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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2007 
Caràcter: ordinària 
Data: 05 de febrer de 2007 
Horari: 11.07 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Lloc: sala de plens 
 
Assistents: 
 
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, , Coloma Alicia Ferrer Salas, 
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, 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, Carlos Luis Veramendi Mestre. 

Hble. Sr. Conseller que excusa l'assistència: Gaspar Oliver Mut. 

També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Miquel A. Flaquer Terrasa, 
Antoni Pascual Ribot, Bartomeu Vicens Mir, Francesc Buils Huguet, Catalina Julve 
Caldendey, Joan Cerdà Rull, Miquel Angel Borràs Llabrés.  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. 
 

El Sr. Veramendi ( PP) s'incorpora al punt 4t. En el punt 9è s'absenta el Sr. Alemany ( 
PSOE) que retorna en el punt 11è. En el punt 16è s'absenta la Sra. Munar ( UM) que 
retorna en el punt 20è. En el punt 20è s'absenta el Sr. Nadal ( UM) que retorna en el 
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punt 22è. En el punt 22è s'incorpora a la sessió la Sra. Sureda ( PP). En el punt 23è 
s'absenta la Sr. Nadal ( UM) que retorna en el punt 29è. En el punt 24è s'absenten el Sr. 
Canyelles ( PP), el Sr. Alemany ( PSOE) i la Sra. Rosselló ( EU-EV) que retornen en el 
punt següent. 

En el punt 25è s'absenten els Srs. Font ( PP) i Suárez ( PSOE) que ja no es reincorporen. 

 
 
ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTES ANTERIORS (15/1/2007 I  22/1/07 )  

2.- PRESA POSSESSIÓ HBLE. SRA  COLOMA A. FERRER SALAS. 

PRESIDÈNCIA. 

3.- DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE.  

4.- DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN 
SOBRE PARTICIPACIÓ A DIVERSES COMISSIONS I ORGANISMES. 

5.- PROPOSTA NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL GRUP DE 
CONSELLERS DEL PSM-EN A DIFERENTS ENTITATS DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 2 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2007.  

7.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 2 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’ISSEM DE 2007. 

8.- ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ EN EL 
CONSELL DE MALLORCA, PER A L'ANY 2007, FINS A LA CONSTITUCIÓ DE 
LA NOVA CORPORACIÓ. 

 

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA. 

9.- MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE 2007. 

 

DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES  

10.- PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ AMB LA DESAFECTACIÓ I 
QUALIFICACIÓ COM A PARCEL·LA SOBRANT DELS TERRENYS DE LA 
PARCEL·LA 74 DEL POLÍGON 2 DEL TERME MUNICIPAL DE SON SERVERA 
AFECTATS PEL CANVI DE TRAÇAT DE LA CARRETERA MA-4027. 

  

DEPARTAMENT DE TERRITORI  
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11.- COMPLIMENTACIÓ DE PRESCRIPCIONS DEL PERI DE LA SOLEDAT- 
POLÍGON DE LLEVANT, DEL PGO DE PALMA.  

12.- CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL RELATIVA A LA PROFUNDITAT 
EDIFICABLE DE L'ILLETA C/ TOMÁS DE VILLANUEVA CORTÉS  (PLÀNOL J-
16), A SON OLIVA,  DEL PGO DE PALMA.  

13.- CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL RELATIVA A LA UBICACIÓ DE 
L'ELEMENT CATALOGAT B/23-01, AL C/COMPANY Nº. 7, DEL PGO DE 
PALMA.  

 

DEPARTAMENT DE PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL  

14.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ D'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE ZONA ARQUEOLÒGICA A FAVOR DEL 
JACIMENT ARQUEOLÒGIC ES MOLÍ PAPERER  -26/52, 26/54, 26/56- DE 
MANACOR. 

15.- PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANT DEL CIM A LA JUNTA 
RECTORA DEL CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POL.LENTIA. 

16.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÈS CULTURAL, 
AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT, A FAVOR DE L'ESGLÉSIA I CONVENT 
DE SANTA TERESA DE JESÚS, PALMA. 

17.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ CATALOGAT A FAVOR 
DEL CONJUNT D'EDIFICIS DE L'ESTACIÓ DEL FERROCARRIL DE PALMA-
INCA, TERME MUNICIPAL DE PALMA. 

INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA  

18.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN QUE HA D'ORDENAR 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI RELATIU AL PROGRAMA D'ATENCIÓ A 
PERSONES DROGODEPENDENTS EN FASE DE DESHABITUACIÓ I 
REINSERCIÓ EN CENTRES RESIDENCIALS. 

19.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN QUE HA 
D'ORDENAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ A PERSONES QUE 
ROMANEN AL CARRER. UNITAT MÒBIL D'EMERGÈNCIA SOCIAL (UMES).  

MOCIONS. 

20.-  MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA 
A DELEGACIÓ COMPETÈNCIES URBANISME AJUNTAMENT ANDRATX. 

21.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE LA REVISIÓ 
D'EXPEDIENTS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI. 

22.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE LA 
RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE MALLORCA. 

23.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE L'INFORME 
DENOMINAT "PROBLEMÀTICA MEDIAMBIENTAL DE MALLORCA PER LES 
SEVES CARACTERÍSTIQUES CULTURALS". 
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24.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU-ELS VERDS SOBRE PLACES A 
CONCERTAR PEL CONSELL A LES NOVES RESIDÈNCIES. 

DESPATX EXTRAORDINARI. 

PRECS I PREGUNTES. 

25.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. MIQUEL CÀNEVES VANRRELL 
A L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (TANCAMENT LLAR PERE GARAU). 

26.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. MIQUEL AMENGUAL GUASP A 
L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (PROGRAMA POST-ADOPCIONS). 

27.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. FRANCESC CAÑELLAS 
ALEMANY AA L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (CLUB TITUT). 

28.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANTONI ALEMANY CLADERA 
A L'HBLE. SR. BARTOMEU VICENS MIR (LLICÈNCIES TERRENYS FAÇANA 
MARÍTIMA). 

29.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. FRANCESCA RAMON PÉREZ 
DE RADA A L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (PROGRAMA ESPAIS 
FAMILIARS). 

30.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANDREU CRESPÍ PLAZA A 
L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (REUNIÓ CONSTITUTIVA CONSEJO 
TERRITORIAL DE LA DEPENDECIA). 

31.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANTONI NADAL URREA A 
L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (CURSOS DE TROTONS). 

32.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANTONI ALORDA 
VILARRUBIAS A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (TRAMITACIONS 
COMPETÈNCIES URBANISME AJUNTAMENT ANDRATX). 

33.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANTONI ALORDA 
VILARRUBIAS A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (FASE DE LA TRAMITACIÓ 
COMPETÈNCIES AJ. ANDRATX). 

34.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. M. MAGADALENA TUGORES 
BAUTISTA A L'HBLE. SRA. ANTONI PASCUAL (OBRES ZONA ULLAL). 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 
PUNT 1.- APROVACIÓ DE L'ACTES ANTERIORS (15/1/2007 I  22/1/07 )  
 
La presidenta comenta que el primer punt és l'aprovació de les actes anteriors. 
 
El secretari assenyala que tan sols s'aprovarà la primera acta perquè la segona ja està 
acabada però no s'ha pogut repartir. 
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La presidenta puntualitza que per tant es votarà l'acta del dia 15/01/2007 i es deixarà 
pendent la del dia 22/01/2007. 
 
A continuació, s’aprova l'esmentada acta per unanimitat. 
 
 
PUNT 2.- PRESA POSSESSIÓ HBLE. SRA  COLOMA A. FERRER SALAS. 
 
El secretari llegeix el següent escrit, trames pel president de la Junta Electoral de les 
Illes Balears: 
 
"Em pertoca de comunicar-vos que, atesa la renúncia de la Sra. Bàrbara Bujosa 
Picornell  del càrrec de consellera del Consell de Mallorca, la Junta Electoral de les Illes 
Balears, en la seva sessió del dia d'avui, ha acordat expedir i trametre-vos la credencial 
de la consellera del Consell de Mallorca. 
 
El que vos comunic pel vostre coneixement i perquè se'n derivin els efectes oportuns." 
 
A continuació, en presència de la Sra. Coloma A. Ferrer Salas, llegeix la següent 
fórmula de jurament o promesa: 
 
"Jurau o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir feelment les obligacions 
del càrrec de consellera del Consell de Mallorca, amb lleialtat al Rei, i de servar i fer 
servar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia 
i la Llei de consells insulars". 
 
