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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA  

 

A les onze hores i cinc minuts del dia 4 de desembre 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: Bernat Aguiló Siquier, 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,  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, Antoni Nadal Urrea, Andreu Obrador Gornals, Gaspar Oliver Mut, 
Eduardo Puche Castillejo,  M. Francisca Ramón Pérez de Rada, Margalida Rosselló Pons, 
Fernando Rubio Aguiló, Maria Pilar Sansó Fuster, Manuel Suárez Salvà, Catalina Sureda Fons, 
Maria Magdalena Tugores Bautista, Bartomeu Vallori Perelló. 

Hbles. Srs. Consellers que excusen l'assistència: Carlos Luis Veramendi Mestre. 

També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Miquel A. Flaquer Terrasa, Antoni 
Pascual Ribot, Bartomeu Vicens Mir, Miquel Angel Borràs Llabrés, Catalina Julve Caldendey, 
Joan Cerdà Rull. Excusà l'assistència l'Hble. Sr. Francesc Buils Huguet. Igualment hi assistiren 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. Jeroni Miquel Mas Rigo. 

Interventora General: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

 

En el punt 18è, s'incorporà la Sra. Catalina Sureda i s'absentà el Sr. Rafael Bosch, que 
retornà en el punt següent. En el punt 19è, s'absentaren el Sr. Antoni Alorda i la Sra. 
Dolça Mulet, que retornaren en el punt següent. En el punt 21è, s'absentaren el Sr. 
Antonio Coll, que retornà en el punt següent, i la Sra. Dolça Mulet, que retornà en el 
punt 23è. El Sr. Miquel Munar s'absentà en el punt 23è i ja no retornà. 

 

PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (06/11/2006). 

 

S’aprova per unanimitat. 
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PRESIDÈNCIA  

PUNT 2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA CELEBRAC IÓ DEL DIA 
INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CA P A LES DONES. 

La presidenta llegeix la Declaració Institucional amb motiu de la celebració del dia 
internacional per a l'eliminació de la violència cap a les dones. 
 
"Des de que, en 1999, Nacions Unides instaurà el Dia Internacional per a l’Eliminació de 
Violència contra la Dona, cada 25 de novembre és una nova oportunitat per a la societat, i per a 
les institucions, per acostar-nos a aquesta epidèmia que devasta la vida de milions de dones i 
nines a tot el món, víctimes d’accions violentes. 
 
Acostar-nos per reflexionar i per conscienciejar a la societat que així no anam bé. 
 
La violència contra les dones és, probablement, la violació dels drets humans més habitual i que 
afecta a un major nombre de persones i, alhora, és la més oculta i impune. 
 
És present a totes les societats del món, sigui quin sigui el sistema polític i econòmic ja que no 
distingeix entre cultures, classes socials ni ètnies. 
 
Les seves múltiples variants tenen la mateixa arrel: la discriminació universal de les dones per 
ser dones. 
 
Els exemples són esgarrifosos i les estadístiques mostren la dimensió mundial de la tragèdia: 

- la violència familiar és la primera causa de mort i de discapacitat entre les dones de 16 a 
44 anys d’edat, per damunt del càncer i dels accidents de trànsit. 

- l’Organització Mundial de la Salut (OMS) xifra, segons els països, entre un 30% i un 
70% de les dones assassinades les que ho són pel seu company sentimental o ex-parella. 

- milions de nines sofreixen incests, matrimonis forçats, mutilació genital femenina i altres 
pràctiques tradicionals lesives. 

 
També a l’Estat Espanyol, les dones sofreixen violacions, abusos sexuals, assetjament  sexual a 
la feina, prostitució forçada, discriminació laboral, amenaces, prohibicions... i assassinats 
 
Els números parlen clar: 61 dones mortes a tot l’Estat en el que va d’any, tres d’elles a les Illes 
Balears, en mans de les seves parelles. 
 
Des de fa anys, les dones s’han organitzat en grups que han aconseguit -gràcies al seu esforç i la 
seva lluita- destapar el conflicte, modificar lleis, polítiques i costums contra el problema més 
greu que té plantejat la nostra societat, dins el marc de convivència democràtica. 
 
Per arribar a la solució, hi manca ara la implicació efectiva de tots i cada un de nosaltres, dels 
diferents agents socials, dels mitjans de comunicació, de les Administracions... Tots, al nostre 
redol, podem fer capgirar la situació. 
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En aquest sentit, els aquí reunits manifestam el nostre compromís ètic, responsable i honest de 
sumar esforços i actuar en conseqüència. 

 

La vida, la salut, la qualitat de vida i les expectatives de rehabilitació de milers de dones són 
prioritàries. 

 

Per això cridam ben fort: 
 
Basta de violència contra les dones!" 

 

S'aprova per assentiment. 

       
PUNT 3.- PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DEL MES DE GENER. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"Ateses les circumstàncies que es donen el proper mes de gener i per tal de fitxar la 
periodicitat de les sessions, tant del Ple, com de la Comissió Informativa i de la Junta de 
Portaveus, aquesta presidència proposa: 
 
1r. Que la sessió plenària de debat sobre política general tingui lloc el proper dia 15 de 
gener a les 11 hores. 
 
1r. Que el Ple ordinari del mes de gener tingui lloc el proper dia 22 de gener de 2007. 
 
2n. Que la Comissió Informativa General i de Comptes es faci, amb caràcter ordinari, el 
dia 8 de gener de 2006 a les 11 hores. 
 
3r. Que la Junta de Portaveus tingui lloc el dia 12 de gener a de 2007 a les 12 hores." 
 
 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que no es varen discutir les dates del Ple de gener a la 
Junta de Portaveus i proposa que el Ple ordinari sigui el 15 de gener i el debat de política general 
el 22 de gener, ja que li sembla més lògic. 
 
El Sr. Nadal (UM)  comenta que el dia que s'havia de convocar el Ple era festiu i que la data per 
fixar el debat de política general és competència de la presidència,  per tant no es pot acceptar el 
canvi. 
 
La Sra. Rosselló puntualitza que només era una proposta. 
 
El Sr. Nadal reitera els seus arguments i les dates proposades. 
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S'aprova la proposta per vint-i-sis vots a favor (PP, PSOE, UM) i cinc abstencions (PSM-EN, 
EU-Els Verds). 
 

PUNT 5.- DECRETS A RATIFICAR. 

Es dóna compte del següent decret: 

   
"ASSUMPTE: NOMENAMENT REPRESENTANT DEL GRUP DE CONSELLERS 
SOCIALISTES A DIVERSOS ORGANISMES 
 
 
Vist l'escrit del portaveu del Grup de consellers socialistes de data 6 de novembre 
comunicant el nomenament del conseller Antoni Nadal Urrea com a vocal titular del 
Grup a la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca i com a vocal suplent 
al Patronat de la Fundació Teatre Principal de Palma. 
 
Vist l'escrit del portaveu del Grup de consellers socialistes de data 21 de novembre 
comunicant el nomenament de la consellera Maria Francesca Ramon Pérez de Rada 
com a vocal suplent del Grup a la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de 
Mallorca en substitució de la consellera Sara Codina Trenzano. 
 
Per raons d'urgència i de conformitat a l'art. 48 del ROC  
 
RESOLC: 
 
1. Nomenar el conseller Antoni Nadal Urrea com a vocal titular del Grup a la Junta 
Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca i disposar, per tant, el cessament de la 
consellera Maria Francesca Ramon Pérez de Rada, tot agraint-li els serveis prestats. 
2. Nomenar la consellera Maria Francesca Ramon Pérez de Rada com vocal suplent del 
Grup a la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca i disposar per tant el 
cessament de la consellera Sara Codina Trenzano, tot agraint-li els serveis prestats. 
3. Nomenar el conseller Antoni Nadal Urrea com a vocal suplent del Grup al Patronat 
de la Fundació Teatre Principal de Palma. 
 
Aquesta resolució es donarà compte al Ple per a la seva ratificació." 
 
Es ratifica per dotze vots a favor (PSOE, UM) i denou abstencions (PP, PSM-EN, EU-
Els Verds). 
 

PUNT 6.- DONAR COMPTE DE L'ACTA DE CESSAMENT I PRES A DE 
POSSESSIÓ DEL SECRETARI GENERAL, SR. JERONI M. MAS. 

Es dóna compte de l'acta de cessament i presa de possessió del secretari general. 
 
"ACTA DE CESSAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ 
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Palma, essent les tretze hores i quinze minuts del dia tretze  de novembre de dos mil sis, 
es reuneixen en el despatx de la Presidència del Consell Insular de Mallorca, 
l'Honorable Sra. Maria Antònia Munar i Riutort, presidenta, la Sra. Catalina Ramon 
Bonet, en funcions de secretària general de la Corporació, i el Sr. Jeroni-Miquel Mas i 
Rigo, funcionari amb habilitació de caràcter nacional, a l'objecte de donar el cessament 
provisional al Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo com a secretari adjunt, per haver estat 
nomenat, en comissió de serveis, per al lloc de treball de Secretaria General d'aquesta 
Institució, segons Resolució de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior del Govern de les Illes 
Balears, de data 2 de novembre de 2006. 
 
Seguidament, el Sr. Jeroni-Miquel Mas Rigo presta, davant l'Hble. Sra. presidenta i en 
compliment del que disposa el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, el següent jurament: 
«Jur per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
secretari general del Consell Insular de Mallorca, amb lleialtat al Rei i guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat». L'Hble. Sra. presidenta 
atorga possessió de l'expressat càrrec que exercirà, en comissió de serveis, en aquest 
Consell al Sr. Jeroni-Miquel Mas Rigo, el qual, en aquest moment, es fa càrrec de la 
Secretaria General d'aquesta Corporació. 
 
De tot això s'aixeca aquesta acta en quatre exemplars, tres en llengua catalana: un en 
poder del compareixent, un altre per a l'arxiu del Consell i un tercer per a la Conselleria 
d'Interior; i un en llengua castellana per a la Direcció General de Cooperació Local del 
Ministeri de les Administracions Públiques. Signant tots els exemplars els senyors 
concurrents, de la qual cosa don fe." 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 

PUNT 7.- DONAR COMPTE DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS D E 
SECRETARIA ALS DISTINTS ORGANISMES I COMISSIONS. 

Es dóna compte de la delegació de funcions de Secretaria als distints organismes i 
comissions. 
 
"DELEGACIÓ DE LA SECRETARIA DE L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I 
ESPORTIUS DE MALLORCA 
 
 
Atès que, en data 9 d'octubre de 2003, el secretari general del Consell de Mallorca va 
delegar la Secretaria de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca en la 
funcionària de l'Institut Sra. Catalina Ramon Bonet. 
 
Atès que la Sra. Catalina Ramon Bonet ha estat adscrita, en comissió de serveis, per 
prestar funcions de col·laboració a la Secretaria General del Consell de Mallorca. 
 
Atès que les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu respecte de juntes, 
òrgans o entitats dependents de la Corporació distintes de la Presidència, Ple o Comissió 
de Govern decisòria, poden ser encomanades funcionaris que no tenguin l'habilitació de 
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caràcter nacional, que actuaren com a delegats de la Secretaria General (art. 13.2 RD 
1174/1987, de 18 de setembre). 
 
Atès que l'article 13 dels Estatuts de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, 
aprovats per Acord del Ple de 15 de setembre de 2003, disposa que el secretari de 
l'Institut, que ho és el del Consell de Mallorca, podrà delegar la Secretaria en un 
funcionari del Grup A del propi Institut. 
 
Per tot això, i amb la finalitat d'aconseguir una major agilitat en la gestió i en el 
funcionament de l'esmentat Institut, deleg la  Secretaria de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca en la Sra. Inmaculada Borras Salas, DNI 43.029.368-W, tècnica 
d'Administració General." 
 
 
 
DELEGACIÓ DE LA SECRETARIA DE LA JUNTA RECTORA DE L'INSTITUT 
DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA. 
 
Aquesta Secretaria General en data 31 d'octubre de 2006 i amb la conformitat de l'Hble. 
Sra. Presidenta del Consell de Mallorca, ha efectuat la següent delegació: 
 
"Atès que, en data 7 d'abril de 2000, el secretari general del Consell de Mallorca, Sr. 
Bartomeu Tous i Aymar,  va delegar la Secretaria de la Junta Rectora de l'Institut de 
l'Esport Hípic en la funcionària d'aquesta Corporació Sra. Cristina Carreras Brugada. 
 
Atès que el Sr. Bartomeu Tous i Aymar es va jubilà el passat dia 18 d'octubre. 
 
Atès que les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu respecte de juntes, 
òrgans o entitats dependents de la Corporació distintes de la Presidència, Ple o Comissió 
de Govern decisòria, poden ser encomanades funcionaris que no tenguin l'habilitació de 
caràcter nacional, a proposta de titular de la Secretaria i que actuaren com a delegats 
d'aquesta. 
 
Atès que l'article 12 dels Estatuts de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, disposa que 
el secretari de l'Institut, que ho és el del Consell de Mallorca, podrà delegar la 
Secretaria. 
 
 Deleg en la en la Sra. Cristina Carreras Brugada la Secretaria de l'Institut de l'Esport 
Hípic de Mallorca." 
 
 
 
"Assumpte: Delegació de les funcions de Secretaria de la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric. 
 
 
DECRET 
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Atès l'escrit del secretari general sobre proposta de delegació de la Secretaria de la 
Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric. 
  
Atès que els articles 36.2 e), 38.1 g) i 40.1 c) del vigent Reglament orgànic del Consell 
de Mallorca, preveuen que el secretari general pugui delegar les funcions que li 
pertoquen com a secretari de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric, i de les respectives Ponències Tècniques, en favor de funcionaris 
que pertanyin al grup A i tenguin la llicenciatura de Dret. 
 
Atès que les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu respecte de juntes, 
òrgans o entitats dependents de la Corporació distintes de la Presidència, Ple o Comissió  
de Govern poden ser encomanades per la Corporació a funcionaris propis que no 
tenguin la condició d'habilitació de caràcter nacional, a proposta del titular de la 
Secretaria i que actuaran com a delegats d'aquest (art. 13.2 RD 1174/1987, de 18 de 
setembre) 
 
Atesa la competència que té aquesta Presidència, en virtut de l'article 34.1, h) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril. 
 
RESOLC: 
 

1. Encomanar l’exercici de les funcions de Secretaria de la Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric en favor del senyor 
Jaume Munar Fullana i la Sra. Apol·lònia Serra Barceló, indistintament, els 
quals actuaran per delegació del secretari general del Consell de Mallorca. 

2. Nomenar suplent dels funcionaris abans esmentats, i pel que fa a l'exercici de les 
funcions de la Secretaria de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme, al Sr. Josep Martínez Lladó. 

Nomenar suplent dels funcionaris esmentats en el punt primer, i pel que fa a l’exercici 
de les funcions de Secretaria de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric, a la Sra. 
Ana María Catalán Carrera." 
 
 
 
"Delegació de les funcions de Secretaria de la Comissió Insular d'Activitats Classificades. 
 
Atès l'escrit del secretari general sobre proposta de delegació de la Secretaria de la Comissió 
Insular d'Activitats Classificades. 
  
Atès que l'article 43.1 c) del vigent Reglament orgànic del Consell de Mallorca, preveu que 
el secretari general pugui delegar les funcions que li pertoquen com a secretari de la 
Comissió Insular d’Activitats Classificades en favor de funcionaris que pertanyin al grup A i 
tenguin la llicenciatura de Dret. 
 
Atès que les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu respecte de juntes, òrgans 
o entitats dependents de la Corporació distintes de la Presidència, Ple o Comissió  de Govern 
poden ser encomanades per la Corporació a funcionaris propis que no tenguin la condició 
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d'habilitació de caràcter nacional, a proposta del titular de la Secretaria i que actuaran com a 
delegats d'aquest (art. 13.2 RD 1174/1987, de 18 de setembre) 
 
Atesa la competència que té aquesta Presidència, en virtut de l'article 34.1, h) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril. 
 
RESOLC: 
 

Primer. Ratificar l’exercici de les funcions de Secretaria de la Comissió Insular 
d’Activitats Classificades en favor del senyor Francesc Canyelles Llompart, el qual actuarà 
per delegació del secretari general del Consell de Mallorca. 

Segon. Notificar la present Resolució a tots els interessats i publicar-la en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears." 

 

 

"Assumpte: Substitució del secretari general i delegació Secretaria Comissió Informativa 
General i de Comptes. 
 
 
DECRET 
 
 
Atès l'escrit del secretari general sobre proposta de substitució de dit funcionari i de la delegació 
de la Secretaria de la Comissió Informativa General i de Comptes. 
  
Atès que les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu respecte de juntes, òrgans o 
entitats dependents de la Corporació distintes de la Presidència, Ple o Comissió o de Govern 
poden ser encomanades per la Corporació a funcionaris propis que no tenguin la condició 
d'habilitació de caràcter nacional, a proposta del titular de la Secretaria i que actuaran com a 
delegats d'aquest (art. 13.2 RD 1174/1987, de 18 de setembre) 
 
Atesa la competència que té aquesta Presidència, en virtut de l'article 34.1, h) de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril. 
 
RESOLC: 
 
Primer. Designar a la Sra. Catalina Ramon Bonet substituta del secretari general per als 
supòsits de malaltia o absència legal o reglamentària. 
 
Segon. Nomenar a la Sra. Catalina Ramon Bonet secretaria de la Comissió Informativa General i 
de Compte, que actuarà per delegació del secretari general de la Corporació." 
 
El Ple en resta assabentat. 

 

PUNT 8.- DONAR COMPTES COMUNICACIONS GRUPS. 

Es dóna compte dels següents escrtis del Ggrup de Consellers Socialistes: 
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"El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA comunica el nomenament del 
conseller ANTONI NADAL URREA com a representant titular del Grup al CONSELL 
ASSESSOR D'ESPORTS de l'ISSEM, essent anomenada FRANCESCA RAMON PÉREZ DE 
RADA com a consellera suplent." 

 

"El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA comunica el nomenament de la 
consellera FRANCESCA RAMON PÉREZ DE RADA com a representant titular del Grup al 
CONSELL ASSESSOR DE SERVEIS SOCIALS de l'ISSEM, essent anomenat ANTONI 
NADAL URREA com a conseller suplent." 

 

"El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA comunica l’adscripció al Grup del 
conseller ANTONI NADAL URREA, que ha pres possessió com a conseller del Consell de 
Mallorca en el Ple ordinari de dia 6 de novembre de 2006." 

 

"El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA comunica el nomenament de 
ANTONI NADAL I URREA com a conseller suplent del Grup a la COMISSIÓ 
INFORMATIVA GENERAL I DE COMPTES." 

 

"El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA comunica el nomenament de la 
consellera Pilar Sansó i Fuster com a representant suplent del Grup al FÒRUM DE LA 
IMMIGRACIÓ A MALLORCA."  

 

El Ple en resta assabentat. 

 

PUNT 9.- PROPOSTA DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-ENTESA 
NACIONALISTA DE MALLORCA DE NOMENAMENT DE SUPLENTS A DIVERSOS 
ORGANISMES I COMISSIONS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

" El portaveu del Grup de Consellers del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca en escrit de 17 
d'octubre de 2006 va proposar el nomenament del Sr. Bernat Aguiló Siquier com a vocal suplent 
al Patronat de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, com a vocal suplent a la Junta 
Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic i com vocal suplent al Patronat de la Fundació Teatre 
Principal de Palma en substitució de la senyora Caterina Canyelles Marquès. 

 La sota signant proposa que es prengui el següent acord: 
  
Nomenar a l'Honorable Senyor Bernat Aguiló Siquier vocal suplent en el Patronat de la Fundació 
Casa Museu Llorenç Villalonga. 
  
