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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA  

A les onze hores i vuit minuts del dia 2 d'Octubre de 2006 es reuneix, en sessió ordinària del 
Plenari del Consell 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, 
Maria del Pilar Sansó Fuster. 

També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Miquel A. Flaquer Terrasa, Antoni 
Pascual Ribot, Bartomeu Vicens Mir, Miquel Angel Borràs Llabrés, Catalina Julve Caldendey, 
Francesc Buils Huguet, Joan Cerdà Rull. El Sr. Antonio Serra Torres, president de l'Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca, i el Sr. Nicolau Tous Palmer, president de l'Institut de 
l'Esport Hípic de Mallorca. 

 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous Aymar. 
Interventora General: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

 

La presidenta comenta que s'ha acordat alterà l'ordre del dia i que en primer lloc es donarà el 
condol pel Sr. Francesc Quetglas Rosanes i que a les 12.00 hores s'interromprà la sessió per 
acudir al minut de silenci que es farà a la plaça de Cort en protesta d'un nou cas de violència de 
gènere. 

La presidenta, llegeix la declaració institucional en motiu del traspàs de l'Hble. Sr. Francesc 
Quetglas Rosanes: 

''Davant el traspàs de l'Honorable Senyor Francesc Quetglas i Rosanes el proppassat 22 de 
setembre, el Ple del Consell de Mallorca vol manifestar el seu profund pesar per la pèrdua d'un 
dels seus components més significatius. 

La bonhomia i trajectòria política de Francesc Quetglas són de les que ens serveixen d'exemple 
als que ens dedicam o es vulguin dedicar al servei públic des de les institucions democràtiques. 

Dialogant, compromès amb les causes, defensor de la veritat i altament preparat, es dedicava en 
cos i ànima als principis que regien la seva vida i que es traduïen en un exercici de les seves 
responsabilitats, tant de gestió com de representació, emmarcades en el rigor i la seriositat. 

A més, durant molts d'anys, i en les seves múltiples destinacions, va donar mostres de la seva 
estimació per Mallorca, en especial quan treballava preocupat pel seu desordenat creixement 
urbanístic. 
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Tots l'hem vist lluitar de manera constant i decidida per allò que creia i també, als darrers temps, 
hem vist aplicar aquesta constància i decisió a la lluita amb la terrible malaltia que l'afectava. 

En aquests moments de tristor col·lectiva, el Ple del Consell de Mallorca vol fer arribar el seu 
més sentit condol a la família que ha tengut la sort de compartir la seva vida, així com als seus 
companys del PSIB-PSOE amb els quals ha viscuts moments tan importants. 

Tot desitjant que els mallorquins i mallorquines el tenguin present en la memòria, 

Descansi en pau, Xisco Quetglas. 

Palau del Consell, 2 d'octubre de 2006". 

 

PUNT 1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR (04/09/2006)  

S'aprova l'acta de la sessió anterior per unanimitat. 

 

PRESIDÈNCIA  

 

PUNT 2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU CONSELLER.  

El secretari llegeix el següent escrit remès del president de la Junta Electoral de les Illes Balears: 

"Em pertoca de comunicar-vos que, atesa la defunció del Sr. Francesc Quetglas i Rosanes del 
Consell Insular de Mallorca, la Junta Electoral de les Illes Balears, en la seva sessió del dia 
d'avui, ha acordat expedir i trametre a la Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster la credencial de 
consellera del Consell Insular de Mallorca. 

El que vos comunic pel vostre coneixement i perquè se'n derivin els efectes oportuns." 

A continuació, el secretari crida a la Sra. Pilar Sansó Fuster a l'estrada i li llegeix la següent 
fórmula de jurament o promesa. 

"Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor complir feelment les obligacions 
del càrrec de consellera del Consell de Mallorca, amb lleialtat al Rei, i de servar i fer servar la 
Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia i la Llei de 
consells insulars". 

La Sra. Pilar Sansó i Fuster contesta: "Sí, ho promet". 

Així, per haver manifestat que acata aquest compromís, la Sra. Sansó pren possessió del càrrec i 
adquireix el ple exercici de les funcions pròpies i, amb aquestes, els drets i les prerrogatives 
annexes. 

A continuació, la presidenta li dóna la benvinguda i li lliura la medalla i la insígnia de la 
corporació i el nou conseller, Sra. Sansó, passa a ocupar el seu escó, per bé que abans havia 
expressat el condol per la mort del Sr. Quetglas. 
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PUNT 3.- DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE (DOCUMENT ADJUNT) 

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL  

 

PUNT 4.- PROPOSTA D' APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LA TARIFA PER AL 
TRACTAMENT DELS RESIDUS URBANS PER  A L'ANY 2007.   

  

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

"Atès l'escrit de TIRME S.A. de dia 3 d'agost de 2006 relatiu a la proposta d'actualització de la 
tarifa de tractament dels residus sòlids urbans per a l'any 2007 per un import de 94,52 euros/tona, 
IVA no inclòs. 

             
Atès que el Plec de condicions jurídiques administratives i econòmiques que regeix la concessió 
de la gestió dels residus sòlids urbans de l'Illa de Mallorca a la clàusula setena estableix que el 
concessionari sol·licitarà al Consell de Mallorca, abans del 31 d'octubre de cada any, 
l'actualització de la tarifa que percebrà dels usuaris del servei per al tractament dels residus 
sotmesos a la seva gestió. 
  
Atès l'informe emès per l'economista de la Direcció Insular de Gestió Residus de dia 9 d'agost de 
2006,  mitjançant el qual exposa que la proposta relativa a l'actualització de  la tarifa per al 
tractament dels residus urbans per a l'any 2007 aplicable al Servei de Gestió de RSU de l'Illa de 
Mallorca per un import de 94,52 euros/tona, IVA no inclòs, presentada per TIRME SA, s'ajusta a 
les previsions de gestió dels residus per a l'any 2007, i atès l'informe de fiscalització prèvia 
favorable emès per Intervenció. 

  

1. Aprovar la revisió de la tarifa per al tractament dels residus urbans per a l'any 2007 aplicable 
al Servei de Gestió dels residus  urbans de l'Illa de Mallorca, per un import de 94,52  euros/tona,  
IVA no inclòs. 
  
2. Aquest Acord aprovatori resta condicionat a l'aprovació definitiva de l'ordenança fiscal 
corresponent a aquesta tarifa."  
 
 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup votarà en contra i a continuació 
argumenta la seva decisió. 

En primer lloc, considera que hi ha hagut un augment espectacular de la tarifa de residus que 
repercutirà directament en la ciutadania. Des de l'any 2003 fins ara la tarifa ha pujat més d'un 
40%, sense tenir en compte les noves inversions en infrastructures destinades a la creació de dos 
forns nous a la incineradora. 
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En segon lloc, creu que la pujada que es preveu pel 2007 respecte a aquest any és considerable, 
fruit de la mala gestió destinada tal sols a incinerar, a més dels deficients resultats obtinguts en la 
recollida selectiva.  

En tercer lloc, demana explicacions sobre els ingressos per venda d'energia elèctrica, per part de 
Tirme, ja que no figuren a l'apartat d'ingressos i ho voldria aclarir. 

En quart lloc, diu que no està d'acord amb l'aplicació de la tarifa i creu que aquesta hauria de ser 
progressiva i que els ciutadans o els ajuntaments que reciclen haurien de pagar menys que els 
que no ho fan. 

La Sra. Canyelles (PSM-EN) creu que la incineradora és molt cara i que a més se'n fa una mala 
gestió. 

A continuació, comenta que en el passat Ple ja proposaren la previsió de les tarifes pels propers 
anys i que eren un escàndol. Ara sembla que, fins i tot, la previsió del 2007 estava equivocada. 

El Sr. Suàrez (PSOE) anuncia que el seu Grup s'abstendrà de la mateixa manera que ho va fer en 
el passat Ple quan es va debatre la modificació del contracte amb Tirme, ja que l'increment de la 
tarifa és molt important a conseqüència sobretot de la incineració. 

La Sra. Julve (UM) comenta que avui tan sols es presenta la tarifa per a l'any 2007 i que s'ha 
calculat tenint en compte l'IPC interanual, que és del 4%. 

L'any passat la tarifa era de 90,96 euros pels que no reciclen i per al 2007 es proposa l'import de 
94,52' tan sols quatre euros més respecte a l'any passat. 

Contesta a la Sra. Rosselló que tanmateix no estaran mai d'acord en el sistema de gestió de 
residus i que ja sap que no la podrà convèncer. 

Explica que el sistema de tarifes bonifica els usuaris que separen els residus i que per això 
aquests paguen una tarifa zero. 

Intervé la Sra. Rosselló. Reconeix que no coincideixen amb el model de gestió de residus. Diu 
que segons l'informe presentat per Tirme la pujada de tarifa no és tan sols d'un 4% de l'IPC, sinó 
que també és per culpa de la poca recollida selectiva. Per això creu que s'hauria de millorar la 
recollida per tal de minvar el preu de tarifa. 

A continuació comenta que la tarifa de moment no inclou les noves infraestructures però quan 
s'apliqui la nova tarifa serà molt important. Reitera que les polítiques de reciclatge haurien de ser 
més efectives per tal de reduir el preu. 

Torna a demanar què cobra Tirme per la venda d'energia elèctrica. 

La Sra. Julve, sobre la pregunta referida a Tirme respon que de moment no ho sap, però que ho 
aclarirà i li farà arribar per escrit. 

Reitera que avui tan sols s'informa de la pujada del 4% i agraeix el suport del Partit Popular. 

Assenyala a la Sra. Rosselló que el reciclatge està augmentant i que no hauria de treure les dades 
de context, diu que l'any 2004 el reciclatge era d'un 4%, i ara el 2006 és d'un 16%, però que s'ha 
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de ser realista i entendre que el que no es recicla cal incinerar-ho i aquesta és la solució de l'equip 
de govern. 

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

 

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA  

 

PUNT 5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 2 6 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2006 I DE 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL P RESSUPOST DE 
2006. 

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

"" Aquesta Presidència, per Providència de dia 18 de setembre de 2006, atenent les necessitats 
que s'especifiquen a les memòries corresponents 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 18 de 
setembre de 2006 , on es fan constar les operacions de modificació de crèdit que es proposen per 
atendre les despeses esmentades, i d'acord amb allò que es preveu en el Capítol III Secció 2ona. 
als articles 177 i 179 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant 
amb els articles 35 a 39 i 40 a 42  del RD 500/1990, de 20 d'abril i amb les bases 10 i 12 de les 
d'execució del pressupost per a 2006  
 
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 
 
 A C O R D: 
 
"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 26 de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 
2006, d'acord amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NÚM. 26 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE 2006  
    

* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-9/06)    

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 

00,46100,48903 Grup excursionista de Mca p/dif."Mca.a dalt de tot" 40.000,00  

00,46330,48941 José Antonio Bonet Mulet 6.000,00  

00,46330,48942 Javier Piñol Mir 3.000,00  

00,46330,48943 Associació Mallorca damunt rodes 8.051,00  
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00,45130,48945 Hugo Ramón Froye 18.000,00  

20,45130,48914 Aportació Fundació Mar Balear 12.000,00  

20,45130,48915 Aportació Filharmònica Porrerenca Fira Musical 18.000,00  

20,45290,47905 Aportació Fora Artis, SL 12.000,00  

20,45290,48920 Aportació Fundació Obrint Camins 8.000,00  

20,45130,78911 Franciscanas Hijas de la Misericordia Hermanas 20.764,66 064513078911 

20,45130,78912 Equipaments Fundació Auditori Municipal de Porreres 98.465,47 064513078912 

50,44400,60200 Inversió infrastructures Medi Ambient 40.875,00 064440060200 

80,72110,48938 Aportació Associació Gent Grant Campanera 13.000,00  

80,72110,48939 Aportació Ass.Criadors i prop. Cavalls Pura Raça M. 60.000,00  

80,72110,48940 Aportació ACOTUR  12.000,00  

 TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 370.156,13  

    

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:   

    

1) Baixes per anulació   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 

00,46100,47914 Aport.a Radio Nacional de España SA 40.000,00  

00,46330,48900 Subvencions Dinamització Relacions Institucionals 6.000,00  

00,46330,48900 Subvencions Dinamització Relacions Institucionals 3.000,00  

00,46330,48900 Subvencions Dinamització Relacions Institucionals 8.051,00  

00,11100,23000 Dietes càrrecs electes Òrgans de Govern 18.000,00  

20,45400,78900 Conveni Infrast. Biblioteques,Arxius i Museus 20.764,66 064540078900 

 total baixes p/anul·lació 95.815,66  

    

2) Romanent de tresoreria   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  

    

99,87000 Romanent tresoreria p/fin.crèdits extraor 135.000,00  

 Total romanent de tresoreria p/fin.crèdits extr. 135.000,00  

    

3) Majors ingressos   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  

99,60000 Venda solars 40.875,00 064440060200 

99,60000 Venda solars 98.465,47 06121206320000 

 Total majors ingressos 139.340,47  

    

 TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT CRÈDITS EXTRAORDINARIS 3 70.156,13  

    

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (supl-6/06)    

    

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/SUPLEMENTS  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 

00,11100,22601 Protocol i Representació O.G. Presidència 30.000,00  

20,45110,62300 Nova inversió en maquinària c.c. La Misericòrdia 60.000,00  

20,45400,22706 Estudis i treballs tècnics Biblioteques,arxius,... 30.000,00  

20,45810,62300 Nova inversió en maquinària Museu Krekovic 30.000,00  

20,45290,48903 Conveni Factoria del So 12.000,00  

50,44400,62300 Nova inversió en maquinària Medi Ambient 30.000,00 064440062300 

80,01200,31001 Interessos préstec LC 302.184677-77 132.482,38  

80,44400,63200 Obres de Reposició edificis Medi Ambient 100.626,00 06444006320000 

80,53300,63200 Obres de Reposició Sa Dragonera 127.286,00 06533006320000 

80,72110,48906 Conveni Associació empresaris Restauradors 22.500,00  

80,61120,22706 Estudis i treballs tècnics Economia i Hisenda 60.000,00  

 TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS 634.894,38  
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B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS:  

    

1) Baixes per anulació   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 

    

 TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  0,00  

 
 
 
 

 

    

2) Romanent de tresoreria   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   

99,87001 Romanent tresoreria p/fin.suplements 376.982,38  

 Total romanent de tresoreria p/fin.suplem. 376.982,38  

    

3) Majors ingressos   

99,60000 Venda solars 30.000,00 064440062300 

99,60000 Venda solars 100.626,00 06444006320000 

99,60000 Venda solars 127.286,00 06533006320000 

 Total majors ingressos 257.912,00  

    

 TOTAL FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS 634.894,38  

    

 ROMANENT LÍQUID UTILITZAT PER FINANÇAR MOD.CRÈDITS 511.982,38  
 
 
SEGON.- Aprovar les següents MODIFICACIONS DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS del pressupost de 2006: 
 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE 
VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 
2006  
 
VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA, DIRECCIÓ INSULAR DE COMUNICACIÓ 
 
Al punt 2 referent als Objectius específics per destinatari o convocatòria: 
 
1- S'ha de suprimir, ja que no es durà a terme, el següent: 
 
"Radio Nacional de España 

a) Difusió de les activitats del Consell de Mallorca i de les principals activitats 
socials i culturals qu tenen lloc a l'illa de Mallorca 

b) Promoció de l'ús del català" 
 
2- S'ha d'afegir: 
 
Grup Excursionista de Mallorca (GEM) Pla de difusió de "Mallorca a dalt de tot de 
l'Everest” 

a) Ajuda per difondre el material aconseguit durant aquesta expedició per donar a 
conèixer  a tots els ciutadans en què va consistir l'aventura  d'assolir el cim més 
alt de la terra. 
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-Al punt 5 referent al "Pressupost previst": 
 
1- S'ha de suprimir: 
 
“-Partida 00.46100.47914---Radio Nacional de Espanya----------40.000 euros” 
 
2- S'ha d'afegir: 
 
-Partida 00.46100.48903--Grup Excursionista de Mallorca (GEM)--40.000 euros 
 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE LA 
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2006  
 
PRESIDÈNCIA, DIRECCIÓ INSULAR DE RELACIONS INSTITUCIONALS  
 
Rectificar els següents apartats: 
 
Punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria. 
 