La Sra. Coloma A. Ferrer Salas contesta: "Sense renunciar al dret a l'autodeterminació 
dels nostres pobles, sí, promet". 
 
Així, per haver manifestat que acaten aquest compromís, la Sra. Ferrer pren possessió 
del càrrec i adquireix el ple exercici de les funcions pròpies i, amb aquestes, els drets i 
les prerrogatives annexes. 
 
A continuació, la presidenta dóna la benvinguda a la Sra. Ferrer, i li lliura la medalla i la 
insígnia de la corporació, la qual passa a ocupar el seu escó. 
 
 
PRESIDÈNCIA. 
 
PUNT 3.- DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE (Document adjunt) 
 
PUNT 4.- DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL GRUP DE CONSELLERS 
DEL PSM-EN SOBRE PARTICIPACIÓ A DIVERSES COMISSIONS I 
ORGANISMES. 
 
Es dóna compte de l'escrit del Grup de consellers del PSM-EN sobre participació a 
diverses comissions i organismes. 
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Comunicada, al Ple del 22 de gener, la renuncia de la consellera del grup Sra. Bàrbara Bujosa Picornell i 
efectuada la seva substitució, segons comunicació de la Junta Electoral Provincial de les Illes Balears, per 
part del Sr. Coloma Ferrer Salas, la qual prendrà possessió del càrrec de conseller al proper Ple del 5 de 
febrer de 2007, us comunicam el conseller titular i suplent als diferents Òrgans, Comissións, Patronats i 
Consells del Consell de Mallorca en representació del grup polític PSM-Entesa Nacionalista: 
 
 TITULAR 

 
SUPLENT 

Comissió de govern 
 

Antoni Alorda Vilarrubias Bernat Aguiló Siquier 

Junta de Portaveus 
 

Antoni Alorda Vilarrubias Bernat Aguiló Siquier 

Comiss. Informativa i  de comptes 
 

Antoni Alorda Vilarrubias Bernat Aguiló Siquier 

Comissió Insular d'Urbanisme 
 

Antoni Alorda Vilarrubias Bernat Aguiló Siquier 

Fòrum de la immigració a Mallorca 
 

Coloma Ferrer Salas Bernat Aguiló Siquier 

Patronat Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga 
 

Bernat Aguiló Siquier Coloma Ferrer Salas 

Junta Rectora Institut Esport Hípic 
 

Bernat Aguiló Siquier Coloma Ferrer Salas 

Patronat de la fundació Teatre 
Principal de Palma 
 

Bernat Aguiló Siquier Coloma Ferrer Salas 

Comissió de Seguiment de gestió de 
Residus 
 

Bernat Aguiló Siquier Antoni Alorda Vilarrubias 

Comissió de Seguiment del Pla 
Territorial de Mallorca 
 

Antoni Alorda Vilarrubias Bernat Aguiló Siquier 

Consell Assessor ISSEM 
 

Bernat Aguiló Siquier Coloma Ferrer Salas 

 
El Ple en resta assabentat. 
 
PUNT 5.- PROPOSTA NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL GRUP DE 
CONSELLERS DEL PSM-EN A DIFERENTS ENTITATS DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
El portaveu del Grup de Consellers del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca en escrit de 26 de gener de 
2007, atesa la renúncia de la consellera Bàrbara Bujosa Picornell, va proposar els següents nomenaments: 
 
1. Nomenar el senyor Bernat Aguiló Siquier vocal titular en el Patronat de la Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga i a la senyora Coloma Ferrer Salas vocal suplent en el mateix organisme. 
 
2. . Nomenar el senyor Bernat Aguiló Siquier vocal titular a la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic 
i a la senyora Coloma Ferrer Salas vocal suplent en el mateix organisme 
 
3. . Nomenar el senyor Bernat Aguiló Siquier vocal titular en el Patronat de la Fundació Teatre Principal 
de Palma i a la senyora Coloma Ferrer Salas vocal suplent en el mateix organisme 
 
La sota signant proposa que es prengui el següent acord: 
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1. Nomenar el senyor Bernat Aguiló Siquier vocal titular en el Patronat de la Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga i a la senyora Coloma Ferrer Salas vocal suplent en el mateix organisme. 
 
2. . Nomenar el senyor Bernat Aguiló Siquier vocal titular a la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic 
i a la senyora Coloma Ferrer Salas vocal suplent en el mateix organisme 
 
3. . Nomenar el senyor Bernat Aguiló Siquier vocal titular en el Patronat de la Fundació Teatre Principal 
de Palma i a la senyora Coloma Ferrer Salas vocal suplent en el mateix organisme. 
 
S'aprova la proposta per cinc vots a favor (PSM-EN i EU-Els Verds) zero en contra i 
vint-i-sis abstencions (PP, PSOE i UM). 
 
PUNT 6.- ESMENA D' ADDICIÓ A LA PROPOSTA D' APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT 
NÚM. 2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2007.  
 
Es dóna compte la següent proposta de Presidència: 
 
 
Atès el dictamen emès per la Comissió General i de Comptes en data 26 de gener de 2007 en relació amb 
la proposta d'aprovació de l'expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2007. 
 
Atesa la sol·licitud d' 1 de febrer de 2007 formulada pel conseller del Departament d'Obres Públiques, 
 
Atesa la sol·licitud de 2 de febrer de 2007 formulada per la consellera del Departament de Cooperació 
Local, 
 
Atès el que preveu l'article 86 de la 20/2006, de 15 de desembre , municipal i de règim local de les Illes 
Balears, 
 
Aquesta Presidència, proposa la següent ESMENA D'ADDICIÓ: 
 
1) En l'apartat CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-2/07) : La partida 90.22300.62501 Nova inversió 
mobiliari Parc Bombers Alcúdia 120.000� finançada amb el concepte 80.42000 Participació en ingressos 
de l'Estat, s'ha de reduir en 60.000 � donat que part de les despeses que s'han de realitzar són  obres 
d'inversió, per tant s'ha d'afegir a l'apartat SUPLEMENTS DE CRÈDITS (Supl-2/07) la partida 
90.22300.62200 Obra nova inversió Bombers de Mallorca amb un import de 60.000� finançada amb el 
mateix concepte d'ingrés. 
 
2) En l'apartat de SUPLEMENTS DE CRÈDITS (Supl-2/07) s'hi afegeix la partida 65.44200.62500 
Aportació POS per import de 290.000� . Aquest suplement de crèdits es finançarà amb baixa de les 
partides 65.44200.62500: 90.000� i 65.44200.62300:200.000� 
 
Consegüentment la proposta definitiva quedarà de la següent forma: 
 
Aquesta Presidència, per Providència de dia 22 de gener de 2007, atenent les necessitats que 
s'especifiquen a la memòria corresponent i de les quals n'hi ha constància en els antecedents de 
l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2007, a 
l'objecte de poder atendre algunes despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses 
en el pressupost de 2007. 
 
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data 22 de gener de 
2007, on es fan constar les operacions de modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses 
esmentades, i d'acord amb allò que es preveu en el Capítol III Secció 2ona. a l'article 177 del TRLRHL 
aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 
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20 d'abril i amb la base 10 de les d'execució del pressupost per a 2007 he resolt de proposar al Ple de la 
Corporació el següent 
 
 
A C O R D: 
 
"PRIMER.- Rectificar l'error observat en el següent concepte del  pressupost de despeses de l'exercici de 
2007. 
 