Nomenar a l'Honorable Senyor Bernat Aguiló Siquier vocal suplent a la Junta Rectora de 
l'Institut de l'Esport Hípic. 
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Nomenar a l'Honorable Senyor Bernat Aguiló Siquier vocal suplent al Patronat de la Fundació 
Teatre Principal de Palma." 
 
  
S'aprova la proposta per tres vots a favor (PSM-EN) i vint-i-vuit abstencions (PP, UM, PSOE, 
EU-Els Verds)  
 
 
PUNT 10.- PROPOSTA DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES REFERENT A 
NOMENAMENT DE SUPLENT EN EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ  CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

" El portaveu del Grup de Consellers Socialistes del Consell de Mallorca en escrit de 27 d'octubre 
de 2006 va proposar el nomenament de la Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster com a vocal suplent en 
el Patronat de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga en substitució del senyor Cosme 
Bonet Bonet. 

 La sota signant proposa que es prengui el següent acord: 
  
  
Nomenar a l'Honorable Senyora Maria del Pilar Sansó i Fuster vocal suplent en el Patronat de la 
Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga." 
  
 
S'aprova la proposta per nou vots a favor (PSOE) i vint-i-dues abstencions (PP, UM, PSM-EN, 
EU-Els Verds). 
 
 
PUNT 11.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE VOCAL DE LA COM ISSIÓ INSULAR 
D'ACTIVITATS CLASSIFICADES 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

" El portaveu del Grup de Consellers Socialistes al Consell de Mallorca en escrit de 24 d'octubre 
de 2006 va proposar a la Presidència que l'Honorable Senyora Pilar Sansó i Fuster sigui 
nomenada vocal de la Comissió Insular d'Activitats Classificades. 

 La sota signant proposa que es prengui el següent acord: 
  
Nomenar a l'Honorable Senyora Pilar Sansó i Fuster vocal de la Comissió Insular d'Activitats 
Classificades." 
  
S'aprova la proposta per vint-i-sis vots a favor (PP, PSOE, UM) i cinc abstencions (PSM-EN, 
EU-Els Verds). 
 
 
PUNT 12.- PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'HONOR  I GRATITUD 
DE L'ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D'OR, AL SENYOR  JERONI 
ALBERTÍ PICORNELL. 
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Es dona compte de la següent proposta : 
 
"La Presidenta del Consell de Mallorca, d’acord amb els articles 1r., 3r. i 6 del Reglament 
d’Honors i Distincions d’aquesta institució, i fent ús de les facultats que li confereix la legislació 
vigent de Règim Local va resoldre, iniciar l’expedient d’atorgament de la medalla d'Honor i 
Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al senyor Jeroni Albertí Picornell, així com 
també nomenar l'Honorable Senyor Miquel Nadal Buades instructor de l’expedient corresponent. 
 
Atès que l’instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del Sr. Jeroni 
Albertí Picornell per a rebre el guardó per al qual se’l proposa, els quals es relacionen a 
continuació. 
 
Jeroni Albertí i Picornell neix a Banyalbufar l’any 1927. La seva formació acadèmica l’aboca a 
cursar estudis de professor mercantil. L’any 1963, després de treballar a Veneçuela durant nou 
anys, s’implica en la incipient indústria turística assolint un paper destacat en el 
desenvolupament econòmic de Mallorca. 
 
En 1977 s’afilia a UCD i és elegit Senador per Mallorca, càrrec que manté fins 1983, després de 
la seva reelecció l’any 1979. 
 
Des de la seva creació, presideix l’Assemblea de Parlamentaris de les Illes, òrgan constituït per 
impulsar la redacció de l’Estatut d’Autonomia i negociar amb el govern central la concessió d’un 
règim preautonòmic. 
 
L’any 1978, com a conseqüència del procés iniciat, és nomenat president del Consell General 
Interinsular, predecessor de l’actual Govern de les Illes Balears, i reelegit l’any 1979. 
 
Simultàniament és elegit president del Consell de Mallorca, càrrec que ocupa fins 1982, any en 
el que dimiteix d’ambdues institucions per fundar Unió Mallorquina després de la desaparició de 
la formació política, UCD, en representació de la qual va ser elegit. 
 
L’any 1983 es torna a presentar, ara ja per Unió Mallorquina, a les eleccions autonòmiques 
resultant novament nomenat president del Consell de Mallorca, càrrec que ocupa fins 1987, en el 
que és elegit president el Parlament de les Illes Balears. 
 
Aquesta succinta biografia de Jeroni Albertí, extreta bàsicament de l’Enciclopèdia de Mallorca, 
és una simple mostra de la seva aportació a la construcció de l’actual edifici institucional gràcies 
al qual la nostra societat es dota d’unes administracions autònomes i properes, útils instruments 
per a la superació dels reptes que té al davant. 
 
Jeroni Albertí, com a president del Consell de Mallorca va haver d’afrontar, en la primera 
legislatura, el repte de substituir la Diputació Provincial per aquest nou òrgan d’autogovern 
disposat a la Constitució. 
 
Les transferències de béns i la seva distribució entre Mallorca, Menorca i Eivissa suposà un 
esforç de tots els electes per part dels diferents partits, però, sens dubte, el paper jugat pel qui era 
president d’ambdós governs, l’autonòmic i l’insular, va ser preeminent. 
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A més de superar els entrebancs propis del procés, Jeroni Albertí dirigí el Govern de Mallorca 
des d’una vessant personal en l’àmbit social. Així, la creació de l’Hospital de Nit perquè els 
sense sostre tenguessin on sopar i dormir a recer o la transformació del Llar de la Infància i la 
Joventut, institució benèfica sobrepassada per la realitat social, en una xarxa de pisos tutelats són 
alguns de les realitzacions adreçades a les persones. 
 
En un altre ordre de coses la creació de l’actual Cos de Bombers o la cessió de l’edifici on 
s’allotja el Centre Regional de RTVE perquè es pogués realitzar una programació en la nostra 
llengua són dos exemples més de la seva visió de la importància que podia tenir un correcte 
desenvolupament constitucional i estatutari que, avui, vint-i-cinc anys després no té camí de 
retorn. 
 
A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

 

ACORD 

  
Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al Sr. Jeroni 
Albertí Picornell, en virtut dels mèrits que es recullen a l’expedient instruït a aquest efecte." 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que el seu Grup no qüestiona a qui es concedeixen les 
medalles, sinó les forma en què s'han fet les gestions. Considera que per a un procediment 
d'adjudicació de medalles les coses s'han de fer molt bé i cuidant molt les formes i el 
procediment, que són part de la democràcia institucional. Comenta que el seu Grup ja va 
manifestar a la Comissió Informativa i a la Junta de Portaveus que no s'ha observat el 
procediment adequat.  
 
Retreu que es tracti d'una decisió presa per UM i el PP, sense tenir en compte la resta dels Grups 
amb representació al Consell de Mallorca, els quals ho han sabut quan la decisió ja estava presa i 
un cop fet l'informe. Diu, també, que no s'entén perquè precisament es tracta d'un tema que 
d'entrada no té perquè provocar cap discrepància, atès que només constata un fet conegut de 
tothom.  
 
Davant aquests fets, demana en primer lloc una explicació dels motius pels quals s'ha exclòs de 
tot el procediment la resta dels Grups polítics i en segon lloc conèixer el detall de les gestions 
que s'han duit a terme per aquest procediment.   
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que el seu Grup demana que s'ajorni el tractament d'aquests 
tres punts, perquè considera que el fet de presentar  per via d'urgència una distinció d'aquestes 
característiques no és el més adient, com tampoc és el moment oportú per a fer-ho, des del punt 
de vista de la tradició, perquè està establert fer-ho d'una altra manera i molt menys adequat és 
fer-ho amb caràcter polític, precisament en el darrer any de legislatura; comenta que, al seu 
parer, seria molt més correcte fer-ho a l'inici de la propera.  
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Reivindica també que existeixi l'acord dels Grups, l'ocasió per parlar-ne de la manera apropiada. 
Retreu, en aquest sentit, que no hagi existit cap voluntat per part de l'equip de govern per intentar 
pactar-ho entre tots. 
 
Per altra banda, pel que fa a aquest tipus de reconeixements, considera que és millor reservar-lo a 
casos específics, quan la seva especial contribució al servei dels ciutadans així ho requereixi i no 
només per haver estat batle d'un determinat municipi, o director general, per exemple, perquè és 
evident que no sempre, determinades persones, ho mereixen. Creu que ja és un gran honor servir 
el país des de la presidència del Consell de Mallorca i que tot el que siguin més reconeixements 
s'han de fer amb molta mesura.  
 
Atès que és clar que no s'ajornarà la discusió d'aquests punts, comenta que es veu obligat a entrar 
en el contingut del tema, tot i que preferiria fer-ho a la Junta de Portaveus i no a una tribuna 
pública, perquè és una situació més delicada.  
 
Comenta que vol fer una distinció entre el mèrit i el valor històric que va tenir la presidència del 
senyor Jeroni Albertí Picornell respecte dels seus successors. Assegura que com a primer 
president del Consell de Mallorca, com a demòcrata i un dels actors principals de la transició, té 
una vessant històrica distinta i mereix un reconeixement, que el seu Grup considera correcte fer, 
tot i pensar que hauria estat més correcte a l'inici de legislatura.  
 
Tot i això, vol advertir aqui, per bé que hagués preferit fer-ho a la Junta de Portaveus, que el seu 
Grup discrepa de l'actuació del president Albertí pel que fa al Pacte de 1983, no per haver triat el 
PP, sinó per la transcendència que ha tingut al llarg dels anys següents respecte dels motius 
d'aquest Pacte, decidit al despatx de la família March, a Madrid. Considera que és un element 
que s'ha de comentar, ja que aquí no tenim defensors i fiscal, sinó només instructor i aquest 
element s'ha de tenir en compte.   
 
Al marge d'aquest fet, assegura que la seva tasca, en conjunt, va ser molt correcte, liderant l'etapa 
de la transició. Al parer del seu Grup, és mereixedor d'aquesta distinció. 
 
Tot seguit, explica que la intenció del seu Grup era, a més d'haver donat suport a tot el que ha 
explicat, per un merescut reconeixement al primer president del Consell de Mallorca, afegir-hi 
també el reconeixement per al darrer president democràtic que va ser el president de la Diputació 
republicana, el senyor Jaume Garcies Obrador.  
 
Atès que en aquest moment no es pot atorgar la distinció, sinó només incoar l'expedient, el seu 
Grup presenta una esmena. Comenta que és ben conscient del fet que no pertoca fer aquí i 
d'aquesta manera aquest tipus de peticions, però assegura que ho fa motivat per les 
circumstàncies i la forma incorrecte en què s'ha iniciat i duit a terme aquest procediment; afirma 
que no li deixen altra alternativa.  
 
Per acabar, demana la votació de l'esmena al punt 12 de l'ordre del dia, presentada pel seu Grup i 
en tot cas es reserva per intervenir als punts 13 i 14.  
 
La presidenta intervé per aclarir que els tres temes es tractaven conjuntament, malgrat la votació 
es faci després per separat.  
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Continua el Sr. Alorda amb la valoració del seu Grup a la gestió dels Srs. Maximilià Morales i 
Joan Verger. Comenta que lamenta haver de mesclar distints temes, però assegura que la mateixa 
substitució, per dimissió, del Sr. Jeroni Albertí pel Sr. Maximilià Morales té un nivell de 
transcendència política històrica distint, per la pròpia conjuntura.  En el cas del Sr. Joan Verger, 
representa en aquells moments –anys 80- un govern d'un ens de poca potència política i el seu 
Grup no comparteix ni la seva gestió ni el moment polític. Tampoc ho considera correcte, pel fet 
que es tracta d'un polític en actiu. Més enllà de la valoració personal sobre el tarannà i les 
actuacions que es varen dur a terme, creu que no és correcte repartir distincions sense fer una 
valoració històrica del que han representat.  
 
Per tots aquests motius, anuncia que el seu Grup no donarà suport a les mocions esmentades. 
 
El Sr. Bonet (PSOE) comença la seva intervenció corregint el Sr. Alorda pel que fa a la 
insinuació que ha fet sobre l'acord dels grans partits mallorquins. Assegura que, lamentablement, 
no ha existit cap voluntat d'acord i que ja directament es va presentar a la Comissió Informativa 
aquesta proposta. 
 
Tot seguit, lamenta que un cop més no s'encerti en el camí adequat per al reconeixement de 
mèrits. Recorda que no és la primera polèmica que tenen des d'aquest punt de vista. També 
comenta que no li sembla adequat el procediment seguit pel Sr. Alorda d'incoar un expedient per 
a demanar que es faci el reconeixement i concessió de medalla d'honor al Sr. Jaume Garcies 
Obrador. Recorda que el seu Grup, fa dos anys, ja va demanar que al Sr. Garcies li fós concedida 
la categoria de Fill Predilecte de Mallorca, per haver estat afusellat l'any 1937, a causa de ser el 
president de la Diputació Provincial; malgrat això, considera que no és el moment per entrar en 
el debat d'aquestes qüestions. 
 
En canvi, sí que està d'acord amb la resta del portaveus dels Grups de l'oposició, perquè el seu 
Grup hagués desitjat que hi hagués diàleg i que les coses es fessin millor, però informa que no 
entrarà a valorar la figura històrica dels tres presidents i anuncia que el seu vot serà favorable per 
a tots tres.  
 
El Sr. Nadal (UM) agraeix al PSOE i al PP el suport manifestat, que considera una proposta del 
Ple del Consell, no de l'equip de govern. Explica que, per tal d'evitar repetir situacions anteriors 
de filtracions a la premsa, es va considerar com a vàlid el procediment de dur-ho a la Comissió 
Informativa, per via d'urgència, per tal de tenir tots els Grups assabentats i permetre fer-hi els 
comentaris oportuns, previs a la Junta de Portaveus.  
 
Per acabar, agraeix tant el suport com també les crítiques rebudes i reitera que no es tracta de 
reconèixer els mèrits d'unes persones d'un o altre partit, sinó per un fet objectiu, com és el fet 
d'haver dedicat uns anys de la seva vida a presidir  el Consell de Mallorca; és clar que sempre 
existiran aspectes de la vida de cadascun d'ells que a alguns dels Grups no hauran agradat, però 
creu que la valoració del conjunt és molt positiva per a l'illa de Mallorca i per aquest motiu es 
presenta la proposta.  
 
La Sra. Rosselló retreu el comentari del Sr. Nadal referit a les possibles filtracions a la premsa si 
ho comentava en primer lloc directament als Grups. Considera que hauria d'anar molt alerta amb 
els comentaris que fa. Li retreu que, precisament, sobre determinades qüestions, les primeres 
informacions que n'han tengut els propis partits de l'oposició s'han derivat de declaracions 
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prèvies a la premsa per part de l'equip de govern; considera que no és admissible un comentari en 
aquests termes.  
 
Per acabar, reitera tot el que ja ha expressat pel que fa a les formes i a la serietat com a principi 
bàsic del funcionament democràtic i retreu al Sr. Nadal que vulgui donar l'aparença d'haver 
informat convenientment a la Comissió Informativa, perquè no és així, atès que ja es va presentar 
tot fet i l'únic possible era opinar, és clar, però sense cap possibilitat de canviar res. Assegura que 
un dels expedients l'havia instruït el PP i els altres dos UM i talment es varen presentar, sense 
donar cap possibilitat d'intervenció a la resta de partits polítics; per aquest motiu, avui, aprofitant 
l'assistència de la premsa, així ho manifesta perquè en quedi constància.  
 
El Sr. Alorda intervé per fer un parell de precisions. En primer lloc, recorda que el seu Grup 
sempre ha votat a favor de totes les distincions que el Consell de Mallorca ha atorgat i ni tan sols 
ha fet ús del torn d'intervenció, per la qual cosa no admet el comentari del Sr. Nadal referit al seu 
Grup com si per sistema votés negativament aquest tipus de propostes i el convida a fer un repàs 
dels vots del seu Grup a les mocions, per després confrontar-lo amb els vots d'UM, i establir qui 
és exactament el que té aquesta actitud tan negativa que li atribueix. 
 
Tot seguit considera que cal establir uns criteris per a un reconeixement efectiu de les 
presidències quan es presenten com és el cas, una a una. Reitera, però, el que ha dit abans pel que 
fa a l'honor prou suficient d'haver representat el país des de la presidència del Consell de 
Mallorca. També reitera que no és agradable haver de fer aquests comentaris al Ple, però recorda 
que és necessari fer valoracions polítiques, perquè són polítics. 
 
Recorda que el pacte UCD-PSOE de l'etapa del Sr. Jeroni Albertí no va ser gens agradable per a 
un Grup nacionalista com el seu, però tot i això valora la seva tasca en conjunt perquè va ser 
molt important per a l'època de la transició política. En canvi, pel que fa als altres, no considera 
que la tasca feta mereixi un reconeixement addicional, perquè ni tan sol pot comparar-se amb el 
que han aconseguit actualment a Menorca i a Eivissa; considera que és suficient que estiguin a la 
galeria d'expresidents. 
 
Puntualitza al Sr. Bonet que s'ha referit als dos gran partits mallorquins perquè són necessàries 
les ¾ parts del vot i no considera possible haver duit a Ple la proposta si no tenien garantit 
almenys aquest percentatge.   
 
Explica que, tot i conèixer la reivindicació del PSOE pel que fa al Sr. Jaume Garcies, com també 
que no és el procediment correcte el que ha utilitzat per a la petició del seu Grup en el mateix 
sentit, es reafirma en la seva convicció de mantenir-lo, perquè considera necessari que si es 
demana per al primer president democràtic del Consell de Mallorca, també es reclami el mateix 
per al que va ser el darrer president democràtic de la Diputació Provincial. Lligar un fet amb 
l'altre li sembla el més lògic. Reitera que hauria preferit dir-ho en una altra seu, però ha estat 
l'única oportunitat que ha tengut. 
 
Tot seguit, es rebutja l'esmena presentada pel PSM-EN, per catorze vots a favor (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds) i desset en contra (PP, UM). 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
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PUNT 13.- PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'HONOR  I GRATITUD 
DE L'ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D'OR, AL SENYOR  MAXIMILIÀ 
MORALES GÓMEZ. 
 
Es dona compte de la següent proposta : 
 
"La Presidenta del Consell de Mallorca, d’acord amb els articles 1r., 3r. i 6 del Reglament 
d’Honors i Distincions d’aquesta institució, i fent ús de les facultats que li confereix la legislació 
vigent de Règim Local va resoldre, iniciar l’expedient d’atorgament de la medalla d'Honor i 
Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al senyor Maximilià Morales Gómez, així com 
també nomenar l'Honorable Senyora Dolça Mulet Dezcallar instructora de l’expedient 
corresponent. 
 
Atès que la instructora ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del Sr. 
Maximilià Morales Gómez per a rebre el guardó per al qual se’l proposa, els quals es relacionen 
a continuació. 
 
Maximilià Morales neix a Barcelona l’any 1948. És llicenciat en Ciències de la Informació per la 
Universitat Complutense de Madrid havent-se especialitzat en temes publicitaris i de màrqueting. 
 
La seva vida política s’inicia a UCD, partit del que fou Secretari d’Organització de Mallorca, 
membre del Consell Polític estatal i Secretari General de les Illes Balears. 
 
En 1979 és elegit, en representació d’aquesta formació, conseller del Consell de Mallorca del 
qual és nomenat vice-president. A més és membre del Consell General Interinsular i, entre els 
anys 1980 i 1983, conseller d’Indústria i Comerç. 
 
Com a conseqüència de la dimissió de Jeroni Albertí de tots els seus càrrecs institucionals, l’any 
1982 és nomenat president del Consell de Mallorca fins el juny de 1983, en el que es celebraren 
noves eleccions. 
 