- José Antonio Bonet Mulet. 
 

a) Motivar les iniciatives socials, culturals i esportives dels mallorquins. 
b) Promocionar els moviments socials i associatius rellevants. 

 
 
Punt 3. Efectes prevists. 
 
Institucions beneficiàries de les subvencions ... 12 
Entitats beneficiàries de la subvenció ... ... .. 24 
Particulars beneficiàries de la subvenció ... ... 34350 
Activitats finançades total o parcialment ... ... 565  
 
Punt 5. Pressupost previst, apartat Partides Nominatives.  
 
Capítol 4. 
Partida 00.46330.48900, Subvencions dinamització, 
 
Import inicial ... : 27.500,- euros. 
Import modificat . :  6.000,- euros. 
Import final ... ..: 21.500,- euros. 
 
Partida 00.46330.48941, José Antonio Bonet Mulet, 6.000,- euros. 
 
Punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria. 
 
- Javier Piñol Mir. 
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a) Motivar les iniciatives socials, culturals i esportives dels mallorquins. 
b) Promocionar els moviments socials i associatius rellevants. 

 
Punt 3. Efectes prevists. 
 
Institucions beneficiàries de les subvencions ... 12 
Entitats beneficiàries de la subvenció ... ... .. 26 
Particulars beneficiàries de la subvenció ... ... 35450 
Activitats finançades total o parcialment ... ... 590  
 
Punt 5. Pressupost previst, apartat Partides Nominatives.  
 
Capítol 4. 
Partida 00.46330.48900, Subvencions dinamització, 
 
Import inicial ... : 13.449,- euros. 
Import modificat . :  3.000,- euros. 
Import final ... ..: 10.449,- euros. 
 
Partida 00.46330.48942,Javier Piñol Mir 3.000,- euros. 
 
Punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria. 
 
- Associació Mallorca Damunt Rodes (AMADAR). 
 

a) Recobrar, impulsar i donar a conèixer els signes d’ identitat de Mallorca incidint 
així en la dignificació de tots aquells símbols que ens defineixen com a poble. 

b) Promocionar els moviments socials i associatius rellevants. 
 
Punt 3. Efectes prevists. 
 
Institucions beneficiàries de les subvencions ... 12 
Entitats beneficiàries de la subvenció ... ... .. 25 
Particulars beneficiàries de la subvenció ... ... 35350 
Activitats finançades total o parcialment ... ... 585  
 
Punt 5. Pressupost previst, apartat Partides Nominatives.  
 
Capítol 4. 
Partida 00.46330.48900, Subvencions dinamització, 
 
Import inicial ... : 21.500,- euros. 
Import modificat . :  8.051,- euros. 
Import final ... ..: 13.449,- euros. 
 
Partida 00.46330.48943, Associació Mallorca damunt rodes (AMADAR), 8.051,- euros. 
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PRESIDÈNCIA, PROMOCIÓ CULTURAL  
 
Punt 2. Objectius específics per destinatari, apartat Activitats culturals, afegir la 
següent subvenció: 
 
-Hugo Ramón Froye ........................18.000,- €  
 

a) Col.laborar amb la participació a la regata Mini Transat “Mallorca ets tu” 2006. 
 
Punt 5. Pressupost previst.  
 
Partida     Destinatari        Import 
00.45130.48945       Hugo Ramón Froye            18.000,-€  
 
 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 
2006  
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PROMOCIÓ CULTURAL  
 
A l 'apartat 2 "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 
 
− Aportació Fundació Mar Balear 
 

a) Col·laborar en el documental d’investigació “La última Misión”. 
 
 
− Aportació Filharmònica Porrerenca p/Fira Musical 
 

a) Col·laborar en la realització de la Fira Musical. 
 
 
A l'apartat 5 "Pressupost previst", afegir les següents partides:  
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45130.48914 Aportació Fundació Mar Balear 12.000,00 € 
20.45130.48915 Aportació Filharmònica Porrerenca p/Fira Musical 18.000,00 € 

 
A l'apartat 2 "Objectius específics per destinatari o convocatòria" , afegir: 
 
− Franciscanas Hijas de la Misericòrdia Hermanas Curia General  
 

a) Difusió de l’art escultòric unint-lo amb la celebració de l’esdeveniment del 150 
aniversari de la fundació de la congregació. 

 
− Equipaments Fundació Auditori Municipal de Porreres  
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a) Modernització, reforma i rehabilitació de les infrastructures de l'Auditòrium 
municipal per tal de garantir l’existència d’espai cultural adient. 

 
A l'apartat 5 "Pressupost previst", afegir les següents partides:  
 

INFRAESTRUCTURES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45130.78911 
Franciscanas Hijas de la Misericòrdia Hermanas Curia 
General 

20.764,66 € 

20.45130.78912  Equipaments Fundació Auditori Municipal de Porreres 98.465,47 € 
... ... ... 

 
 
DIRECCIÓ INSULAR DE JOVENTUT. SERVEI DE JOVENTUT  
 
A l'apartat 2 "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 
 
− Aportació Fona Artis, S.L. 
 

a) Per l’aportació en la realització de diversos esdeveniments culturals. 
 
 
− Aportació Fundació Obrint Camins 
 

a) Per la col·laboració en la integració de nins discapacitats dins de grups musicals. 
 
A l'apartat 5 "Pressupost previst", afegir les següents partides:  
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45290.47905 Aportació Fona Artis, S.L. 12.000,00 € 
20.45290.48920 Aportació Fundació Obrint Camins 8.000,00 € 

 
A l'apartat 5 de la Direcció Insular de Joventut "Pressupost previst",  
 
On deia: 
 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45290.48903 Conveni Factoria de So (Escola de Música) 46.000,00€ 
... ... ... 

  
Ha de dir: 
  

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

20.45290.48903 Conveni Factoria de So (Escola de Música) 58.000,00.-€  
... ... ... 

 
 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA DEL CONSELL DE MALLORCA 
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PER A L'ANY 2006  
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 
A l'apartat 2 "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 
 
− Aportació Associació Gent Gran Campanera 
 

a) Ajudar a la recuperació i divulgació dels productes tradicionals mallorquins 
 
− Subvenció a l’Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Pura Raça 

Mallorquina 
  

a) Afavorir la conservació i promoció nacional i internacional dels Cavalls de Pura 
Raça Mallorquina 

   
− Subvenció a ACOTUR 
  

a) Donar suport al sector de serveis i comerç dins de les zones turístiques de 
Mallorca 

 
 A l'apartat 5 "Pressupost previst", afegir les següents partides:  
  

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

80.72110.48938 Aportació Associació Gent Gran Campanera 13.000.-€ 

80.72110.48939 
Aportació Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de 
Pura Raça Mallorquina 

60.000.-€ 

80.72110.48940 Aportació ACOTUR 12.000.-€ 
... ... ... 

  
I, allà on deia: 
  

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

80.72110.48906 Conveni Associació Empresaris Restauradors 116.000.-€ 
  

CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

80.72110.48900 Altres Transf Promoció Econòmica 172.000.-€ 
... ... ... 

  
Ha de dir: 
  

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

80.72110.48906 Conveni Associació Empresaris Restauradors 138.500.-€ 
  
  

CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

80.72110.48900 Altres Transf Promoció Econòmica 160.000.-€ 
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... ... ... 
  
 
TERCER.- Aquest acord, serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s'hagi complit el que disposa 
l'article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del Règim local, i també 
l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD 
legislatiu 2/2004 de 5 de març". 

 

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) explica que el seu Grup votarà en contra d'aquesta proposta de 
modificació de crèdit, perquè considera que respon a un model de negociació prèvia entre l'equip 
de govern del Consell i els particulars, que Unió Mallorquina ja ha convertit en habitual i que es 
fa segons els interessos polítics, sense criteris objectius, amb interès per afavorir entitats i 
persones concretes i no és producte d'un concurs transparent i amb lliure concurrència. Lamenta 
aquest estil de gestió i que augmenti a mesura que s'acosten les eleccions. 

Retreu al Sr. Flaquer la seva insistència explicant que tot es fa de forma transparent quan en 
realitat dóna definicions tan genèriques, sense explicar el detall ni el motiu de les subvencions.  

Tot seguit fa referència a la modificació del capítol d'ingressos, que correspon al que s'havia 
pressupostat per la venda de Can Domenge. No considera positiu que s'hagi ingressat més del 
que s'havia pressupostat, explica que el seu Grup ja ha reiterat en diferents ocasions l'opinió 
sobre aquesta venda, que considera del tot desencertada. 

La Sra. Bujosa (PSM-EN) explica que el seu Grup també votarà en contra i que subscriu tot el 
que dit la Sra. Tugores. No està d'acord que el Consell de Mallorca es desprengui del seu 
patrimoni, com tampoc que ara incloguin aquests 395.000,00 euros com a generació d'ingressos.  

Per acabar comenta que considera que en el Pla estratègic de subvencions hauria de ser més 
concret i detallat, per no haver de fer aquestes definicions genèriques que l'únic que fan és 
confondre.  

Al Sr. Alemany (PSOE) intervé comentant que pensa exactament el mateix que s'ha explicat en 
les intervencions anteriors. No està d'acord en el fet de crear noves partides del capítol quatre i 
set amb els 395.000 euros per dedicar a subvencions. No dubta que alguns dels beneficiaris 
d'aquestes subvencions s'ho mereixen, però reitera que li sembla excessiu el percentatge total de 
pressupost del Consell de Mallorca que es cedeix a tercers perquè ho gestionin. 

Explica que la modificació esmentada encara desequilibra més la situació i augmenta aquest 
percentatge de gestió de tercers. Matisa que li sembla bé que es donin subvencions, el que no 
considera correcte és que quasi el 50% del pressupost el gestionin persones que no han estat 
elegides directament pels ciutadans per aquesta comesa. Comenta que la institució hauria de 
distribuir el pressupost d'acord a les promeses fetes i adjudicar-ho a les associacions que fan 
exactament allò que s'havia promès. Per acabar, tot i que reconeix que alguns dels destinataris 
podien figurar perfectament a la previsió inicial, el seu Grup votarà en contra de la proposta.  

El Sr. Flaquer (UM) respon a la Sra. Tugores que el pressupost d'enguany havia previst més de 
vint convocatòries de subvencions per als diferents departaments. Tots els departaments tenen 
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entre una i quatre convocatòries de subvencions, per tant totes les associacions, ajuntaments i 
entitats que vulguin beneficiar-se d'alguna tenen la seva oportunitat. 

Respecte al retret de no fer-ho per concurs públic, explica les diferents fórmules de contractació 
permeses a l'Administració pública. Entén que li demani que facin més convocatòries, però no la 
via del concurs públic per a imports de 12.000,00 euros, ja que no té cap sentit, atès que la gestió 
es basa en la funcionalitat i aquesta mesura ocasionaria tot el contrari.  

Pel que fa a les explicacions detallades de cada una de les subvencions, manifesta que a la 
Comissió Informativa ja va donar totes les informacions a la Sra. Rosselló i li retreu la manca de 
coordinació prèvia dins el seu Grup, per evitar duplicitats en les preguntes. 

Referent a la plusvàlua aconseguida amb la venda de Can Domenge, lamenta que el seu Grup no 
l'aprovi, però li assegura que l'equip de govern sí que n'està satisfet, perquè es tracta de quasi 
400.000 euros que augmenten els ingressos per aquesta institució, que permeten fer coses per als 
ciutadans. 

Tot seguit, respon a la Sra. Bujosa que el Pla estratègic de subvencions està sotmès a 
modificacions i cada vegada que és necessari fer-ne alguna es presenta a la Comissió Informativa 
i al plenari.  

Diu al Sr. Alemany que intentarà que aquesta sigui la darrera modificació de crèdit per enguany. 
Tot seguit, explica que la venda de patrimoni sempre s'ha de fer per capítol sis i assenyala que no 
és cert que s'hagin destinat els ingressos de venda patrimonial pels capítols dos i quatre, per això 
aclareix que els 395.000 procedents de la venda dels solars de Can Domenge s'han destinat a la 
partida d'inversió i infrastructures del Departament de Medi Ambient i Natura, a noves 
inversions en maquinària de La Misericòrdia, dels museus, i de Medi Ambient, obres de 
reposició d'edificis de Medi Ambient i de Sa Dragonera. Per tant l'import íntegre s'ha dedicat a 
inversió, al capítol sis.  

Pel que fa a incloure totes les previsions des de l'inici, li respon que és del tot impossible, que no 
es poden preveure les despeses al 100% un any abans, per això s'intenta endevinar el màxim 
possible les partides nominatives, però s'han de considerar totes les sol·licituds que, per 
desconeixement, arriben fora dels terminis establerts, que són les que es presenten als plens, 
perquè com a equip de govern les valoren com a necessàries. Reconeix que aquesta valoració pot 
ser subjectiva, però és el criteri adoptat. 

La Sra. Tugores respon al Sr. Flaquer que no té cap problema per comunicar-se amb la Sra. 
Rosselló i resta dels consellers i que no és aquesta la qüestió; les dades les coneixia, però no li 
sembla correcte com es fa. També puntualitza que en cap moment ha dit que aquesta modificació 
de crèdit sigui il·legal, sinó que no comparteix el criteri. Reitera que seria desitjable atorgar 
almenys el 90% de les subvencions per mitjà de convocatòria pública. Opina que actualment n'hi 
ha massa que són nominatives o per mitjà de modificació de crèdit, per això demana una gestió 
diferent. Acaba la seva intervenció reiterant el desacord total del seu Grup amb la proposta. 

La Sra. Bujosa recorda al Sr. Flaquer que avui ha estat la primera vegada que no li ha discutit a 
qui anaven destinades les subvencions d'aquesta proposta, sinó la manera de fer-ho. Considera 
que les denominacions usades, tan genèriques, són com un calaix de sastre on hi cap tot. En el 
cas d'aquesta, a més, s'inclou la venda de Can Domenge, per la qual cosa retreu que es parli d'una 
plusvàlua de quasi 400.000 euros que serviran per fer moltes altres coses a la institució, quan si 
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s'hagués fet com pertocava els ingressos serien molt més alts i podrien cobrir despeses de caire 
social que actualment no ho estan. 

El Sr. Alemany destaca que aquesta modificació de crèdit de 325.000 euros que es dedica a 
repartiment de subvencions no podria fer-se si no existís un ingrés derivat de la venda de 
patrimoni (395.000 euros), aquesta és la reflexió que planteja. 

El Sr. Flaquer respon a la Sra. Tugores que és evident la discrepància, però tampoc pretén 
convèncer-la, es limita a dur al Ple tota la informació ben detallada de cada una de les partides. 
Li recorda que és a la Comissió Informativa on pertoca demanar aquest tipus d'informació. 
Considera que la seva proposta crearia una rigidesa en la gestió que no és recomanable; no 
l'accepta, perquè els ciutadans que demanen subvencions fora de termini però presenten 
propostes molt vàlides quedarien fora. Per això reitera la seva convicció de que és més correcte 
tal com es fa. 

