financeres extraordinàries per dur endavant aquesta actuació en la major brevetat 
possible." 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) diu que la Sra. Rosselló no ha pogut acudir a la sessió 
de l’horabaixa. Explica que la urgència ve motivada pel fet que hi ha municipis i llocs 
de l’illa que encara no disposen del servei de clavagueram i considera que és necessari 
que aquest tema es tracti en el Ple. 
 
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, SOBRE L A 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'nic 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 



 60

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 (PSM) explica que fa mesos que intenten tractar aquest tema, però atès 
que només poden triar una moció cada mes i atès que l’equip de govern es nega a 
debatre cap qüestió a cap fòrum, només els queda el camí d’intentar-ho per la via 
d’urgència. Assenyala que és l’únic camí que els queda per debatre sobre alguns 
elements polèmics introduïts pel conseller. A més vol aprofitar que hi ha hagut una mica 
d’escàndol pel fet que en el Parlament no s’introduïen cada setmana propostes de 
l’oposició i vol aprofitar per intentar que en el Consell que es puguin introduir cada 
mes. 
 
Es rebutja la urgència per 11 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i 18 
abstencions (PP, UM) 

 

QUART PUNT.- MOCIÓ PER VIA D'URGÈNCIA,  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.  
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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." 
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El Sr. Alorda (PSM) explica que fa mesos que intenten que es tracti aquesta moció i diu 
que les fortificacions costaneres estan protegides, però que s’estan esbucant. Demana 
que se’n parli de manera que, en funció de les possibilitats del Consell, es puguin trobar 
i aplicar mesures per tal que aquest patrimoni no es perdi. 
 
Es rebutja la urgència per 11 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i 18 
abstencions (PP, UM). 

 

CINQUÈ PUNT.- MOCIÓ, PER VIA URGÈNCIA, SOBRE  EL PARC DE LES 
VIES 

Es dóna compte de la següent moció: 

 

" ANTECEDENTS 

 

Just abans de les eleccions municipals de 1999 el Govern de les Illes Balears i 
l'ajuntament de Palma improvisaren la inauguració del Parc de Ses Estacions amb unes 
obres mal acabades. De fet, la inauguració, les obres i el posterior manteniment, el 
disseny del Parc, els edificis que s'havien de protegir, o l'afectació al servei ferroviari 
(qüestionant de tot d'una el quilòmetre zero) etc. han estat motiu d'importants 
polèmiques entre les diferents institucions implicades en el projecte i entre les entitats i 
veïns de la zona.  

  

Durant aquesta legislatura, tota aquella inversió, de l'ordre d'uns 10 milions d'euros, s'ha 
tudat. El Parc s'ha aixecat damunt davall pel projecte de soterrament de les vies. Més 
enllà d'haver de lamentar el malbaratement d'una quantitat tan important de doblers 
públics per manca de planificació, que s'hagi empitjorant el servei ferroviari i que s'hagi 
esbucat il·legalment el pont del tren, obra de Gaspar Bennàssar, no hi ha dubte que la 
remodelació és una gran oportunitat per a Ciutat. 

  

En aquest sentit, la Plataforma cívica Parc de les Vies duu a terme una intensa 
campanya en favor d'un gran parc de la ciutat, un Parc Central entre les Estacions fins a 
Son Fuster  en comptes de la construcció d'una carretera de gran capacitat que s'endinsi 
fins al bellmig de Ciutat, com preveu el projecte. 

  

Palma està mancada d'espais verds per passejar i compartir i ara té l'ocasió d'apostar per 
una filosofia més ecològica i social, en comptes de seguir en un model de ciment i 
asfalt, inhòspit  per als ciutadans. 

 

Per tot això, el grup de Consellers del PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents: 
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ACORDS 

 

Primer.-          Instar l'ajuntament de Palma i el govern de les Illes Balears a reconsiderar 
el projecte de soterrament de les vies del tren a fi d'executar un gran Parc Central, entre 
les estacions i Son Fuster, on els protagonistes siguin les persones tot i que permeti cosir 
transversalment la ciutat amb tràfic suau d'origen o destí a les barriades veïnes. 