Fou un dels integrants de la Comissió redactora de l’Estatut d’Autonomia, els treballs de la qual 
finalitzaren l’any 1983 en el que el text proposat va ser aprovat definitivament. 
 
Les seves principals aportacions en el si de la Comissió anaven adreçades a la creació, 
precisament, d’uns Consells Insulars amb competències suficients per a ser considerats vertaders 
governs de cada una de les illes, salvaguardant així la particular idiosincràcia i realitat de les 
diferents societats illenques, al mateix temps que s’establia una coordinació, per aquells temes 
comuns, en mans del Govern de les Illes Balears. 
 
Participa en la fundació d’Unió Mallorquina, ocupant-ne un lloc a la seva Executiva durant la 
primera etapa. 
 
L’any 1999 és elegit President del Parlament de les Illes Balears, càrrec que ocupa fins el 2003. 
 
La seva presidència del Consell de Mallorca ve marcada per la realitat de la situació de l’època. 
Després d’uns primers anys en el que tots els esforços anaven dirigits a la creació de la institució, 
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i en la que participà activament en concordança al seu càrrec de vice-president i tenint en compte 
que Jeroni Alberti era alhora president del Consell General Interinsular i del Consell de 
Mallorca, Maximilià Morales prengué com a objectiu la seva estructuració, així com 
l’organització territorial de Mallorca. 
 
En el primer àmbit, les seves actuacions anaren encaminades al nomenament de Directors 
d’Àrea, que no tenguessin la condició de consellers electes i amb funcions de coordinació 
política. Aquesta figura és, de fet, la predecessora dels actuals Consellers Executius que 
determina la Llei de Consells i que han adoptat la majoria de grans ciutats d’acord, precisament, 
a la seva llei específica. 
 
En l’àmbit territorial, el seu mandat coincideix amb la formació de la Mancomunitat del Pla i la 
Mancomunitat del Raiguer. 
 
La Mancomunitat és una figura supramunicipal mitjançant la qual les municipis que la 
conformen comparteixen serveis com aigua potable, recollida de fems, serveis socials... els 
costos mínims dels quals serien inasumibles per cada un d’ells per separat. Aquesta estructura ha 
demostrat la seva vigència i utilitat fins a dia d’avui. 
 
A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

  

ACORD 

  
Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al Sr. Maximilià 
Morales Gómez, en virtut dels mèrits que es recullen a l’expedient instruït a aquest efecte." 

 

El debat consta al punt 12. 
 
S'aprova la proposta, per vint-i-vuit vots a favor (PP, UM, PSOE, EU-Els Verds) i tres 
abstencions (PSM-EN). 

 

PUNT 14.- PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'HONOR  I GRATITUD 
DE L'ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D'OR, AL SENYOR  JOAN VERGER 
POCOVÍ. 
 
Es dona compte de la següent proposta : 
 
 
"La Presidenta del Consell de Mallorca, d’acord amb els articles 1r., 3r. i 6  del Reglament 
d’Honors i Distincions d’aquesta institució, i fent ús de les facultats que li confereix la legislació 
vigent de Règim Local va resoldre, iniciar l’expedient d’atorgament de la medalla d'Honor i 
Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al senyor Joan Verger Pocoví, així com també 
nomenar l'Honorable Senyor Fernando Rubio Aguiló instructor de l’expedient corresponent. 
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Atès que l’instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del Sr. Joan 
Verger Pocoví per a rebre el guardó per al qual se’l proposa, els quals s’adjunten com annex a 
aquesta. 

  
A la vista de la documentació presentada es proposa que es prengui el següent 

  

ACORD 

  
Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al Sr. Joan 
Verger Pocoví, en virtut dels mèrits que es recullen a l’expedient instruït a aquest efecte."  
 
 

Joan Verger Pocoví 

Nació en Montuïri  el año 1944. Este  ingeniero de profesión ha tenido una importantísima 
trayectoria política a lo largo de su vida iniciada en la UCD de Adolfo Suárez, partido que 
protagonizó la transición democrática de nuestro país.  

En 1987 una vez constituido el Consell de Mallorca, ocupó la presidencia de esta institución. Era 
la primera vez que el Consell estaba presidido por un miembro de Alianza Popular, partido que 
firmó un acuerdo político con Unió Mallorquina y que permitió la gobernabilidad tanto en el 
Consell de Mallorca como en la Comunidad Autónoma. Su adversario en la institución insular 
fue Francesc Triay del PSOE, el cual sólo recibió los votos de su formación política ya que CDS 
y PSM se abstuvieron. 

En su discurso de investidura como presidente del Consell, Verger hablará de mejorar la 
financiación de la institución, elaborar un plan de instalaciones deportivas y mejorar la red de 
carreteras. El equipo del gobierno Verger estaba formado por una minoría de miembros de UM y 
una mayoría de conservadores, los cuales hicieron frente a su gestión con un presupuesto total de 
unos 5 millones de pesetas. 

Durante su mandato se aprobó la Ley de Consells Insulars, lo cual supuso un paso adelante en la 
consolidación de los Consells ya que se especificaba que las competencias que les fuesen 
atribuidas por el Parlament serían asumidas por los tres Consells simultáneamente o bien podrían 
rechazarlas, aunque no suponía la cesión de titularidad por parte de la Comunidad Autónoma. En 
1990 y también bajo su mandato, el Parlament promulga la Ley de atribución de competencia a 
los Consells Insulares en materia de urbanismo y habitabilidad, y gracias a ello el Consell de 
Mallorca se convirtió en la institución de máxima autoridad en materia de urbanismo con 
capacidad para aprobar o denegar planes de ordenación urbana y normas subsidiarias. 

En la tercera legislatura del Consell de Mallorca Joan Verger se presentará a las elecciones 
dentro de una candidatura conjunta formada por el Partido Popular y Unió Mallorquina, 
obteniendo la mayoría absoluta en el Consell. El 5 de julio de 1991 se constituyó el 4º Consell 
Insular y fue reelegido presidente Joan Verger con el apoyo de populares y regionalistas. Verger 
centrará su discurso en la reducción de las comisiones de gobierno, la incorporación de 
competencias en materia de cultura, deportes y acción social, y la cesión al Govern Balears de la 
sanidad, también considera prioritario el plan de saneamiento y de agua potable. Verger. Durante 
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esta legislatura el Govern Balear traspasó diversas competencias a los Consells Insulares las 
cuales se convertían en competencias propias de los Consells.  

En 1993 el Parlament promulga la ley de atribución de competencias a los Consells en materia 
de información turística, ley de atribución en materia de servicios sociales y la ley de atribución 
en materia de inspección técnica de vehículos. Fue muy importante para el Consell la ley de 
atribución en materia de Patrimonio histórico, promoción socio-cultural, de depósito legal de 
libros y de deportes promulgada en diciembre de 1994. En 1995 se atribuyo competencias en 
materia de actividades clasificadas, parques acuáticos. 

En esta legislatura adquirió una gran importancia la cuestión de la eliminación de los residuos 
sólidos. El Consell convocó un concurso para adjudicar la construcción de la planta incineradora 
con una concesión de 25 años. Este acuerdo contó con el apoyo de todos los grupos menos el 
PSM. Estos presentaron recurso contra la adjudicación a la empresa TIRME, pero fue 
desestimado por el TSJIB. La incineradora provocó un fuerte rechazo por parte del movimiento 
ecologista. 

Así mismo cabe destacar que durante el Govern de Joan Verger se efectuó la compra de Sa 
Dragonera. También se compró Son Pardo, finca en la que se ubicaría el Hipódromo gestionado 
por el Instituto hípico. 

Cabe destacar el gran impulso que se le dio al Plan de Obras y Servicios como la gran apuesta a 
la política municipal, dotándolo de un mayor presupuesto y demostrando una gran sensibilidad 
hacia los ayuntamientos de Mallorca. 

Joan Verger Pocoví fue presidente del Consell de Mallorca hasta el año 1995, Conseller de 
Fomento en el primer Govern de Jaume Matas, y en la actualidad es presidente de la Autoridad 
Portuaria de Las Islas Baleares." 

 
El debat consta al punt 12. 
 
S'aprova la proposta, per vint-i-vuit vots a favor (PP, UM, PSOE, EU-Els Verds) i tres 
abstencions (PSM-EN). 
 
 
PUNT 15.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ MEMÒRIES 2005. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
" D'acord amb el que estableix l'article 36 de la llei 8/2000, de 27 d'octubre, de Consells Insulars, 
se sotmeten a l'aprovació del Ple del Consell de Mallorca, per a la seva tramesa al Parlament de 
les Illes Balears, les memòries de gestió de les competències delegades relatives a l'any 2005, 
que inclouen les següents matèries: 
  
a) Ordenació del Territori 
  
b) Urbanisme i Litoral   
 
c) Patrimoni històric 
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d) Carreteres 
  
e) Activitats classificades 
  
f) Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca 
  
g) Règim local 
  
h) Cultura 
  
i) Inspecció Tècnica de Vehicles 
  
j) Informació Turística 
  
 De conformitat amb el que determina el punt segon apartat j) del Decret de data 17 de maig de 
2004, d'organització del Consell de Mallorca, es proposa que pel Ple s'adoptin els següents  
  
ACORDS: 
  
Primer.- Aprovar les Memòries de gestió de les competències atribuïdes per la Comunitat 
Autònoma relatives a l'any 2005. 
  
Segon.- Trametre còpia de les esmentades Memòries al Govern de les Illes Balears, de 
conformitat amb l'article 36 de la Llei de Consells Insulars." 
 
  
El Sr. Crespí (PSOE) comenta que el seu Grup no pretén fer una valoració del contingut de les 
memòries, però sí en el continent. Diu que  les formes denoten l'interès i la voluntat que existeix 
quan es fa alguna cosa i considera que s'hauria de cuidar la uniformitat i la presentació de 
documents, per la transcendència òbvia que tenen com a memòria de la institució.  
 
Anuncia que el seu Grup s'abstendrà a la votació, perquè no estan d'acord amb determinades 
dades ni amb la gestió que s'ha fet. 
 
El Sr. Nadal (UM) agraeix les observacions del Sr. Crespí perquè són positives, però li respon 
que el fet de presentar les memòries de les matèries que són transferències de gestió és una 
reminiscència d'una Llei de Consells molt antiga; considerava que tant UM com PSOE ho tenien 
prou clar i per aquest motiu no varen presentar cap recurs al Tribunal Constitucional.  
 
Explica que, un cop s'aprovi el nou Estatut aquest tràmit desapareixerà i es tractarà en el debat 
anual de política general d'aquesta institució, que possibilita la crítica a tots els aspectes de la 
gestió que no es consideren correctes. Al seu parer, així cal entendre la modernitat i el control de 
la gestió.  
 
El Sr. Crespí diu que el Sr. Nadal no li ha donat resposta, sinó que ha fet un altre discurs; 
comenta que el seu Grup també coincideix a considerar el tràmit esmentat com a reminiscències, 
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però això no eximeix del compromís de fer-ho correctament mentrestant encara està en vigor el 
compliment d'una norma. 
 
La presidenta intervé per reconèixer que té raó, que en pren nota i que intentaran en endavant fer-
ho millor.  
 
S'aprova la proposta per desset vots a favor (PP, UM) i catorze abstencions (PSOE, PSM-EN, 
EU-Els Verds). 
 
 

DEPARTAMENT DE CULTURA  

 

PUNT 16.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA DE CULTURA 
ARTESANA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la Consellera Executiva del departament de Cultura: 

" Antecedents .- El Ple del Consell de Mallorca, en la sessió celebrada el dia 6 de maig de 2002, 
va aprovar el reglament de la Biblioteca de Cultura Artesana (BOIB núm. 141, de 23 de 
novembre de 2002) . En el seu art. 1 la defineix com una unitat funcional del Consell de 
Mallorca al servei de l'estudi i la investigació de documentació relacionada, especialment, amb 
les belles arts, oficis, artesania, etc.   

El Cap del Servei de Cultura explica els motius en la seva memòria justificativa, de 15 de 
novembre de 2006, perquè es procedeixi a l'aprovació d'un nou reglament de la Biblioteca de 
Cultura Artesana. En aquest sentit, exposa que d'ençà que es aprovar el seu reglament, les 
biblioteques han sofert molts de canvis. Les biblioteques públiques es conceben, avui dia, com 
eixos claus per a la formació la cultura  i el lleure de la comunitat, però també s'han convertit en 
centres d'informació de primera mà per a tots els ciutadans així com centres bàsics per 
desenvolupar l'accés a les noves tecnologies i a la societat de la informació. 
 
La Cap del Servei Jurídic del Departament de Cultura ha informat sobre els aspectes jurídic 
d'aquesta proposta. 
 
En virtut de tot el que s'ha exposat, aquesta consellera executiva, proposa,  en virtut de la lletra e) 
de l'article 31 del Reglament d'organització del Consell de Mallorca i previ dictament de la 
Comissió informativa General i de Comptes, elevar al Ple del Consell de Mallorca l'adopció dels 
següents 

ACORDS 

1.- Aprovar, inicialment, el reglament de la Biblioteca de Cultura Artesana que s'adjunta, com 
annex, a la proposta. 
 
2. Publicar-lo en el BOIB i obrir un període d'informació pública, durant el termini mínim de 
trenta dies, perquè se'n puguin presentar reclamacions i suggeriments.  
 
En el cas que no se'n  presenti cap, s'entendrà definitivament aprovat. 
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Tot això a l'empara de l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril i la Llei 57/2003, de 16 de desembre i 
concordants.  
 
El Reglament no entrarà en vigor fins que no se n'hagi  publicat completament el text i hagi 
transcorregut el termini previst a l'art. 65,2 L 7/1985 de 2 abril (art.196.2 del RD 2568/1986, de 
28 de novembre, que aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals)." 
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup s'absendrà a la votació d'aquesta 
proposta i estudiarà el reglament, per presentar al·legacions si ho considera necessari. Diu que 
expressarà el seu parer quan es presenti l'aprovació definitiva. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) demana explicacions sobre la memòria del Departament de Cultura de 
l'any 2005, referents a la biblioteca de Cultura Artesana, perquè considera que s'han introduït 
matèries diverses i pròpies de la biblioteca pública, sense abandonar la seva especialització 
històrica. Vol aclarir si ja se'n ha abandonat una part o què ha passat en realitat. També demana 
una explicació sobre l'article primer, del nou reglament que presenta, pel fet que preocupa la 
desaparició d'una frase, concretament la següent "Biblioteca especialitzada en Belles Arts, Oficis 
i Artesania".  Per aquest motiu vol aclarir si existeix la intenció de deixar de ser una biblioteca 
especialitzada per ser una biblioteca de caràcter general.  
 
Anuncia que el seu Grup s'abstendrà de votar aquest punt i que es reserva el dret de presentar 
al·legacions si no és satisfactòria l'explicació de la Sra. Mulet. 
 
La Sra. Mulet (UM) explica que el reglament presentat significa únicament que el Departament 
de Cultura pretén la modernització i posar a l'abast de la ciutadania les necessitats reals existents; 
per aquest motiu, es duu a terme un estudi de qualitat de la biblioteca. Assegura, però, que no 
s'oblida quin és el seu objectiu principal, per tant no deixarà de ser una biblioteca artesana i 
mantindrà totes les seves àrees, però totes estaran dotades amb les noves tecnologies per 
assegurar la màxima qualitat en el servei que s'ofereix. 
 
La Sra. Bujosa comenta que li sembla positiu que es faci un Pla de modernització, com també 
que s'hagin ampliat els horaris d'atenció al públic, contractant més personal, però reitera que no 
entén la relació entre la incorporació de les noves tecnologies i l'eliminació de la frase abans 
esmentada, perquè precisament el més interessant d'aquesta biblioteca és la seva especialització. 
Li recorda, també, que fa setanta-vuit anys que es va posar en funcionament, alhora que reitera la 
preocupació pel canvi esmentat, introduït en el nou reglament, si ocasiona la seva desaparició. 
 
La Sra. Mulet li respon que no cal preocupar-se, que té molt clar quin és l'objectiu i li assegura 
que no desapareixerà. Diu que parlarà amb la persona que ha fet el reglament, per tal de fer les 
modificacions necessàries, perquè el més probable és que es tracti d'una redacció incorrecta.  
 
Reitera els objectius i finalitats durant aquesta legislatura, esmentades a la defensa inicial del 
reglament.  
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S'aprova la proposta, per desset vots a favor (PP, UM) i catorze abstencions (PSOE, PSM-EN, 
EU-Els Verds). 
 
 

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA  

 

PUNT 17.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A 
LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL 
TRACTAMENT  DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS DE MALLORCA I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DE LA MATEIXA  
 
Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del departament d'Economia i 
Hisenda: 
 
" El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 2 d’octubre  de 2006, va aprovar 
provisionalment la modificació de l'article quart i de la disposició final de  l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per al tractament dels residus sòlids urbans de Mallorca. Sotmesa a 
informació pública l’esmentada aprovació en el tauler d’edictes, i havent-se complit el termini de 
trenta dies compresos des del 10 d’octubre al 16 de novembre de 2006, ambdós inclosos, 
(publicat aquest anunci en el BOIB núm.  141 de  dia 10-10-2006 i diari Última Hora de dia 7-
10-2006), s’han formulat reclamacions contra l’acord de l’esmentada modificació presentades 
per la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB) mitjançant escrit presentat 
al RG del Consell de Mallorca el dia 14 de novembre de 2006. 
0 
Atès l'informe de  dia 17 de novembre de 2006 emes  pels serveis tècnics de la Direcció Insular 
de Gestió Residus del Departament de Cooperació Local i atès l'informe de fiscalització prèvia 
emes per  Intervenció del Consell de Mallorca.  
 
Vists els antecedents ressenyats, el Conseller Executiu del Departament d’Economia i Hisenda 
eleva al Ple la següent proposta d' 
 
ACORD 
 
1r. Resoldre les al·legacions presentades per la Confederació d’Associacions Empresarials de 
Balears (CAEB) contra l’Acord provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per al tractament dels residus sòlids urbans de Mallorca, adoptat pel Ple d’aquesta 
Corporació de dia 2 d’octubre de 2006, en el sentit següent: 
 
- Desestimar les al·legacions presentades per la Confederació d’Associacions Empresarials de 
Balears (CAEB) en base a l'informe emes pels serveis tècnics de la Direcció Insular de Gestió 
Residus del Departament de Cooperació Local el dia 17 de novembre de 2006, que forma part 
d’aquest acord. 
  
2n. Resoltes així les al·legacions presentades, s’acorda amb caràcter definitiu, modificar la taxa 
per a tractament dels residus sòlids urbans de Mallorca  i aprovar la redacció definitiva  de 
l’esmentada modificació de l’Ordenança, en els termes que es contenen en el text annex; tot això 
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de conformitat amb el que preveu l’article 17.3 del RDL 2/2004, de dia 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
  
3er.-  Aquest Acord definitiu, juntament amb el text íntegre de la modificació de l’Ordenança es 
publicarà en el BOIB, i s’aplicarà a partir de la data que assenyala la Disposició Final de la 
repetida Ordenança.  
4rt. Contra el present Acord definitiu, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per al tractament dels residus sòlids urbans de Mallorca, els interessats podran interposar 
recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears, en el termini 
de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la seva publicació del referit acord i text de 
la modificació de l’Ordenança en el BOIB. 
 
  TEXT ANNEX   
 
MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ FINAL DE L’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 definitivament pel Ple en 
sessió de dia 4 de desembre 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." 
 
 
S'aprova la proposta, per desset vots a favor (PP, UM) i catorze en contra (PSOE, PSM-EN, EU-
Els Verds). 
 
 
MOCIONS. 
 

PUNT 18.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'UM REFERID A A 
DECLARACIÓ ZONA LLIURE DE PRODUCTES TRANSGÈNICS. 