ON DIU: 00.45130.48906 Aportació Casal Balaguer/Lloguer 90.000,00�,  
 
HA DE DIR: 00.45130.48906 Cercle de Belles Arts p/activitats culturals i manteniment de l'entitat 
90.000,00�  
 
SEGON.- Rectificar el codi orgànic del concepte d'ingrés que figura en l'expedient núm. 1 de modificació 
de crèdits del pressupost propi de 2007 aprovat inicialment per Acord plenari de dia 22 de gener de 2007 
en el sentit següent:  
 
ON DIU: 
99,42000 Participació en ingressos de l'estat 280.000,00  
 
HA DE DIR  
80,42000 Participació en ingressos de l'estat 280.000,00  
 
TERCER.- Aprovar l'expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2007, d'acord 
amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NÚM.2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2007 
    
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-2/07)    
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 
00,46330,48901 German Gil March p/org. Gold Cup 2007 5.000,00  
00,72110,48901 Aport.Fundació Coint  p/org.trobades sector prod. 10.000,00  
90,22300,62501 Nova inversió mobiliari Parc Bombers Alcúdia 60.000,00  
    
 TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 75.000,00  
    
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:   
1) Baixes per anulació  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
00,72110,22706 Estudis i treballs tècnics Promoció Econòmica 15.000,00  
    

 total baixes p/anulació 15.000,00  
2) Nous ingressos   
80,42000 Participació en ingressos de l'estat 60.000,00  
 Total nous ingresssos 60.000,00  

    
 SUMA FONS DE FINANÇAMENT C.EXTRAORD. 75.000,00  

    
* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (supl-2/07)    
    
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/SUPLEMENTS  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 
80,22300,62200 Obra nova inversió Bombers de Mallorca 60.000,00 072230062200 
65,51800,76200 Aport.Ajuntaments POS 290.000,00 0751800POS 
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 TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS 350.000,00  
    
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS:  
    
1) Baixes per anulació   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 
65,44200,62300 Nova inversió maquinària gestió residus Mca 200.000,00 074420062300 
65,44200,62500 Nova inversió mobiliari gestió residus Mca. 90.000,00 074420062500 

 TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  290.000,00  
    
2) Romanent de tresoreria   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
99,87001 Romanent tresoreria p/fin.suplements   
    
 Total romanent de tresoreria p/fin.suplem. 0,00  
    
2) Nous ingressos   
80,42000 Participació en ingressos de l'estat 60.000,00  
 Total nous ingresssos 60.000,00  
    
    
 TOTAL FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS 350.000,00  
 
Quart.- Aquest acord serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d'exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de 
la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del Règim local, i també l'article 169 del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març.  
 
El Sr. AGUILÓ (PSM-EN) comenta que avui s'ha presentat una modificació d'aquest 
punt en la qual l'aportació de mobiliari en el parc de bombers d'Alcúdia es veu reduïda a 
la meitat de la primera proposta i demana una explicació al respecte. Per altra banda, 
també voldrien saber si la iniciativa del parc de bombers d'Alcúdia du implícita la 
desaparició del parc de bombers de Can Picafort. 
 
El Sr. FLAQUER (conseller executiu d'Economia i Hisenda) assenyala que no s'ha 
baixat l'aportació sinó que s'han repartit 60.000� a la partida inicial de nova inversió 
mobiliari i 60.000� més a la partida d'obra nova inversió Bombers de Mallorca. 
Comenta que ha estat un problema d'imputació ja que inicialment tot constava a la 
partida de mobiliari, però com que també s'ha de fer obra nova, ens han recomanat que 
ho repartíssim d'aquesta forma. 
 
Pel que fa a la segona pregunta la respondrà el Sr. Pascual. 
 
El Sr. PASCUAL (conseller executiu d'Obres Públiques) afirma que no està previst que 
desaparegui cap parc de bombers. 
 
S'aprova la proposta per desset a favor (PP i UM), zero en contra i catorze abstencions 
(PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds). 
 

PUNT 7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 2 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’ISSEM DE 2007 
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Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

Aquesta Presidència, per resolució de dia 16 de gener de 2007, atenent les necessitats que s'especifiquen 
en la memòria corresponent i de les quals hi ha constància en els antecedents de l'expedient, ordenà la 
incoació d'un expedient de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2007, a l'objecte de poder 
atendre algunes despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no tenen crèdit suficient en el 
pressupost de 2007. 

Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data de 17 de gener 
de 2007, en què es fan constar les operacions de modificació de crèdit que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d'acord amb allò que preveu en el capítol III, secció 2a., de l'article 177 del 
TRLRHL, aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 
500/1990, de 20 d'abril, i amb la base 8 de les d'execució del pressupost per a 2007, ha resolt de proposar 
al Ple de la Corporació el següent: 

Aprovar l'expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca de 2007, d'acord amb el següent detall: 

 
EXPEDIENT NÚM. 2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’ISSEM DE 
2007 
        
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (EXT-1/07)      
A) AUGMENTS DE CRÈDITS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS:   
PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
60.45209.48901  CONVENI FUNDACIÓ REIAL MALLORCA 60.000,00   
60.45209.48902 CONVENI CLUB BÀSQUET INCA 15.000,00   
60.45209.48903 CONVENI CLUB BÀSQUET ALCÚDIA 15.000,00   
60.45209.48904 CONVENI CLUB VOLEIBOL PORTOL 10.000,00   
60.45209.48905 CONVENI CLUB VOLEIBOL ICARO MALLORCA  5.000,00   

  TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 105.000,00   
      
B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS:     
PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
60.45209.48900 Altres trans. programes i serveis esports 105.000,00   
  
 TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  105.000,00   
        
Segon. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini 
d'exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s'hagi complert el que disposa l'article 112.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i també l'article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
S'aprova la proposta per desset a favor (PP i UM), dos en contra (EU-Els Verds) i dotze 
abstencions (PSOE i PSM-EN). 

 

PUNT 8. ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ 
EN EL CONSELL DE MALLORCA, PER A L'ANY 2007, FINS A LA 
CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 



 11 

Antecedents  

Vist que el paràgraf segon de l'apartat 3 de l'article 73 de la Llei reguladora de les bases del règim local 
disposa que, amb càrrec als pressuposts anuals de la corporació, el Ple pot assignar als grups polítics una 
dotació econòmica que ha de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre de 
variable, en funció del nombre de membres de cada grup, dintre dels límits que, amb caràcter general, 
s'estableixin en les lleis de pressuposts generals de l'Estat. 

Vist l'informe tècnic del cap de la Secretaria de Presidència, de 15 de gener de 2007. 

Vist l'informe jurídic de la tècnica adscrita a la Secretaria General, de 15 de gener de 2007. 

Vist que en el pressupost propi de la corporació per a l'exercici 2007 hi ha la partida 00.46320.48200 amb 
un crèdit total disponible de 314.460,- euros. 

Vist, d'altra banda, l'informe de fiscalització de conformitat número 009/07 emès per la interventora 
general, aquesta presidenta, en virtut de les competències que li confereix la legislació de règim local, 
proposa al Ple de la corporació que adopti el següent:  

Proposta  

1r- Assignar a cadascun dels diferents grups polítics amb representació en el Consell de Mallorca la 
quantitat de 2.620,48 � mensuals. També s'assignaran 397,04 � mensuals per cada conseller integrant dels 
grups esmentats. Els imports que corresponen a cada grup fins a la constitució de la nova corporació, per a 
l'exercici de 2007, són els següents:  

Grup polític PP, integrat per 16 consellers: 8.973,12 � mensuals. 

Grup polític PSOE, integrat per 9 consellers: 6.193,84 � mensuals. 

Grup polític UM, integrat per 3 consellers: 3.811,60 � mensuals. 

Grup polític PSM, integrat per 3 consellers: 3.811,60 � mensuals. 

Grup polític EU-Els Verds, integrat per 2 consellers: 3.414,56 � mensuals. 

2n- Les dites quantitats s'abonaran i s’ingressaran mensualment al c/c dels respectius grups amb càrrec a 
la partida 00.46320.48200 del pressupost propi de 2007. 

3r- D'acord amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 73 de la LRBRL, els grups han de dur una 
comptabilitat específica amb relació a les esmentades assignacions, que han de posar a disposició del Ple 
de la corporació sempre que aquest òrgan ho sol·liciti. No poden destinar-les al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació ni a l'adquisició de béns que 
puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

ECONOMIA I HISENDA 

 

PUNT 9. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2007 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d'Economia i Hisenda: 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions preveu en el capítol II, article 8, que els 
òrgans de les administracions públiques que proposen l'establiment de subvencions, prèviament han de 
concretar-ne un pla estratègic a l’efecte de complir els objectius d'estabilitat pressupostària.  

En compliment de l'anterior, el Consell de Mallorca ha elaborat i aprovat anualment un Pla Estratègic de 
Subvencions per cadascuna de les direccions insulars en què es divideix el Consell de Mallorca i pels 
organismes autònoms, amb la metodologia i el contingut que assenyala l'article 8 de l'esmentada llei: 
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objectius i efectes, termini d'aplicació, costs previsibles i fonts de finançament, d'acord amb les previsions 
contingudes en el pressupost general de la corporació. 