  

Segon.- Incoar la modificació del Pla Territorial de Mallorca a fi d'incorporar-hi una 
àrea de reconversió territorial amb l'objectiu específic de crear aquesta gran zona verda 
a Palma com a valor positiu per a tots els ciutadans de Mallorca i pendre des d'ara les 
mesures cautelars adients per garantir el bon fi d'aquesta actuació" 

 
El Sr. Alorda (PSM) considera que els polítics han d’estar al cas del que passa i quan hi 
ha algun tema que fa que la ciutadania es mobilitzi, se n’ha de parlar a les institucions. 
Assenyala que el passat divendres hi va haver una important manifestació pel Parc de 
les Vies, que és una qüestió important pels ciutadans de Mallorca i que si el Consell vol 
esdevenir el gran centre d’atenció dels debats mallorquins, se n’ha de fer ressò. 
 
Es rebutja la urgència per 11 vots a favor (PSOE. PSM-EN, EU-Els Verds i 18 
abstencions (PP, UM). 

 

SISÈ PUNT.- MOCIÓ PER A LA SUSPENSIÓ DE L'APROVACIÓ  
DEFINITIVA DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE SANTA MARG ALIDA 

Es dóna compte de la següent moció: 

 

" L'article 1 de la llei 6/1998 de 13 d'abril sobre el règim del sòl i valoracions fixa com a 
objectiu de la llei definir el contingut bàsic del dret de propietat del sòl d'acord amb la 
seva funció social, regulant les condicions que garanteixin la igualtat essencial del seu 
exercici a tot el territori nacional. 

D'acord amb la jurisprudència no és possible la negociació sobre la qualificació de l'ús 
del sòl  i la postura jurisprudencial més clara és la que considera que la potestat de 
planejament ha de respondre sempre a les exigències de l'interès públic i mai es pot 
justificar un planejament per interessos particulars, ni tan sols a través de convenis 
urbanístics. 

Les modificacions de planejament urbanístic sempre s'han de justificar pel seu propi 
interès general i és per això que es preveu la total transparència i participació ciutadana 
amb qualsevol decisió de modificar els usos o aprofitaments del sòl; dret de 
transparència i participació reconegut no només a la legislació urbanística sinó, a més, 
per legislació bàsica com és la Constitució, la Llei de Bases de Règim Local, la Llei de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques (Llei 30/1992 de 26 de Novembre) i 
altres. 

En aquests moments es troben al Consell de Mallorca les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Santa Margalida per la seva aprovació definitiva i, segons notícies dels 
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mitjans de comunicació, sembla que durant la tramitació d'aquestes Normes per 
l'Ajuntament es podria haver vulnerat greument el principi jurídic d'interès general a 
través de qualificacions urbanístiques fetes a canvi de contrapartides econòmiques. 

El Tribunal Superior de Justícia de Balears sembla que ha iniciat diligències 
informatives per aclarir tots els fets apareguts als mitjans de comunicació, com a 
conseqüència d'unes gravacions en les que el propi batle de Santa Margalida podria 
haver acceptat algun cas de corrupció política. 

Per tot això abans exposat i per evitar fets consumats el GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA proposa al Ple d'aquesta institució l'adopció del següent  

 

ACORD 

 

"El Ple del Consell de Mallorca suspèn l'aprovació definitiva de les NN SS de Santa 
Margalida mentre no quedi ben clar que el motiu d'aquestes no és altre que l'interès 
general i que el seu contingut no està inspirat en cap cas per possibles casos de 
corrupció" 
 
Moció per via d’urgència sobre l’aprovació definitiva de les NNSS de Santa Margalida. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) explica que la moció és ben urgent perquè en aquest moments 
les Normes estan en el Consell per la seva tramitació, mentre el tinent fiscal del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha obert diligències informatives per 
tal de determinar si hi ha hagut corrupció al respecte. Assenyala que les conseqüències 
de la tramitació serien molt greus i per tant és urgent que el Ple l'aturi mentre el 
ministeri fiscal decideixi si hi ha o no possibles corrupcions. 
 
Es rebutja la urgència per 11 vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i 18 
abstencions (PP, UM). 
 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
PUNT 25.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A HBLE.SR.MIQUEL C ÀNEVES 
VANRELL DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR D IRIGIDA 
A L'HBLE SR/A. IL·LM.SR.PRESIDENT DE L'ISSEM (CASA DE FAMÍLIA).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
" D.Miquel Càneves Vanrrell, com a conseller DEL GRUP POPULAR al Consell de 
Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, 
segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a l'Il·lm. President del Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres . 
 
Pregunta: 
 
Ens pot comentar si Casa de Família ha cobert els seus objectius durant l'any 2005? 
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El Sr. Càneves (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra explica quina és la naturalesa de la Casa de Família, qui en fa la gestió, els 
serveis que es presten i la inversió que ha fet l’Institut i assenyala que en el 2005 s’ha 
produït una disminució en el número d’usuaris i un increment en la durada de les 
estades. Valora aquest fet com a positiu perquè considera que és un indici de la 
disminució de persones en el carrer i que altres centres com sa Placeta estan funcionant. 
 