Es dóna compte de la següent moció: 

"ANTECEDENTS: 

L'alliberament d'organismes modificats genèticament (OGM) en el medi ambient suposa un 
risc per a la biodiversitat i per a la salut, i pot provocar efectes irreversibles sobre els 
ecosistemes afectats per aquesta contaminació genètica. 
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 En aquest moments, cap autoritat científica pot invocar conèixer els efectes dels OGM sobre 
el medi ambient i la salut dels consumidors. 

 La impossibilitat de controlar en cultius a l'aire lliure el creuament, mitjançant la polinització, 
de cultius naturals amb els modificats genèticament, ni conèixer quins animals destinats a 
consum humà s'han alimentat amb productes derivats de cultius transgènics, determina la 
indefensió del consumidor davant la contaminació de tota la cadena alimentària i el priva del 
seu dret a la lliure elecció dels aliments i a la seguretat alimentària. 

 Es sospita a les Illes Balears la presència de cultius OGM, la qual cosa suposaria de 
confirmar-se un greu perill pels nostres productes, que tenen el seu futur en les identificacions 
de qualitat, les denominacions d'origen i en formes d'agricultura respectuoses amb el medi 
ambient com l'agricultura ecològica o l'agricultura integrada. Aquestes opcions per la qualitat 
i la seguretat alimentària són incompatibles amb l'extensió dels cultius modificats 
genèticament. 

 L'extensió i generalització de cultius OGM és un horitzó probable per a les Illes Balears i tot 
l'Estat Espanyol si no es prenen, en aplicació del principi de cautela, mesures precautòries 
urgents de banda de les autoritats locals, autonòmiques i estatals. 

 A la Unió Europea ja són nombroses les localitats i regions que han aprovat mocions 
prohibint el cultiu experimental i comercial d'OGM en el seu territori o manifestant la 
voluntat d'estar lliures de cultius transgènics. 

MOCIÓ: 

1- Manifestar la nostra oposició al cultiu, tant experimental com comercial, de 
cultius transgènics i la nostra preocupació pel pas d'aquests productes a la cadena 
alimentaria. 

 2- Aprovar les disposicions necessàries amb l'objecte que les ordenances 
municipals declarin activitats insalubres i nocives no autoritzables, en cap part del 
nostre terme, les proves de camp amb llavors o qualsevol altre alliberament 
intencionat d'OGM amb fins experimentals, així com la sembra de varietats 
comercials de llavors OGM. 

3- El Consell de Mallorca expressa la seva voluntat política a favor de la declaració 
de l'illa de Mallorca i del conjunt de les Illes Balears com a Zona Lliure de 
Transgènics. 

4- Dirigir-nos al Govern de les Illes Balears per a què declari les Illes Balears com 
a Zona Lliure de Transgènics, per a evitar l'efecte que sobre la qualitat dels 
productes agraris pot tenir la introducció a la nostra comunitat d'aquests conreus. 

5- Dirigir-nos al Govern de l'estat a efectes que en l'àmbit de les seves 
competències en el si de la UE desenvolupi una política a favor del cessament de 
les plantacions del cultius d'organismes modificats genèticament."  
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El Sr. Nadal (UM) explica que pel futur de la nostra agricultura és necessari prendre partit per 
donar impuls a les races autòctones ramaderes, pels nostres vins, olis, etc, per tal d'oferir una 
qualitat demostrada i demostrable. També cal cuidar l'envejable paisatge rural que tenim i ho 
posam tot en perill si acceptam el cultiu de productes transgènics.  
 
A més, s'ha de considerar el dret que té la ciutadania a una seguretat alimentària i a la lliure 
elecció d'allò que menja. És clar, per tant, que aquestes dues opcions, la qualitat i la seguretat 
alimentària, són incompatibles amb l'existència de cultius modificats genèticament. 
 
Adverteix del greu perill que suposa l'existència del cultiu d'organismes modificats 
genèticament; per una part, pels nostres productes que tenen el seu futur en les identificacions de 
qualitat, les denominacions d'origen i en formes d'agricultura respectuoses amb el medi ambient 
i, per l'altre, perquè és impossible controlar, en cultius a l'aire lliure, l'encreuament mitjançant 
pol·linització, de cultius naturals amb els modificats genèticament, com tampoc conèixer si els 
animals destinats al consum humà s'han alimentat amb productes derivats dels cultius 
transgènics.  
 
Davant aquesta realitat, el consumidor es troba indefens i privat del seu dret de lliure elecció dels 
aliments i a la seguretat alimentària. Els organismes modificats genèticament representen un risc 
per a la biodiversitat i per a la salut i poden provocar efectes irreversibles sobre els ecosistemes 
afectats per aquesta contaminació genètica.  
 
Explica que científics de tot el món al·leguen que fins que no passi un cert temps no es podrà 
determinar el veritable abast dels transgènics en l'entorn i potser llavors ja sigui massa tard. Cita 
el Sr. Antonio Velo, investigador del Centro de Ciencias Medioambientales del CSIC, el qual 
assegura que les plantes transgèniques tendran efectes nocius sobre l'ecosistema. Argumenta que 
modificar genèticament les plantes per fer-les resistents a determinades malalties introduirà nous 
agents patògens més agressius, com ha passat amb els gèrmens resistents als antibiòtics. A més, 
existeix el perill que es transfereixin a altres plantes similars, que augmenten les conseqüències 
negatives per a l'ecosistema. 
 
Actualment, cap autoritat científica pot invocar conèixer exactament quins efectes tendran 
aquestes modificacions genètiques sobre el medi ambient i sobre la salut dels consumidors. 
Aquest és el motiu pel qual el grup de consellers d'UM presenta aquesta moció, per a la qual 
demana suport. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que el seu Grup no només està d'acord amb el 
contingut de la moció, sinó que en reiterades ocasions ha parlat d'aquest tema, i també al Ple, fa 
uns mesos, va presentar una moció similar advertint dels mateixos perills a Mallorca i demanant 
que es declaràs Mallorca com a zona lliure de transgènics.  
 
Recorda que ja l'any 2000 el Grup Els Verds havien presentat una proposició no de Llei, que va 
ser aprovada per unanimitat. A més, la Llei 9/2003, de biotecnologia, que estableix el règim 
jurídic per l'Estat Espanyol i la transposició de la Directiva Comunitària de 2001 són la prova de 
que aquesta és una qüestió prou regulada.  
 
Informa també que actualment s'han declarat territoris lliures de transgènics  172 regions 
europees i més de 4.500 municipis i ho han fet abans del febrer de 2006.  
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Tot seguit, retreu que la redacció de la moció presentada parli de sospita de cultius transgènics, 
perquè el seu Grup considera que és una realitat ja que actualment existeixen més de 20 
hectàrees de cultius de blat de les Índies transgènic, del tipus DKC 6575, dada admesa per la 
pròpia Conselleria d'Agricultura, distribuïdes per diversos municipis de Mallorca i només en el 
terme de Palma n'hi ha 5 hectàrees.  
 
Diu que també que no existeix actualment cap registre que permeti dur un control d'aquest tipus 
de cultius. Aquesta és una altra prova d'aquesta realitat absoluta de perill. 
 
Demana que les propostes que es presenten sobre aquest tema siguin més clares i agosarades; per 
bé que s'han de prendre mesures preventives i de cautela, el Consell de Mallorca, tot i no tenir les 
competències directes en matèria d'agricultura, sí que hauria de prendre mesures més concretes 
sobre aquesta qüestió, cosa que no fa amb contundència, declarant l'illa de Mallorca zona lliure 
de transgènics.  
 
Anuncia que el seu Grup, malgrat les discrepàncies esmentades, votarà a favor pel fet que suposa 
una passa endavant. 
 
Tot seguit retreu que UM votàs en contra, quan el seu Grup va presentar la moció al Ple fa uns 
mesos, en el mateix sentit. Fa referència, llegint l'acta, a l'argument que va donar el Sr. Borràs, el 
qual explicava que atès que el Consell de Mallorca no tenia les competències necessàries, 
l'aprovació de la declaració de Mallorca com a zona lliure de trangènics no tendria la validesa 
necessària i no faria més que confondre la ciutadania.   
 
Davant aquest fet, demana que li expliquin per quin motiu consideren que és o no vàlida una 
moció, en funció de quin Grup la presenti.  
 
Anuncia que el seu Grup votarà a favor, per convenciment amb el seu contingut, malgrat la 
presenti UM. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) celebra que UM hagi canviat de parer, documentant-se amb 
investigacions fetes pel CSIC i pensa que tant de bo ho hagués fet abans i ara ja podria estar 
aprovada la moció presentada per EU-Els Verds amb aquests mateixos termes.  
 
També comenta la incongruència en les votacions del PP sobre aquesta qüestió, perquè a 
l'anterior legislatura havia votat a favor per unanimitat, mentre que durant aquesta, en el Ple del 
17 de juliol de 2006, ha votat en contra.    
 
Anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció, perquè té afinitat amb la seva línia d'actuació 
i per qüestions de prudència, perquè és necessari extremar les precaucions per tal d'evitar 
problemes. Cal ser conscient de la impossibilitat d'evitar l'expansió dels cultius trangènics i en 
conseqüència informar convenientment el consumidor, per la qual cosa li és negat el dret bàsic 
que té de conèixer la composició del que menja.  
 
Lamenta la manca de claredat que es deriva de les manifestacions dels representants del conjunt 
d'organismes relacionats, que són del tot contradictòries.  
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Comenta que el seu Grup és contrari a la idea d'un tan alt grau d'artifici  en el conreu del camp, 
convertint-lo en un gran laboratori que deriva en un polígon industrial; aquest no és l'ús raonable 
del sòl rústic, per moltes raons, però especialment les de salut. 
 
Per acabar, diu que és el més lògic que el Consell de Mallorca assumeixi aquesta responsabilitat, 
com a representant dels mallorquins, malgrat no tengui conseqüències immediates de caràcter 
jurídic, per la importància política i el ressò que tendrà aquesta declaració.  
 
El Sr. Bonet (PSOE) comenta la sensació de déjà vu que va produir en el seu Grup la moció que 
es presenta. Fa referència a la moció presentada el passat mes de juliol per EU-Els Verds i diu 
que no cal repetir tots els arguments que ja va expressar i que amb coherència amb aquests, el 
seu Grup votarà a favor de la moció. 
 
El Sr. Coll (PP)  anuncia que no donarà suport a la moció. Considera que és un tema delicat, que 
s'hauria de tractar amb molt de seny, perquè la comunitat científica no es posa d'acord i presenta 
un dilema si s'analitzen les conclusions de prestigiosos investigadors, en el sentit de decidir què 
es millor, un producte transgènic del qual es té constància científica de que no és nociu o l'ús de 
pesticides i herbicides, del qual no es pot prescindir, lamentablement. 
 
També considera que aquest tema s'ha tret moltes vegades fora de lloc. Posa l'exemple de les 
investigacions fetes pel Sr. Andreu Palou, catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular, 
membre del Departament de Biologia Fonamental de Ciències de la Salut de la Universitat de les 
Illes Balears, membre de ple dret i un dels principals activistes de l'Agència Europea de 
Seguretat Alimentària; segons les seves tesis, no existeix la més mínima sospita de que l'ús dels 
transgènics permesos per la Unió Europea  -són 11 en total, inclosos els destinats a l'alimentació 
humana i a l'animal-  pugui afectar la salut humana.   
 
Explica que no es pot simplificar utilitzant el terme transgènics o organismes genèticament 
modificats, ja que és una qüestió molt més complexa perquè cal considerar la intervenció de la 
bioquímica, la biologia molecular, la biologia fonamental, biotècnica, tecnologia moderna o 
tecnologia genètica i tecnologia dels aliments.   
 
Assenyala que, finalment, l'ús dels transgènics es redueix a dos aspectes:  el sanitari i el 
mediambiental. Pel que fa al primer, assegura que, evidentment, si existís una mínima certesa 
d'influència negativa, avalada per l'Agència Europea de Salut Alimentària, la decisió del seu 
Grup seria diferent. Respecte al segon, destaca tres temes rellevants: les mesures de seguretat, els 
controls de polinització i les distàncies entre cultius; l'observació oportuna d'aquestes mesures és 
la garantia en la que el seu Grup fonamenta la decisió de vot. 
 
Per acabar, puntualitza que no admeten tots els productes transgènics, sinó únicament aquells 
autoritzats per organitzacions i autoritats europees competents que han estat convenientment 
analitzats i comprovats per tal d'oferir garanties de no tenir conseqüències negatives per a la salut 
ni per al medi ambient. 
 
S'aprova la moció, per desset vots a favor (UM, PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i quinze en 
contra (PP).  
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PUNT 19.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE UN PLA 
DE MODERNITZACIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent moció: 

"La participació dels ciutadans a les institucions públiques es fa de moltes maneres i una 
d'elles és la d'elegir els seus representants. 
 
Les distintes legislacions, que organitzen el funcionament de les administracions públiques, 
van encaminades a permetre que els representants polítics puguin dur endavant les seves 
tasques amb un alt grau d'eficàcia i es garanteixi la participació dels ciutadans. 
 
Queda clar en l'esperit i en els textos legislatius que els polítics han de tenir el màxim de 
recursos possibles per poder desenvolupar les seves responsabilitats. En aquesta línia es parla 
de l'obligació de crear espais físics, de la dotació dels mitjans necessaris i de posar a l'abast de 
tots els representants tota la informació de caràcter públic. 
 
El Consell de Mallorca ha fet els darrers anys esforços en modernitzar la part del Consell que 
depèn del govern de la institució, però és evident que queda molt a fer pel que fa a la 
modernització dels espais i mitjans dels grups de l'oposició i de la institució en general. 
 
Cal modernitzar els mitjans tècnics i sobretot informatius. La nova pàgina web hauria de 
contenir tota la informació existent i necessària per dur endavant  la tasca democràtica de 
l'oposició, a més d'informació als ciutadans per tal de garantir així mecanismes de participació 
ciutadana. 
 
Es produeixen situacions impròpies d’una gestió eficaç, seriosa i que generi la confiança dels 
ciutadans, com la recentment produïda dins la Comissió Informativa General i de Comptes, en 
referència a la Relació de Llocs de Treball de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca. 
 
Són moltes les mesures possibles a prendre per millorar i modernitzar el funcionament de la 
institució, si bé pensam que el que és urgent és posar en marxa el procés. 
 
És per això que el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel seu 
debat al Ple la següent MOCIÓ: 
 
El Consell de Mallorca aprovarà un pla de modernització de la institució realitzat per una 
empresa especialitzada, podent signar un conveni amb la UIB per aquelles qüestions que es 
considerin oportunes."  
 
El Sr. Alemany (PSOE) explica que per al seu Grup parlar de Pla de modernització significa Pla 
de qualitat i que totes les empreses i organitzacions que volen estar en primera línia s'han ajustat 
o ho estan fet a plans de qualitat amb la finalitat d'aconseguir la satisfacció dels seus clients, que 
en el cas del Consell de Mallorca seria la ciutadania.  
 
Comenta que com a polítics evidentment aquest és el seu objectiu, per la qual cosa demana que 
l'esmentat pla el duguin a terme persones expertes en processos de qualitat. Observa que la 
condició és que es faci amb total transparència; en aquest sentit, opina que fets com els 
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ocorreguts recentment a l'Ajuntament d'Andratx haurien estat inviables si hagués existit a la 
institució un pla d'actuació correcte, per evitar aquestes situacions. 
 
Per acabar, anuncia el vot favorable del seu Grup a la moció, esperant que s'aprovi perquè la 
considera prou flexible per rebre el suport general que possibiliti donar una passa endavant 
aconseguint una dimensió institucional de qualitat, coherent amb el camí fet a partir de 
l'aprovació de la Llei de Consells.  
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció, però 
voldria fer una sèrie de consideracions.  
 
En primer lloc, perquè considera que aquest és un tipus de moció que ja no hauria de presentar-se 
al Ple, sinó que el propi equip de govern, en aquest cas UM i PP,  ja hauria de fer directament les 
gestions per tal que la  institució es regís per un pla d'actuació modern i de qualitat.  
 
En segon lloc, i respecte del que s'indica a l'exposició de motius sobre garantir el control i 
propostes dels Grups de l'oposició i de la ciutadania, comenta que a aquesta institució s'oblida 
massa sovint que la democràcia s'exerceix aplicant els seus principis dia a dia, d'una manera real 
i compromesa i no recordant-ho únicament cada quatre anys, per aconseguir el vot i oblidant-ho 
tot seguit. Recorda que la pròpia legislació ja empara el dret a garantir el treball de l'oposició, les 
seves tasques de control del govern i el respecte a les propostes que faci, independentment de 
quin partit es tracti.  
 
En tercer lloc, la institució ha de garantir la participació real de la ciutadania; té obligació de 
crear espais i de dotar de mitjans i de donar informació de caràcter públic i posar-la a l'abast de 
tothom. 
 
Retreu que el que ha exposat no es fa en realitat, per la qual cosa puntualitza que el seu Grup està 
d'acord amb el diagnòstic, però considera que la responsabilitat d'incompliment per part del 
govern del Consell de Mallorca és prou clara.  
 
Diu al Sr. Alemany que considera la moció massa ambigua i massa àmplia, que convendria que 
l'explicàs més, concretament el que entén per pla de modernització. Observa que potser seria més 
efectiu aconseguir que es signàs un pla de voluntat política dels partits UM i PP per aplicar la 
democràcia formal per garantir l'esmentat control i la participació ciutadana.  
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) anuncia el vot favorable del seu Grup a la moció. Coincideix amb 
l'anterior intervenció en el sentit que no caldria haver d'arribar a establir un pla de qualitat. 
Retreu que la pàgina web del Consell de Mallorca no incorpori iniciatives en aquesta línia, amb 
un espai per al partits polítics, informacions sobre l'activitat política, comunicats de premsa, etc. 
Posa l'exemple de la web del Parlament Balear per definir millor el que proposa. 
 
Reitera que votarà a favor, però comenta que el seu Grup no farà cap valoració sobre qui convé 
que faci el pla de modernització, si una empresa especialitzada o qualsevol altre sistema; l'únic 
que demana és que es posi fill a l'agulla i es faci una passa endavant, perquè durant aquests tres 
anys darrers no s'ha fet res en aquest sentit. 
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El Sr. Vallori (PP) comenta que el seu Grup té una certa confusió respecte a aquesta moció i 
centrarà els seus comentaris en la pàgina web del Consell de Mallorca, perquè així ho havia 
interpretat, considerant que s'hi referia, més que a altres coses.  
 
Reconeix que, tot i que s'han fet passes importants en el govern del Consell de Mallorca, en 
l'àmbit de la informàtica i de les pàgines web no està tot fet i que el que avui sembla una novetat 
ja no ho és al cap de dos dies; per aquest motiu diu que l'equip de govern seguirà fent esforços 
per adequar de forma constant la seva gestió al camp de la informàtica.  Tot i això, destaca que 
actualment la informació oferta és prou clara i presenta l'organigrama del Consell de Mallorca, 
organigrames dels organismes autònoms, comunicacions, entrevistes, notícies, enquestes, etc.  
 
Atès que el seu Grup aprova tota proposta de millora de la qualitat i de modernització, anuncia 
que el seu Grup votarà a favor de la proposta,  
 
El Sr. Flaquer, conseller d'Economia i Hisenda, anuncia el vot favorable d'UM a la moció. 
 
Respecte a la gestió de l'equip de govern, reconeix que encara queden moltes coses a fer i que 
sempre és possible millorar, les possibilitats són infinites, però no cal ignorar que també s'han fet 
moltes coses positives durant aquesta legislatura, com ha reconegut el Sr. Alemany, malgrat no 
opinin el mateix la resta de Grups de l'oposició.  
 