Explica a la Sra. Bujosa que si no són suficients o no convencen les explicacions que dóna a la 
Comissió Informativa sobre el Pla estratègic de subvencions, no té cap inconvenient en canviar-
les i millorar-les.  

Respon al Sr. Alemany que si ha estat bo o dolent el sistema de repartiment de subvencions no és 
ara el moment de jutjar-ho, ja seran els ciutadans els que ho facin a les properes eleccions.  

S'aprova la proposta per desset vots a favor (PP, UM) i tretze en contra (PSOE, PSM-EN i EU-
Els Verds).  

 

Arribat a aquest punt la presidenta suspèn la sessió a les 11.55h amb la intenció de participar a la 
manifestació de condemna pel nou cas de violència de gènere a la plaça de Cort.  

Es reprèn la sessió a les 12.15 hores. 

 

PUNT 6.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE QUART  I LA DISPOSICIÓ 
FINAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D EL 
TRACTAMENT DELS RESIDUS  URBANS DE L'ILLA DE MALLOR CA PER A L'ANY 
2007  

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

"Atès la Revisió del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l'illa de 
Mallorca, aprovada definitivament pel Ple de Consell de Mallorca, en sessió de dia 6 de febrer de 
2006, i per tal d'adequar l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel tractament dels residus 
urbans a allò que es preveu a l'article 5.2 b) de l'esmentat Pla Director, atès l'estudi econòmic 
financer justificatiu de la revisió de la taxa per un import de 94,52 euros/tona, IVA no inclòs, per 
a l'any 2007 pel tractament dels residus urbans de l'illa de Mallorca, presentat per TIRME, SA el 
dia 3 d'agost de 2006, atès l'informe de data 09.08.2006, relatiu a la revisió de la tarifa de la 
gestió de residus urbans emès per l'economista de la Direcció Insular de Gestió de Residus, i atès 
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l'informe favorable d'Intervenció, el Conseller Executiu del Departament  d'Economia i Hisenda 
eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 

  
ACORD 

1er. Aprovar inicialment la modificació de l' article QUART i la DISPOSICIÓ FINAL de 
l'Ordenança reguladora de la taxa pel tractament de residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca, en 
els termes que es contenen en el text annex.  

  
2n.- De conformitat amb allò que disposa l'article 17.1  del RDL 2/2004, de dia 5 de març, pel 
que s'aprova el Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, el present Acord 
provisional, i també el referit text annex, s'esposaran al públic en el tauler d'anuncis d'aquest 
Consell de Mallorca durant el termini de trenta dies hàbils, a fi de que els interessats puguin 
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.  
  
3r.- Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el BOIB, i també en un diari dels de major difusió 
de la Comunitat Autònoma i el seu termini serà comptador a partir del dia següent de la  
publicació en el BOIB o des de la publicació en el diari si aquesta és posterior. 
                         
4rt.- Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions 
en contra durant el termini d'exposició pública, segons el que disposa l'article17.3 del RDL 
2/2004, de dia 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes 
locals.   
  
  TEXT ANNEX   
MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ FINAL DEL’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA TAXA PEL TRACTAMENT DELS RESIDUS  URBANS DE L'ILLA 
DE MALLORCA. 
             
             
            ARTICLE QUART.- 
  
            La tarifa a aplicar és de 94,52 €/tona de residus, IVA no inclòs. 
  
                         
                        DISPOSICIÓ FINAL 
  
La present Ordenança Fiscal, originàriament aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 
23 de desembre 1996, la darrera modificació de la qual s'ha aprovat provisionalment pel Ple en 
sessió de dia 2 d'octubre de 2006,  entrarà en vigor el mateix dia en que es publicarà en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears, serà d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2007 o des del 
mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears si la publicació és posterior i 
romandrà en vigor fins que es modifiqui o derogui expressament."  
 
 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup votarà en contra amb els mateixos 
arguments que els exposats al punt quart de l'ordre del dia d'avui. Afegeix que la tarifa té un 
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augment de més d'un 4% ja que així ho demostra l'informe de Tirme per altre raons i que tan sols 
servirà per pagar la incineració i desincentiva el reciclatge i la recollida selectiva.  

Creu que s'hauria de fer una anàlisi més profunda del sistema tarifari i espera que després de la 
eleccions sigui possible. 

La Sra. Canyelles (PSM-EN) anuncia que el seu Grup votarà en contra per mateixos motius que 
al punt quart. 

El Sr. Suárez (PSOE) creu que aquest punt està completament relacionat amb el punt quart i per 
això anuncia que el seu Grup també s'abstendrà. 

S'aprova la proposta per setze vots a favor (PP,UM), quatre en contra (PSM-EN, EU-Els Verds) i 
vuit abstencions (PSOE). 

 

PUNT 7.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE QUART  I LA DISPOSICIÓ 
FINAL DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER SERVEIS D'INSPECCIÓ 
TÈCNICA DE VEHICLES. 

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

"Vist l'estudi econòmic justificatiu de l'increment dels imports de la taxa per serveis d'inspecció 
tècnica de vehicles de data 14 de setembre de 2006, i l'informe d'Intervenció, de data 15 de 
setembre de 2006, aquest Conseller eleva al Ple del Consell de Mallorca, la següent 

  
PROPOSTA D'ACORD 

                        "Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article quart i la disposició final 
de l'Ordenança reguladora de la taxa per serveis d'inspecció tècnica de vehicles en els termes que 
es contenen en el text annex.  

  
Segon.- De conformitat amb allò que disposa l'article 17.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el present 
Acord provisional, i també el referit text annex, s'exposaran al públic en el tauler d'anuncis 
d'aquest Consell de Mallorca durant el termini de trenta dies hàbils, a fi de que els interessats 
puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.  
  
                        Tercer.- Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el BOIB, i també en un diari 
dels de major difusió de la Comunitat Autònoma i el seu termini serà comptador a partir de 
l'endemà del dia de la publicació del corresponent anunci en el BOIB. 
                         
                        Quart.- Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, segons el que disposa 
l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. La modificació entrarà en vigor el dia de la publicació 
de l'acord definitiu i el text de la modificació de l'Ordenança al BOIB i serà d'aplicació a partir 
de l'1 de gener de 2007.” 
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TEXT ANNEX.- 
  
  
MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ FINAL DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE 
VEHICLES. 
  
                         
Art. 4rt.- TARIFA. 
                         
            La taxa s'exigirà d'acord amb les següents tarifes: 

SERVEIS A REALITZAR  EUROS  

   

1 Inspecció periòdica vehicles pesants 31,21  
2 Inspecció periòdica vehicles lleugers 25,00  
3 Inspecció periòdica turismes 18,79  
4 Inspecció periòdica vehicles de 2 i 3 rodes 11,29  
5 Inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 30,52  
6 Inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes diesel 15,35  
7 Inspecció emissió de gasos vehicles amb catalitzador 4,40  
8 Inspecció vehicles accidentats amb inspecció periòdica inclosa 107,07  
9 Suplement per inspecció a l'Estació mòbil 13,54  

 10      Desplaçament                                                                         [p=47,14+(n*-1) x 4,71] 

11 Pesatge 3,28  
12 Segones inspeccions pesants 9,40  
13 Segones inspeccions lleugers 7,50  
14 Segones inspeccions turismes 5,69  
15 Segones inspeccions motocicletes 3,36  
16 Segona inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 9,14  
17 Segona inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes diesel 4,57  

 18      Emissió de duplicat de fulla d'inspecció periòdica i/o adhesiu 3,79  
 19      Inspecció periòdica tractors agrícoles 18,79  
 20      Inspecció periòdica remolcs agrícoles 11,29  
 21      Inspecció prèvia a matriculació vehicles de trànsit comunitari o  

d'importació 109,26 
 

 22      Inspecció prèvia a matriculació vehicles exempts d'homologació i  
vehicles històrics 88,52 

 

23 Inspecció prèvia matriculació vehicles espanyols o importats per representant 
oficial i per canvi de matricula espanyola 39,10 

 

24 Reformes d'importància amb projecte 23,42  
25 Reformes d'importància sense projecte 11,71  
26 Duplicats de Targeta d'ITV 7,74  
27 Verificació i precintatge d'aparells taxímetres 12,25  
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28 Inspecció extraordinària vehicles transport escolar i de menors 19,55  
29 Anotació Targeta d'ITV 5,48  
30 Carpeta, impresos i fotocòpies  1,07  
31 Emissió certificat sense inspecció prèvia 3,87  
32 Emissió certificat amb inspecció prèvia 11,71  

 
33     Desplaçament per inspecció de vehicles agrícoles [p=47,14+(n*-1) x 4,71] 
         amb un import màxim de 6,83.-€ per vehicle 

 

 34     Certificats ATP                                                                                      39,10  

*n = nombre de vehicles a inspeccionar a un mateix desplaçament  

  
  
  
Suplement per a inspecció fora de l'horari de treball: El preu s'incrementarà en un 25 % (sols es 
podran realitzar fora de l'horari de treball a petició de l'interessat). 
  
Per a la segona inspecció de comprovació de la correcció dels defectes observats a la inspecció 
periòdica amb resultat desfavorable, s'abonarà una taxa del 30% de la primera, sempre que el 
termini de presentació del vehicle no sigui superior a dos mesos; en aquest cas  es procedirà a 
realitzar una inspecció completa al vehicle, abonant el 100% de la taxa corresponent. 
  
En el cas que el resultat de la inspecció sigui desfavorable, i que els defectes observats no 
obliguin a passar per la línia d'inspecció per comprovar la seva correcció, i no siguin més de 4 
defectes greus, es concedirà un termini màxim de 7 dies hàbils per poder passar la segona 
inspecció sense abonar taxes. 
  
Les taxes caducaran a l’any de la data d’obertura dels expedients que les motiven. 
  
            A aquestes tarifes s'hi afegirà l'IVA quan els serveis els presti el concessionari. 
  
  
  
DISPOSICIÓ FINAL 
  
            La present Ordenança, la darrera modificació de la qual s’ha aprovat provisionalment pel 
Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 2 d'octubre de 2006, entrarà en vigor el mateix dia 
que es publicarà al BOIB, serà d'aplicació a partir de dia 1 de gener de 2007 i romandrà en vigor 
fins a la seva modificació o derogació expressa. 
"  

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

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI  
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PUNT 8.- PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR (PERI) "E L TERRENO", 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 l'aprovació del Pla Especial de Reforma Interior de "El Terreno", del 
Pla general d'ordenació urbana del municipi de Palma, vist l'informe favorable de la Comissió 
Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, així com el dictamen favorable 
del Consell Consultiu de les Illes Balears, s'eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la 
següent proposta d' 

  
ACORD 

1r.- Atès l'expedient relatiu al Pla Especial de Reforma Interior de "El Terreno", del Pla general 
d'ordenació urbana del municipi de Palma, vist el dictamen de la Ponència Tècnica d'Ordenació 
del Territori i Urbanisme, l'informe favorable de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric, en el tràmit previst a l'article 132.3 del Reial Decret 2159/1978, 
de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, i d'acord amb el dictamen del Consell 
Consultiu de les Illes Balears núm. 130/2006, de 22 d'agost, el Ple del Consell Insular de 
Mallorca acorda aprovar definitivament l'esmentat pla especial, tot subjectant-se a les següents 
prescripcions: 

  
1.- Amb la finalitat de tenir un document únic del PERI, manca fer un text refós amb la 
documentació aportada inicialment per a la seva aprovació i la remesa en data 31 de març de 
2006, corregint així mateix l'errada existent a la part de la memòria on diu que es disminueix 
l'espai lliure públic de la parcel·la de Natzaret (El1b 19-05-P) quan, de les dades que s'aporten, es 
reflecteix un increment real de la superfície del mateix. 
2.- Tot i que no es presenten els plànols F21, F22, F23, G21, G22 de la sèrie D.01 escala 1:1000 i 
1 de la sèrie D.03 escala 1:500 del PGOU, aquests s'hauran de presentar degudament corregits, 
bé amb la inclusió de les determinacions del PERI, bé assenyalant la delimitació del mateix i 
indicant que substitueixen els actualment vigents. 
  
2n.- Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, en aplicació del 
disposat a la Llei 5/1993, de 28 març, així com a l'article 23.2 del Decret 24/2003, de 28 de 
març." 
  
  

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) explica que aquesta aprovació definitiva de la reforma del Pla 
interior (PERI) és una millora respecte a la primera iniciativa de l'Ajuntament de Palma, que 
havia previst la construcció d'un nombre considerable d'habitatges a la zona de la finca Natzaret i 
que, amb la declaració de BIC dels seus jardins es va disminuir aquesta possibilitat però, tot i 
això, la possibilitat de construir un edifici plurifamiliar en aquell indret es manté, no s'ha 
aconseguit preservar la zona dels jardins i de l'hort de l'esmentada finca, tal com demanava el seu 
Grup. Atès que no dóna resposta al que es considerava òptim, anuncia que el seu Grup votarà en 
contra.  

S'aprova la proposta per vint-i-quatre vots a favor (PP, UM, PSOE) zero vots en contra i cinc 
abstencions (PSM-EN, EU-Els Verds). 
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INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA   

 

PUNT 9.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ I DE LES 
AJUDES DEL PLA CONCERTAT DE PRESTACIONS SOCIALS BASIQUES 2006-2007  

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca:  

"Vist l'informe emès per la coordinadora de l'Àrea de Serveis Socials de l'Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca en què consten els antecedents següents: 