Atès que en data de 21 de juliol de 2006 s'aprovà, mitjançant el RD 887/2006, el Reglament de la Llei 
38/2003, que desenvolupa, en els articles 10-15 de la secció 1a del capítol III del títol preliminar, els 
principis directors, l’àmbit, el contingut, la competència, el seguiment i els efectes de l’incompliment del 
Pla Estratègic de Subvencions, i que en la disposició transitòria primera determina que en el termini de sis 
mesos a partir de l’entrada en vigor s'ha de dur a terme l'adequació dels plans estratègics vigents.  

Atès que la disposició final primera del dit Reglament determina el caràcter NO bàsic de la secció 1a del 
capítol III del títol preliminar, i que l'apartat 2 d'aquesta disposició final disposa que, respecte de les 
comunitats autònomes amb competències assumides en matèria de règim local, el reglament s'ha d’aplicar 
a les entitats que integren l'Administració local en l'àmbit territorial de les dites comunitats autònomes. 

Atès l’acord adoptat pel Ple de la corporació en sessió de dia 6 de novembre de 2006, d’acord amb el qual 
es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions dels departaments i dels organismes autònoms del Consell 
de Mallorca per a l'exercici de 2007. 

Atès l’acord adoptat pel Ple en el dia d’avui d’acord amb el qual s’ha aprovat l’expedient de modificació 
pressupostària núm. 2/07 referit al Consell de Mallorca. 

El conseller qui subscriu proposa que el Ple adopti l’acord següent: 

Aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions dels departaments i organismes autònoms del 
Consell de Mallorca per a l'exercici de 2007, aprovat pel Ple el dia 6 de novembre, en els següents termes: 

Apartat PROMOCIÓ CULTURAL  

Punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria 
SUBVENCIONS ANUALS 

Canviar el nom CASAL BALAGUER per CERCLE DE BELLES ARTS. 
Publicar el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
La Sra. TUGORES (EU-Els Verds) comenta que aprofita aquesta intervenció per 
argumentar el seu vot en contra de la modificació de crèdit de l'ISSEM que també ve 
reflectida aquí a la  modificació del Pla estratègic de subvencions. 
 
En primer lloc, parla de la reducció de la partida genèrica d'esports dedicada a l'esport 
base, per crear partides noves per establir convenis amb entitats esportives que es 
dediquen principalment a l'esport d'elit. 
 
A continuació, comenta que creu que el president de l'ISSEM els contestarà que fa 
molta feina amb l'esport base, encara que el seu Grup no hi està d'acord i considera que 
s'haurien d'emprar més recursos d'aquesta institució per intentar facilitar l'accés a 
l'esport base. 
 
A més, considera que la visió i la perspectiva dels equips d'elit és influir amb l'esport 
base en un aspecte tan sols competitiu, per tal de trobar bons jugadors i afavorir els seus 
equips. Per tant, el seu Grup no està d'acord amb aquesta modificació de crèdit i per 
això anuncia que votaran en contra. 
 
En segon lloc, destaca la reducció del Pla estratègic en la partida del Pla de Prestacions 
Bàsiques (PPB) d'atenció primària destinada als ajuntaments. 
 
Comenta que el seu Grup ja va plantejar que el pressupost de l'ISSEM tenia una 
estructura molt deficitària i que realment no cobrien les necessitats de funcionament 
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d'aquest organisme. Creu que aquesta modificació del Pla estratègic reflexa aquesta 
realitat. 
 
Demana si el president de l'ISSEM els pot explicar la modificació de crèdit i el motiu de 
la reducció del PPB. Diu que l'esmentada reducció és d'un milió d'euros. Creu que 
l'explicació és necessària i que reflecteix la falta de serietat en l'elaboració dels 
pressupost de l'Institut. 
 
El Sr. SERRA (president de l'ISSEM) comença la seva intervenció. 
 
LA PRESIDENTA comenta que el Sr. Aguiló també vol la paraula i demana al Sr. Serra 
si vol contestar als consellers junts o per separat. 
 
El Sr. SERRA comenta que és millor de forma conjunta. 
 
El Sr. AGUILÓ (PSM-EN) comenta que avui es du a aprovació la reducció del 
pressupost pels serveis socials als ajuntaments. Assegura que es redueix en un milió 
d'euros la partida pressupostària que es destina a l'ajuda a domicili del PPB. 
Explica que el PPB consisteix en una aportació per part de l'Estat, una aportació per part 
de les institucions autonòmiques i una altra per part del municipi.  
 
Comenta la sorpresa i preocupació del seu Grup perquè en el pressupost de l'any 2006, 
les transferències corrents dedicades a corporacions locals sumaven set milions d'euros i 
al pressupost del 2007 aquesta xifra s'ha vist reduïda a aproximadament cinc milions 
d'euros. A més, avui tornam a conèixer una reducció d'un milió d'euros més. És a dir, 
que de l'any 2006 al 2007 la reducció pressupostària en matèria social a la principal 
partida es redueix un 43%. 
 
Considera que aquesta situació d'una reducció tan considerable és molt greu, i que romp 
la llarga tradició d'aquesta institució de suport als municipis en aquesta matèria. 
 
Creu que aquest fet i les declaracions, de fa pocs dies, del president Matas anunciant 
que passades les eleccions realitzarien transferències als ajuntaments per millorar la 
seva capacitat de gestió en matèria de serveis socials no encaixa amb la reducció de la 
partida pressupostària del PPB en un 43%.  
 
Per això el Sr. Aguiló vol saber de quina quantitat estava parlant el president quan 
anunciava que es transferirien els serveis socials als municipis, dels set milions o dels 
quatre milions d'euros. 
 
A continuació, comenta que la proposta de modificació que tractam ara ve argumentada 
com el resultat de l'aprovació de la Llei de dependència, així ho diu l'informe que 
incorpora l'expedient, i que representa que la partida d'ajuda a domicili vendrà assumida 
per aquesta nova llei. Recorda que aquesta llei no s'aplica perquè les comunitats 
autònomes del PP estan plantejant objeccions importants que dificulten la seva posada 
en funcionament.  
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Tot seguit fa algunes preguntes. La primera és per demanar perquè no hi ha dins 
l'expedient un calendari sobre l'aplicació de la Llei de dependència i demana si ja està 
feta aquesta previsió per part del Ministeri d'Assumptes Socials.  
 
La segona si saben amb certesa que la Llei cobrirà en el primer any la totalitat del casos 
que es cobrien fins ara amb el PPB, i sobre quin informe es basen per dur aquí una 
mesura tan agosarada, atès que l'informe tècnic que avui se'ns aporta està signat pel 
president de l'Institut, i que cap dels tècnics de l'ISSEM ha informat favorablement 
aquesta reducció pressupostària.  
 
La tercera pregunta és si tendran la dotació pressupostària completa en aquesta matèria i 
si no és així com ho resoldran, atès que una partida quan s'ha reduïda ja no és possible 
incrementar-la. 
 
Per acabar, afirma que aquesta proposta és impròpia de qui té aquesta responsabilitat en 
matèria de persones que tenen un alt grau de necessitat personal i que l'única opció 
lògica era esperar a veure com s'aplicava la llei i després reassignar el recursos al lloc 
corresponent. Per tot això, anuncia que el seu Grup votarà en contra de la proposta. Així 
mateix afegeix una consideració tècnica, ja que en la proposta s'ha de vincular la 
despesa al corresponent ingrés; per tant, quan es disminueix la despesa, s'hauria de 
disminuir l'ingrés i en aquest cas no s'ha reduït. Creu que possiblement sigui aquest el 
motiu de la inexistència d'un informe tècnic acurat per justificar l'acord d'avui. 
 
El Sr. SERRA (president de l'ISSEM) assenyala que, en primer lloc, contestarà a la Sra. 
Tugores. Comenta que està d'acord amb que és necessari potenciar l'esport base, que 
quant ell va començar a l'Institut aquest servei tenia 74.000 usuaris i avui en té 147.000, 
que és el doble el número de nins que fan esport base. Per això demana a la Sra. 
Tugores que miri els resultats actuals, que han estat fruit d'una millor estratègia que 
inclou, a més dels nins, els pares i els clubs esportius. 
  
Per altra banda, destaca que alguns clubs esportius són un reflex del que voldrien ser en 
un futur els joves esportistes i que per tant no els poden obviar. Per això creu adient 
conèixer en profunditat alguns dels clubs més emblemàtics com el Reial Mallorca, el 
Bàsquet Inca, el Bàsquet Alcúdia, etc. i treure un profit d'aquesta experiència. 
 