Comenta que es pot millorar en dos sentits: en els mitjans tècnics, que és imprescindible, i 
millora dels mitjans humans, sobretot pel que fa a la presa de consciència d'aquesta necessitat per 
part dels treballadors de la institució. Assegura que aquest és l'objectiu que es pretén: millorar la 
qualitat del servei a la ciutadania per fer-li més còmode l'accés a l'administració.  
 
Assegura que durant aquesta legislatura s'ha aconseguit millorar la pàgina web fent que sigui 
més àgil i la informació més completa. La millora també ha arribat a aspectes com la cartografia 
i l'urbanisme, l'e-learning, el conveni amb el Consorci d'Informàtica Local per a l'enquesta 
d'infrastructures d'equipaments locals, el portal Informallorca.net, de gran èxit, l'Infople, 
l'intranet, el Servei de Formació per a tots els funcionaris i les biblioteques.  
 
Informa també que s'ha signat un conveni amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per dur 
a terme la formació dels funcionaris del Consell de Mallorca i dels ajuntaments.  
 
Tot i això, reconeix que cal fer un pla de manera global i assegura que al pressupost per al 2007 
ja existeix una partida per fer un negociat d'un estudi d'implantació que determini com ha de ser 
aquest pla de qualitat i, posteriorment, és previst treure a concurs l'esmentat pla; en 
conseqüència, i dins aquesta línia, el seu Grup aprova la moció. 
 
Per acabar, puntualitza a la Sra. Rosselló que no sap de què estava parlant exactament, quan ha 
parlat de democràcia i altres elucubracions, per aquest motiu no li pot respondre. Entén que ara 
només cal parlar del contingut de la moció, que al seu parer està molt ben redactada i es prou 
entenedora, com també és encertada la iniciativa de presentar-la, per la qual cosa li reitera el seu 
suport. 
 
Respon a la Sra. Bujosa que el concepte de modernització de què parla la moció és molt més 
ampli del que ella ha comentat, atès que el contingut d'una pàgina web no és més que una 
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anècdota puntual, com també ho és la incomoditat d'aquesta sala de plens, però de cap manera es 
poden considerar l'eix central d'un pla de modernització. 
 
Agraeix al PSOE que sobre aquesta qüestió tengui  una visió més àmplia i per tot el que ha 
explicat, reitera el vot favorable a la moció. 
 
El Sr. Alemany agraeix l'adhesió de tots els Grups a la moció presentada i que s'hagi entès la 
dimensió d'intervenció global que planteja. S'alegra d'aquest fet, atès que no és habitual la 
unanimitat. 
  
Afegeix una reflexió a l'agraïment, en el sentit de destacar que les conseqüències afavoriran tota 
la institució, per tant no és un mèrit d'un partit polític determinat. 
  
Per acabar, assegura que el seu Grup és ben conscient que el procediment de disseny del pla és 
llarg i es desenvolupa dia a dia durant molt de temps, per la qual cosa no presentarà a curt 
termini intervencions de fiscalització, perquè l'important és l'existència de la voluntat política per 
dur-ho a terme. Destaca, però, que no pot fer-lo qualsevol i que quan s'ha referit a empresa 
especialitzada volia dir precisament això, professionals amb una formació específica sobre 
aquesta qüestió, centrada a l'àmbit de l'administració pública.  
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 20.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE 
PROGRAMES ESPECÍFICS D'INFORMACIÓ I PREVENCIÓ DEL  CONSUM DE 
DROGA. 

Es dóna compte de la següent moció: 

 

"És un fet evident i malauradament contrastat estadísticament que a l'illa de Mallorca hi ha un 
alt consum de drogues i els índex d'augments són constants. També es dona el fet alarmant de 
que els joves accedeixen a aquest a consum a una edat cada vegada més primerenca.  
 
L'alarma social entorn a aquest problema és cada vegada més creixent, de tal manera que el 
consum de droga es situa com a una de les qüestions que més preocupen a la població. Les 
administracions des de fa anys han posat en marxa diferents programes d'actuació al respecte. 
La administració de l'estat, dins l'àmbit de les seves competències, actualment du a terme 
campanyes de protecció i eradicació de traficants de l'entorn pròxim als centres 
d'ensenyament.  
 
Paral·lelament creiem que seria bo que el Consell de Mallorca emprengués campanyes 
d'informació i prevenció entre la població escolar de 10 a 18 anys, que es complementassin 
amb les actuacions d'altres administracions, per afrontar d'una manera global la problemàtica 
existent. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel seu debat 
i aprovació al proper Ple de la institució la següent MOCIÓ: 
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"El Consell de Mallorca acorda que l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca doti 
les partides pressupostàries necessàries per dur a terme programes específics d'informació i 
prevenció del consum de droga entre els joves escolars d'edat entre 10 i 18 anys" 

 

El Sr. Alomar (PSOE) presenta la moció breument, atès que es tracta d'un tema prou conegut.  
 
Es refereix tot seguit al programa que recentment ha posat en funcionament l'administració amb 
finalitat de detenció i d'erradicació de petits traficants de drogues a l'entorn escolar. La gravetat 
del tema pel que fa a la salut, amb el problema afegit de la violència que generen, és el que ha 
motivat al seu Grup a presentar aquesta moció. 
 
Comenta que, amb motiu de la seva preparació, va consultar el pressupost dedicat a l'àrea de 
drogodependències de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, comprovant que 
aquest organisme no tenia programes propis i que tota l'actuació dins aquest àmbit es fa per mitjà 
de subvencions a tercers. Diu que, a més, la quantia d'aquestes subvencions és molt reduïda, 
representant un percentatge del 10% de tot el programa de drogodependències, que correspon a 
aproximadament 130.000 mil euros.  
 
Opina que, atesa la magnitud del problema, la partida assignada és molt baixa, sobretot si es 
compara amb altres actuacions de l'esmentat organisme a través d'altres associacions dedicades a 
ajudes privades.  
 
Observa que, en contraposició amb aquesta assignació, el mateix organisme destina un import 
quaranta vegades superior per a la organització d'un torneig de golf.  
 
Per aquest motiu demana que l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca posi en 
funcionament un programa específic d'informació i prevenció de les drogues entre els escolars de 
10 a 18 anys.  
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció, perquè 
considera benvinguda qualsevol iniciativa sobre aquest tema. 
 
Comenta que també el seu Grup ha fet un seguiment de les partides que el Govern balear 
transfereix al Consell de Mallorca en concepte de prevenció i tractament de la drogoaddicció i ha 
comprovat que l'assignació per a l'any 2007 és 1.923.514,70 euros front als 325.000 euros que va 
aportar per a l'any 2006. Observa, però, que en realitat aquesta partida específica del pressupost 
de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca s'ha reduït en 304.000 euros. Retreu, per 
tant, aquesta situació pressupostària i demana que s'actuï per redreçar aquesta situació, per tal 
d'assegurar la cobertura de necessitats de prevenció per al col·lectiu de joves de 10 a 18 anys.  
 
En conseqüència amb tot el que ha explicat, assegura que és necessari que l'ISSEM faci una nova 
revisió del seu programa de drogodependències, atenent el que proposa la moció, per adequar 
l'assignació a les necessitats reals de l'esmentat col·lectiu. 
 
El Sr. Aguiló (PSM-EN) comença la seva intervenció lamentant l'absència del president de 
l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca just quan es tracta d'un tema que és de la seva 
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competència; espera que el motiu que el manté ocupat en aquest moment sia més important que 
el de la qüestió que es debat al Ple.  
 
Anuncia que el seu Grup votarà la moció favorablement, però puntualitza una sèrie de 
consideracions a tenir en compte.  
 
En primer lloc, considera que aquesta iniciativa  s'hauria  d'emmarcar en el compliment de la llei 
4/2005 de 29 d'abril sobre les drogodependències i altres addiccions a l'àmbit de les Illes Balears, 
més concretament en el seu article 44.6, que defineix les competències en aquesta matèria, 
establint que correspon als distints Consells la responsabilitat de la direcció i coordinació dels 
programes de prevenció a l'àmbit comunitari.  
 
Assenyala que l'esmentada normativa està inserida i té com a referència el Pla d'actuacions sobre 
drogodependències de les Illes Balears, però la realitat és que el Govern balear encara no ha 
realitzat l'esmentat pla, per la qual cosa les accions concretes a realitzar encara no estan 
definides.   
 
Informa també que l'article 11 de l'esmentada llei atribueix aquests programes a l'àmbit escolar al 
Govern balear de forma específica. En aquests moments, el Projecte Home, amb finançament del 
Govern balear, duu a terme activitats d'informació i de sensibilització a l'àmbit escolar.  
 
En tercer lloc, es refereix al Pla d'acció 2005-2008 de l'estratègia nacional sobre drogues, pactat 
amb les nacions i regions de l'Estat, defineix sis eixos prioritaris, el segon dels quals és el de la 
prevenció i la sensibilització social. Les propostes que ofereix són, entre d'altres, el suport a la 
família, per reforçar la seva capacitat d'intervenir preventivament i, dins l'àmbit escolar, la 
coordinació de les escoles de pares amb les Associacions de Mares i Pares (AMPAS). Pel que fa 
a l'àmbit estrictament escolar, s'imposa el criteri de que els centres escolars d'educació primària i 
secundària comptin amb programes educatius propis sobre drogues i que les administracions 
facilitin la formació del professorat i la dotació dels seus propis programes i elements didàctics. 
També es consideren programes d'activitats extraescolars i la prevenció de l'exclusió social entre 
els joves susceptibles de caure en la drogodependència.  
 
Recorda que el Consell de Mallorca té importants competències, tant a l'àrea de Serveis Socials 
com a la d'Esports i seria molt convenient que les dugués a terme d'una forma activa. 
 
Assegura que s'alegren per aquesta iniciativa, però des del seu Grup veuen amb preocupació que 
encara no s'hagin posat les bases de la clarificació de competències entre el Govern balear i els 
Consells insulars en aquesta matèria. Retreu que a hores d'ara encara no existeixi l'esmentat Pla 
d'actuació sobre drogodependències que ha d'elaborar el Govern balear, amb la indefinició i 
dubtes que se'n deriven pel que fa a l'aplicació concreta.  
 
Explica que, en teoria, segons l'esmentada llei, la xarxa bàsica pública que, en part, en aquest 
moment encara depèn del Consell de Mallorca, ha de ser transferida al Govern balear i aquest fet 
planteja el problema de com s'afronten els programes de prevenció i quina serà finalment la 
lògica de l'adjudicació i la destinació de les partides.  
 
Per acabar, reitera el vot favorable del seu Grup a la iniciativa del PSOE. 
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El Sr. Munar (PP) comença la seva intervenció explicant que no li pertoca disculpar l'absència 
del president de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, però ho vol fer per informar 
que en aquests moments es troba al Parlament assistint a un acte amb persones discapacitades. 
Explica que el motiu és que no hauria pogut preveure la rapidesa amb què s'ha desenvolupat 
aquest Ple fent que les mocions es tractin tan prest; assegura que de cap manera és per manca 
d'interès, sinó simplement un problema derivat dels compromisos de la seva agenda.  
 
Anuncia tot seguit que el seu Grup votarà en contra de la moció. Reconeix que es fa difícil 
explicar-ho, sobretot perquè es tracta d'una qüestió de forta sensibilització social, juntament amb 
les de violència de gènere, discapacitats o addiccions en general; és conscient de que generen una 
sensibilitat especial que obliga a ser molt exhaustiu amb les explicacions que defensin una 
oposició clara.   
 
Afirma que l'exposició brillant que ha fet el Sr. Aguiló li ha facilitat molt el camí, perquè com 
bon coneixedor de l'administració insular, pel fet d'haver ocupat el càrrec de conseller executiu, 
ha descrit molt bé el problema de competències que existeix.  
 
Explica que el Pla nacional de drogues de la Secretaria d'Estat del Ministeri de l'Interior explica 
ben exactament què és, com i qui ha de dur a terme la gestió d'aquesta matèria i només la 
coordinació autonòmica és competència del Govern balear, el qual duu a terme la tasca 
d'assistència i promou diferents actuacions de caire transversal a través de la Conselleria 
d'Educació i, pel que fa al Consell Insular de Mallorca, a través de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca i únicament es generen els problemes inevitables derivats dels pressupost 
assignat per a aquest tema. 
 
Comenta que durant la preparació de la seva intervenció, s'ha posat en contacte amb el director 
gerent de la Fundació d'Ajuda a les Drogodependències (FAD) i amb el subdirector de 
programes de l'Observatori de Lisboa, que és la màxima autoritat sobre coneixement en temes de 
droga a Europa i tant l'un com l'altre li han reconegut que és una qüestió molt bona o molt mala 
de defensar, com tot tema polític, però en el que ambdós coincideixen ja és a afirmar que, 
desgraciadament, els programes de prevenció, ja no han de interactuar més sobre infants ni joves, 
perquè no és un problema de manca d'informació, com demostren molts dels estudis fets, 
totalment fiables. Amb totes les reserves i el respecte necessari i arriscant-se a que les seves 
paraules siguin mal interpretades, afirma amb convenciment que es tracta d'un problema de 
pares, d'educació i de codi ètic i també fonamentalment legislatiu.  
 
Destaca la incongruència que suposa el fet de parlar per una part de prevenció de la 
drogoaddicció mentre per una altra es regula que es puguin dur a terme "botellons" ; resulta ben 
evident la contradicció que suposa establir condicions en els quals els joves puguin engatar-se 
"amb dignitat", quan tothom sap que és precisament en aquestes situacions on tenen lloc aquest 
tipus d'ús i abús de drogues. Considera que és prou clara la demagògia, n'hi ha prou amb 
l'exemple del pares que permeten que un al·lot de catorze anys estigui al carrer a les tres de la 
matinada.   
 
Per tot el que ha explicat, assegura que està convençut que la gestió del Govern balear és la 
correcta i no cal augmentar la dotació pressupostària, alhora que reitera la hipocresia brutal de la 
societat davant aquest problema i la manca total d'assumpció del seu rol per part dels pares. 
Assegura que el problema de fons és aquesta transferència d'obligacions que s'ha fet a l'Estat com 
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si fos el patriarca que ens ha de resoldre el problema de la nostra incapacitat, afegit a la doble 
moral, que pretén un comportament dels joves del qual els pares no sempre en són exemple.  
 
El Sr. Alomar (PSOE) considera que el Sr. Munar defuig amb habilitat el que proposa la moció.  
 
Retreu l'absència del president de l'ISSEM comentant que qui no controla la seva agenda 
difícilment pot controlar l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. Al seu parer, 
aquesta és la causa de la desproporció existent entre el 90% del pressupost destinat a despeses de 
personal, front al 10% assignat a inversions per a temes greus com aquest; s'alegra, si més no, pel 
fet que almenys coincideixin en que es tracta d'un tema greu.  
 
Destaca que no té sentit que digui que l'ISSEM no en té les competències, quan té un programa 
específic sobre aquest tema. Assegura que no és un problema de competències, sinó que al seu 
parer l'activitat d'aquest organisme autònom és nul·la i això no ho justifica l'argument de la 
manca d'implicació dels pares, amb el que també hi està d'acord el seu Grup. 
 
Per acabar, posa l'exemple més clar del que ha explicat: l'activitat del torneig de golf, organitzada 
per l'ISSEM, que costarà 800 milions de pessetes mentre només  en destina 20 milions a les 
associacions que gestionen el programa de drogodependències. Considera que aquest és un 
exemple clar de la manca de sensibilitat que defineix les decisions d'aquest organisme.   
 
La Sra. Tugores comenta que els arguments expressats pel Sr. Munar no fan sinó reduir l'abast 
del problema; tot i que comparteix algunes de les reflexions que ha fet i no dubta que els joves 
tenguin prou informació, considera que tot el que ha explicat no excusa el Govern balear ni 
l'ISSEM de l'obligació que tenen de fer un esforç suplementari per treballar en aquesta àrea, en la 
línia expressada a la moció.  
 
Retreu que precisament enguany que el Govern Balear ha incrementat de forma substancial la 
partida per aquest concepte, finalment no s'hi destini íntegrament i s'utilitzi per a altres qüestions. 
Assegura que haurien d'assumir que es tracta d'un problema social de primer ordre.  
 
El Sr. Aguiló (PSM-EN) diu que, tot i que accepta les excuses sobre l'absència del Sr. Serra, creu 
que el debat hauria estat molt més ric amb la seva intervenció directa perquè no deixa de ser una 
interferència el fet de debatre sobre models de gestió amb un portaveu d'un grup polític i no amb 
el responsable directe de l'organisme que ho gestiona.  
 
Observa que, com a polítics, el que han de fer és posar-se d'acord en la necessitat d'una certa 
unanimitat en el missatge sobre la necessitat de prevenció. Diu que troba a faltar la cohesió 
necessària entre administracions per fer front als problemes greus i això és prioritari; després, pel 
que fa a l'estratègia concreta per a dur-ho a terme, cada institució ja té els seus tècnics per 
estudiar i decidir els mecanismes més adequats per a dur-ho a terme i dins aquest àmbit entrarien 
les valoracions del Sr. Munar, que són qüestions formals entorn a les quals poden lògicament 
sorgir discrepàncies.   
 
El Sr. Munar intervé per manifestar que no respondrà les preguntes dels diferents portaveus, 
aplicant el costum que té com a diputat. Tot i això, retreu a la Sra. Tugores que només faci 
referència al comentari sobre la responsabilitat dels pares. Li diu que si això és l'únic que ha 
entès, o ell s'expressa molt malament o ella té molt mala concentració. Li explica que considera 
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que ha fet una argumentació prou exhaustiva sobre les addiccions, basada en el món real, no en 
la demagògia i ha dit, entre altres coses, el que ella emfatitza com a causa única.  
 
Diu al Sr. Alomar que, atès que s'ha referit a la partida destinada a la drogoaddicció al pressupost 
de l'ISSEM,  li convé estudiar els Pressuposts Generals de l'Estat, concretament el Pla autonòmic 
de drogues, que és competència exclusiva de l'Estat, per confrontar-ho amb el que el govern 
socialista hi dedica i extreure'n les pròpies conclusions.  
 
Per acabar, assenyala que no cal parlar únicament de prevenció, sinó també de tots els col·lectius 
afectats per les conseqüències. Destaca que aquests són precisament els que necessiten un 
pressupost molt elevat i els que tenen a l'abast per part de l'ISSEM unes atencions que mai 
havien tengut en aquesta comunitat.  
 
Recorda que ja ha dit a l'inici que mai és prou tot el que es faci i que coincideix amb les 
afirmacions del Sr. Aguiló en aquest sentit, però assegura que cal ser realista, conèixer com 
funciona exactament el mecanisme de les addiccions per no esperar coses impossibles i ser 
capaços d'adreçar els esforços en la direcció oportuna, en la línia que ha explicat en la seva 
primera intervenció. 
 

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

 

PUNT 21.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN PER UN PLA 
D'EQUIPAMENTS COMERCIALS I CONTRA LA DIRECTIVA BOLK ESTEIN. 

Es dóna compte de la següent moció: 

"L’article primer (apartat 2.d) de la Llei 2/2001, de 2 de març, d’atribució de competències als 
Consells Insulars en matèria d’ordenació del territori, atribueix als Consells la competència 
relativa a l’elaboració i aprovació del Pla director sectorial d’equipaments comercials.  
 
El Pla Territorial de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió 
celebrada el dia 13 de desembre de 2004 (BOIB núm. 188 de 31 de desembre), va optar per 
no regular els equipaments comercials i es va limitar a establir alguns criteris per a la redacció 
d’un futur Pla Director Sectorial. 
 
La proliferació de sol·licituds de grans superfícies comercials suposa el risc d’un impacte 
enorme en el teixit comercial de Mallorca, una amenaça que, de moment, ha estat ajornada 
per la moratòria vigent. 
 