 
PUNT 26.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A HBLE.SR. FRANCESCCAÑELLAS 
ALEMANY DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
DIRIGIDA A L'HBLE SR/A. IL·LM.PRESIDENT DEL INSTITU T DE SERVEIS 
SOCIALS (AVALUACIÓ DEL CURSOS D'EQUINOTERÀPIA DEL C URS 
FINALITZAT).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
" D.Francesc Cañellas Alemany, com a conseller DEL GRUP POPULAR al Consell de 
Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, 
segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a l'Il·lm. President del Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres . 
 
Pregunta: 
 
Ens pot fer una avaluació del cursos d'equinoteràpia del curs finalitzat? 
 
El Sr. Cañellas (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra explica què és l’equinoteràpia, el número de persones que han participat, els 
centres de procedència i que s’ha fet de manera descentralitzada. En fa una valoració 
positiva i expressa la intenció de prosseguir i augmentar aquesta activitat el proper curs. 
 
PUNT 27.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A HBLE.SR.BARTOLOM É VALLORI 
PERELLÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR D IRIGIDA 
A L'HBLE SR/A. IL·LM.PRESIDENT DEL INSTITUT DE SERV EIS SOCIALS 
(CAMPAMENT D'ESTIU I QUINS OBJETIUS I PREVISIONS).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
" D. Bartolomé Vallori Perelló, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de 
Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, 
segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a l'Il·lm. President del Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres. 
 
Pregunta: 
 
En que consisteix el Campament d'estiu i quins objectius i previsions té? 
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El Sr. Vallori (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra explica què és el Campament d’estiu, els destinataris, l’objectiu, les 
activitats que es duran a terme i el preu que cada participant haurà de pagar. Així mateix 
indica que hi ha una reserva de places per joves amb dificultats socials. 
 
PUNT 28.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A CATERINA CANYELL ES 
MARQUÈS DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-ENTESA 
NACIONALISTA DIRIGIDA A L'HBLE SR/A. PRESIDENTA (CO NGRÉS 
INTERNACIONAL LLENGUA CATALANA).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
" 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. 
 
Quins actes té prevists el Consell de Mallorca, des de la seva Direcció Insular de 
Política Lingüística, per commemorar el centenari del primer Congrés Internacional de 
la Llengua Catalana?  
 
La Sra. Canyelles (PSM-EN) formula la pregunta en els seus termes. 
 
La Sra. Mulet (UM) explica que la majoria d’accions de la Direcció Insular de Política 
Lingüística i bona part de les del Departament de Cultura han anat enfocades a aquest 
esdeveniment i fa una relació de les coses que s’han fet. 
 
 
PUNT 29.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A BÀRBARA BUJOSA PICORNELL 
DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-ENTESA NACIONALISTA 
DIRIGIDA A L'HBLE SR/A. PRESIDENTA (BOUS DE COSTITX ).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
" 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. 
 

- El mes d'abril de 2005, el Consell de Mallorca aprovà instar el Govern de les 
Illes Balears a negociar el dipòsit de la col·lecció dels Bous de Costitx que es 
troben al Museu Arqueològic Nacional en el Museu de Mallorca. En quin punt 
de la tramitació es troba actualment? 

 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) indica que, arran de les declaracions de PSOE i PP a Madrid 
de no permetre el retorn permanent dels Bous a Mallorca, aquesta pregunta tal com està 
formulada no té massa sentit. Ateses les declaracions que posteriorment va fer la 
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presidenta del Consell de Mallorca assegurant que continuaria reivindicant el retorn de 
les peces, demana quines són les accions que es duran a terme. 
 
La Sra. Mulet (UM) diu que el que va passar a Madrid és molt trist, que ells han fet 
molta feina, que des de Patrimoni s’ha creat una comissió, que no es donen per vençuts i 
que com a mínim volen aconseguir fer una exposició i que els Bous romanguin per una 
llarga temporada a Mallorca. 
 

 
PUNT 30.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A BÀRBARA BUJOSA PICORNELL 
DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-ENTESA NACIONALISTA 
DIRIGIDA A L'HBLE SR/A. PRESIDENTA (PECES FESTA EST ENDARD).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
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. 
 