Així mateix, considera que l'esport s'ha de tractar de manera integral però que hi ha dues 
formes de fer-ho; la primera, la que proposa la Sra. Tugores, sense l'ajut dels clubs 
esportius d'elit i, la segona que és la que du a terme l'ISSEM de promoure els clubs 
esportius grans ja que també s'inverteix en esport base, i fan arribar bones pràctiques 
esportives als més petits.  
 
Pel que fa a la Sra. Tugores considera que té un concepte reduccionista de l'esport i, per 
això, creu que es queda tan sols a mig camí. Reitera que els bons resultats de la pràctica 
esportiva s'han doblat i que són fruït de la bona gestió actual. 
 
En segon lloc, contesta al Sr. Aguiló, sobre el PPB, que considera que la seva 
interpretació ha de ser tècnica, per tal de justificar el seu punt de vista.  
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Li fa dues reflexions. La primera, sobre el finançament; està d'acord amb l'opinió del Sr. 
Aguiló i que la formula que s'utilitza d'incrementar de pressupost mitjançant el 
repartiment de romanents no és el més adequat i pensa que un futur s'hauria de 
regularitzar. Creu, però, que el que s'ha de destacar és que ISSEM ha aportat un 
increment del 20% a la partida PPB que aporta l'Estat, en la qual també participa la 
comunitat autònoma i els ajuntaments.  
 
Considera que l'execució pressupostaria és del 99,9% i que a més tots els ajuntaments 
han dut a terme el seu PPB. Destaca, a més, que es va fer un canvi de criteris en el 
repartiment del Pla de prestacions bàsiques, que ha fet possible que tothom tengues una 
quantitat equitativa i comenta que aquesta actuació va ser possible gràcies a l'acord dels 
53 ajuntaments de Mallorca per unanimitat. 
 
Per altra banda, recorda que la comunitat autònoma de les Illes Balears complementa el 
PPB amb tota l'aportació que li correspon, la qual cosa no succeïa a les legislatures 
anteriors, reitera que el Consell de Mallorca mitjançant l'ISSEM complementa a més les 
aportacions amb el 20%. 
 
Pel que fa a la Llei de dependència, comenta que és una gran llei imprescindible i 
necessària però de la mateixa manera que creu que el text de la llei és adequat, 
l'execució és lenta, ja que s'havia de començar a aplicar l'1 de gener de 2007, però no ha 
estat possible. Assegura que el PP no ha bloquejat l'aplicació d'aquesta llei, i explica que 
tan sols fa dos dies varen ser convocats per crear el Consell Territorial. Diu que hi ha 
representants de les desset comunitats autònomes i dotze càrrecs designats pel Ministeri, 
la qual cosa no és ni equitatiu, ni representatiu a nivell territorial. 
 
Recorda que el PP va votar a favor d'aquesta Llei de dependència, per tal d'obtenir el 
màxim consens i també amb la voluntat de permetre una gestió equitativa i no ha estat 
així. Li demana al Sr. Aguiló que aprofundeixi més amb aquesta qüestió. 
Reitera les aportacions de la comunitat autònoma i de l'ISSEM i reconeix que amb 
aquest 20% el que fan és decidir quan pagar. Afirma que la gestió de l'Institut ha 
millorat, quan va arribar el pressupost era de 74 milions d'euros i que avui és de 97 
milions d'euros. Afirma que aquesta és la realitat del finançament de l'ISSEM i que és 
una aportació fiable, clara, decidida i objectiva. 
 
La Sra. TUGORES comenta que li hauria agradat que el Sr. Serra hagués contestat a la 
pregunta clara sobre l'ús del milió euros que ara modifica, ja que són partides vinculades 
i no correspon a aquest ple la seva aprovació. Recorda que el mes de novembre es va 
aprovar el pressupost, per tant el Sr. Serra ja hauria de saber quines eren les prioritats i a 
que havia de destinar els recursos. Ara, a principis de febrer, ens dur una modificació 
que redueix un element essencial i bàsic que és el PPB. 
 
Creu que ha entès que ja ho reposaran més endavant amb el romanent de tresoreria, però 
creu que no ha quedat prou clar. Considera que si la gestió de quantificar els usuaris de 
l'esport base ho fa de la mateixa manera que la previsió del pressupost, no sap si és de 
fiar. 
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Per altra banda, comenta que el Sr. Serra coneix aquest aspecte sobre la gestió de 
l'esport base, però ella també el coneix i que la feina d'esport base que fan les entitats 
d'elit és molt diferent de la que convé fer perquè els nins tenguin l'hàbit de l'esport com 
a element de salut.  
Creu que es pot col·laborar amb els equips d'elit, però que és millor fer-ho en darrera 
opció. 
Afirma que hi ha joves que no poden fer esport perquè no ho tenen al seu abast, i que fa 
falta la col·laboració de les administracions. Comenta que la majoria d'administracions 
col·laboren amb equips de competició i això no afavoreix la pràctica d'esport d'algunes 
famílies.  
 
El Sr. AGUILÓ reitera que no entén perquè les inversions baixen de set a quatre milions 
i el PP hi està d'acord. Diu al Sr. Serra que ell no fa una intervenció tècnica sinó 
política, ja que el seu Grup està preocupat per la dotació i per les transferències 
econòmiques que aquesta institució realitza cap als ajuntaments de Mallorca. Afirma 
que el president de l'ISSEM no els ha contestat, que tal sols ha entès que el pressuposts 
inicial es modificarà i que tenen un 20% de marge i que juguen amb les seves 
necessitats comptables. 
També afirma que el tant per cent d'execució no és d'un 99 sinó d'un 113%, ja que 
gasten un 13% més del que està pressupostat i per tant la realitat social és que les 
despeses s'han de resoldre amb mecanismes comptables excepcionals, que l'Institut  
utilitza de manera ordinària. 
 
Comenta que està satisfet per la crítica a UM per la tasca duta a terme en matèria de 
serveis socials a l'anterior legislatura, però recorda que en aquell moment hi va haver un 
procés de transferències, amb un canvi de dotació econòmica. 
 
Per altra banda, creu que el fons econòmic s'ha obtingut de la Conselleria de Presidència 
del Govern balear però, així i tot, les aportacions s'han reduït de set milions a quatre 
milions d'euros, i per tant no entén les declaracions del president Matas sobre les 
millores als ajuntaments en matèria de serveis socials. Reitera la seva pregunta sobre la 
quantitat assignada, si són set milions o quatre milions. 
 
La referència a la Llei de dependència creu que no deixa de ser una excusa, diu que el 
Sr. Serra tan sols parla de l'aportació voluntària del 20%. 
 
En definitiva, considera que l'Institut ha de reconsiderar la política en aquesta matèria i 
que l'opció raonable seria retirar aquest punt de l'ordre del dia. En cas que no es retiri, 
anuncia que el seu Grup votarà en contra. 
 
El Sr. SERRA contesta a la Sra. Tugores que entén que no estigui d'acord amb la gestió 
que du a terme, ja que està a l'oposició i que hauria de parlar objectivament com a 
consellera i no des de un punt de vista personal i a més no ser tan reduccionista. 
 
Comenta que tan sols cal mirar la feina feta, que hi ha uns comitès comarcals que han 
triplicat el nombre d'activitats. Destaca el programa Clubtitud que parla dels valors a 
nivell esportiu. Explica que aquest club potencia els valors de l'esport i que a més s'ha 
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incorporat dins el reglament la nova targeta blava, que el que fa es reconèixer les 
actituds positives dels nins, dels pares i dels entrenadors.  
 
Creu que la Sra. Tugores no fa cap proposta, tan sols es limita a criticar. 
 
Pel que fa al PPB, diu que no sap d'on surten el set milions d'euros.  
 
Per altra banda recorda que pel que fa a l'aprovació de l'aportació del Ministeri, que el 
passat pressupost ni tan sols va pujar l'IPC.  Puntualitza que no ha criticat a UM. 
Demana al Sr. Aguiló que revisi les dades de 2005 i 2006 per veure l'increment del 
20%. Reitera que era una complementació històrica mai vista al Consell de Mallorca. 
 
Repeteix els arguments sobre la Llei de dependència i la seva aplicació. Torna a parlar 
dels membres del Consell Territorial. Fins i tot, retreu al Govern central que vulgui 
recuperar les competències en matèria de residències, i que obviïn el sistema territorial 
dels consells insulars. 
 