"D'acord amb el que preveuen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, i la Llei 
9/1987, d'11 de febrer, d'acció social, els consells insulars són competents per promoure i prestar 
serveis socials i promoure mesures de reinserció social. Així mateix, es preveu que es poden 
subscriure convenis de cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
Vista la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en 
matèria de serveis socials i seguretat social, que atribueix als consells insulars part de les 
competències que l'Institut Balear d'Afers Socials, entitat autònoma creada per la Llei 4/1996, de 
16 de desembre, que tenia atribuïdes com a pròpies en virtut del RD 2153/1996, de 27 de 
setembre, sobre el traspàs de funcions i serveis complementaris de les prestacions del Sistema de 
la Seguretat Social de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i d'aquelles altres que 
legalment ha tingut encomanades, adreçades fonamentalment als col·lectius de persones majors i 
persones amb discapacitat. 
El Consell Insular assumeix les funcions compreses en l'article 15, punts 1 i 6, de la Llei d'Acció 
Social, de 11 de febrer de 1987, entre les que hi figuren l'estudi i la programació de les 
necessitats a cobrir en el seu àmbit, els programes d'actuació els quals es presenten al Govern de 
la comunitat autònoma, amb l'objecte que per aquest es puguin incorporar a la planificació 
general de serveis socials i d'assistència social de la Comunitat i l'assistència tècnica i 
l'assessorament als ajuntaments i les mancomunitats de municipis, si així pertoca, així com a 
altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre. 
D'altra banda, i en l'exercici de les competències pròpies dels consells insulars com a entitats 
locals, d'acord amb l'art. 41.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de bases de règim local, i l'art. 4 de la 
Llei 8/2000, de 27 d'octubre de consells insulars, el Consell Insular assumeix les següents 
funcions en relació amb el Pla de prestacions bàsiques: 
-          el foment i la coordinació entre els serveis municipals per garantir una xarxa bàsica de 
serveis socials adequada a tot el territori insular; 
-          l'assistència i cooperació econòmica i tècnica als municipis, en especial als de menor 
capacitat econòmica i de gestió; 
-          l'organització i la gestió directa d'una sèrie de programes d'àmbit supramunicipal, amb la 
finalitat de donar suport, preparació i orientació en la implantació i desenvolupament dels serveis 
socials municipals. Així mateix, assumirà qualsevol altra funció derivada del Conveni subscrit 
entre el Ministeri d'Afers Socials i el Govern de les Illes Balears. 
El Pla Concertat de Prestacions Socials Bàsiques neix com a Conveni- programa entre el 
Ministeri de Treball i Seguretat Social i les diferents Comunitats Autònomes l'any 1988, amb 
l'objectiu de finançar de forma conjunta una xarxa d'atenció dels serveis socials municipals que 
pugui garantir les prestacions bàsiques dels ciutadans.  
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Vist que les competències en matèria de serveis socials són exercides per l'Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca, organisme autònom creat i dependent del Consell, l'objecte 
fonamental del qual és l'exercici, de forma directa i descentralitzada, de les competències 
atribuïdes per qualsevol títol al Consell en matèria de serveis socials i esports, tot això atès 
l'acord de constitució de l'Institut adoptat pel Ple del Consell el dia 15 de setembre de 2003 i el 
seus Estatuts (BOIB núm.133 de dia 23 de setembre de 2003). 
Atès que des de la creació de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca aquest gestiona, 
per una banda, les partides que es reben en concepte de Pla Concertat de Prestacions Socials 
Bàsiques per part del Ministeri de Treball i Afers Socials i la Conselleria de Presidència i Esports 
i, per una altra banda, les partides corresponents al Servei d'Ajuda a Domicili que provenen de la 
Seguretat Social. 
Aquesta doble font de finançament no ha de significar una separació dels programes donat que 
tant els projectes desenvolupats en el marc del pla concertat com el servei d'ajuda a domicili son 
prestacions socials bàsiques. Per aquest motiu ambdues partides passen a formar una sola que es 
reparteix amb uns sols criteris de distribució. 
La gestió feta a l'any 2005 per l'Àrea de Serveis Socials de l'Institut, va observar un desequilibri 
en l'aportació del Pla de prestacions socials bàsiques (PPB), als diferents municipis de Mallorca. 
Aquest fet, juntament amb les diferents fons d'ingressos esmentades anteriorment, va fer que 
l'any passat s'adoptessin uns nous criteris de distribució, amb una distribució més efectiva i 
equitativa pel conjunt de la població a Mallorca, que durant el primer any de vigència s'han 
considerat adients per als objectius previstos. Igualment des de l'Institut es va fer un important 
esforç econòmic per tal de duplicar l'aportació feta per part dels governs centrals i autonòmics. 
Vist que el PPB te continuïtat pressupostària anual. 
Vistes  les necessitats i demandes  que  la població fa als serveis socials d'atenció primària i 
l'obligatorietat que tenen els Ajuntaments de mantenir, sense interrupció, l'atenció i els  serveis a 
la població. 
Vist que els Ajuntament mantenen durant tot l'any les prestacions i que les seves previsions 
pressupostàries per a 2006 ja les tenen marcades des de gener, s'han fitxat els mateixos  objectius 
i criteris de distribució que l'any passat : població total, població depenent i entitats singulars de 
població de cada municipi. 
Respecta a l'Ajuntament de Palma es considera adient fer una projecció bianual 2006-2007, atesa 
la necessitat expressada per aquest Ajuntament, per tal de poder desenvolupar el seu servei 
d'ajuda a domicili, part principal del total de despesa realitzada en concepte de prestacions 
socials bàsiques. L'Ajuntament de Palma no gestiona directament aquest servei sinó que el té 
contractat amb una empresa externa. Aquesta empresa, ateses les necessitats d'infraestructura i de 
recursos humans que suposa la prestació d'aquest servei, vol tenir la garantia d'un mínim de 
duració del contracte per dos anys, per tal de poder amortitzar , al menys parcialment, la inversió 
efectuada. 
Atesos els recursos disponibles, els objectius de distribució són: 
-          Potenciar el concepte de població depenent. 
-          Distribuir de forma equitativa a tots els municipis de Mallorca un 85% del pressupost 
total. 
-          Afavorir als municipis amb menor nombre d'habitants. 
-          Utilitzar fórmules, indicadors i criteris de distribució clars, senzills, equitatius i 
actualitzats. 
Cal observar, pel que fa a les mancomunitats que els criteris s'han aplicat tenint en compte les 
dades de cadascun dels municipis que les integren. No es considera procedent que puguin 
resultar perjudicats pel sol fet d'estar mancomunats i considerar-se així com un únic beneficiari, 
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tota vegada que d'acord amb l'article 26 LRBRL els serveis socials son obligatoris tan sols en 
municipis de més de 20.000 habitants. 
Vist el que es preveu a l'art. 25 f) dels Estatuts de l'Institut." 
Tot i que la despesa imputada a la segona 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, s'ha considera adient fer aquesta aportació al municipi de 
Palma atesa la necessitat expressada pels responsables municipals, per tal de poder desenvolupar 
el seu servei d'ajuda a domicili, part principal del total de despesa realitzada en concepte de 
prestacions socials bàsiques, mitjançant la corresponent contractació externa, tal i com es 
despren de l'informe tècnic que figura a l'expedient. 
Per tot això es proposa al Ple del Consell de Mallorca que adopti els acords següents: 

Primer.- Autoritzar una despesa per un import màxim de NOU MILLONS DOS-CENTS VINT-
I-SIS MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (9.226.281,14 
€) en concepte d'aportació als municipis i mancomunitats de l'illa de Mallorca per al 
desenvolupament del Pla concertat de prestacions socials bàsiques de Mallorca, amb càrrec a les 
partides 30.31343.46201 i 30.31343.46202 del vigent pressupost de despeses de l'Institut, d'acord 
amb la següent distribució per anualitats: 

- ANUALITAT 2006: CINC MILLONS DOS-CENTS VINT-I-VUIT MIL SET-CENTS 
NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS  ( 5.228.796,97€) amb càrrec a les 
partides 30.31343.46201 i 30.31343.46202 del vigent pressupost de despeses de l'Institut. 
- ANUALITAT 2007: TRES MILLONS NOU-CENTS NORANTA-SET MIL QUATRE-
CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DESSET CÈNTIMS (3.997.484,17 €), amb 
càrrec a la partida que correspongui del pressupost de despeses de l'Institut corresponent a 
l'exercici 2007. 
Segon.- Aprovar, en aplicació dels criteris abans esmentats, la distribució entre els beneficiaris 
dels ajuts, d'acord amb el document que s'incorpora com a annex I a la present resolució. 
Tercer. - Aprovar els models de documents adjunts per sol·licitar i per justificar els ajuts que 
s'incorporen com a annex II de la present resolució. 
Quart.- Aprovar els models de conveni que s'hauran de subscriure amb els beneficiaris dels ajuts 
annex ( III). 
Cinquè.- Donar trasllat del present acord a la Direcció d'Àrea de Serveis Socials per tal que 
aquesta requereixi als Ajuntaments que presentin els documents degudament emplenats, amb 
caràcter previ a l'atorgament dels corresponents ajuts. 
Sisè.- Constituir la comissió avaluadora encarregada d'examinar i avaluar les propostes 
presentades així com formular la pertinent proposta d'atorgament dels ajuts, si escau, la qual 
estarà integrada per: 
-          La coordinadora de l'Àrea de Serveis Socials o persona en qui delegui. 
-          La secretaria delegada de l'Institut o persona en qui delegui. 
-          L'interventor delegat de l'Institut o persona en qui delegui. 
Vuitè.- Delegar la resolució del present expedient en favor del president de l'Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca. 
No obstant això el Ple resoldrà."  
 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup s'abstendrà perquè considera que els 
criteris de distribució d'ajudes no estan explicats de forma objetiva; per aquest motiu demana que 
el Consell de Mallorca, com institució responsable, es proposi fer una gestió més acurada tenint 
en compte la necessitat existent de prestacions socials bàsiques i considerant també que del 
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pressupost de l'any passat es varen retirar partides per dedicar a aquestes qüestions. Opina que 
s'ha de ser més rigorós en la gestió perquè aquestes prestacions són bàsiques per a col·lectius 
com persones majors o amb discapacitat.  

El Sr. Serra (PP) respon a la Sr. Rosselló que coincideix plenament amb ella valorant com molt 
important el Pla de prestacions bàsiques. Explica que, precisament per aquest motiu varen 
canviar els criteris de distribució per tal que fossin més objectius i més clars i, a més, varen ser 
pactats amb els 53 municipis de Mallorca. Informa que s'ha mantingut la mateixa quantitat 
d'assignació de l'any passat i s'ha treballat per donar la màxima estabilitat possible als serveis.  

S'aprova la proposta per setze vots a favor (PP, UM), zero en contra i tretze abstencions (PSOE, 
PSM-EN, EU-Els Verds). 

  

MOCIONS  

PUNT 10.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'UNIÓ MALLO RQUINA SOBRE 
 GESTIÓ COMPARTIDA DELS AEROPORTS DE LES ILLES BALE ARS.   

Es dóna compte de la següent moció:  

"El Sr. Miquel Nadal i Buades, actuant com a portaveu del Grup de Consellers d'Unió 
Mallorquina al Consell de Mallorca, presenta, per a ser debatuda a la propera sessió del Ple 
d'aquesta institució, la següent 

El model de gestió de les instal·lacions que formen part de la xarxa d'aeroports espanyols, 
actualment unificat entorn d'AENA, se troba actualment en qüestió. 

  
A l'indubtable vàlua estratègica, social i econòmica d'aquestes instal·lacions per als territoris en 
els quals s'ubiquen, s'ha d'afegir l'aplicació per part dels actuals gestors de criteris que posen 
traves al correcte desenvolupament econòmic d'alguns territoris. 
  
No se tracta tan sols de tenir en compte l'existència d'un model radial, polaritzat essencialment a 
l'aeroport de Barajas, sinó també tenir en compte l'estratègia constant al llarg dels anys 
d'aprofitar els beneficis generats pels aeroports de les Illes Balears per dur a terme inversions a 
altres Comunitats que són competidores en el mercat turístic. 
  
Unió Mallorquina manifesta el seu compromís amb la solidaritat. Però també demana que les 
nostres institucions polítiques i la nostra societat puguin participar de manera directa en la gestió 
d'aquestes instal·lacions. 
  
No pareix admissible que les nostres institucions quedin completament al marge de la gestió 
d'unes instal·lacions que, si per a la resta de Comunitats són essencials, per a cada una de les 
nostres illes és absolutament imprescindible. 
  
El nostre model econòmic depèn en bona part de l'aplicació d'uns o altres criteris en la gestió 
aeroportuària. I no podem romandre per més temps al marge d'ella. 
  
En base a tot l'exposat, es proposen els següents 
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ACORDS 
  
1- El Ple del Consell de Mallorca manifesta la necessitat d'assolir per a totes les instal·lacions 
que pertanyen a la xarxa d'aeroports espanyols un model de gestió basat en la figura del consorci, 
en el qual hi participi no tan sols l'Administració de l'Estat sinó també l'Administració de la 
nostra Comunitat Autònoma, els diferents Consells i els Ajuntaments en els quals s'ubiquin 
aquestes instal·lacions. 
  
2- El Ple del Consell de Mallorca manifesta la necessitat de que en aquesta gestió hi participin 
també representants del nostre teixit econòmic i social, que hauran de prestar el seu 
assessorament a les institucions públiques implicades. 
  
3- El Ple del Consell de Mallorca manifesta la necessitat d'escometre aquest significatiu canvi en 
el model de gestió de les instal·lacions aeroportuàries de les Illes Balears en el termini de temps 
més breu possible, i mai més enllà del primer trimestre de 2007. 
  
4- El Ple del Consell de Mallorca manifesta que aquest canvi de model en la gestió, passant d'un 
model centralitzat a un model consorciat, afavorirà no tan sols la competitivitat de les nostres 
instal·lacions, sinó també de la nostra economia en general, així com la nostra projecció 
internacional. 
  
5- El Ple del Consell de Mallorca acorda remetre aquests acords a les Corts Generals, a tots els 
Ajuntaments de Mallorca i al Parlament de les Illes Balears." 
  
  
El Sr. Nadal (UM) presenta la moció per tal de demanar la gestió dels aeroports de Balears i més 
concretament de l'aeroport de Palma. Creu que és una antiga reivindicació feta per UM tant al 
Parlament de les Illes Balears com al Consell de Mallorca i pensa  que ara és el moment oportú 
per aconseguir aquesta demana. 
 
Assenyala que a tot Espanya hi ha un debat important sobre la transferència de la gestió dels 
aeroports, de moment, aquesta gestió la té encomanada AENA i inclou dos tipus d'activitats: la 
navegació aèria, la qual ha de seguir centralitzada i la gestió dels aeroports que podria fer-se per 
part de la comunitat autònoma i demés administracions locals afectades. 
 
Continua explicant que l'aeroport de Palma és la porta d'entrada de la majoria de turistes que ens 
visiten i que el turisme és el 80% del producte interior brut, per tan considera interessant poder 
participar d'aquesta gestió. 
 
Pel que fa a les taxes aeroportuaries que es recapten a Palma assenyala que financen la majoria 
d'aeroports de tot Espanya, fins i tot, el que ens fan la competència amb les companyies de baix 
cost. Considera que la taxa de solidaritat que pagam excedeix amb escreix el que es pot demanar 
a les nostres illes. 
Així mateix creu que les taxes són un element clau per a la gestió dels aeroports, i que d'aquesta 
manera es podria regular l'afluència de vols amb horari nocturn i  minvar les molèsties acústiques 
dels veïnats de la zona. 
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A continuació reitera que és el moment oportú per demanar la transferència, ja que ara s'està 
negociant les dels aeroports del Prat, de Barajas i de Sabadell i proposa un sistema de gestió 
entre el Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma per tal de 
millorar la gestió i les circumstàncies laborals als treballadors de l'aeroport. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que aquesta moció parla d'un tema que fa temps que 
els preocupa i per tant està d'acord amb que la gestió dels aeroports hauria de dependre de les 
diferents administracions o organitzacions locals. 
 
Reitera els arguments del Sr. Nadal sobre la importància que té aquesta infraestructura per a 
l'economia del país i també sobre l'aplicació de taxes i el control horari del vols. 
 
Per altra banda, considera agosarat demanar que aquest model de gestió sigui operatiu el primer 
trimestre del 2007, i a més a més pensa que s'hauria de definit una mica millor el sistema de 
cogestió entre les diverses administracions, ja que creu que no queda prou clar; malgrat aquestes 
mancances anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) primer comenta una prèvia sobre el reglament del Consell de Mallorca 
el qual considera que dóna poca participació a l'oposició, i destaca que el Govern de la institució 
fa ús de les mocions per intervenir.  
Per altra banda, creu que el tema de l'aeroport hauria d'haver quedat recollit a la reforma de 
l'Estatut que s'ha pactat entre PP, PSOE i UM on tan sols figura que es podrà fer un conveni en 
matèria de ports i aeroports. I no anuncia ara que es faran esmenes a Madrid per tal de millorar la 
reforma la qual hauria d'haver estat més ambiciosa. 
  
A més recorda que el seu Grup va intentar que figurés aquesta demanda dins la reforma de 
l'Estatut i no va ser possible. Tot seguit, retreu que des de Consell de Mallorca no s'ha fet cap 
aportació al respecte per pressionar al Govern  balear sobre aquesta qüestió. 
 
Desprès d'aquest incís comenta que hauria estat millor reivindicar primer la competència i 
desprès cercar la formula de gestió adequada un cop estudiat el tema entre les administracions. 
 