- El mes d'abril de 2005, el Consell de Mallorca aprovà instar el Govern de les Illes 
Balears a tramitar el dipòsit al Museu de Mallorca de les peces històriques honorades a 
la Festa de l'Estendard que des de 1831 es troben a la Reial Armeria de Madrid. En quin 
punt de la tramitació es troba actualment? 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) formula la pregunta en els seus termes, assenyalant que el 
Ministeri de la Presidència ha comunicat que “no se tiene previsto el traslado al Museo 
de Mallorca”. 
 
La Sra. Mulet (UM) assegura que la comissió està fent feina, que estan pendents d’anar-
se a Madrid, diu qui són els components i que s’està fent feina per muntar una exposició 
amb aquestes peces. 
 
PUNT 31.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A BÀRBARA BUJOSA PICORNELL 
DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-ENTESA NACIONALISTA 
DIRIGIDA A L'HBLE SR/A. PRESIDENTA (MUSEU DE LES AR TS I DE LES 
CIÈNCIES).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
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. 
 
El mes d'abril de 2006 aparegué als mitjans de comunicació la creació d¿un Museu de 
les Arts i de les Ciències durant la presentació del pla de reconversió de la central 
elèctrica del Port d'Alcúdia. Ens pot explicar la Sra. Consellera les línies bàsiques del ou 
projecte museístic?  
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La Sra. Bujosa (PSM-EN) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) diu que el que hi ha és el que es recull en el Pla Territorial, explica, 
que primer hi ha d’haver el Pla especial de reconversió, s’ha de fer un concurs, s’ha de 
fer la reconversió de l’edifici i posteriorment es farà el projecte museístic. Diu que 
l’objectiu serà un museu industrial, reivindicat de fa temps per GESA, i amb una part 
d’arts. 
 
 
PUNT 32.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A FRANCESCA RAMON PÉREZ DE 
RADA DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES DIRIGIDA A L'HBLE 
SR/A. NICOLAU TOUS PALMER (MORTS DELS DOS DARRERS CAVALLS 
CAMPIONS DEL GRAN PREMI NACIONAL DE TROT).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
" FRANCESC RAMÓN PEREZ DE RADA, Com a consellera del  GRUP 
SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la 
següent pregunta, amb sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons 
contempla l'article 72 del ROC, adreçada al President de l'Institut d'Esport Hípic de 
Mallorca, el Sr. Nicolau Tous Palmer. 
 
Quines mesures ha pres la direcció de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca per aclarir 
les morts dels dos darrers campions del Gran Premi Nacional?  
 
La Sra. Ramon (PSOE) agraeix al president de l’Institut de l’Esport Hípic la celeritat 
amb què ha respost les preguntes escrites, suggereix que seria necessari la contractació 
d’un veterinari per fer proves als cavalls abans de les carreres i formula la pregunta en 
els seus termes. 
 
El Sr. Tous Palmer explica que no és competència de l’Institut de l’Esport Hípic 
investigar les causes de la mort dels cavalls, que s’han produït temps després del Gran 
Premi Nacional i fora del recinte de l’Hipòdrom, que és responsabilitat dels serveis 
veterinaris de la Conselleria d’Agricultura, que ha facilitat totes les analítiques i 
documentació que s’ha demanat. Finalment es mostra d’acord en la conveniència 
d’estudiar la contractació un veterinari per a l’Hipòdrom. 
 
 
PUNT 33.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A AINA RADO FERRAN DO DEL 
GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES DIRIGIDA A L'HBLE SR /A. ANTONI 
SERRA TORRES (MALTRACTAMENTS PER PART DE FAMÍLIES 
ADOPTANTS O ACOLLIDORES).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
" AINA RADO FERRANDO, Com a consellera del  GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, 
amb sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla l'article 72 del 
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ROC, adreçada al President de l'Institut d'Esport Hípic de Mallorca, el Sr. Nicolau Tous 
Palmer. 
 
Quines mesures ha posat en funcionament l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca a fi de preveure maltractaments per part de famílies adoptants o acollidores?  
 
La Sra. Rado (PSOE) anuncia que, arran dels interrogants que ha generat la 
interpel·lació del Grup popular, retira la pregunta i en un proper Ple presentarà una 
interpel·lació. 
 