S'aprova la proposta per desset a favor (PP i UM), cinc en contra (PSM-EN i EU-Els 
Verds) i vuit abstencions (PSOE). 
  
 
DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES  
 
PUNT 10.- PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ AMB LA DESAFECTACIÓ I 
QUALIFICACIÓ COM A PARCEL·LA SOBRANT DELS TERRENYS DE LA 
PARCEL·LA 74 DEL POLÍGON 2 DEL TERME MUNICIPAL DE SON 
SERVERA AFECTATS PEL CANVI DE TRAÇAT DE LA CARRETERA MA-
4027. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament d'Obres 
Públiques: 
Antecedents  

El conseller executiu d’Obres Públiques sotmet a la consideració de la Comissió Insular Informativa 
General i de Comptes, perquè en faci el dictamen previ a l’elevació al Ple del Consell de Mallorca, la 
següent proposta d’acord: 

Proposta  

A la vista de l’expedient de desafectació tramitat a instància dels particulars interessats, i també de 
l’informe amb data de 16 de gener de 2007 del cap de secció de l’Assessoria Jurídica del Departament 
d’Obres Públiques, i atesa la proposta del conseller executiu d’Obres Públiques, en ús de les atribucions 
recollides en l’article 8.1. q) de la Llei 8/2000, de consells insulars, el Ple del Consell de Mallorca acorda: 

1r- Aprovar, en aplicació de l’article 129 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears, l’alteració de la qualificació jurídica, mitjançant la desafectació i la incorporació 
al patrimoni del Consell de Mallorca, dels terrenys de la parcel·la 74 del polígon 2 del terme municipal de 
Son Servera que restaren fora de l’àmbit del nou traçat de la carretera amb motiu de l’execució de les 
obres del Projecte de Millora i Condicionament de la PMV 402-3 (de Portocristo a Son Servera, PK 7,55 
al PK 9,2) i de la PMV 402-7 (a Cala Bona, del PK 0 al PK 1,3), i que es concreten en una porció de 182 
m2 que limita al nord amb el torrent, al sud amb la carretera Ma-4027, a l’est part amb el torrent i part 
amb la carretera Ma-4027, i a l’oest amb la finca d’Antònia Servera Brunet.   
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2n- Qualificar els terrenys esmentats com a parcel·la sobrant, d’acord amb l’article 137.1 de la mateixa 
norma. 

3r- Instar al Departament d’Economia i Hisenda del Consell de Mallorca que inscrigui els terrenys abans 
esmentats, amb la condició de béns patrimonials, tant en l’inventari de béns immobles d’aquesta 
corporació com en el Registre de la Propietat. 

4t- De conformitat amb els articles 129.3 i 137.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears, i també d’acord amb l’article 59.6. a) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a 
l’efecte de garantir l'exercici per part dels possibles propietaris confrontants del dret reconegut en l'article 
137.1 esmentat, sotmetre l’expedient a informació pública perquè pugui ser examinat per presentar les 
al·legacions que s’estimin convenients en el termini d’un mes, comptador des de la data de publicació del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si durant aquest termini no es presenta cap 
reclamació ni suggeriment, aquest acord esdevindrà definitiu. 
 
 S'aprova la proposta per vint-i-cinc vots a favor (PP, PSOE i UM)  zero en contra  i 
cinc abstencions (PSM-EN i EU-Els Verds). 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI  
 

PUNT 11. ACOMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS DEL PERI DE LA 
SOLEDAT - POLÍGON DE LLEVANT, DEL PGO DE PALMA 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Territori: 
Antecedents  

En compliment de l'acord adoptat per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric en sessió de 22 de desembre de 2006, s'eleva al Ple la següent proposta d' 

ACORD 

Atesa la documentació i l'expedient tramitat per l'Ajuntament de Palma amb relació a l’acompliment de 
les prescripcions establertes en l'acord del Ple del Consell de Mallorca, adoptat en sessió de 7 de 
novembre de 2005, d'aprovació definitiva amb prescripcions del Pla Especial de Reforma Interior del 
sector «la Soledat» i «polígon de Llevant» del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi de Palma, de 
conformitat amb el dictamen de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i la proposta 
de la Comissió Insular, el Ple del Consell de Mallorca acorda: 

1. Donar per acomplertes les prescripcions 1, 2, 3, 5, 6 i 7 de l'acord del plenari de data 7 de novembre de 
2005.  

2. Mantenir la prescripció 4a, assenyalada en el dit acord.  

3. Assenyalar que s'han aportat també a l’acompliment de prescripcions uns nous plànols (J-20, J-21 i H-
20) en substitució dels ja aprovats amb el document del Pla Especial de Reforma Interior aprovat pel Ple 
del Consell de Mallorca el dia 7 de novembre de 2005. Aquests plànols duen el segell d'aprovació del Ple 
de l'Ajuntament en sessió ordinària tinguda dia 23 de desembre de 2004 i d’entrada a l'Àrea de 
Planejament el 21 de març de 2006. Revisats aquests plànols amb els aprovats anteriorment, es constata 
que s'han incorporat certes modificacions o canvis que no es justifiquen ni s'indiquen en la memòria i que, 
en cap cas, es refereixen a cap prescripció imposada en l'esmentat acord plenari del Consell de Mallorca 
de 7 de novembre de 2005, per la qual cosa no es poden considerar objecte del present expedient 
d’acompliment de prescripcions i, en definitiva, no són objecte d'aprovació. 

 
La Sra. TUGORES (EU-Els Verds) intervé per justificar el seu vot d'abstenció. Explica 
que el seu Grup considerava positiva la primera proposta que se'n va fer, perquè era una 
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millora per a tota la zona del polígon de Llevant i de la Soledat, però actualment creu 
que les modificacions que ha fet l'Ajuntament de Palma d'aquesta planificació l'han 
empitjorada. Expressa la seva preocupació pel fet que ara els tècnics del Consell de 
Mallorca han detectat que s'han incorporat certes modificacions o canvis que no es 
justifiquen ni s'indiquen a la memòria i que, en cap cas, es refereixen a cap prescripció 
imposada a l'acord del Ple del 7 de novembre de 2005. Sembla, per tant, que 
l'Ajuntament de Palma ha modificat aquest PERI però no és degut a cap prescripció 
imposada per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric (CIOTUP) del  Consell de Mallorca i que no ha passat cap tipus de revisió. 
Reitera la preocupació pel fet que es modifiqui allò que el Consell de Mallorca ha 
aprovat i demana un aclariment en aquest sentit.  
 
La presidenta diu que, si no hi ha més grups que vulguin intervenir, es passa a fer la 
votació.  
 
La Sra. Tugores intervé per recordar que ha demanat un aclariment al conseller executiu 
de Territori, Sr. Vicens. 
 
El Sr. VICENS (conseller executiu de Territori) explica que es tracta d'una qüestió 
purament tècnica. Diu que existien unes prescripcions i ara els tècnics han indicat que 
s'havien esmenat. Li diu que entén que ella vulgui arribar al fons de la qüestió, però 
assegura que en aquest cas el que s'ha de fer és verificar  si s'ha complert la legalitat i si 
s'han complimentat les prescripcions; explica que no ha intervingut per aquest motiu, 
atès que els tècnics així ho han confirmat. 
 
La Sra. Tugores respon al Sr. Vicens que, efectivament, els tècnics diuen que unes estan 
complimentades, però que una altra no hi està i, a més, diuen que als plànols que han 
revisat hi ha modificacions fetes per l'ajuntament de les quals ells no en tenien 
constància i que no corresponen a cap prescripció feta pel Consell de Mallorca. És a dir, 
els plànols que ara ha tramès l'ajuntament no es corresponen amb allò que inicialment 
havia aprovat la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric del Consell de Mallorca. Diu que és aquest l'aclariment concret que li demana, 
per bé que entén que si en aquest moment no li pot donar, referma el seu convenciment i 
reitera tot el que ha expressat.   
 
S'aprova la proposta per vint-i-sis vots a favor (PP, PSOE i UM), zero en contra i cinc 
abstencions (PSM-EN i EU-Els Verds). 