Així mateix, anuncia que votarà a favor de la moció ja que considera que l'opció d'un consorci 
ampli amb la intervenció de la societat civil és adequat, encara que troba a faltar la definició de 
poders dels diferents organismes. 
 
Reitera els arguments sobre la porta d'entrada dels turismes i la importància de les taxes 
aeroportuaries encara que no està convençut que la figura del consorci les pugui establir.  
 
El Sr. Alomar (PSOE) diu que està d'acord amb el Sr. Nadal sobre la reclamació de la gestió de 
l'aeroport i en el fet que ara és el moment oportú per a dur-ho endavant. També comparteix 
l'opinió pel que fa a la centralització de la navegació aèria i sobre la gestió local de l'aeroport en 
benefici de la ciutadania i del turisme. Així mateix, creu necessària una reducció del trànsit aeri 
nocturn; d'aquesta manera també es podria reduir un tipus de turisme de baix cost que no és el 
més interessant. 
 
A continuació, comenta que el termini per fer-se realitat la moció és massa ajustat, ja que la 
negociació és bilateral i pensa que seria millor canviar la redacció; així i tot, votaran a favor. 
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El Sr. Font (PP) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció malgrat que la considera poc 
oportuna. 
 
A continuació, fa un llistat de les actuacions dutes a terme al Parlament de les Illes Balears sobre 
la cogestió aeroportuària creant un comitè que va redactar un document de mínims, per consens, 
i enumera les principals conclusions.  
 
En primer lloc, l'objecte és la gestió dels aeroports d'AENA i no la navegació aèria. En segon 
lloc, que els aeroports s'han de considerar un servei públic que ha de servir per aplicar una 
política de desestacionalització i promoció turística.  
En tercer lloc, que els aeroports són un motor econòmic i un espai que forma part del nostre 
territori i que s'ha d'aproximar la seva gestió.  
En quart lloc, que els òrgans de gestió seran estructurats amb un consell administració, un 
consell assessor i un comitè auditor. Aquest òrgan de gestió estarà format per Govern de les Illes 
Balears, l'Estat, pel Consell de cada illa, per l'Ajuntament on estigui ubicat l'aeroport i agents 
econòmics i socials. Existirà un òrgan de gestió a cada illa que durà la gestió de manera 
independent, descentralitzada. 
 
Comenta que ara tan sols fa cal difondre aquest document entre la ciutadania i donar a conèixer 
la tasca realitzada pel PP. 
 
Pel que fa a la moció pensa que arriba un poc tard i que alguns dels aspectes ja es reflecteixen al 
document de mínims abans esmentat. Tot i això, anuncia que el seu Grup votarà a favor, encara 
que li agradaria millorar la redacció del punt tres, pel que fa al termini i també el punt quatre, ja 
que considera que està redactat en termes massa taxatius. 
 
La presidenta demana que si es pot donar aprovada la moció per unanimitat, un cop sentides les 
opinions dels diferents grups. 
 
El Sr. Font (PP) demana si es poden tenir en consideració el canvis que ha proposat.  
 
El Sr. Nadal (UM) comenta que no té intenció de canviar la moció. 
 
S'aprova la moció per unanimitat. 
 
    

PUNT 11.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-ENTESA 
NACIONALISTA SOBRE A FAVOR DEL 31 DE DESEMBRE..   

Es dóna compte de la següent moció:  

"El 31 de desembre de 1229, amb la conquesta de Madina Mayurqa per part de les tropes del rei 
en Jaume, Mallorca s'incorpora a la civilització europea i catalana, amb un estat propi, i, per tant, 
és l'inici de la cultura mallorquina que ha sobreviscut fins a dia d'avui. 

  
La Festa de l'Estandard és la festa nacional més antiga d'Europa i s'ha celebrat sense 
pràcticament interrupcions, tot i les vicissituds històriques. El 23 de gener d'enguany, el Ple del 
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Consell de Mallorca decidí, per unanimitat, iniciar els tràmits per declarar la Festa de l'Estendard 
Bé d'Interès General. 
  
El 31 de desembre és també conegut com la Festa de l'Estendard ja que precisament es ret 
homenatge a la senyera, la senyera de les quatres barres que va portar el rei en Jaume i que, de 
llavor ençà, representa tots els mallorquins i mallorquines i la identitat que compartim 
històricament amb d'altres territoris. En aquest sentit, la senyera és també el símbol internacional 
de la llengua catalana i és present quotidianament en floristeries, llibreries, cadafals de festes 
populars, etc., a més d'incorporar-se com un element central en d'altres banderes i l'heràldica 
illenca. 
  
En la celebració del 12 de setembre d'enguany s'ha mantingut una campanya de popularització de 
la bandera oficial de Mallorca, amb un manifest aprovat per unanimitat per aquest Ple, ara cal 
transmetre la compatibilitat i complementarietat d'aquesta bandera amb la senyera quatribarrada. 

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

ACORDS 
  
1.                  Encomanar a la Comissió d'ordenació del territori, Urbanisme i Patrimoni històric 
que agilitzi els tràmits per declarar Bé d'Interès Cultural la Festa de l'Estendard per tal que abans 
del mes de desembre es pugui sotmetre a Ple la proposta definitiva.        
  
2.             Promoure una agenda d'actes i una campanya específica, en col·laboració amb els 
ajuntaments de Mallorca, en especial el de Palma, i amb la societat civil, per tal de dar relleu a la 
Festa del 31 de desembre. La campanya inclourà iniciatives de popularització de senyeres 
quatribarrades."  
 

 

El Sr. Alorda (PSM-EN) comença la seva intervenció recordant que el PSM sempre ha defensat 
que la Diada de Mallorca per excel·lència és la del 31 de desembre perquè, abans que hi hagués 
una data formal aprovada, la història i el poble ja n'havien triada una. Per una nacionalitat 
històrica no és admissible que s'inventin festes sorgides del no-res tenint-ne de tan arrelades. 
Segons han documentat els professors Quintana i Bibiloni, és la festa civil més antiga d'Europa; 
per aquest motiu, el seu Grup considera que cal destacar i mantenir la importància d'aquesta 
festa.  
 
Matisa que no qüestiona la importància també de la festa del 12 de setembre, que ha estat 
aprovada amb prou suport, només pretén que la del 31 de desembre rebi l'empenta que mereix i 
un millor reconeixement i que el fet que el Consell destini cada cop més doblers i recursos a la 
festa del 12 de setembre no tengui cap repercussió negativa per a la que és la festa per 
antonomàsia, la del 31 de desembre.  
 
Destaca el significat històric d'aquesta data, que suposa la incorporació de Mallorca a la 
civilització occidental a partir de la cultura catalana, compartint amb territoris diversos la 
mateixa idea i força a la Diada que s'ha triat (el 8 d'agost a Eivissa, el 17 de gener a Menorca, el 
8 d'octubre a València).  
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Comenta que, tot i els recels d'alguns sectors que consideren que es celebra una conquesta, el seu 
Grup pensa que més que una conquesta i el fet bèl·lic en sí, comú a la majoria dels països, no es 
tracta dels excessos que es varen produir, sinó del fet d'haver-se iniciat en aquesta data una 
realitat cultural nova, amb un trencament respecte a l'anterior i que ha conformat el que 
actualment som els mallorquins.  
 
Explica també que a Mallorca s'ha observat una tendència històrica a utilitzar els símbols del 
regne privatiu amb la intenció de negar una part important de la nostra història, precisament el 
que representa el 31 de desembre (fets com la batalla de Llucmajor, l'episodi protagonitzat per 
Cabrit i Bassa i tants de mites que tots volem assumir com a propis de la mallorquinitat i que cal 
integrar); per explicar-ho es refereix a una cita de l'esmentat professor Bibiloni, que escriu 
irònicament "Es considera que Jaume II, el 12 de setembre, inaugura un regne, però s'oblida que 
Jaume II és el segon i Jaume I és el primer". També recorda la data de constitució del regne de 
Mallorca, el 1 de març de 1230, com a conseqüència del que s'ha explicat.  
 
Per aquestes raons, el seu Grup considera que, més que contraposar mites de la nostra història, 
cal complementar-los i precisament això és el que aconsegueix la festa del 31 de desembre. 
Proposa aquest mateix consens pel que fa als símbols, la bandera aprovada al passat ple del mes 
de juliol i l'estendart, icona de la cultura catalana, que representa la història comuna amb altres 
territoris, històricament documentada a Mallorca (representada al quadre del desembarcament de 
Santa Ponsa, al penó del Rei en Jaume, etc), que forma part de l'heràldica (als escuts de molts 
d'ajuntaments) i és reconeguda amb l'ús social (als balcons dels ajuntaments, a les llibreries, a les 
floristeries, etc). Malgrat no tenir cap oficialitat, ha format part de la nostra idiosincràsia i dels 
símbols d'identitat del país, per això demana el suport del Consell de Mallorca amb el 
reconeixement oportú, amb una aportació econòmica i amb els mitjans adients.  
 
Per acabar, insisteix a demanar la implicació del Consell de Mallorca; pel que fa al primer punt 
de la moció, per agilitar els tràmits ja iniciats de la declaració de BIC de la festa esmentada i, pel 
que fa al segon punt, demana que faci algun gest per donar protagonisme i empenta a la bandera 
quatribarrada (una cinta, un pin, etc.). Insisteix en el reconeixement a la bandera autonòmica i a 
la de Mallorca i recorda que aquesta iniciativa no pretén restar-los cap protagonisme.  
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds), des del respecte a tots els col·lectius i persones que consideren 
que els símbols reforcen el sentiment d'identitat, comenta que el seu Grup no comparteix aquesta 
necessitat.  
 
Reconeix que el 31 de desembre és una festa molt antiga i arrelada i la realitat objectiva del pas a 
una nova realitat política i cultural amb la integració a l'àmbit cultural de parla catalana; per 
aquest motiu és necessari reconèixer la simbologia de la festa; per aquest motiu el seu Grup va 
votar a favor de la seva declaració com a BIC. Afegeix, però, que voldrien que es fes des de la 
perspectiva de la normalitat actual, sense incloure les celebracions religioses que l'acompanyen. 
El seu Grup està d'acord a agilitar els tràmits de declaració de BIT.  
 
Per acabar, coincideix amb la petició del Sr. Alorda respecte a la barrera quatribarrada, en els 
mateixos termes. 
 
El Sr. Bonet (PSOE) afirma que la festa de l'Estendart, la festa civil més antiga d'Europa, no 
necessita que es reivindiqui al Ple, perquè l'empara la tradició i és una festa molt sentida. És de 
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suposar que a l'època del Gran i General Consell era una festa compartida a tot Mallorca, malgrat 
circumstàncies històriques hagin fet que actualment la organitzi l'Ajuntament de Palma.  
 
Tot seguit, demana que s'accelerin els tràmits per aconseguir la declaració de BIC. Per acabar, 
anuncia que el seu Grup votarà a favor de la proposta.  
 
La Sra. Feliu (PP) comenta que considera molt positiu tot el que sigui reforçar i donar popularitat 
a aquesta festa i que és una responsabilitat de les institucions.  
 
Manifesta que el seu Grup comparteix el mateix interès per a la declaració de BIC. 
 
Respecte al comentari de la Sra. Tugores que sol·licita la supressió dels actes religiosos, explica 
que aquesta no és una decisió recent, sinó que durant 700 anys s'han celebrat, amb certes variants 
i que actualment es fa de manera molt discreta però cal mantenir-ho perquè forma part de la 
tradició i la simbologia d'aquesta festa. 
 
Pel que fa a la qüestió de la senyera el seu Grup no hi està d'acord, per les confusions i 
problemes que se'n poden derivar. Per altra banda, sí que pensa que la festa s'ha d'unificar. 
Demana que la votació dels dos punts de la moció es faci per separat, amb la intenció de votar a 
favor del primer punt i en contra del segon. 
 
El Sr. Cerdà (UM) explica que estan d'acord en l'exposició dels motius d'aquesta moció, però 
amb matisos. Pel que fa al primer punt, reitera el seu interès per presentar-ho. Respecte al segon 
punt, tampoc tenen cap problema per promoure actes conjunts amb els ajuntaments de Mallorca; 
explica que els que durien més pes serien el de Palma i el de Calvià, perquè la resta no 
organitzen actes institucionals. Matisa que col·laborar significaria poder negociar, però la 
proposta parla de promoure iniciatives de popularització de les senyeres quatribarrades. Per 
aquest motiu, demana que es deixi un temps per parlar-ne i negociar-ho, en termes d'igualtat, 
amb els ajuntaments, atès que no serà només competència del Consell de Mallorca i proposa 
votació per separat o bé que es retiri del segon punt aquesta referència a promoure iniciatives. 
 
També comenta que el més correcte és esperar a tenir tota la documentació de la declaració de 
BIC de la festa, per conèixer la normativa i després continuar d'acord a allò que estableixi. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) diu que s'alegra de l'alt nivell de consens observat en l'impuls a 
l'essencial de la moció, malgrat els matisos expressats puguin dur a votacions distintes. 
Independentment del resultat de la votació, confia que l'esperit de la moció inicial sigui el que 
determini les accions que finalment es duguin a terme.  
 
Tot seguit, reitera els arguments sobre la implicació del Consell de Mallorca a la festa de 
l'estendard i sobre la bandera quatribarrada. 
 
 
Agraeix al Sr. Cerdà la rapidesa en les gestions per a la declaració com a BIC i diu que, malgrat 
voti en contra del segon punt pel motiu indicat, valora el missatge de compromís que ha 
expressat i l'anima a que la campanya tingui molt present la importància del Rei en Jaume i de la 
senyera. 
 



 31

Tot seguit, matisa que respecte a la festa del 12 de setembre el seu Grup encara en manté el recel 
però el que ha volgut expressar és que avui, presentant aquesta moció, no té cap intenció de 
qüestionar-la ni de restar-li protagonisme.  
 
Per acabar, i respecte als recels cap als actes religiosos manifestats per la Sra. Tugores, comenta 
que el seu Grup és partidari de preservar la tradició en aquest aspecte, com un element històric 
més.  
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) intervé per reiterar la necessitat de modernitzar les institucions 
públiques i separar els actes públics d'una corporació de les celebracions religioses que interessin 
a un sector concret de la ciutadania.   
 
El Sr. Cerdà (UM) manifesta que el seu Grup no posa en dubte el lligam històric de la bandera 
quatribarrada ni té cap inconvenient en que se'n faci ús, però explica que no és la nostra senyera i 
com institució cal defensar la que està aprovada actualment.  
 
Reitera la col·laboració del Consell amb els ajuntaments i la necessitat de canviar la redacció del 
segon punt, en els termes ja explicats. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) manifesta que el segon punt es manté tal com està redactat. Tot seguit 
es vota la proposta. 
 
Votació del primer punt: S'aprova per unanimitat. 
 
Votació del segon punt:  Es rebutja la proposta, per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-
Els Verds)  i devuit en contra (PP, UM).  

 

 

PUNT 12.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE MOCIÓ 
SOBRE LA REGULACIÓ DEL RÈGIM DE VISITES A LES FINQU ES I POSSESSIONS 
DE L'ARXIDUC..   

Es dóna compte de la següent moció:  

"La Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, a l'article 34, 
assenyala, entre d'altres qüestions, que el Consell de Mallorca es l'administració responsable i 
competent de la regulació del règim de visites  als bens catalogats d'interès cultural. 

El Tribunal Suprem, en sentència recent, ha ratificat la declaració de BIC de les finques de 
l'Arxiduc. Aquest bens estan ubicats a la Serra de Tramuntana, àrea de màxima afluència de 
visitants.  

El Consell de Mallorca, en un termini de sis mesos, elaborarà el pla de visites a les antigues 
propietats, finques i possessions, de l'Arxiduc."  