 
PUNT 34.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A M.MAGDALENA TUGO RES 
BAUTISTA DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU - ELS VERDS DI RIGIDA A 
L'HBLE SR/A. SR. ANTONI SERRA - PRESIDENT ISSEM (ME NOR 
MALTRACTAT).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
" M. Magdalena Tugores Bautista, com a portaveu suplent del Grup de Consellers 
d'Esquerra Unida-Els Verds presenta per al proper pel ordinari la següent PREGUNTA 
amb resposta oral davant el ple, dirigida al Sr. Antoni Serra, president de l'ISSEM: 
 
Atés que, aquest mes de juny, tots ens hem vists sorpresos per la noticia desoladora d'un 
infant de 6 anys d'edat en coma a causa de greus lesions degudes a maltractaments dins 
l'àmbit familiar proper, a pesar que els darrers 4 anys havia estat objecte d'unes 40 
assistències a centres mèdics ( urgències-traumatologia) i que una professora de l'infant 
ja havia denunciat un pressumpte maltractament. 
 
Atès que el Consell Insular té les competències pertinents per protegir als menors d'edat 
a Mallorca, i que està clar que els actuals protocols de prevenció han fallat, quan un 
infant ha sofert tant de temps maltractaments, desprès de nombroses assistència 
sanitàries al llarc de varis anys, 
 
Quin mecanisme de prevenció ha mancat o no ha estat suficient, per a detectar el que 
passava i poder complir la nostra funció protectora d'un menor maltractat?  
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) diu que tenia la intenció de retirar la pregunta, però que 
la intervenció del Sr. Serra ha fet que la mantengui i formula la pregunta en els seus 
termes. 
 
El Sr. Serra indica que té un gran respecte cap el cas i cap a la Fiscalia, a qui correspon 
investigar. Assenyala que la investigació no és ni ha de ser competència de l’Institut. 
Diu que el procediment actual es basa en dues coses fonamentals: la legislació vigent 
(Llei orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor) on s’estableix que qualsevol 
persona que té coneixements d’indici de maltractaments a un menor ho ha de notificar i 
els serveis jurídics, que creu que són els més objectius ja que en casos com aquest s’ha 
de separar totalment de la política. Pel que fa als ingressos hospitalaris puntualitza que 
s’ha de ser cautelós per veure quines han estat les causes que han motivat els ingressos. 
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Considera que és una mica dur qüestionar el sistema per un cas. Té clar que la tasca de 
l’Institut és estar atents a tots els casos i que diàriament es posen en funcionament molts 
de mecanismes i amb èxit i que s’ha de potenciar que les persones compleixin amb la 
Llei orgànica 1/1996. També diu que no separaria el procediment de l’àmbit dels jutjats 
i no deixaria d’utilitzar els dos elements fonamentals: l’obligatorietat, per llei, de 
notificar un cas de potencial desprotecció, i que els jutjats investiguin fins a les darrers 
conseqüències qualsevol dels casos que hi pugui haver. Està convençut que si aquest 
sistema ha funcionat fins ara i que continuarà funcionant. Apel·la a la responsabilitat de 
tots els professionals. Explica que la feina de l’ISSEM comença a partir de la notificació 
de la Fiscalia, no abans. Al respecte assegura que la feina de l’Institut ha de ser de 
prevenció, i s’ha de seguir incidint, i per això l’Institut s’ha descentralitzat per tal 
d’arribar més aviat als casos i que el departament que més s’ha d’ampliar és el de 
menors. A més s’ha determinat una ratio d’expedients mitja per professional, limitant-
los a un màxim de 40. Pensa que això sí són mesures fonamentals per tal que la part de 
prevenció pugui funcionar en plenes condicions. Finalment diu que s’ha de deixar fer la 
feina a qui pertoca en cada cas. 
 
PRECS 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) prega al conseller de Territori que no es tramiti l’aprovació de 
les NNSS de Santa Margalida mentre no s’aclareixi el tema de les cintes i pensa que la 
Comissió hauria d’incorporar la transcripció de les cintes. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) explica que hi ha una sèrie de camins a Pollença que s’han 
tancat, en algun d’ells s’ha relacionat al conseller Borràs. Prega que es prenguin les 
mesures necessàries per tornar obrir aquests camins. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) prega que s’aclarís que el centre històric de Palma és BIC o bé 
que s’incoï l’expedient adient, per tal de donar seguretat jurídica a la protecció del 
centre històric de Palma. 
 
El Sr. Crespí (PSOE) prega, una vegada més, que es prenguin mesures per tal d’evitar 
l’estretor amb què es troben en els seus seients, sobretot tot tenint en compte que 
augmenta el número de consellers. 
 
  
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la sessió a les devuit 
hores i deu minuts . De tot el qual se n'esten la present acta, números de 1 al 189, 
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  