 

PUNT 12. CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL RELATIVA A LA 
PROFUNDITAT EDIFICABLE DE L'ILLA DEL C/ DE TOMÁS DE 
VILLANUEVA CORTÉS (PLÀNOL J-16), A SON OLIVA, DEL PGO DE 
PALMA 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Territori: 

Antecedents  
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En compliment de l'acord adoptat per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric en sessió de 22 de desembre de 2006, s'eleva al Ple la següent proposta d' 

ACORD 

Atès l'expedient promogut per l'Ajuntament de Palma amb relació a la correcció de l'error material 
detectat al plànol J-16 de la sèrie D.01 relativa a la profunditat edificable de l’illa del carrer de Tomàs de 
Villanueva Cortés, de Son Oliva, del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi de Palma, de 
conformitat amb el dictamen de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i la proposta 
de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, d’acord amb el que 
disposa l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de 
procediment administratiu comú, s'acorda acceptar la correcció proposada de l'error material produït i, en 
conseqüència, procedir a rectificar-lo, tot entenent que amb relació al plànol J-16 de la sèrie D.01, pel que 
fa a la representació gràfica de profunditats edificables, serà de 9 metres a tota l’illa i l'alineació restarà 
amb els mateixos criteris que a la resta de Son Oliva, i es procedirà publicar-ho en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears. 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 13. CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL RELATIVA A LA 
UBICACIÓ DE L'ELEMENT CATALOGAT B/23-01, AL C/ DE COMPANY 
NÚM. 7, DEL PGO DE PALMA 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Territori: 

Antecedents  

En compliment de l'acord adoptat per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric en sessió de 22 de desembre de 2006, s'eleva al Ple la següent proposta d' 

ACORD 

Atès l'expedient promogut per l'Ajuntament de Palma amb relació a la correcció de l'error material 
detectat al plànol G-18 de la sèrie D.01 relativa a la ubicació de l'element catalogat B/23-01, al carrer de 
Company número 7, del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi de Palma, consistent en l'errada en 
la ubicació de l'element catalogat en el número 8 en lloc del número 7 de l'esmentat carrer, de conformitat 
amb el dictamen de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i la proposta de la 
Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, d’acord amb el que disposa 
l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, s'acorda acceptar la correcció proposada de l'error material produït i, en 
conseqüència, procedir a rectificar-lo, tot entenent que, amb relació al plànol G-18 de la sèrie D.01, 
s'elimina el grafiat de l'element catalogat i el codi identificador B/23-01 de la parcel·la corresponent al 
número 8 del carrer de Company i aquesta passa a tenir la qualificació corresponent a la zona B3x i 17 
metres de profunditat edificable. Així mateix, queda incorporat el grafiat de l'element catalogat B/23-01 a 
la parcel·la corresponent al número 7 del carrer Company; es procedirà a publicar-ho en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears. 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT DE PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL  
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PUNT 14. PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ D'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÒGICA, A FAVOR 
DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DEL MOLÍ PAPERER �26/52, 26/54, 26/56� 
DE MANACOR 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Patrimoni i Identitat Cultural: 
Antecedents  

A la vista que, mitjançant acord de data 23 de gener  de  2003, la Comissió d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l'expedient de declaració de bé 
d'interès cultural, amb la categoria de zona arqueològica, a favor del jaciment del Molí Paperer �26/52, 
26/54, 26/56�. 

A la vista que, mitjançant acord de 17 de novembre de 2006, la Comissió d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-
lo al Ple del Consell de Mallorca per a declarar-lo BIC. 

Atès l'informe jurídic, de data 3 de juliol de 2006, de la TAG de la Secció Juridicoadministrativa del 
Servei de Patrimoni Històric. 

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

I.        Declarar com a bé d'interès cultural, amb la categoria de zona arqueològica, la delimitació del 
jaciment arqueològic del Molí Paperer —26/52, 26/54, 26/56— de Manacor, la descripció i la delimitació 
del qual figuren als informes tècnics emesos pel cap de la Secció d'Arqueologia i Etnologia de 10 de 
gener de 2003 i de 30 de juny de 2006, que s'adjunten i formen part integrant del present acord. 

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

III.       Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Manacor i al Govern de les Illes 
Balears. 
 
IV.       Publicar aquest acord de declaració en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial 
de l’Estat, anotar-ho al Registre Insular de Béns d'Interès Cultural i comunicar-ho al Registre de Béns 
d'Interès Cultural de les Illes Balears perquè se’n faci la inscripció, i a la vegada es comuniquin al 
Registre General de Béns d'Interès Cultural de l'Estat les inscripcions i les anotacions que es realitzin. 
 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) intervé per anunciar que el seu Grup votarà a favor 
d'aquesta precisió de la declaració genèrica que tenen els jaciments arqueològics com a 
béns d'interès cultural (BIC) i que donaran suport a aquesta descripció més acurada 
d'aquest jaciment. Lamenta, però, que no s'arribi a prendre la iniciativa d'establir el 
règim de visites dels BIC. Reitera, en aquest sentit, el que ja ha expressat en altres 
ocasions i recorda que precisament quan es tracta d'una ubicació en sòl rústic el 
procediment és especialment senzill i es tenen més possibilitats que en d'altres indrets. 
 
Considera que s'hauria de crear una pràctica per garantir la vigència de la Llei de 
patrimoni, que garanteix la visita a tots els béns d'interès cultural, però que actualment, 
per la seva dificultat o la seva complexitat no acaba d'estar garantit aquest dret, per no 
haver-se establert aquest règim de visites.  
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Reitera que ho lamenta i demana al conseller que faci un esforç per establir un acord 
amb la propietat, de mutu acord, per tal de superar aquesta mancança.  
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 15. PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANT DEL CONSELL DE 
MALLORCA A LA JUNTA RECTORA DEL CONSORCI DE LA CIUTAT 
ROMANA DE POL·LÈNTIA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Patrimoni i Identitat Cultural: 
Atès el conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alcúdia, el Consell de Mallorca, el Govern 
Balear i el Ministeri de Cultura per a la constitució del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia, que té 
com a objecte establir la cooperació econòmica, tècnica i administrativa necessària per a la conservació, 
restauració, acreixement i difusió de les restes arqueològiques de l'antiga ciutat romana de Pol·lèntia del 
terme municipal d'Alcúdia. 

Atès que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 12 de gener de 2004, adoptà nomenar, entre 
d'altres, el Sr. Bartomeu Vicens i Mir, conseller executiu del Departament de Territori, com a vocal 
representant del Consell de Mallorca a la Junta Rectora del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia. 

Vist que el Decret d'organització, de 17 de maig de 2004, es va veure modificat pel Decret de 27 de juny 
de 2006 (BOIB núm. 91, de 29-06-2006), pel qual la Direcció Insular de Patrimoni Històric passà de 
formar part del Departament del Territori a ser una de les direccions insulars del Departament de 
Patrimoni i Identitat Cultural, i que el Decret de 29 de juny de 2006 (BOIB núm. 95, de 6-07-2006) va 
nomenar conseller executiu de l'esmentat Departament de Patrimoni i Identitat Cultural el Sr. Joan Cerdà 
Rull. 

En virtut del que disposen els art. 31 e) i 32 c) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, de 10 de 
març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-2004), s'eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta 
d' 
ACORD 
 
Primer. Cessar en les funcions com a vocal representant del Consell de Mallorca a la Junta Rectora del 
Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia el Sr. Bartomeu Vicens i Mir, conseller executiu del 
Departament de Territori. 

Segon. Nomenar com a nou vocal de la Junta Rectora del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia el 
Sr. Joan Cerdà Rull, conseller executiu del Departament de Patrimoni i Identitat Cultural. 

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

PUNT 16.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT, A FAVOR DE 
L'ESGLÉSIA I CONVENT DE SANTA TERESA DE JESÚS, PALMA 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del 
Departament de Patrimoni i Identitat Cultural:  
A la vista que, mitjançant l'acord de data 7 d'abril de 2006, la Comissió d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l'expedient de declaració de Bé 
d'Interès Cultural, amb la categoria de Monument, a favor de l'Església i Convent de Santa Teresa de 
Jesús, Palma. 
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A la vista que, mitjançant acord de data 17 de novembre de 2006, la Comissió d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-
lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l'informe jurídic de data 21 de novembre de la Cap de Secció Jurídicoadministrativa del Servei de 
Patrimoni Històric. 

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

I.                    Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de monument l'església i el convent de 
Santa Teresa de Jesús, la descripció i la delimitació del qual figuren a l'informe tècnic de data 28 de febrer 
de 2006, que s'adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

III.               Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Palma i al Govern de les Illes 
Balears. 

IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el Boletín Oficial del 
Estado i anotar-ho al Registre Insular de Béns d'Interès Cultural i comunicar-ho al Registre de Béns 
d'Interès Cultural de les Illes Balears per tal que es procedeixi a la seva inscripció, i a la vegada 
comuniqui al Registre General de Béns d'Interès Cultural de l'Estat les inscripcions i anotacions que es 
realitzin. 