Això no obstant, la coneguda com a Directiva Bolkestein pretén una liberalització del mercat 
comercial i, com han destacat responsables del sector i el Conseller de Comerç del Govern de 
les Illes Balears, qüestiona i, per tant, posa en perill l’adopció de mesures en favor de 
l’equilibri de formats de comerç i que doni vida a la ciutat i que fomenti molts de llocs de 
treball, i estables, uns beneficis que aporta el petit comerç, uns 24.000 comerços a les Illes 
Balears. Segons el Fòrum de Benicarló la Directiva “suposarà la destrucció del teixit 
comercial tradicional”. 
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Per altra banda, l’actual definició de gran superfície comercial permet l’autorització de nous 
centres o complexes comercials de gran extensió com són els previstos a Ses Fontanelles o al 
Palau de Congressos o el que propugna el President del Reial Mallorca. 
 
La Llei 14/00, de 21 de desembre, d’Ordenació Territorial, preveu l’aprovació de normes 
territorials cautelars prèvies als Plans d’ordenació territorial, a fi d’evitar que el PDS es trobi 
limitat per fets consumats. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca  proposa al Ple que adopti els següents: 

ACORDS 
 
Primer.-  Iniciar la redacció del Pla Director Sectorial d’equipaments comercials amb 
l’aprovació simultània d’una norma territorial cautelar que prevegi la suspensió 
d’autoritzacions de grans superfícies comercials, equiparant a aquestes els nous centres o 
complexes comercials que superin les superfícies recollides en la llei de comerç. 
 
Segon.-  El Consell de Mallorca manifesta el seu rebuig respecte de l’anomenada 
Directiva Bolkestein i demana a les institucions europees la seva retirada." 

 

El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que hi ha un representant de Pimeco que vol intervenir. 
 
La presidenta assenyala que la petició d'aquesta entitat és correcte però que no estan registrats 
com pertoca segons el reglament i per tant demana als portaveus si estan d'acord amb aquesta 
intervenció; la resposta és positiva. 
 
El Sr. Ferrer, president de Pimeco llegeix el següent text: 
 
"Honorable presidenta, senyors i senyores consellers.  
Bon dia i moltes gràcies per deixar-nos intervenir.  
 
Pimeco es fundà l’any 1977 per defensar els interessos i els drets de les mitjanes, petites i micro 
empreses del sector del comerç, aglutinant i representant als comerços  emplaçats als carrers i 
barris de les nostres ciutats i pobles. 
 
Un teixit econòmic fonamentat per empreses de caràcter familiar, integrades en l’arquitectura 
urbana, contribuint a donar vida i seguretat als carrers, prestant serveis a la ciutadania, creant 
llocs de feina estables i generant riquesa que queda aquí entre nosaltres. 
 
Pimeco, la patronal que representa al comerç urbà, defensa la necessitat que les administracions 
públiques vetllin per un desenvolupament sostenible del sector comercial. 
 
Per això, demana que les institucions impulsin la legislació i les directrius d'ordenació que es 
precisen per a garantir en el futur un model de comerç integrador, de proximitat i adequat a les 
necessitats dels ciutadans en entorns urbans i compactes. 
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Unes regles del joc capaces d’assegurar l’equilibri de formats comercials, ja que aquest equilibri 
és el garant de l'autèntica llibertat d’elecció del ciutadà, de la conservació del model social del 
que ens hem dotat i de la possibilitat de continuar assegurant que el petit i mitjà format comercial 
continuï sent fort i competitiu i que les nostres ciutats i pobles no perdin la seva identitat i 
fisonomia. 
  
Per això, Pimeco prega per una reordenació de les polítiques públiques, amb l'objecte que 
aquestes impulsin un model de comerç de proximitat lligat a la ciutadania; enfront de macro 
estructures allunyades dels nuclis urbans, que van en detriment del model mediterrani de ciutat i 
del teixit cohesionador que conforma el petit comerç urbà. 
 
Reorientació fonamentada en la necessitat d’acabar amb un procés que ha propiciat la 
proliferació a Mallorca d'un model comercial al voltant de formats ancorats sobre l'imaginari 
social d'una estètica importada d’altres continents molt diferents a la nostra illa. És el que hem 
vingut denominant ‘ciutats de cartró-pedra’ consumidores de territori.  
 
I formula aquesta demanda en un moment en el qual recentment ha estat aprovada la Directiva 
Europea de Serveis – Bolkestein -. Una norma que afecta de forma especial al sector del comerç 
en totes les fases del procés de distribució, ja que obliga als poders públics que, en atenció a la 
lliure competència i al lliure establiment dels serveis, prenguin en consideració a l'hora d'establir 
barreres d'entrada, els principis de seguretat, sostenibilitat territorial i concentració urbana, per a 
prevenir els efectes indesitjats d'un mercat liberalitzat a ultrança, allunyat del model social i 
econòmic europeu.  
 
És per això, que Pimeco reclama al Consell de Mallorca que desenvolupi les competències, que 
per dret propi li corresponen i que li estan encomanades per la Llei d'ordenació del territori de les 
Illes Balears, el que suposa incloure en el Pla territorial insular, els principis definits per la 
directiva comunitària de serveis i els criteris bàsics d’ordenació comercial a Mallorca, per a 
ajustar i reordenar l'anterior model que estava contemplat en l’antic Pla director d'equipaments 
comercials del Govern balear des de l’any 1996, el termini del qual finalitzarà el proper mes de 
gener de 2007. 
  
Amb aquesta proposta que es formula al Consell de Mallorca, Pimeco persegueix d’aquesta 
institució que implementi les polítiques públiques en matèria d’ordenació del comerç insular, que 
intervingui en l’ordenació del sector i que vetlli perquè els ajuntaments reordenin el seu 
planejament urbanístic sobre la base de criteris d’integració comercial urbana.  
 
I, en conseqüència, que l’autorització de noves superfícies comercials s’atingui als principis de 
sostenibilitat mediambiental, seguretat i lliure concurrència, a través de mesures d’ordenació del 
territori, planejament urbanístic i usos del sòl comercial ajustats a la realitat de Mallorca. 
 
Des de Pimeco defensem que en els espais urbans de les nostres ciutats i pobles, amb la seva 
historia, tradicions i qualitat de vida. Els nostres comerços (alguns d’ells centenaris) segueixin 
prestant l’atenció que el ciutadà es mereix, donant vida i seguretat al nostres carrers, barris, 
pobles i ciutats de Mallorca. D’aquesta manera l’activitat  del comerç dels mitjanes, petites i 
micro empreses crearà treball estable i el valor afegit brut (VAB) generat quedarà aquí, creant 
riquesa per tots els ciutadans de Mallorca. 
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Honorable presidenta, honorables  consellers, senyores i senyors consellers.           
Defensau el futur del vostre comerç perquè això és a la vegada defensar Mallorca." 
 
El Sr. Alorda comenta que comparteix els arguments exposats pel Sr. Ferrer pel que fa a la 
regulació del comerç i també les declaracions del conseller Josep Joan Cardona al Fòrum de 
Benicarló on afirmava que aquesta directiva amenaça 24.000 negocis de les Illes Balears. 
 
Des del PSM-EN creuen que les ciutats han de compartir les residències i el comerç i que en cap 
cas s'han de crear més polígons de lleure amb concentració comercial.  
 
Considera el mateix que el Sr. Ferrer, pel que fa a la directiva Bolkestein respecte a la millora de 
la mateixa després de les modificacions sofertes,  i a més creu que després del Fòrum de 
Benicarló apareixen possibilitats d'intervenció per part de l'Administració local per tal de 
conservar el petit comerç sempre que hi hagi sensibilitat política. 
 
Per altra banda, creu que una manera de regular millor el comerç és controlant el creixement 
urbanístic amb el Pla director sectorial d'equipaments comercials que és competència del 
Consell. Diu que Menorca ja el té quasi enllestit, espera que de qui a poc temps es comenci a 
redactar aquest pla a Mallorca. 
 
A continuació assenyala que la Llei d'activitats comercials presenta unes llacunes pel que fa a la 
definició de gran superfície, ja que hi figura com una sola nau, i es donen casos com Festival 
Park (diferents naus) que són possibles i per això creu que cal fer una rectificació per tal d'evitar 
aquesta distorsió. 
 
Actualment hi ha diversos projectes que inclouen grans superfícies com Ses Fontanelles, les 
torres que proposa el president del Reial Mallorca i, fins i tot, el que fomenta la pròpia 
administració amb el Palau de Congressos que inclouen aquests espais i es troben al marge de la 
normativa. 
 
Per acabar recorda la seva proposta: primer redactar una norma territorial cautelar i un Pla 
director sectorial d'equipaments comercials per part del Consell de Mallorca i, en segon lloc, 
rebutjar la directiva Bolkestein per tal de defensar el petit comerç i refusar el  model americà de 
consum. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que donarà suport a la moció del PSM-EN. Diu que 
està d'acord amb els arguments del Sr. Alorda i destaca la importància del petit comerç a 
Mallorca, per això anuncia que votarà a favor de la moció. 
 
Per altra banda, també està d'acord amb la necessitat urgent de redactar el Pla director sectorial 
d'equipaments comercials ja que actualment hi ha diversos projectes ja esmentats i considera que 
és el moment oportú per ordenar i regular tota l'activitat comercial que es duu a Mallorca i ajudar 
així al petit comerç. 
 
També considera oportuna aquesta moció ja que la Llei d'acompanyament del Parlament de les 
Illes Balears ha plantejat modificacions de la Llei d'activitats comercials i, fins i tot, una 
ordenació territorial dels equipaments comercials. Afirma que aquesta competència és del 
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Consell de Mallorca i reitera que s'hauria de començar a redactar el Pla director sectorial 
d'equipaments comercials i la norma cautelar. 
 
La Sra. Sansó (PSOE) comenta que està d'acord amb aquesta moció, ja que estan a favor del petit 
comerç. Vol fer alguns comentaris sobre la redacció al primer punt allà on diu "iniciar la 
redacció del Pla director sectorial d'equipaments sectorials" ja que n'existeix un de Pla director, 
el del Decret 217/1996 i canviaria la redacció per "iniciar una nova redacció per adaptar al nou 
temps o modificar l'existent". 
 
Pel que fa a "l'aprovació simultània d'una norma territorial cautelar que prevegi la suspensió 
d'autoritzacions de grans superfícies comercials" comenta que ja existeix una moratòria a la Llei 
8/2005 i que proposa canviar al text per "s'aprovi una norma definitiva que reguli aquestes grans 
superfícies". 
 
Pel que fa al segon punt de rebutjar totalment la Directiva Bolkestein creu que no és necessari ja 
que hi ha parts que es basen en Tractats de la Unió Europea i no ho consideren oportú, en tot cas 
creu més adient modificar el text i afegir que tan sols es rebutgen els apartats que fan referència 
al petit comerç. Tot i això, el seu Grup votarà a favor. 
 
El Sr. Obrador (PP) agraeix en primer lloc les paraules del Sr. Ferrer. Pel que fa a la moció, 
comenta que està d'acord en gran part però que no creu en la proliferació de grans superfícies ja 
que existeix una moratòria al respecte. 
 
A continuació fa referència al Fòrum de Benicarló celebrat el passat novembre i comenta que a 
les conclusions del fòrum es va demanar a les administracions que controlessin  l'entrada 
d'aquesta directiva europea per tal d'evitar la desaparició del petit comerç. 
 
Afirma que el PP creu en el petit comerç i pensa que l'aplicació d'aquesta directiva afectaria 
l'atorgament de llicències d'obertura i envairia les competències de la CAIB.  
 
Pel que fa als punt de la moció, comenta sobre el primer punt que no és el moment oportú i que 
és millor esperar a la propera legislatura per realitzar la redacció. En referència al segon, 
comenta que el seu Grup votarà a favor. 
 
El Sr. Flaquer (conseller executiu d'Economia i Hisenda) comenta que està d'acord amb el Sr. 
Alorda i la Sra. Rosselló en què és una moció oportuna, no pels projectes urbanístics sinó perquè 
és el moment d'iniciar accions per tal de modificar la directiva de Brussel·les,  alhora que  
agraeix la intervenció del Sr. Ferrer de la Pimeco. 
 
Recorda que la directiva arriba afortunadament rectificada i per tant s'ha millorat i comenta que 
s'ha d'aprofitar per fer feina ja que encara falten tres anys per aplicar-la a les Illes Balears. 
  
Per altra banda, creu que hi ha sensibilitat política sobre el problema del comerç i el seu Grup 
assumeix la majoria de conclusions del Fòrum de Benicarló, però vol fer una reflexió sobre la 
importància d'oferir un bon servei al consumidor, que sigui còmode i competent. També fa una 
segona reflexió sobre la protecció del petit comerç i evitar que la xarxa productiva se'n vagui a 
fora.  
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En aquests moments hi ha una moratòria vigent, com ja ha comentat la Sra. Sansó i per tant la 
situació no és crítica. A més, recorda que els ajuntaments tenen molt a dir ja que els 
planejaments municipals són de la seva competència i inclouen la definició d'aquestes 
superfícies. 
 
El Sr. Flaquer demana votació per separat dels dos punts. Pel que fa al primer punt, no votarà a 
favor perquè considera que ara no és el moment adequat per rectificar el Pla director sectorial 
d'equipaments comercials, tan a prop de les properes eleccions, i pel que fa al segon punt  
votaran afirmativament. 
 
Intervé el Sr. Alorda. En primer lloc, agraeix el to i suport de totes les intervencions dels grups 
polítics, amb matisos que s'han fet. Creu que es reflecteix un suport a la filosofia de la moció.  
 
Assenyala, pel que fa a la moció, que s'ha comentat que ja existeix un Pla sectorial de les Illes 
Balears, però ell volia expressar un Pla insular de cada illa, no entén perquè no és el moment si 
tots hi estan d'acord. 
 
Pel que fa a la norma territorial cautelar, torna a explicar ja que sembla no ho han comprès, que 
la normativa vigent té un buit pel que fa als complexos comercials que no són estrictament grans 
superfícies ja que la definició de gran superfícies no inclou tots aquests projectes actuals que 
estan avançats i que segons la moratòria no podrien continuar. 
 
Per altra banda, està clar que hi ha molts d'interessos econòmics i que la moratòria no té un 
caràcter permanent ja que va començar al 1996; després s'amplià fins al 2005, però que la 
situació s'hauria de resoldre definitivament. 
 
Sobre la competència dels ajuntaments, comenta que és complicada l'adaptació als planejaments 
i que encara no està clar si la Directiva Bolkestein afectarà les decisions judicials; per això, creu 
necessària la redacció del Pla director sectorial d'equipaments comercials i la seva llei per tal de 
tenir més seguretat i garanties en el cas probable de discussió jurídica ja que parlam de grans 
interessos econòmics. 
 
Per últim, creu que s'ha de defensar el model actual de comerç i que a la llarga les grans 
superfícies aniran en contra del consumidor i per això s'ha de defensar l'actual model i també el 
consumidor. 
 
Comenta que es pot modificar el segon punt hi que quedi "El Consell de Mallorca manifesta el 
seu rebuig respecte a l'anomenada Directiva Bolkestein pel que fa a la regulació del comerç" per 
tal d'aconseguir el consens, encara que el seu Grup està en desacord en altres aspectes de la 
directiva. 
 
La Sra. Rosselló creu que tothom està d'acord amb la regulació de l'activitat  comercial i que hi 
han grans projectes comercials encara que existeixi una moratòria, però que es plantegen 
diferents solucions. 
 
El seu Grup reitera que la moció és oportuna i necessària per regular l'activitat comercial i, a 
més, el Consell de Mallorca té competències per regular aquesta activitat. 
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Repeteix els seus arguments sobre la Llei d'acompanyament que s'està tramitant al Parlament de 
les Illes Balears i que afecta directament aquesta activitat (amb la Llei d'activitats comercials 
concretament), la qual com ha dit abans és competència del Consell. 
 
La Sra. Sansó creu que el Sr. Alorda ha entès les seves matisacions i per això el seu Grup votarà 
a favor de la moció.  
 
Contesta al Sr. Flaquer que es pot començar a fer feina amb aquest tema i que no cal esperar les 
eleccions. 
 
El Sr. Obrador demana el vot per separat del dos punts i recorda que hi ha una moratòria i que el 
president Sr. Matas ha comentat que no fa comptes aixecar-la mentre estigui en el govern. 
 
El Sr. Flaquer comenta que s'ha d'assegurar la supervivència del petit comerç i que tots el grups 
hi estan d'acord, però insisteix en què s'han de protegir els drets del consumidor i s'ha d'ajudar al 
petit comerç a ser competitiu i fort, però no s'ha de caure en l'error de sobreprotegir-ho.  
Diu que confia amb el Govern de les Illes Balears i amb el Sr. Cardona que va defensar  en el 
Fòrum de Benicarló el petit comerç. 
 
Contesta a la Sra. Rosselló que pel que fa a la Llei d'acompanyament dóna possibilitats als 
ajuntaments designin zones de densitat comercial saturada i que aquesta actuació va en contra 
dels efectes de la Directiva Bolkestein i per tant no tendria efectes negatius. 
 
Diu al Sr. Alorda que està d'acord amb la modificació que ha comentat del segon punt de la 
moció. 
 
El Sr. Alorda diu que accepta la votació separada i que el segon punt quedi redactat de la següent 
forma "El Consell de Mallorca manifesta el seu rebuig respecte a l'anomenada Directiva 
Bolkestein pel que fa a la regulació del comerç i demana a les institucions europees la seva 
retirada". 
 
 
Es vota la moció per separat. 
 
Primer punt 
 
Es rebutja el punt per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i setze en contra (PP, 
UM). 
 
 
Segon punt 
 
S'aprova per unanimitat. 
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PUNT 22.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU-ELS VERDS REFERIDA A 
MODIFICACIONS LEGISLATIVES INCLOSES EN LA LLEI 
D'ACOMPANYAMENT DEL PRESSUPOST 2007. 

 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: 

  
Atès que l'article 15.5 del Projecte de Llei de mesures tributàries i administratives que 
acompanya la Llei de Pressupost del Govern Balear per a l'any 2007, implica una important 
modificació de la regulació i actuals normes de disseny de l'ordenació del territori i dels plans 
urbanístics. 
  
Ateses les notícies aparegudes en premsa de les esmenes que el Partit Popular ha presentat a 
la Llei d'acompanyament mencionada que igualment impliquen repercussions en la normativa 
urbanística en sòl rústic o  de control i regulació de les persones físiques o jurídiques  que 
podran construir-hi. 
  

El Grup Esquerra Unida-Els Verds presenta la següent   

 

PROPOSTA D'ACORD:  
  
El Consell de Mallorca, en el marc de les seves competències en matèria d'ordenació del 
territori, insta al Govern Balear a retirar totes les modificacions legislatives incloses en la Llei 
d'acompanyament del Pressupost de 2007 que tenguin repercussió en matèria d'ordenació del 
territori o altres, que siguin competència d'aquest Consell de Mallorca." 
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que la Llei d'acompanyament de la Llei de  
pressupost del Govern balear d'enguany intervé, com és consum des de l'inici de la legislatura, 
el regular aspectes que són competència dels consells insulars. 
 
Explica que l'any 1990 es transferiren les competències als consells sobre urbanisme i 
habitabilitat, que més endavant sorgiren les diferencies quant va canviar el color polític del 
Govern balear i dels consells. Que des de la legislatura del 1995 el Govern balear ha intentat 
intervenir aquestes competències, per tal d'aconseguir un major desenvolupament i major 
construcció i crear així confusió jurídica.  
 