 

El Sr. Alomar (PSOE) explica la ratificació, per part del Tribunal Suprem, de la sentència de 
declaració de BIC de les finques de l'Arxiduc, situades a la Serra de Tramuntana.  
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Comenta que, basant-se en la Llei de patrimoni, per una part, que obliga els propietaris de BIC a 
acceptar regular algun tipus de visites i, per una altra en que el Consell de Mallorca és 
l'organisme responsable d'assegurar aquest compliment amb la regulació oportuna,  presenta 
aquesta moció per demanar que el Consell de Mallorca elabori el pla de visites en el termini de 
sis mesos. 
 
Retreu que el mateix criteri que l'any 1997 es va aplicar per tal d'aconseguir la ratificació 
d'aquesta sentència no s'hagi aplicat també en el cas del monestir de La Real, ja que evidentment 
el resultat hauria estat ben diferent. 
 
Lamenta que la correlació de forces polítiques actuals hagi provocat un resultat tan diferent, 
malgrat que la presidència sigui la mateixa. Comenta que és evident que un canvi de criteri tan 
sorprenent i uns resultats tan diferents entre la situació de l'any 1997 i 2006 és deguda a la 
presència del PP en el govern del Consell de Mallorca. Posa l'exemple de la consideració 
radicalment diferent que s'ha atorgat finalment a Miramar i a La Real. Així, mentre La Real ha 
patit les conseqüències de l'afany de desenvolupament indiscrimitat del PP, en el cas de 
Miramar, s'ha beneficiat del fet que l'any 1987, el govern del Pacte de Progrés va ser més 
respectuós amb l'entorn, la història, la cultura i el patrimoni de Mallorca. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció. Subscriu 
íntegrament el que ha exposat el Sr. Alomar i demana que la implicació del Consell de Mallorca 
sigui rigorosa i efectiva en el compliment de la sentència. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) diu que el seu Grup votarà a favor de la moció, però vol fer una sèrie 
de consideracions. Pensa que s'hauria d'estendre la consideració de BIC i la urgència de regular-
ne les visites a molts d'altres edificis de Mallorca que també ho mereixen. Fa referència a les 
mocions, preguntes i precs que el seu Grup ha presentat sobre el mateix cas des del mes de 
desembre de 2004, per recordar que es demanava que la ciutadania pogués gaudir d'aquestes 
visites almenys durant quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats, tal com disposa 
la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears. Recorda que la llei era poc explícita i que calia 
aprofundir en aquest punt per tal de regular l'exercici d'aquest dret. Recorda que ja aleshores, 
arran d'aquesta mancança evident, va fer referència a la necessitat de consultar la Llei de 
patrimoni històric espanyola i, al Ple, se'n va fer befa; aprofita ara per recordar-ho, atès que la 
mancança es manté. Recorda que és competència de la Comissió Insular d'Urbanisme i que, des 
de l'any 1999 en què correspon a UM la gestió, no s'ha aprovat cap reglament ni s'ha establert 
cap règim de visites.  
 
El Sr. Coll (PP) també vol fer uns aclariments, tot i que el vot del seu Grup serà favorable a la 
moció. Explica que són 64 els elements protegits que consten al catàleg corresponent (cases, 
cases de possessió, miradors, jardins, capelles i torres) i deixa constància, dins el règim jurídic, 
que es tracta de propietat privada; per aquest motiu, demana que es faci de la manera més 
respectuosa possible, fent possible el diàleg i el consens entre les administracions i els propietaris 
implicats. Per acabar, demana que es reguli el Pla d'ordenació de recursos naturals.   
 
El Sr. Cerdà (UM) demana al PSOE que canviï la redacció de la moció, substituint l'expressió 
"en el termini de sis mesos" per "en el termini més breu possible". Per explicar el motiu, es 
refereix a la redacció del document inicial, elaborat per la Universitat de les Illes Balears en el 
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qual els tècnics del Consell de Mallorca, a la pàgina 83 (difusió del patrimoni) els propis tècnics 
de la Universitat indiquen que no desenvolupen l'apartat, sinó que només enumeren punts o 
suggeriments que caldria tenir en compte per a la difusió.  
 
Més endavant, l'esmentat document indica, en el cas de declaracions de BIC, que no s'aconsella 
obligar els propietaris a la visita periòdica reglamentada per la llei mentrestant els organismes i 
les institucions públiques no s'involucrin en algun tipus d'ajut. També indica que només 
gradualment i amb cura s'obriran determinats itineraris i sobretot camins; vista la situació, 
proposa demanar a la Universitat que faci la tasca d'ampliar i concloure l'estudi, atès que aquest 
és el document jurídic que ha servit per poder obtenir una sentència favorable. Només en tenir 
l'esmentat document seria possible concloure el procediment amb garanties; per aquest motiu 
demana l'ajornament i el canvi de redacció. 
 
El Sr. Alomar ( PSOE) agraeix el suport rebut per a la moció. Es congratula pel fet que sigui un 
dia oportú per tractar temes antics i que avui es resolen.  
 
Assegura al Sr. Coll que el seu Grup és respectuós amb la propietat privada, que no cal que es 
preocupi en aquest sentit.  
 
Respecte a la proposta de modificació que fa UM, comenta que l'argumentació és correcta i 
raonable, per tant l'accepten. El text final de la moció seria el següent: "El Consell de Mallorca 
elaborarà un pla de visites a les antigues propietats, finques i possessions de l'Arxiduc." 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) manifesta que, aprofitant l'avinentesa i vist que aquesta moció 
s'aprovarà per unanimitat, demana al Sr. Cerdà que també s'aprovi la mateixa consideració per a 
la resta de BIC que no formen part de les possessions de l'Arxiduc i que tenguin idèntica 
consideració en tots els aspectes.  
 
El Sr. Alomar (PSOE) no accepta l'esmena de la Sra. Bujosa, només accepta la proposada per 
UM. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat amb l'esmena introduïda. 

 

PUNT 13.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE MOCIÓ 
PER TAL D'IMPEDIR LA CONSTRUCCIÓ D'HOTELS A CAMPS D E GOLF.   

Es dóna compte de la següent moció:  

"La Llei 12/1988, de 17 de novembre, de Camps de Golf diu textualment a la seva exposició de 
motius: 

"Essent Balears una comunitat autònoma en la que gran part de la seva economia se sustenta en 
el turisme, s'estima altament necessari potenciar aquesta important font d'ingressos en dues 
vessants: 
La primera, procurant per tots els mitjans una millora de les ofertes per atreure un turisme de 
qualitat. 
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La segona, arbitrant les mesures oportunes per incentivar el turisme d'hivern, donades les greus 
repercussions que sobre les activitats d'hosteleria i restauració té la ja tradicional estacionalitat 
estiuenca del nostre turisme. 
Dels estudis realitzats s'ha arribat a la conclusió de que un dels camins més indicats per atreure el 
turisme d'hivern de qualitat és potenciar l'esport del golf, de fort arrelament als països 
anglosaxons i nòrdics, en els quals, precisament a les èpoques d'hivern, per les característiques 
climatològiques que tenen, els aficionats es veuen impossibilitats per practicar-lo, pel que són 
una font potencial de concurrència turística si les ofertes en aquest camp són atractives. Per 
definició un camp de golf no pot situar-se en un entorn urbà, si es té en compte que requereix un 
fort contacte amb la naturalesa, així com la considerable superfície de sòl que se necessita per 
practicar aquest esport." 
En el seu article 1 diu: 
"Totes les persones físiques o jurídiques o les corporacions que tenguin en projecte la 
construcció d'un camp de golf, en l'àmbit d'aquesta comunitat autònoma, en sòl no urbanitzable o 
urbanitzable no programat, han de sol·licitar la declaració d'interès social d'acord amb el que es 
preveu a la legislació vigent." 
D'altra banda la Llei 6/1997 de sòl rústic regula les activitats relacionades amb els usos 
condicionats i, a l'article 26, sobre "activitats declarades d'interès general" diu, entre d'altres 
coses, que: "La declaració d'interès general podrà atorgar-se a totes aquelles activitats..." 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, al marge de considerar la 
conveniència de modificar la Llei de Camps de Golf i també la conveniència de modificar el Pla 
Territorial de Mallorca per regular millor la construcció de nous camps de golf, regulació 
prevista, per cert, a l'article 5 de la Llei de Camps de Golf, quan parla de la possibilitat de 
promoure nous camps de golf "sempre que ho permeti el planejament territorial", creu que són 
moltes les iniciatives que aquest Consell podria emprendre per regular millor la construcció de 
nous camps de golf. El Grup Socialista  pensa que aquest Ple pot, de forma immediata i d'acord 
amb la legislació vigent, prendre la decisió de no permetre la construcció de més hotels a sol 
rústic emparats amb la construcció de camps de golf. 
Ni l'esperit ni la literalitat de cap llei dóna dret a cap ciutadà a que el Consell declari d'interès 
general un hotel a sòl rústic, més aviat el contrari, ja que no es pot lluitar contra l'estacionalitat 
del sector turístic construint més places hoteleres. 

1.- El Ple del Consell de Mallorca no donarà cap interès general a cap projecte de camp de golf 
que contempli la construcció d'un hotel. 

2.- El Consell de Mallorca iniciarà la redacció del Pla Sectorial de Camps de Golf per a la seva 
aprovació el més abans sigui possible."  
 
 
El Sr. Alemany (PSOE) explica que la moció es presenta per deixar clar que és el Consell de 
Mallorca l'organisme que té la responsabilitat pel que fa a l'autorització o denegació de 
construcció de camps de golf. Proposa que es faci una negociació per modificar la llei de camps 
de golf i també iniciar una modificació del Pla territorial per regular millor aquestes 
autoritzacions; cita l'article cinquè de l'esmentada llei, que estableix que es podrà donar l'interès 
general sempre que ho permeti el planejament territorial, per tant opina que és per mitjà del Pla 
territorial que s'ha de concretar tota la normativa reguladora.  
 
Explica que el seu Grup està d'acord que se'n facin única i exclusivament amb la finalitat de 
donar una oferta complementària a les places ja existents a les zones turístiques de Mallorca, i 
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sempre que s'ajustin a una sèrie de requisits, el principal dels quals és l'ús d'aigua depurada. 
Recorda que sempre han procurat arribar a acords quan ha estat possible, però actualment es fa 
necessari demanar que el Consell de Mallorca s'oposi a concedir l'interès general a cap projecte 
de camp de golf que inclogui la construcció d'un hotel -perquè la major part dels projectes 
vigents tenen aquesta característica- i també concretar definitivament la normativa en els termes 
exposats.  
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) considera important fer una sèrie de consideracions. En primer 
lloc, comenta que quan es va elaborar el Pla territorial es va perdre una oportunitat de fer una 
regulació idònia de camps de golf i n'ha afavorit cada cop més la construcció.  
 
Recorda que ja fa anys que existeixen informes d'organismes diversos sobre aquesta qüestió que 
constaten la saturació que existeix a Mallorca, no és només una visió de l'esquerra sobre aquest 
problema. 
 
Comenta que el seu Grup considera que les solucions només són dues. La primera, modificar la 
Llei de camps de golf, cosa que s'ha demostrat que no interessa i l'altre fer una redacció del Pla 
director sectorial de camps de golf.  
 
Demana que es votin per separat els dos punts de la moció i explica les raons. Respecte al primer 
punt, considera que no tendria sentit perquè podria ocasionar reclamacions i la llei en vigor les 
empara i per tant votarà en contra. El segon punt és el que consideren del tot encertat i votaran a 
favor.  
 
Per acabar, recorda la responsabilitat del Consell de Mallorca en aquesta qüestió i retreu que en 
quatre anys no hagi fet cap gestió per evitar la situació actual. També retreu  l'actitud que ha 
tengut en tot moment el conseller Sr.Vicenç quan el seu Grup ha demanat explicacions, perquè 
ha justificat la proliferació de camps de golf basada en l'interès general perquè així ho estableix 
la llei, sense estudiar cap altra solució. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) anuncia que el seu Grup votarà en contra del primer punt de la proposta 
perquè no considera correcta la redacció. Comenta que hauria de deixar clar que no s'autoritzaran 
més camps de golf mentrestant no s'elabori el Pla director sectorial. Cita com exemples 
d'actuacions desencertades els dels camps de golf d'Aucanada i de Son Vaco. 
 
Considera que aquest debat, amb els termes que es presenta, fa deu anys podia tenir interès, i de 
fet el seu Grup va col·laborar amb UM i amb el PSOE, però actualment és del tot insuficient; a la 
vista dels resultats, amb més de vint camps de golf fets, més tots els que es tramiten, sense cap 
consideració pel fet que Mallorca és una illa petita, amb prou destrucció del territori, la proposta 
hauria de ser més contundent.    
 
Respecte al segon punt, voldrien que fos més concret i es canviàs la redacció indicant que es 
suspèn la tramitació de nous camps de golf mentrestant no s'aprovi el Pla director sectorial de 
camps de golf. Afirma que, si no es canvia el text votaran en contra.  
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Si es vota per separat, anuncia que el seu Grup votarà negativament el primer punt i s'abstendrà 
en el segon, però amb el benentès que no comparteixen la idea que ha expressat el portaveu del 
PSOE respecte del que haurà de fer aquest Pla director sectorial en el futur.  
 
El Sr. Obrador (PP)  considera que el recurs del golf com a oferta complementària és encertat. 
Reconeix que en els darrers vint anys l'augment de l'oferta ha estat molt important, però que el 
creixement dels tres darrers anys no arriba a un 1%. Diu que en el cas d'Andalusia, València i 
Catalunya sí que l'augment ha estat superior al de Mallorca.  
 
Comenta també que l'allotjament que prefereix aquest tipus de turisme és el de tres i quatre 
estrelles. Per això considera que es fa una tasca de millora de la qualitat en els allotjaments i en 
el tipus de turisme i també assegurar la cobertura de places durant la temporada baixa.  
 
Explica que la despesa per turista l'any 1997 era de 129 euros/dia i actualment és de 153,77 
euros. L'any 1997 els ingressos eren de 75 milions d'euros, mentre que l'any 2005 han estat de 
158 milions d'euros. 
 
Informa que els darrers camps de golf que s'han posat en funcionament durant aquesta legislatura 
(Puntiró, Maioris i Son Gual) no han creat ni una sola plaça turística. Comenta que s'ha duit a 
terme una revalorització dels establiments turístics i també que aquesta oferta està repartida de 
manera equilibrada en tot el territori per tal que cada zona tengui dins el seu àmbit aquest tipus 
d'oferta complementària. Per acabar, informa que la postura del seu Grup és continuar en la línia 
començada per tal de millorar l'oferta turística amb alternatives al sol i platja, com és el cas del 
turisme cultural, nàutic i el golf. Per tot el que ha explicat, anuncia que el seu Grup votarà en 
contra de la moció. 
 
El Sr. Vicens (UM) considera que podria subscriure aquesta moció quasi al 90%, però ha 
d'aclarir que, com ha explicat el portaveu del PP, durant aquesta legislatura s'han aprovat només 
quatre camps de golf (dels quals dos són a causa d'una sentència) i no una allau, com s'ha dit i 
que cap d'ells té hotel; aquesta és la situació actual.  
 
Demana al Sr. Alorda que concreti, quan parla de revisar els ja existents, a quins dels legals es 
refereix i a quins municipis pertanyen.  
 
Respon a la Sra. Rosselló que encara no han passat els quatre anys i que sí que han fet coses. Per 
exemple, en el Pla territorial de Mallorca es va regular en part la qüestió dels camps de golf, 
establint que es farien a llocs on hi hagués poca oferta i amb un repartiment equitatiu. Li retreu 
que, durant el govern del Pacte de Progrés sí que varen passar els quatre anys i no varen canviar 
la llei i també que s'excusi en que UM no ho permetia perquè, en democràcia, quan un partit 
governa i vol aconseguir un objectiu, malgrat la oposició d'un partit, sempre hi ha solucions. 
 
Pel que fa al PSOE sí que coincideix en la seva exposició de motius, perquè serveix per 
potenciar un determinat turisme i permet allargar la temporada. A més, reitera que està d'acord 
en l'existència dels camps de golf sempre que compleixin la normativa establerta, però no 
n'accepta un nombre il·limitat, per això només han donat el vistiplau a quatre.   
 
Anuncia que votarà en contra de la moció, per responsabilitat política. Explica, en aquest sentit, 
que el Consell de Mallorca no pot prèviament assumir el compromís de  no declarar l'interès 
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general per a cap projecte de camp de golf, perquè seria contrari a la llei, que estableix uns 
tràmits previs d'obligat compliment. Puntualitza aquesta afirmació llegint el text d'una sentència 
del Tribunal Suprem, per més aclariment del que ha explicat.   
 
Reconeix que la responsabilitat de fer un Pla director sectorial és del Consell de Mallorca. 
Reitera que l'equip de govern ha actuat amb coherència donant prioritat a allò que estableix el 
Pla territorial de Mallorca i que, si es produís una situació que fes preveure una saturació de 
camps de golf, actuarà de forma responsable, però la realitat actual no és aquesta, com ha 
demostrat amb les dades i explicacions anteriors. 
 
El Sr. Alemany ( PSOE) recorda al Sr. Vicens que ha expressat la capacitat del seu Grup per 
dialogar, i establir acords sobre modificacions de la Llei de camps de golf i de la redacció del 
corresponent Pla director sectorial. Reitera que els principis del seu Grup és arribar a acords, 
acceptant renunciar a demandes inicials per tal d'aconseguir l'objectiu.  
 
També li diu que no està d'acord amb les interpretacions que ha fet de la llei en la seva 
intervenció i que el que proposa la moció és possible, amb tota la legislació vigent sobre aquesta 
qüestió. Insisteix en la contradicció que suposa dir que és necessari fer camps de golf únicament 
per millorar l'oferta turística de l'hotel i, a la vegada, crear noves places turístiques. Explica que 
per aquest motiu la moció és contundent, i així es manté la seva redacció, perquè és necessari i 
urgent aturar-ho i definir criteris. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) intervé per puntualitzar, en resposta a les al·lusions directes i 
retrets que li ha fet el Sr. Vicens que no és el seu Grup el que presenta la moció. També 
manifesta que en cap moment ha dit que el govern del Consell de Mallorca no hagi fet res 
respecte als camps de golf, el que ha assegurat és que el seu Grup parlamentari no ha modificat 
la Llei corresponent.  
 
Li retreu que no hagi donat la xifra dels camps de golf que estan en procés de tramitació, per tant 
persisteix la incertesa de no saber si abans d'acabar la legislatura s'hauran aprovat tots de cop. 
També li retreu la particular interpretació que n'ha fet de la llei. 
 
Li recorda, per acabar, que com a conseller de Territori no ha duit a terme tot allò que li 
pertocava fer i per tant la obligació i la responsabilitat no és de la oposició, sinó de l'equip de 
govern.  
 
El Sr. Alorda ( PSM-EN) reitera que a Son Vaco, a més del camp de golf, també hi ha un hotel. 
Observa que les sentències existents són conseqüència d'una llei que no volen canviar; davant 
aquesta situació, demana honestedat democràtica i que cada Grup defineixi ben clarament quina 
és la seva opció, perquè la indefinició l'únic que fa és enganar. Opina que és necessari revisar el 
contingut de la llei, perquè tal i com està actualment fomenta els camps de golf, no estableix 
límits i es mantenen indefinicions prou importants.  
 
El Sr. Vicens ( UM) respon al Sr. Alorda respecte al camp de golf d'Aucanada que pertany a la 
passada legislatura i que, amb interès, podien haver-ho aturat; pel que fa a Son Vaco, diu que 
precisament la sentència del Tribunal Suprem que ha llegit corresponia a Son Vaco. Per acabar, 
comenta que ha quedat prou clar que el seu Grup i EU-Els Verds han quedat al marge, perquè la 
majoria està a favor d'un número limitat de camps de golf sense hotel, sempre dins la legalitat i la 
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mesura; per tant li demana que no creïn alarma social perquè l'equip de govern és prou 
responsable per actuar com pertoca. 
 
 
Es rebutja la moció per nou vots a favor (PSOE) i vint-i-tres en contra (PP, UM, PSM-EN, EU-
Els Verds). 
 
 
Arribat a aquest punt, la presidenta suspèn la sessió a les 14,15 h i anuncia que es    reprendrà a 
les 16,30 h. 
 
Es reprèn la sessió a les 16,45 h. 
 
 
 

PUNT 14.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU - ELS VERDS SOBRE 
PROTECCIÓ I LIMITACIONS D'EDIFICABILITAT REGULADES AL PGOU DE 
SÓLLER.   

Es dóna compte de la següent moció:  

"M. Magdalena Tugores Bautista, consellera del Grup d'Esquerra Unida-Els Verds al Consell de 
Mallorca, presenta, per a la seva consideració davant el proper Ple Ordinari, la següent MOCIÓ: 

  
L' Ajuntament de Sóller està tramitant l'adaptació del seu PGOU al PTM. Aquesta adaptació 
preveu, entre altres aspectes,  unificar a la baixa la parcel·la mínima edificable en zona ARIP i 
augmentar la superfície màxima de les edificacions en sòl rústic. L'actual PGOU de municipi 
contempla  tres categories de parcel·les mínimes  en zones ARIP : ARIP-0, 200.000m2 ; ARIP-1, 
50.000m2 ;  i ARIP-2, 30.000m2. De la mateixa manera que la superfície màxima de les 
edificacions  en sòl rústic està establerta en 200 m2. 
L'Ajuntament de Sóller ha fet una interpretació interessada i poc rigorosa, del tràmit necessari 
d'adaptació dels ajuntaments  al PTM.  
La proposta que està tramitant actualment l'Ajuntament, preveu l'unificació en una sola  
categoria de 50.000 m2, parcel·la mínima en tota la zona ARIP. També contempla augmentar 
fins a 500 m2 la superfície màxima de les edificacions en sòl rústic. 
Aquesta modificació  està, emparada en la lletra,  pel text normatiu del Pla  Territorial de 
Mallorca que estableix aquests paràmetres per a tota Mallorca. Aquesta pot ser una mesura que 
augmenti la  protecció del sòl rústic a  alguns municipis de Mallorca , però en el cas de Sóller no 
és així, sinó que representa una passa enrera molt important  en  la necessitat de preservar la ja 
malmesa situació del sòl rústic d'aquest municipi. Sóller i el seu entorn no només te un valor 
paisatgístic i ambiental pel seus residents sinó que juntament amb altres pobles de la costa nord 
son la millor carta de presentació de la nostra illa. No hi ha cap dubte que treballar per la 
conservació d'aquest municipi és treballar per Mallorca,  per aquest motiu.  

El Grup Esquerra Unida-Els Verds presenta la següent 

  
PROPOSTA D'ACORD:  
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El Consell de Mallorca insta a L'Ajuntament de Sóller a no minvar la protecció i les limitacions 
d'edificabilitat que el seu PGOU en vigor té regulades, a fi que la seva adaptació al PTM no 
representi en cap cas una pèrdua de protecció al sòl rústic del seu terme municipal."  

   

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) explica que l'any 2004 es va aprovar el Pla territorial de 
Mallorca (PTM) i que es va perdre la possibilitat històrica de limitar el creixement urbanístic 
totalment insostenible de la nostra illa. 
 
Comenta que aquest Pla territorial preveu un creixement del nou sòl urbà de 638 hectàrees en 
àrees de reconversió territorial i 799 hectàrees en sòl residencial; a més, permet continuar amb 
l'ocupació del sòl rústic per habitatges unifamiliars, afavoreix la proliferació de nou sòl industrial 
i permet i potencia la construcció de camps de golf, generant una major pressió urbanística a 
l'illa. 
 
A més a més, considera que el PTM va desaprofitar l'oportunitat de ratificar les 
desclassificacions que havia fet el Consell de Mallorca a l'anterior legislatura i que ara ja estan 
en construcció les urbanitzacions de Muleta (Sóller) i la de Cala Murada (Manacor). 
 
Recorda que una disposició addicional d'aquest Pla fixava la data d'adaptació pels ajuntaments 
en un termini de dos anys desprès de la publicació el 2004. Assenyala que de moment tal sols 
alguns ajuntaments han tramitat aquesta adaptació i són els que tenen en projecte noves places 
turístiques o residencials, com és el cas de Campos, Llucmajor, Marratxí, Calvià i Palma.  
 
Tot seguit, comenta que aquesta moció fa referència a l'adaptació de l'Ajuntament de Sóller al 
PTM. Aquest consistori pretén la unificació de les àrees rurals d'interès paisatgístic (ARIP) que 
fins ara tenien tres categories (200.000m2, 50.000m2 i 30.000m2) i unificar-los amb una sola 
categoria de 50.000m2 i a més la superfície permesa per construir a les parcel·les que fins ara era 
de 200 m2 pujar-la a 500m2 d'edificació. 
 
L'Ajuntament de Sóller creu que aquesta modificació no tendrà gaires efectes urbanístics i no li 
dóna gaire importància. 
 
La Sra. Tugores ( EU-Els Verds) considera que si es fan aquestes correccions és per construir 
encara més i recalca el fet que l'edificació proliferi en sòl rústic el qual s'hauria de protegir i no a 
la inversa. 
 
Per acabar, demana al Consell de Mallorca que rebutgi aquesta modificació puntual del Pla 
general de Sóller, perquè ja hi ha prou pressió urbanística al territori, sobretot a les zones ARIP. 
 
 
El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció, encara que comenta 
que respecta l'autonomia municipal.  
 
Per altra banda, està d'acord amb que els municipis que tenen un grau de protecció més elevat 
que PTM no pugin reduir-la, per això proposa redactar una clàusula que donés un mínim de 
protecció però que en cap cas disminuís la protecció existent de cada municipi sobretot en sòl 
rústic. 
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El Sr. Puche (PP) reitera l'autonomia municipal en matèria d'urbanisme al marge de la revisió 
supramunicipal, i recorda que són els Plens dels ajuntaments els òrgans sobirans per decidir 
aquestes qüestions urbanístiques i que el Consell de Mallorca no els pot limitar aquest poder. 
 
Continua afirmant que aquesta moció està fora de lloc i que és intervencionista; creu que en tot 
cas s'hauria d'haver demanat una modificació del Pla territorial i no exigir unes condicions que 
no estan fixades al PTM. Recorda que l'ajuntament té tot el dret a presentar aquesta modificació 
sempre que no contradigui el Pla. 
 
 
El Sr. Vicens (UM) comenta que no està d'acord amb les declaracions de la Sra. Tugores ja que 
no entén que els municipis que han presentat l'adaptació al Pla territorial de Mallorca vulguin fer 
negoci i per això compleixen el termini, creu que la llei l'han de complir tots sense excepció. 
 
Per altra banda, comenta que abans del PTM les ARIP estaven fixades en 30.000m2 i diversos 
ajuntaments de la Serra de Tramuntana ja tenien establertes per aquestes superfícies quantitats 
més elevades.  
 
Assegura que no pot votar a favor de l'acord ja que atenta contra l'autonomia municipal, encara 
que considera que s'hauria de mantenir la protecció superior dels municipis que ja la tenen 
fixada. 
 
Per acabar, assenyala que el Consell de Mallorca es pronunciarà en el moment que pertoqui i 
encara no ha arribar. En arribar aquest punt els òrgans de control de la institució analitzaran la 
proposta i en cas de rebaixar-se la protecció del sòl rústic s'haurà d'argumentar i estudiar els 
arguments. 
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) està sorpresa que el principal argument sigui l'autonomia 
municipal, recorda que en el Ple d'avui s'ha aprovat una moció d'UM sobre la gestió de l'aeroport 
de Palma que és competència de l'Estat, tots els Grups s'han pronunciat a favor d'un consorci 
autonòmic i ningú ha reclamat l'autonomia de l'Estat. 
 
Continua assenyalant que la seva moció no vol alterar l'autonomia municipal, tan sols vol 
demanar que el Consell de Mallorca, com a autoritat urbanística, manifesti una opinió i la faci 
arribar a l'Ajuntament de Sóller i, de cap manera vol interferir amb la seva autonomia. Tan sols 
pretén un pronunciament polític sobre la davallada de superfície de les ARIP al sòl rústic. 
 
Considera que el PTM va quedar molt per davall de les expectatives i reitera que els municipis 
que s'han adaptat de moment són els que preveuen operacions urbanístiques especulatives de 
gran abast. 
 
El Sr. Vicens (UM) reitera que amb el PTM  es va augmentar la protecció dels ARIP de 
30.000m2 a 50.000m2, que coincideix amb el fons i la forma de l'exposició de motius, però no 
amb l'acord. Atès que en arribar a la Comissió d'Urbanisme s'haurà de justificar la reducció de la 
protecció, es decidirà després. 
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Es rebutja la moció en tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i desset en contra 
(PP, UM). 

 

 DESPATX EXTRAORDINARI  

 

La presidenta comenta que el primer despatx extraordinari és la renúncia de la Sra. Caterina 
Canyelles i Marquès (PSM-EN). 
 
La Sra. Canyelles demana passar-ho al final del Ple, per tal de poder fer un prec. 
 
La presidenta entén que la renúncia es farà després dels precs. 

 

SEGON PUNT.- MOCIÓ, PER VIA D'URGÈNCIA DEL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PSM-EN, SOBRE EL FUTBOL EN CATALÀ. 

Es dóna compte de la següent moció: 

"En comptes d'anar avançant en la normalització lingüística de la llengua catalana al nostre país, 
encara hem de patir reculades en àmbits on s'havia consolidat. Un d'aquests són els mitjans 
audiovisuals i ara concretament l'opció de rebre la retransmissió del futbol en català.  

Un cop La Sexta ha adquirit els drets de les retransmissions, aquesta opció no està garantida. 
Atesos els avenços tècnics, però, hi ha diverses maneres de fer possible una recepció de la 
retransmissió en català dels esdeveniments esportius d'especial rellevància per a les Illes Balears. 

El títol tercer de la Llei de normalització lingüística, sobre els mitjans de comunicació, obliga les 
institucions a ser part activa en l'avenç de la llengua catalana en aquest àmbit. L'article 30.2 diu 
textualment: "el Govern de la Comunitat Autònoma farà les gestions necessàries per a facilitar 
als ciutadans de les Illes Balears la recepció de les emissions de televisió en llengua catalana 
dependents d'altres comunitats autònomes".  

En flagrant contradicció amb la llei, el Govern tapa el senyal de TV3 durant les retransmissions 
de futbol. Així doncs, només que no ho fes, només que tot seguís com durant l'anterior 
legislatura, les Illes Balears rebrien futbol en català, ja que La Sexta i TV3 han arribat a una 
entesa sobre els drets de les retransmissions. 

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 la Direcció Insular de Política lingüística sumi els seus esforços a la resta de 
consells, a l'Obra Cultural Balear i a la Direcció General de Política Lingüística del Govern per 
aconseguir que, a través del mitjà tècnicament millor per a tothom, es puguin rebre les 
retransmissions de futbol en llengua catalana. 