Aquesta llei d'enguany continua en aquesta línia. En primer lloc, a l'article 15 es fa una 
modificació de la Llei del comerç que possibilita als ajuntaments per decidir sobre els 
equipaments comercials sense determinar a quin tipus de sòl es podrà construir, restant 
competències als consells.  
 



 45

A més, aquesta Llei d'acompanyament intervé amb diferents modificacions a la Llei del sòl 
rústic en la línia de possibilitar un major desenvolupament i de restar competències als 
Consells ja que proposen retirar el tràmit d'interès general en diferents àmbits. 
 
Per altra banda també critica la proposa de la Conselleria d'Indústria d'atorgar l'interès general 
de manera genèrica, sense passar pel Consell de Mallorca,  a instal·lacions d'energia 
fotovoltàica mentre que en el Pla energètic de les Illes Balears va tenir ocasió de limitar 
aquestes instal·lacions, sobretot en sòl rústic, i no ho va fer.  
 
També comenta els seu desacord per l'article 19, que parla d'activitats comercials en sòl rústic 
com a activitat complementària de l'agrària per comercialitzar el productes propis, però també 
altres productes de procedència balear, sense tràmit d'interès general. 
 
Pel que fa a les esmenes que a més planteja el Partit Popular creu que intenten donar legalitat 
a les guinguetes de les zones costaneres, les xarxes d'aigua i les xarxes aigües residuals sense 
el tràmit de l'interès general. 
 
Per totes aquestes anomalies creu que el Consell de Mallorca s'ha de pronunciar sobre aquest 
tema ja que la Llei d'acompanyament lleva competències als consells. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que donarà suport a la moció ja que no considera oportú 
regular mitjançant la Llei d'acompanyament d'altres lleis modificant alguns dels seus articles, 
la qual cosa crea una inseguretat jurídica considerable. 
 
Per altra banda, vol matisar que hi pot haver legislació d'ordenació del territori i urbanisme 
mínima, per part del Parlament, ja que ho considera oportú, encara que no creu apropiat 
canviar articles d'algunes lleis amb aquesta Llei d'acompanyament. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció perquè parla de 
retirar una part de la Llei d'acompanyament, per bé que considera que es podria retirar en la 
seva totalitat. Comenta com ja va dir al Parlament no és adient introduir normativa a una Llei 
de pressupost que no hi té res a veure i ,a més, té dubtes de si aquesta forma de legislar és 
constitucional. Assenyala que ja hi ha sentencies del Tribunal Suprem sobre aquesta legalitat. 
 
El Sr. Font (PP) afirma que la llei que s'està tramitant al Parlament modifica una sèrie de lleis 
i normatives i les enumera. Pel que fa a l'ordenació de territori comenta que té un concepte 
molt ampli i per tant sols comentarà els aspectes citats per la Sra. Tugores. 
 
En primer lloc parla de la modificació de Llei d'activitats comercials als articles 12 i 37 
perquè per als comerços de grans zones turístiques que tenien un problema amb la venda del 
tabac, el Govern balear ha trobat una solució legal amb la creació d'una nova figura el comerç 
turístic, perquè aquests negocis puguin vendre aquest article. 
 
En segon lloc comenta que s'ha modificat l'article 60 de la Llei de comerç, on el Govern 
marca un criteris uniformes per definir el sòl d'ús comercial, que hauran de respectar tant els 
ajuntaments com els consells insular a l'hora d'elaborar els seus Plans directors sectorials 
d'equipaments comercials. Recorda que avui està en vigor el Pla director sectorial de les Illes 
Balears des de l'any 1996 i que regula el sòl urbà d'ús comercial i fixa els paràmetres de la 
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densitat comercial de cada zona. Aquest pla serà substituït pels plans insulars, amb la finalitat 
una ordenació idònia per aconseguir un nivell adequat d'equipament comercial i una correcta 
distribució territorial dels establiments. 
 
En tercer lloc parla de la Llei del sòl rústic i bàsicament ho fa per fomentar les energies 
renovables, l'any passat es va aprovar un decret per tal de fomentar les energies renovables ja que 
hi havia un buit legal i aquesta llei d'acompanyament, modifica la Llei del sòl a l'hora d'aprovar 
les infraestructures públiques d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica de 
baixa tensió i defineix la declaració d'utilitat pública energètica que tendrà una sèrie d'efectes que 
enumera, encara que no deixa un marge d'actuació als ajuntaments i als consells que podran 
participar en la seva tramitació. 
 
En quart lloc la Llei d'acompanyament parla de la declaració interès general en relació amb el 
projecte de reutilització de les aigües depurades de l'EDAR de Cala Millor a Son Servera, explica 
que per desenvolupar les obres necessiten que l'interès general tengui rang legal i per això l'ha 
inclosa a l'esmentada llei. 
 
En cinquè lloc parla de les dues normatives agrícoles que afecten aquesta llei i les descriu; es 
refereixen a la venda de productes agraris propis i a l'obligació que tenen els agroturismes de 
depurar les aigües i reutilitzar-les. 
 
Contesta a la Sra. Tugores pel que fa a la modificació de la Llei d'activitat comercials  i a l'ús del 
sòl rústic que no es preocupi que ja al debat del Parlament el conseller va negar la construcció en 
aquests tipus de sòl. 
 
El Sr. Vicens (conseller executiu de Territori) assenyala que coincideix en gran part amb la 
moció, encara que reconeix pel que fa a les obres hidràuliques que s'estalviaria temps, però per 
altra banda no està d'acord amb la resta d'actuacions. 
 
No creu apropiat anar canviat articles d'algunes lleis importants, com la del sòl rústic, 
l'energètica o els Plans territorials mitjançant aquesta Llei d'acompanyament. Afirma que no 
coincideix amb la idea de fer una amnistia al litoral pel que fa a l'oferta turística, ja que és un lloc 
molt sensible i els preocupa la legalització de les guinguetes sense cap tipus de requisit de 
qualitat. 
 
Tampoc està d'acord amb que el Govern balear vulgui eliminar els paràmetres d'activitat 
d'explotacions agrícoles perquè és innecessari ja que el Pla territorial, a la seva norma 22 descriu 
que es poden exonerar els paràmetres dels edificis i instal·lacions lligades a usos admesos, prèvia 
autorització d' interès general i per tant una sèrie d'informes que donen garanties. Per aquest 
motiu, comenta que estaria d'acord amb la majoria del contingut de fons de la Llei 
d'acompanyament sempre que respectés les normatives d'ordenació del territori i urbanisme dels 
consells; d'aquesta forma hi hauria unes garanties jurídiques que ara no existeixen. 
 
Per altra banda, també considera innecessari l'interès general de dotació de serveis a explotacions 
agrícoles ja que la mateixa Llei de sòl rústic preveu aquest cas. 
 
Pel que fa a l'activitat comercial associada a explotacions agrícoles ja figura al Pla territorial on 
preveu i autoritza que es puguim comercialitzar els productes de la pròpia explotació, però els 
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preocupa que es parli de productes de les Balears, ja que es podria posar un supermercat de 
productes mallorquins a fora vila. 
 
Sobre les plaques fotovoltàiques, assenyala que ja hi ha certa regulació per part de la Comissió 
d'Urbanisme, encara que està d'acord amb regular-ho però reclama un control medi ambiental i 
un estudi paisatgístic. Reitera els seus arguments sobre la necessitat de la petició d'interès general 
i les seves garanties. 
 
Per acabar anuncia que votarà a favor de moció per tal de respectar les competències i la Llei de 
transferències. 
 
La Sra. Tugores creu que el Parlament i el Govern balear poden legislar, però en el cas de la Llei 
d'acompanyament no considera adequat exonerar alguns tràmits previst per llei a unes 
determinades activitats o actuacions. 
 
Pel que fa a les  plaques fotovoltàiques, creu que el Govern balear hauria d'haver definit en el Pla 
energètic una sèrie de prioritats, quines eren les instal·lacions adequades i els seus paràmetres i 
no es va fer. No té sentit fer-ho amb aquesta llei i que es votin gran part dels tràmits establerts.  
 
Per altra banda el seu Grup defensa aquest tipus d'instal·lacions, però creu que el Govern ho ha 
de reglamentar així com correspon. 
 
Sobre la comercialització de productes d'una diferent explotació agrària, no hi està d'acord. 
Tampoc hi està amb la legalització de les guinguetes a la zona costanera ni en les instal·lacions 
de xarxes d'aigua en sòl rústic. Pareix que aquesta llei serveix per arreglar problemes concrets 
que s'han trobat i no considera seriosa aquesta pràctica. 
 
El Sr. Alorda només volia demanar quina direcció general havia redactat aquestes Llei 
d'acompanyament, per entendre millor les seves intencions. 
 
El Sr. Font diu que ha entès que UM votarà a favor i no ho entén perquè al Parlament el vot va 
ser en contra. Creu que el Govern ha donat solució a alguns buit legals; encara que el Sr. Vicens 
creia que estava regulat, el Govern no ho considerava així. 
Anuncia que el seu Grup no votarà a favor. 
 
El Sr. Vicens comenta que amb aquest vot volen defensar les competències d'ordenació del 
territori i urbanisme. Reitera que hi ha normes que ja estaven definides. 
 
 
S'aprova la moció per setze vots a favor ( PSOE, PSM-EN, UM, EU-Els Verds) i quinze en 
contra (PP). 
 
 
Arribat a aquest punt, la presidenta suspèn la sessió a les 14.10h i anuncia que es reprendrà a les 
16.30 hores. 
 
Es reprèn la sessió a les 16.43 hores. 
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INTEPEL.LACIONS 

 

PUNT 23.- INTERPEL.LACIÓ QUE PRESENTA L'HBLE. SRA. BÀRBARA BUJOSA 
SOBRE CONTRACTACIONS DEPARTAMENT DE CULTURA. 

Es dóna compte de la següent interpel·lació:  

 

"D'acord amb el que preveu l'article 75 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, la 
consellera sotasignant formula per el proper Ple ordinari la següent interple.lació. 

TEMA:  Contractacions Departament de Cultura 

El GRUP  DE CONSELLERS PSM-ENTESA NACIONALISTA vol interpel.lar a la 
Consellera de Cultura del Consell sobre les contractacions per serveis i activitats del 
Departament de Cultura." 

 

Sra. Bujosa (PSM-EN) comenta que aquesta interpel·lació va ser presentada el mes passat, 
però degut a la llargada del darrer Ple es va retirar de l'ordre del dia. 
Comenta que pretén aclarir una sèrie de contractacions de serveis del Departament de Cultura, 
encara que no hi confia gaire, ho han demanant durant tota la legislatura sense obtenir 
resposta. 
 
A continuació denúncia que UM crea una sèrie d'associacions culturals a partir de gent 
propera al seu partit. Posa d'exemple l'Associació d'Activitats Socioculturals de Mallorca de 
Campos que durant aquests quatre anys ha rebut 772 €. Afirma que no han tengut l'oportunitat 
de veure tots els justificants que han demanat, encara que sí han aconseguit la documentació 
sol·licitada de l'any 2004 i amb aquesta s'han aclarit algunes actuacions. 
 
Pel que fa als decrets que se'n dóna compte al Ple, manifesta que els crida l'atenció una 
empresa anomenada "Comunicació ara Balears" que des de l'any 2004 és la beneficiaria 
d'adjudicació del Carro de la Beata. Tot seguit fa dues preguntes: 
La primera és perquè l'organització d'aquest esdeveniment de l'any 2004 és 6.000.000 de 
pessetes més cara que la de l'any 2003?   
La segona és perquè l'organització del carro de l'any 2006 costa més del doble que la del 
2003, si es té en compte que no hi ha hagut tants de canvis com per justificar aquest increment 
econòmic desmesurat? 
 
Així i tot, comenta que els expedients que s'han realitzat per aquestes contractacions són 
correctes i han passat tots els tràmits establerts, però voldria aclarir la certesa de les quantitats 
abans indicades, a l'empresa "Comunicació Ara Balears" i també què ha passat amb els 
gairebé 1.200.000 € que és la suma total dels decrets que aquesta empresa ha cobrat. 
 
Per altra banda, comenta que el Departament de Cultura fa servir en nombroses ocasions el 
procediment negociat sense publicitat, on es convida tres empreses que presentin les ofertes 
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perquè l'adjudicació normalment recau en les empreses "Comunicació Ara Balears", "Punt 
d'Impressió Art Gràfica" i "Centro de Negocios Dos Puntos", empreses sospitoses ja que 
l'administrador únic i l'apoderada són les mateixes persones. 
El seu Grup considera que aquest fet és estrany i que cal una justificació de tota aquesta 
despesa. La quantitat és de més d'1.000.000 d'euros, sense comptar els quasi 190.000 € que 
han pogut comptar del Ple de novembre i de desembre. 
Assenyala que els esdeveniments afectats per aquestes contractacions hi ha, apart del Carro de 
la Beata, la Fira d'Arrels Populars i l'organització d'actes a la Misericòrdia. 
 
Torna a parlar de l'Associació de Campos i comenta que part dels justificants dels 2004 que 
els ha facilitat, curiosament, són a les tres empreses abans  comentades, la qual cosa considera 
molt curiosa. 
 
Per acabar, demana si hi haurà manera de rebre els justificants de l'any 2005 i 2006 d'aquestes 
empreses nomenades i poder aclarir les seves múltiples contractacions. 
 
La Sra. Mulet (UM) assenyala que des del Departament de Cultura es generen moltes 
activitats i que les gestionen com pertoca. Assegura, per altra banda, que quant va arribar al 
departament es va trobar amb una mala gestió, perquè duien a terme una sèrie d'activitats 
sense els tràmits adients. 
Explica que, en el cas del Carro de la Beata, es va oferir per negociat o concurs i varen 
encomanar a una empresa que fes un estudi sobre la tradició de la festa per tal de millorar 
d'esdeveniment.  
 
Comenta que a l'anterior legislatura aquesta festa estava justificada amb factures petites i a 
més la gent no cobrava i que ara tot el procediment és l'adequat i transparent. 
 
Pel que fa a les afirmacions sobre la quantitat emprada per aquesta festa, comenta que aquesta 
festa pertany al Consell de Mallorca i té molta història darrera i que a més ara es fan una sèrie 
d'activitats complementàries, per tal de donar a conèixer aquest esdeveniment a la ciutadania.  
 
Afirma que gràcies a la feina feta s'ha acomplit aquest objectiu de millorar la festa i crear més 
activitats. Comenta algunes d'aquestes activitats. 
 
Reitera que per a dur a terme les activitats del Departament de Cultura es fan tots els tràmits 
necessaris, els quals enumera. Recorda que aquesta temporada s'han fet més de quaranta 
contractacions, entre concursos i negociats, ja que durant aquesta legislatura s'ha seguit un Pla 
de qualitat i reitera la transparència del departament. 
 
Comenta que la compra de llibres i revistes també s'ha tramitat com calia i no com abans, que 
compraven al quiosc i desprès no els podien pagar. 
 
A continuació afirma que les empreses contractades passen el filtre corresponent amb tota 
transparència legal i per això creu que ha contestat el que li ha demanat. 
 
La Sra. Bujosa assenyala que aquest argument sobre la mala gestió del seu Grup ja l'empra 
des de principi de legislatura i creu que no sap dir res més. Pensa que un símptoma de la mala 
gestió actual és la retirada de les competències de patrimoni i normalització lingüística. 
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Creu que la Sra. Mulet vol repartit molta quantitat econòmica i afavorir aquestes tres 
empreses, i recorda que ja ha reconegut a la primera intervenció que tots els processos passen 
el tràmits oportuns, però considera que no ha contestat les seves preguntes sobre l'Associació 
de Campos ni el perquè de la casualitat de la contractació d'aquestes tres empreses. 
 
Per altra banda, no està d'acord amb que s'hagi canviat tant l'acte de la Beata i creu que la 
diferència és que tan sols s'ha restaurat el carro. A més, afirma que la festa ja era prou 
coneguda i recomana a la Sra. Mulet que vagi a consultar la hemeroteca.  
 
La Sra. Mulet comenta que quan va assumir la responsabilitat de Cultura, va resoldre els 
problemes, les convocatòries  i factures sense pagar. 
 
Per altra banda, no considera adequat parlar d'actuacions concretes, però que ho farà per 
aclarir algunes afirmacions de la Sra. Bujosa, pel que fa a la gestió econòmica. Posa 
d'exemple una factura de més de 12.000 € per sembra d'arbres i tan sols n'ha vist sembrats una 
dotzena, d'un viver situat a un poble proper a Palma i vinculat al PSM-EN.  

 

PUNT 24.- INTERPEL.LACIÓ QUE PRESENTA L'HBLE. SR. C ELESTI ALOMAR 
MATEU SOBRE PERMISSIVITAT URBANÍSTICA. 

 

Es dóna compte de la següent interpel·lació:  

 

"CELESTÍ ALOMAR MATEU, com a conseller del GRUP DE CONSELLERS 
SOCIALISTES, d'acord amb el que preveu l'art. 75 del Reglament Orgànic, formula, per al 
proper Ple ordinari, i per la via d'urgència, al Conseller Executiu del Departament de Territori, 
el Sr. Bartomeu Vicens Mir, la següent interpel.lació. 

"El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar al Conseller 
Executiu del Departament de Territori, el Sr. Bartomeu Vicens Mir, sobre la 
PERMISSIVITAT URBANÍSTICA." 

 

El Sr. Alomar (PSOE) comenta que la interpel·lació va adreçada al Sr. Vicens, que es troba 
fora de la sala. 
 
La presidenta li diu que està negociant, però que comenci la interpel·lació, que aviat vendrà. 
 
El Sr. Alomar comença explicant que si hagués sabut els fets ocorreguts recentment no hagués 
presentat aquesta moció sinó que tan sols presentarien la moció conjunta que ve a continuació 
sobre el cas d'Andratx. 
 
Comenta que el president del Reial Club Esportiu del Mallorca era rebut per la batlessa de 
l'Ajuntament de Palma amb l'aspiració de dur a terme un projecte de construcció de tres 
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torres, preferentment als terrenys públics de Son Moix. Pel que fa al projecte, diu que tritura 
l'ordenament urbanístic actualment vigent i que fereix la sensibilitat de molts dels ciutadans 
que contemplen com algunes iniciatives urbanístiques tenen el vist i plau de l'ajuntament. 
Creu que per aquest motiu el Consell de Mallorca s'ha de definir. 
Pensa que aquestes actuacions no són correctes i creu que s'hauria de garantir l'aplicació de 
les lleis urbanístiques. Està preocupat perquè aquests fets donen a entendre que és possible tot 
en urbanisme. 
 
Aquesta setmana s'ha produït el cas d'Andratx, amb la detenció i l'empresonament del batle i 
del zelador de l'ajuntament i del director general del Govern balear que ha provocat 
indignació generalitzada entre la població pel que fa a la corrupció urbanística. 
Davant aquest fet hi ha hagut diversos posicionaments. El del Consell de Mallorca, des de la 
Comissió d'Urbanisme que va alertar de la situació urbanística del municipi, actuació positiva 
contra la corrupció. Per altra banda, la Fiscalia de l'Estat i cossos de seguretat de l'Estat, que 
també transmet aquesta idea de frenar la corrupció. 
 
Per altre banda el Govern balear es troba amb un director general d'Ordenació del Territori 
que havia informat 264 expedients relacionats amb urbanisme i que provoca una preocupació 
respecte amb el sentit en què es redactaren. També el president del Govern, segons els diaris, 
ha manifestat diverses falsedats, i per tant va en contra de la imatge que les institucions han de 
donar seguretat a la ciutadania. Considera molt greus aquestes actuacions. 
 
A més creu que si no poden aclarir la seva relació amb el senyor Hidalgo i les reunions 
prèvies que permeteren la destrucció de documents, pensa que el Sr. Matas està inhabilitat per 
presentar-se a les properes eleccions i que és d'una gravetat terrible. 
 