Segon.- Instar el Govern de les Illes Balears que no obstrueixi el senyal de TV3. 
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Tercer.- Instar la Televisió de Mallorca i IB3 a iniciar l'emissió en digital oferint les freqüències 
que quedin lliures per emetre els canals 3-24 i 300, complint el conveni amb la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió." 

 

La Sra. Canyelles (PSM-EN) considera que la moció és urgent, ja que el futbol en català era un 
dret que va costar molt fer efectiu i ara ha desaparegut; a més, la lliga de futbol ja ha començat, i 
cal insirtir-hi per evitar una reculada del català. 
 
Es rebutja la urgència en tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i desset en contra 
(PP, UM). 

 

TERCER PUNT.- MOCIÓ, PER VIA D'URGÈNCIA DEL GRUP DE  CONSELLERS 
DEL PSM-EN, SOBRE LA MEMÒRIA HISTÒRICA. 

  

La Sra. Bujosa (PSM-EN) retira la moció. 

 

QUART PUNT.- MOCIÓ CONJUNTA, PER VIA D'URGÈNCIA, DE L GRUP DE 
CONSELLERS DEL PSM-EN I EU-ELS  VERDS, SOBRE LA MEMÒRIA HISTÒRICA. 

 

La Sra. Bujosa (PSM-EN) retira la moció conjunta d'acord amb el Grup EU-Els Verds. 

 

 

PRECS I PREGUNTES  

PUNT 15.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A COSME BONET BONET DEL GRUP DE 
CONSELLERS SOCIALISTES DIRIGIDA A L'HBLE SR/A. MIQU EL ÀNGEL 
FLAQUER TERRASSA (PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ).  

Es dóna compte de la següent pregunta:  

"COSME BONET BONET, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, amb sol.licitud de 
RESPOSTA ORAL davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a la 
Consellear Executivau del Departament d'Economia i Hisenda, el Sr. Miquel Àngel Flaquer 
Terrassa. 
 
 En quin estat de tramitació es troba el Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca 
per a l'any 2007?"  
 
 
El Sr. Bonet  (PSOE) formula la pregunta en el seus termes. 
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El Sr. Flaquer (UM) comenta que l'estat de tramitació del Pla estratègic de subvencions és 
paral·lel al pressupost i per tant està en període d'elaboració. Comenta que intentarà donar la 
màxima informació possible a l'oposició. 
 
 

PUNT 16.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A ANDREU CRESPÍ PLAZA DEL GRUP DE 
CONSELLERS SOCIALISTES DIRIGIDA A L'HBLE SR/A. DOLÇ A MULET 
DEZCALLAR (OBRES DE REMODELACIÓ DEL TEATRE PRINCIPA L).  

Es dóna compte de la següent pregunta:  

"ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a conseller i portaveu del GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, amb 
sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada 
a la Consellera Executiva del Departament de Cultura, el Sra. Dolça Mulet Dezcallar. 
 
Quin és l'estat de les obres de remodelació del Teatre Principal?"  
 
 
El Sr. Crespí (PSOE) formula la pregunta en el seus termes. 
 
La Sra. Mulet (UM) contesta que les obres continuen amb el calendari previst i que el febrer, si 
no hi ha res de nou, s'entregaran les obres. 
 
 

PUNT 17.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A ANTONI ALEMANY C LADERA DEL 
GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES DIRIGIDA A L'HBLE SR /A. BARTOMEU 
VICENS MIR (EXPEDIENTS DE B.I.C.).  

Es dóna compte de la següent pregunta:  

"ANTONI ALEMANY CLADERA, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, amb sol.licitud de 
RESPOSTA ORAL davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a la 
Consellear Executivau del Departament del Territori, el Sr. Bartomeu Vicens Mir. 

" Quants d'expedients de BIC s'han incoat dels proposats a la Disposició Addicional Primera del 
Pla Territorial de Mallorca?"  
 
 
El Sr. Alemany (PSOE) formula la pregunta en el seus termes. 
 
El Sr. Cerdà (UM) comenta que el BIC de Campos està bastant avançant i que es començarà els 
de Ruberts, reconeix que hi ha molta feina per fer i diu que actuaran en la mesura que puguin. 
 
 

PUNT 18.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A HBLE. SR. BARTOL OME VALLORI 
PERELLO DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR D IRIGIDA A 
L'HBLE SR/A. IL·LM PRESIDENT DEL INSTITUT DE SERVEI S SOCIALS Y 
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SPORTIUS (QUIN ÉS EL BALANÇ DEL PRIMER ANY DE GESTI Ó DE SA PLACETA 
PER PART DE PROJECTE HOME? ).  

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: 

Quin és el balanç del primer any de gestió de Sa Placeta per part de Projecte Home? "  

 

El Sr. Vallori (PP) formula la pregunta en el seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) comenta que el balanç és positiu ja que l'ocupació mitjana ha estat del 97,5% 
per els homes, i el 85% per les dones. Informe de quina sortida s'ha donat als usuaris de Sa 
Placeta i recorda que s'ha aconseguit reduir el nombre de persones al carrer amb la col·laboració 
del Projecte Home. Afegeix que s'han separat els usuaris segons les seves malalties (toxicòmans, 
alcohòlics i salut mental). 

 

PUNT 19.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A HBLE. SR. FRANCESC CAÑELLAS 
ALEMANY DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR D IRIGIDA A 
L'HBLE SR/A. IL·LM. PRESIDENT DEL INSTITUT DE SERVE IS SOCIALS I 
ESPORTIUS (EN QUE CONSISTEIX EL CONVENI SIGNAT AMB L' ASSOCIACIÓ 
PASTORAL PENITENCIÀRIA ?).  

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: 

En que consisteix el conveni signat amb l' Associació Pastoral Penitenciària ?"  

 

El Sr. Cañellas (PP) formula la pregunta en el seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) explica que l'objectiu bàsic és que els interns que són a la presó es rehabilitin 
socialment i que s'ha fet juntament amb l'Associació pastoral, que té molta experiència. Comenta 
que han tractat unes 270 persones ensenyant-los hàbits socials, d'higiene i laborals. 
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PUNT 20.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A HBLE. SR. MIQUEL  CANEVES VANRELL 
DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR DIRIGIDA A L'HBLE SR/A. 
IL· LM PRESIDENT DEL INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS (QUINES 
CONDICIONS REQUEREIX S'INSTITUT PER ACOLLIR ELS MEN ORS 
IMMIGRANTS PROVINENTS DE LES ILLES CANARIES?).  

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: 

Quines condicions requereix s'Institut per acollir els menors immigrants provinents de les Illes 
Canàries? "  

 

El Sr. Càneves (PP) formula la pregunta en el seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) comenta que el fet de venir gent de fora per ser acollida no està tan sols lligat a 
la solidaritat sinó també a una coordinació entre l'Estat i les comunitats autònomes amb unes 
criteris clars amb un sistema de repartiment adequat i finançat. També demana que aquest nins 
que venguin duguin una descripció mínima per tal de tractar-los de forma correcta i amb  
rapidesa. 

 

PUNT 21.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR. ANTONI ALORDA VIL ARRUBIAS DEL 
GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-ENTESA NACIONALISTA DIRI GIDA A L'HBLE 
SR/A. CONSELLER IDENTITAT I PATRIMONI (FORTALESA DE  POLLENÇA).  

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, 
el conseller sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol.licitud de RESPOSTA ORAL 
davant Plenari. 

Quin serà el règim de visites que establirà per al BIC de la Fortalesa de Pollença?"  

 

La Sra. Bujosa (PSM-EN) formula la pregunta en el seus termes.  
 
El Sr. Cerdà (UM) comenta que encara resta pendent el final d'obra definitiu. Arribat el moment 
s'establirà el règim de visites que marca la llei. A més, s'està intentant negociar que el Consell de 
Mallorca pugui fer algun tipus d'acte cultural en aquest indret. 

 

PUNT 22.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A ANTONI ALORDA VI LARRUBIAS DEL 
GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-ENTESA NACIONALISTA DIRI GIDA A L'HBLE 
SR/A. PRESIDENTA (TIRME I LA LLENGUA CATALANA).  
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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, 
el conseller sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol.licitud de RESPOSTA ORAL 
davant Plenari. 

Perquè la publicitat institucional del Consell de Mallorca i TIRME no està en llengua catalana?"  

 

La Sra. Bujosa (PSM-EN) comenta que va sortir un anunci institucional del Consell de Mallorca 
i Tirme en un diari en castellà, però que posteriorment va sortir en català, vol saber el que ha 
succeït. 
 
El Sr. Cerdà (UM) explica que tota la publicitat institucional es fa en llengua catalana, que 
efectivament va sortir una publicitat de Tirme en castellà, la qual cosa es va comunicar a 
l'empresa i es va rectificar. Comenta que si algú veu algun anunci institucional en castellà tan 
sols cal que avisi i es rectificarà sense haver d'emprar les preguntes del Ple. 

 

PUNT 23.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A CELESTÍ ALOMAR M ATEU DEL GRUP 
DE CONSELLERS SOCIALISTES DIRIGIDA A L'HBLE SR/A. F RANCESC BUILS 
HUGUET (FUNDACIÓ DE PROMOCIÓ DEL TURISME DE MALLORC A).  

Es dóna compte de la següent pregunta: 

"CELESTÍ ALOMAR MATEU, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, amb sol.licitud de 
RESPOSTA ORAL davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a la 
Consellear Executivau del Departament de Presidència, el Sr. Francesc Buils Huguet. 
 
 Quines reunions ha mantingut el Consell de Mallorca amb el Govern de les Illes Balears per a la 
creació de la Fundació de Promoció del Turisme de Mallorca? "  
 
 
El Sr. Alomar (PSOE) comenta que s'ha assabentat per la premsa de la nova proposta de la 
creació de la Fundació de Promoció del Turisme de Mallorca la qual és molt diferent de la que 
plantejava el PP i voldria una explicació sobre la finalitat d'aquesta Fundació, a més de saber 
perquè no es fa la transferència de Promoció Turística. 
 
El Sr. Buils comenta que varen tenir una reunió fa aproximadament un any per a la creació de la 
Fundació de Turisme de Menorca. Durant aquesta legislatura no s'ha transferit la Promoció 
Turística ja que estava establert així en el pacte de govern.  
A la reunió a la seu del Foment de Turisme es va acordar que en començar la propera legislatura 
es durà endavant la transferència amb el consens de tots els partits polítics. 
 
 

PUNT 24.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A Mª MAGDALENA TUG ORES BAUTISTA 
DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU - ELS VERDS DIRIGIDA A L'HBLE SR/A. SR. 
BARTOMEU VICENS (COMPLEX HÍPIC A MANACOR).  
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Es dóna compte de la següent pregunta: 

"M. Magdalena Tugores Bautista, com a portaveu suplent del Grup de Conselleres d'Esquerra 
Unida-Els Verds presenta la següent PREGUNTA amb respossta ORAL, dirigida al Sr. 
Bartolomé Vicens. 

DEMANAM:  

Creu el Conseller de Territori que el "complex hípic" anunciat per l'Ajuntament de Manacor on 
es contempla a més d'un nou hipòdrom, una zona comercial i d'oci, hotel i altres instal·lacions 
dins sòl rústic té cabuda dins del Pla Territorial de Mallorca?"  

  

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) formula la pregunta en el seus termes.  
 
El Sr. Vicens (UM) contesta que el PTM preveu aquesta instal·lació per a usos d'un hipòdrom.  
 
 
 
Arribats a aquest punt, la presidenta comenta que s'hauria de parlar d'alguns temes pendents. 
 
En primer lloc, el fet d'expressar el condol al Sr. Miquel Munar, conseller del Grup Popular, que 
s'ha absentat del Ple per la mort del seu pare i fer-li arribar que tots el Grups polítics 
l'acompanyam en el sentiment. 
 
 
En segon lloc, comenta que el secretari de la corporació, el Sr. Bartomeu Tous i Aymar, es jubila 
després de vint-i-sis anys de prestar-hi els seus serveis.  
 
Explica que va ingressar al cos de funcionaris el dia 16 de maig de 1962, que la seva primera 
destinació va ser la ciutat de Ciutadella (Menorca). Tot seguit, va treballar a l'Ajuntament de 
Manacor, fins l'any 1980. En data 28 d'abril de 1980 va ser nomenat secretari general del Consell 
de Mallorca, en comissió de serveis. Va ser vicesecretari general des de l'any 1981 fins el 1989 i, 
a partir de 1989 ha estat el secretari general del Consell de Mallorca.  
 
Avui, dia 2 d'octubre, deixa el Consell de Mallorca per jubilació i per aquest motiu li desitja un 
bon jubileu i li assegura que deixa la seva empremta en el cor de tots. Li dóna les gràcies, de part 
de tots els partits polítics, per l'actitud demostrada en el compliment de les seves funcions i 
també per la seva dedicació constant durant tants d'anys ajudant per al bon funcionament 
d'aquesta institució.  
 
Tot seguit, el secretari agraeix les paraules de la presidenta. 
 
 
En tercer lloc, la presidenta recorda que ara fa 75 anys, el primer d'octubre, es va aprovar una llei 
que permetia per primera vegada el vot femení. Esperava que s'hagués produït algun acte al 
respecte però com que no s'ha fet, proposa fer un acte simbòlic per demà a les 19.00 hores amb  
75 dones que representin aquests anys i que es celebrarà aquí a la sala de Plens; per això convida 
les conselleres a assistir-hi. 
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PRECS 
 
 
La Sra. Canyelles (PSM-EN) comenta que a les obres d'adaptació per a vianants, a vorera de mar 
a la Colònia de Sant Jordi, la via d'entrada està saturada ja que hi ha molt de trànsit. Per aquest 
motiu demana que s'apliqui alguna mesura per evitar el perill que representa. 
 
 
Renúncia de l'Hble. Sra. Caterina Canyelles (PSM-EN): 
 
La consellera Caterina Canyelles diu que en data d'avui ha presentat la renúncia a l'acta de 
consellera pel Grup polític PSM- Entesa Nacionalista. Manifesta la seva satisfacció per haver 
compartit l'honor de representar el país al Consell de Mallorca, amb el secretari general, el 
secretari adjunt, la interventora, els periodistes i la resta d'assistents habituals a la Sala, amb un 
record especial per als que ja no hi són, els senyors Francesc Quetglas i Miquel Riera. Assegura 
que ha treballat molt a gust amb els consellers companys de partit, Antoni Alorda i Bàrbara 
Bujosa i que ha après molt d'ells. Tot seguit, ofereix la seva col·laboració en un futur a tota la 
resta de consellers.  
 
Per acabar considera que, dins la línia de sinceritat que sempre ha mantingut, ha de fer una sèrie 
de comentaris.  
 
En primer lloc, lamenta el clima de crispació i duresa dialèctica que en algunes ocasions s'ha 
creat durant els plens, per culpa de tots, amb atacs personals i manca de respecte a les persones.  
 
En segon lloc, fa constar les seves acusacions de corrupció. Insisteix per darrera vegada en la 
seva discrepància i el seu malestar per la línia seguida, que resum amb els termes d'endollisme i 
repartidora; considera que s'han fet malbé molts de doblers i patrimoni, que podrien haver-se 
administrat amb més seny i coherència. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) demana que a les dependències del Consell de Mallorca 
s'instal·les un aparcament per a les bicicletes ja que des de fa una sèrie de mesos no li deixen 
guardar-la dins els recinte i que seria bo pels usuaris d'aquest mitjà de transport. 
 

 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la sessió a desset hores i 
quaranta-sis minuts. De tot el qual se n'esten la present acta (que consta de 105 pàgines 
rubricades) 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  
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