Pensa que davant aquests fets, el Consell de Mallorca ha de mostrar la mateixa fermesa que la 
Comissió d'Urbanisme, alhora que denúncia els fets succeïts a Andratx. 
 
 
El Sr. Vicens (conseller executiu de Territori) parla en primer lloc sobre el projecte del Sr. 
Grande i diu que de moment tan sols se sap pels mitjans de comunicació i que cal esperar que 
ens arribi el projecte al Consell de Mallorca per part de l'Ajuntament de Palma i del Reial 
Mallorca. Així i tot, assenyala que el projecte  a part de ser bo pel Reial Mallorca també ho 
hauria de ser per Mallorca. Agraeix que el Sr. Alomar reconegui la feina feta per la Comissió 
d'Urbanisme. Aquesta legislatura s'ha fet molta feina, s'han duplicat l'import de les sancions 
respecte a l'anterior, han quadruplicat les ordres de demolició, s'ha dut a terme les execucions 
subsidiàries (si el promotor no executa l'ordre de demolició  el Consell de Mallorca ho fa) i 
s'han impugnat set vegades més llicències. Al municipi d'Andratx hi ha tot una sèrie 
d'impugnacions per llicències de casos de contenciós administratiu i donar part d'uns 
expedients dels quals es va  demanar informació i l'ajuntament no havia atès aquestes 
demandes. 
 
Opina respecte a aquesta problemàtica que les altres institucions han de procurar interferir els 
menys possible en les investigacions del jutjats i col·laborar amb la justícia. 
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Agraeix el suport a la feina feta a la Comissió d'Urbanisme i reitera que fa dos Plens ja es va 
aprovar la necessitat que els ajuntaments compleixin estrictament les normes d'ordenació del 
territori i urbanístiques. 
 
El Sr. Alomar comenta que aquesta darrera reflexió del Sr. Vicens és més necessària que mai i 
de fet aquest era el sentit de la interpel·lació d'avui. Creu que podran seguir  parlant aquest 
tema l'horabaixa i li dóna les gràcies al Sr. Vicens per les explicacions. 

 

 

DESPATX EXTRAORDINARI. 

 

PRIMER PUNT.- MOCIÓ D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRES SUPOST 
GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA BASES D’EXECUCIÓ DE L 
PRESSUPOST I PLANTILLA PER  A L’EXERCICI DE 2007, I NTEGRAT PEL 
PRESSUPOST PROPI, ELS PRESSUPOSTS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS 
"INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORC A" I "INSTITUT 
DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA" I ELS ESTATS DE PREV ISIÓ DE 
DESPESES I INGRESSOS  DE LA SOCIETAT MERCANTIL "RÀD IO I TELEVISIÓ 
DE MALLORCA, SA" 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
"El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 6 de novembre de 2006 va aprovar 
inicialment el Pressupost general del Consell de Mallorca, Bases d’execució del pressupost i 
Plantilla per a l’exercici de 2007, integrat pel Pressupost propi, els Pressuposts dels 
organismes autònoms “Institut de serveis socials i esportius de Mallorca” i “Institut de 
l’esport hípic de Mallorca” i els Estats de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa 
mercantil "Ràdio i Televisió de Mallorca, SA". 
 
Sotmès a  informació pública l’acord d'aprovació inicial mitjançant anunci publicat al BOIB 
núm. 160, de 14 de novembre de 2006, han formulat reclamacions els grups polítics següents: 
 

1. Grup polític del PSM-Entesa Nacionalista  mitjançant escrit amb el número de 
registre d'entrada 27.170 el dia 29 de novembre de 2006.  

2. Grup polític Esquerra Unida - Els Verds mitjançant escrit amb el número de registre 
d'entrada 27.388 el dia  30 de novembre de 2006. 

3. Grup polític del PSOE mitjançant escrit amb el número de registre d'entrada 27.582 
el dia 1 de desembre de 2006 

 
Vists els informes emesos per la Secretària Tècnica d’Economia i Hisenda i per la 
Interventora General, el dia 1 de desembre de 2006, en relació a cadascuna de les 
reclamacions formulades, aquesta Presidència eleva al Ple de la Corporació la següent  
 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
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" PRIMER.- Resoldre les reclamacions presentades el dia 29 de novembre de 2006 pel grup 
polític del PSM-Entesa Nacionalista, el dia 30 de novembre de 2006 pel grup polític Esquerra 
Unida - Els Verds, i el dia 1 de desembre de 2006 pel grup polític del PSOE,  contra l'Acord 
adoptat pel Ple d’aquesta Corporació en data de 6 de novembre de 2006 d'aprovació inicial 
del Pressupost general del Consell de Mallorca, Bases d’execució del pressupost i Plantilla 
per a l’exercici de 2007,  en el sentit següent: 
 

1. Desestimar la reclamació formulada el dia 29 de novembre de 2006 amb el número 
de registre d'entrada 27170 pel grup polític del PSM-Entesa Nacionalista,  en base a 
l’informe de la Secretària Tècnica d’Economia i Hisenda emès l'1 de desembre de 
2006, que forma part d’aquest acord. 

 
2. Desestimar la reclamació formulada pel grup polític Esquerra Unida - Els Verds 

mitjançant escrit amb el número de registre d'entrada 27.388 el dia  30 de novembre 
de 2006, en base a l’informe de la Secretària Tècnica d’Economia i Hisenda emès l'1 
de desembre de 2006, que forma part d’aquest acord. 

 
3. Desestimar la reclamació formulada pel grup polític del PSOE mitjançant escrit amb 

el número de registre d'entrada 27.582 el dia 1 de desembre de 2006 en base a 
l’informe de la Secretària Tècnica d’Economia i Hisenda emès l'1 de desembre de 
2006, que forma part d’aquest acord 

 
 
SEGON.- Resoltes així les reclamacions presentades, s’acorda l’aprovació definitiva del 
Pressupost general del Consell de Mallorca per a l'exercici de 2007, Bases d’execució del 
pressupost i Plantilla,  integrat pel Pressupost propi, el Pressuposts dels Organismes autònoms 
"Institut de serveis socials i esportius de Mallorca" i "Institut de l’esport hípic de Mallorca" i 
els Estats de previsió de despeses i ingressos  de l'Empresa mercantil "Ràdio i Televisió de 
Mallorca, SA", tot de conformitat amb el que preveu l’article 169 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
TERCER.- Aquest Acord Definitiu d’aprovació del Pressupost general del Consell de 
Mallorca per a l’exercici de 2007, Bases d’execució del pressupost i Plantilla, integrat pel 
Pressupost propi, el Pressuposts dels Organismes Autònoms "Institut de serveis socials i 
esportius de Mallorca" i "Institut de l’esport hípic de Mallorca"  i l'Estat de previsió de 
despeses i ingressos de l'Entitat Mercantil "Ràdio i Televisió de Mallorca, SA", entrarà en 
vigor dins l’exercici a què es refereix, una vegada publicat al BOIB d’acord amb l’article 169 
del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD legislatiu 2/2004 
de 5 de març. 
 
QUART.- Contra el present Acord Definitiu els interessats podran interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears, en el termini de 
dos mesos comptats a partir del dia següent al de la seva publicació del referit acord en el 
BOIB.” 
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 Es passa directament a la votació de la urgència que s'aprova per vint-i-sis vots a favor (PP, 
PSOE, UM) i cinc abstencions (PSM-EN i EU-Els Verds). 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que el seu Grup lamenta que s'hagin resolt les 
al·legacions i que s'hagi dut per despatx extraordinari sense quasi temps per analitzar-la. 
L'informe rebutja les seves al·legacions; la primera fa referència a la dotació del capítol 1 de 
l'ISSEM i reitera que, segons el seu paper, aquest capítol no està ben dotat i per tant no està 
d'acord amb l'informe que diu que el personal està sobredimensionat i que fins i tot, hi pot 
haver un estalvi econòmic per aquest concepte. Recorda que s'han  dut a terme unes millores 
salarials d'acord amb els sindicats i per això creu que hi haurà un increment d'aquest capítol, 
en cap cas creu que hi hagi excedents de personal i per tant no està d'acord amb els arguments 
de l'informe que rebutja aquesta esmena. 
 
La segona esmena tracta sobre el 0,7% destinat a cooperació internacional; comenta que la 
quantitat està per davall del que reclamen les Nacions Unides d'aportació per el tercer món, i 
per tant no està d'acord amb l'informe. 
 
La tercera esmena  proposa incrementar el personal del Servei de Disciplina Urbanística per 
tal d'intentar millorar la qüestió de l'urbanisme a la illa; també se'ls rebutja i per tot això no 
està d'acord amb l'informe del Consell de Mallorca. 
 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) comenta que també s'han rebutjat les seves al·legacions. No 
esperaven que arribés al Ple per despatx extraordinari degut a la importància que li va donar el 
Sr. Flaquer. Comenta les vuit al·legacions i les enumera: la intervenció d'urgència al Castell 
d'Alaró, una reclamació històrica el Museu de la Mar, el Teatre Principal d'Inca, la 
catalogació de Patrimoni i la posada en marxa dels equips de catalogació, la Ruta de Pedra en 
Sec, àrees de reconversió territorial, millora de  l'atenció primària dels menors, i millora de les 
tasques de normalització lingüística. 
Quasi totes elles varen venir primer en format d'esmenes i després en forma d'al·legacions i 
han estat rebutjades per no haver-hi pressupost per cobrir les despeses.  
A més recorda que a les seves esmenes s'havia definit quines partides s'havien de reduir per 
fer front al canvis i per això no entén l'argument que no hi ha crèdit pressupostari.  Per tot 
això, votarà en contra de l'aprovació definitiva del pressupost. 
 
 
El Sr. Flaquer (conseller executiu d'Economia i Hisenda) contesta a la Sra. Tugores que 
l'informe que s'ha presentat en relació a les seves al·legacions és un bon informe, al marge de 
que li agradi el fons del mateix. Comenta, pel que fa al pressupost de l'ISSEM, que és 
suficient per cobrir les despeses de personal i xifra les dades d'aquest capítol. Pel que fa a la 
cooperació internacional creu que no es posaran mai d'acord amb el càlcul,  i assenyala que a 
l'informe hi ha l'explicació de la fórmula utilitzada i comenta que s'ha incrementat un 3% 
respecte a l'any anterior. Sobre territori i disciplina urbanística diu que el conseller de 
Territori ja ho ha comentat que s'han fet més expedient de disciplina urbanística que mai i que 
és una qüestió de voluntat política i que el seu Grup ho té molt present i no creu que sigui 
necessari incrementar la partida d'aquest servei. 
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Contesta a la Sra. Bujosa que ho presenten per despatx extraordinari perquè l'equip de govern 
vol tenir el pressupost enllestit el dia 1 de gener. 
 
 
S'aprova la moció per desset vots a favor (PP, UM) i catorze en contra (PSOE, PSM-EN, EU-
Els Verds). 

 

SEGON PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN, PER LA VIA 
D'URGÈNCIA, CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GENERE. 

 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) diu que fa poques hores que s'ha aprovat un manifest contra la 
violència cap a les dones i reconeix que s'han fet passes importants, però creu que hem de 
seguir essent crítics; que si tan sols ens quedam amb l'aprovació del manifest i en el cas d'una 
persona assassinada amb un minut de silenci a la plaça de Cort, aquesta acció no basta per 
resoldre el tema. Per aquest motiu presenta la moció per tal de disminuir aquest fet i fer més 
costat a les víctimes. 
 
Es rebutja la urgència per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i desset 
abstencions (PP, UM). 

 

El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que, vista la transcendència i la gravetat del cas d'Andratx, 
retirarà totes les mocions per via d'urgència excepte la plantejada conjuntament amb el Grup 
socialista i Esquerra Unida - Els Verds. 
 
La presidenta entén que queden retirades les mocions d'urgència sobre Art Contemporani, el 
registre d'opció lingüística, la memòria històrica, el futbol en català, les seleccions esportives 
de les Illes Balears i les  fortificacions costaneres de Mallorca. 
 
Per tant es passa a debatre la moció per via d'urgència sobre l'urbanisme a Andratx signada 
per PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds. 

 

TERCER PUNT.- MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP DE CONSELLERS  DEL PSM-
En, DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES I DEL GRUP DE CONSELERS 
D'EU-ELS VERDS, PER VIA D'URGÈNCIA, SOBRE L'URBANIS ME D'ANDRATX. 

Es dóna compte de la següent moció: 

"La gravetat de la recent intervenció de la Fiscalia Anticorrupció a l'Ajuntament d'Andratx, 
actuacions que han desembocat aquests dies en l'escàndol de la detenció del batle d'Andratx i 
del Director General d'Ordenació del Territori del Govern, entre d'altres; obliga el Consell de 
Mallorca a fer pública l'opinió de la institució, davant l'alarma social generada aquests dies.  

El seguit d'actuacions urbanístiques irregulars detectades a Andratx, sumades a d'altres com la 
declaració (i posterior anul·lació) de l'interès general d'unes instal·lacions hípiques a Ses 
Salines, amb totes les implicacions tècniques i polítiques; el cas, encara sota investigació, de 
les NN. SS. de Santa Margalida; demostren que cal una actuació ferma del Consell de 
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Mallorca, així com augmentar els seus mitjans humans per exercir les seves competències 
sobre les diverses qüestions territorials i urbanístiques, sempre per garantir unes polítiques 
territorials justes, transparents i encaminades únicament a l'interès general. 

El Consell de Mallorca té necessitat d'augmentar els seus mitjans, tal com va aprovar, per 
unanimitat, en la darrera sessió plenària, a fi d'exercir correctament les seves competències. 

El Consell de Mallorca rebutja la utilització de les institucions en benefici particular, 
condemna tota manifestació de corrupció en torn a la gestió urbanística i fa una crida per una 
major transparència en la presa de decisions sobre l'urbanisme a les distintes administracions 
competents en la matèria.  

El Ple del Consell de Mallorca acorda instar l'Ajuntament d'Andratx a que presenti de forma 
urgent la revisió de les Normes Subsidiàries del municipi.  En el cas de no haver-hi 
col·laboració municipal, el Consell estudiarà la conveniència de subrogar-se en les 
competències planificadores.  

El Ple del Consell de Mallorca fa una crida per major transparència de les diferents 
administracions tant en les decisions de caràcter urbanístic i territorial, així com en les 
contractacions públiques.  

El Consell de Mallorca reitera el seu acord anterior en el sentit que, sense perjudici de les 
competències municipals, el Consell de Mallorca i la Comissió Insular d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric promouran i potenciaran l'estricte compliment de la 
legalitat per part de les Administracions municipals en la elaboració dels planejaments 
municipals i altres instruments d'ordenació urbanística, així com en la concessió de llicències i 
certificats de final d'obra.  

El Consell de Mallorca s'ofereix a l'ajuntament d'Andratx per assumir les competències en 
matèria de gestió i disciplina urbanística mentrestant no retorni la normalitat a l'àrea 
d'urbanisme i, en principi, fins al final de la legislatura." 

 

El Sr. Alorda considera que el tema d'Andratx és d'una gravetat extrema i que fins ara no ens 
havíem trobat amb un cas de corrupció on un batle sortís emmanillat de la sala, ni amb la 
detenció d'un director general del Govern balear. Creu que té un efecte molt negatiu sobre la 
imatge de Mallorca, lligat a la corrupció, i considera imprescindible una intervenció de la 
resta d'administracions. Pensa que el Consell de Mallorca com a mínim n'ha de parlar, al 
marge de si s'aprova la moció o si es negocien esmenes. 
 
Creu que la intervenció del president del Govern balear ha estat espantosa i que, s'està parlant 
ja d'un cas Matas. Després del casos Mapau i Bitel, creu que les darreres intervencions del 
president s'haurien d'explicar. Pensa que la urgència es defensa tota sola i espera poder entrar 
a debatre-la ja que és un tema molt greu que s'hauria de tractar. Confia que no s'abtenguin 
com altres vegades perquè ho considerarien molt greu. 
 
El Sr. Vicens (conseller executiu de Territori) comenta que han intentat arribar a un acord 
sobre la moció que es presentava. Creu que hi ha temes que són urgents i podrien estar d'acord 
amb parlar d'aquest tema, però li estranya que parli de negociar esmenes quan a les 
negociacions prèvies no s'han acceptat. Assenyala que l'equip de govern està d'acord amb 
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condemnar la corrupció i demanar major transparència, han dit que era urgent aprovar les 
NNSS d'Andraxt i resoldre quaranta-sis deficiències, com ja ho varen dir fa un any a la 
Comissió d'Urbanisme; també està d'acord amb que és urgent el compliment de la legalitat i 
recorda que en el Ple de juny es va aprovar per unanimitat  una proposta sobre el compliment 
de les lleis d'ordenació del territori i urbanisme. 
 
Per altra banda, no està d'acord amb que el Consell de Mallorca assumeixi la competència de 
gestió i disciplina urbanística d'un ajuntament, ja que si el propi ajuntament està interessat pot 
suspendre les llicencies amb un acord de Ple, en un termini d'un mes i en el cas que el Consell 
assumeixi les competències, primer s'ha de redactar l'acord de suspensió, que tres mesos, 
segons el procediment de les Directrius d'Ordenació del Territori, i després es necessiten sis 
mesos més per fer l'aprovació ja que s'han de realitzar informes del Consell Consultiu, de 
Medi Ambient i un altre informe del Consell Consultiu. Després són necessaris dos mesos 
d'al·legacions, a continuació un mes d'al·legacions de l'ajuntament, etc. etc... Per aquest motiu, 
considera que seria millor que ho fes el propi Ajuntament d'Andratx,  ja que en un mes pot 
dur a terme tots els tràmits pertinents quan el Consell de Mallorca necessitarà nou mesos per 
realitzar la mateixa tasca. Per tant, lamenta que per no voler canviar un paràgraf de la moció 
no es pugui aprovar la seva urgència. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) demana si a partir d'ara la repetició de la paraula urgent ens 
servirà per debatre el contingut de les mocions urgents que desprès no tenen l'aprovació o si 
és un fet esporàdic en aquest cas concret, perquè entén que el govern del Consell vulgui 
justificar el que pareix ésser un vot en contra de debatre aquest tema greu en el ple. Diu que la 
resta dels Grups no ho accepten i lamenten la postura del Govern del Consell. 
 
La presidenta entén que hi ha hagut un torn per a la defensa a favor de la urgència i un torn en 
contra ja que considerava que la moció retardava i creia que quedava clar. 
 
La presidenta demana al Sr. Alorda si accepta la modificació del Sr. Vicens sobre el darrer 
punt de la moció. 
 
El Sr. Alorda creu que ara tan sols és necessari parlar de la urgència i que encara no s'ha entrat 
en el debat. Considera que el Sr. Vicens ha parlat del contingut de la moció i que no era el 
moment. En arribat al debat es podrà parlar de les esmenes i admetran la redacció de les 
esmenes. No entendria que no hi hagués un debat perquè l'equip de govern no ho considera 
urgent. 
 
El Sr. Alorda demana si haurien d'intervenir la resta de portaveus ja que s'ha entrat el en 
contingut de la moció. 
 
 
La presidenta diu que no s'ha parlat del contingut sinó que s'ha parlat a favor i en contra de la 
urgència. 
 
Es rebutja la urgència per catorze a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds) i desset 
abstencions (PP, UM). 
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Tots els membres de l'oposició s'aixequen dels seus escons i abandonen la sala com a mostra 
de desacord amb el resultat de la votació. 
 
La presidenta entén que si l'oposició surt de la sala, no hi haurà el torn de preguntes i per tant 
aixeca la sessió a les desset  hores i vint-i-sis minuts. De tot el qual se n'esten la present acta 
(que consta de 182  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  

 