 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) intervé per donar suport a la proposta i, alhora, per agrair la 
comanda que li ha fet la presidència de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric, per tal d'intentar establir el règim de visites d'aquest 
BIC, per la qual cosa retira la petició que habitualment fa en aquests casos.  
 
Diu que considera que és molt positiva aquesta iniciativa i que s'ha d'aconseguir que 
almenys una vegada a l'any es pugui accedir al claustre i a algunes dependències de 
l'edifici.  
 
Assegura que procurarà fer un bon ús d'aquesta comanda que s'ha fet al seu Grup i en 
mantindrà informada l'esmentada comissió.  
 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), zero 
en contra i catorze abstencions (PP). 
 

PUN 17.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ CATALOGAT A 
FAVOR DEL CONJUNT D'EDIFICIS DE L'ESTACIÓ DEL FERROCARRIL 
DE PALMA-INCA, TERME MUNICIPAL DE PALMA 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del 
Departament de Patrimoni i Identitat Cultural:  
A la vista que, mitjançant l'acord de data de 19 de maig de 2006 la Comissió Insular d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric va acordar la incoació de l'expedient de declaració de Bé 
Catalogat a favor del conjunt d'edificis de l'estació del ferrocarril de Palma-Inca. 
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A la vista que, mitjançant acord de data 17 de novembre de 2006, la Comissió d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-
lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l'informe jurídic de data 21 de novembre de la Cap de Secció Jurídicoadministrativa del Servei de 
Patrimoni Històric. 

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

I.               Declarar com a Bé Catalogat a favor del conjunt d'edificis de l'estació del ferrocarril de Palma-
Inca en el terme municipal de Palma, la descripció i la delimitació del qual figuren a l'informe tècnic de 
data 26 d'abril de 2006 que s'adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

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

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

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

 

INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA  

 

PUNT 18. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN QUE HA 
D'ORDENAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI RELATIU AL PROGRAMA 
D'ATENCIÓ A PERSONES DROGODEPENDENTS EN FASE DE 
DESHABITUACIÓ I REINSERCIÓ EN CENTRES RESIDENCIALS 

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

D'acord amb l'article 1 de la Llei 9/1987, d'11 de febrer, d'acció social de la CAIB, és responsabilitat dels 
poders públics aconseguir el major benestar social possible en el territori de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears, mitjançant un sistema d'acció social integrat per serveis socials i mesures d'assistència 
social, que tendeixi a afavorir el desenvolupament ple de la persona dins la societat i a superar i prevenir-
ne les causes determinats de la marginació, tot promovent-ne la integració social plena. 

Les prestacions del sistema d'acció social de la comunitat autònoma consisteixen en actuacions orientades 
a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, atenció i ajuda per a aquelles persones que, a causa 
de les dificultats de desenvolupament en la societat, com ara la marginació social o la necessitat extrema, 
les necessiten, sempre que reuneixin els requisits que s'estableixen reglamentàriament respecte d’això. 

Aquestes prestacions poden ser tècniques o econòmiques. Les prestacions tècniques es poden realitzar 
mitjançant: 

-          Serveis socials generals, els qual han de promoure el desenvolupament del benestar social dels 
ciutadans, informant-los i orientant-los sobres els drets i deures que el possibiliten, i fomentant 
l'associacionisme i el voluntariat social. Dins aquests serveis socials generals hi ha, entre d'altres, els 
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serveis d’informació, la comesa dels quals és prestar als ciutadans la informació, l’orientació i 
l’assessorament amb relació als drets i recursos socials existents per resoldre les necessitats que se'ls 
plantegin en matèria de prestacions tècniques i econòmiques del sistema d'acció social. 

-          Serveis específics, entre els quals figuren els d'assistència a col·lectius diferents, com la família, la 
infància, la joventut, els discapacitats, la dona i la tercera edat, encaminats a proporcionar suport, 
prestacions tècniques i reinserció social a persones marginades que es troben en situacions com ara 
toxicomanies, exreclusió, manca de llar, necessitat extrema o emergència. 

D'aquests drets, en són titulars els ciutadans de les Illes Balears i els transeünts a la comunitat autònoma. 

Els estrangers, els asilats, els refugiats i els apàtrides, d'acord amb allò que disposen els convenis 
internacionals �i, si aquests hi manquen, amb el principi de reciprocitat� en poden ser beneficiaris. 

D'acord amb l'article 15 de la Llei 9/1987, és competència del Consell, entre d'altres, la creació, 
l’organització i la gestió d'aquells centres o serveis que, per la naturalesa i característiques, són de caràcter 
supramunicipal. 

La Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis 
socials i seguretat social (BOIB núm. 135, de 10/11/2001) ha atribuït al Consell de Mallorca la funció 
executiva i la gestió en matèria de serveis socials, d'acord amb el que preveu l'article 39 de l'Estatut 
d'autonomia de les Illes Balears, i en els termes establerts a l'esmentada llei. 

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

D'acord amb la disposició addicional segona dels seus estatuts (BOIB núm. 133, de 23-09-2003), l'Institut 
es subrogà a partir del dia 1 de gener de 2004 en tots els drets i obligacions del Consell relatius als serveis 
i competències atribuïts a l'esmentat Institut. 

Un d'aquests serveis és el Programa d'Atenció a Persones Drogodependents en Fase de Deshabituació i 
Reinserció en Centres Residencials. Aquest programa és un servei adreçat a persones que es troben en 
condicions de realitzar programes d’exigència mitjana i alta. El procés que segueixen els usuaris es 
divideix en dues fases: en primer lloc, el tractament en règim de comunitat terapèutica i, finalment, la 
reinserció social. 

El treball terapèutic i educatiu està basat en un model biopsicosocial que té incidència en el creixement 
personal, en les àrees comportamental, cognitiva, emotiva i social. 

El programa de deshabituació residencial de la dependència a les drogues (heroïna, cocaïna i/o altres 
substàncies tòxiques) en règim residencial en comunitat terapèutica especialitzada és per a aquells usuaris 
que es troben en condicions de realitzar programes d’exigència mitjana i alta. 

El programa de reinserció s’adreça a persones drogodependents com a continuïtat a la fase de 
deshabituació, amb la finalitat de crear una metodologia i un sistema de treball adaptats a la realitat de 
l'usuari, per poder donar una resposta completa a les persones que tenen greus problemes de 
drogodependència i conformar-ne la rehabilitació. Els objectius són aconseguir que les persones 
drogodependents desenvolupin un procés d'autoconeixement, un canvi en l'estil de vida en els àmbits 
comportamental, afectiu, cognitiu i social, que afavoreixi l'abstinència del consum de drogues. Establir 
unes relacions familiars i socials estables i satisfactòries, i aconseguir la rehabilitació i la reinserció dins el 
món social i laboral. 

Els responsables de l'Institut han considerat necessari contractar aquest servei, atès que no disposa de 
mitjans propis per dur-lo a terme. D'acord amb el que preveu l'art. 158 del TRLCAP, abans de fer-ho és 
necessari elaborar un reglament de règim intern del servei en què es reguli l'abast de les prestacions a 
favor dels administrats i es declari expressament que l'activitat queda assumida per l'Administració com a 
pròpia. 

Per tot això, es proposa al Ple del Consell de Mallorca, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa, 
que adopti el següent  
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ACORD 
 
Primer. Aprovar inicialment el reglament de règim intern que ordena la prestació del servei relatiu al 
programa d'atenció a persones drogodependents en fase de deshabituació i reinserció en centres 
residencials, el qual queda redactat en els termes següents: 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN QUE HA D'ORDENAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
RELATIU AL PROGRAMA D'ATENCIÓ A PERSONES DROGODEPENDENTS EN FASE DE 
DESHABITUACIÓ I REINSERCIÓ EN CENTRES RESIDENCIALS 

Antecedents 

D'acord amb l'article 1 de la Llei 9/1987, d'11 de febrer, d'acció social de la CAIB és responsabilitat dels 
poders públics aconseguir el major benestar social possible en el territori de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears, mitjançant un sistema d'acció social integrat per serveis socials i mesures d'assistència 
social, que tendeixi a afavorir el desenvolupament ple de la persona dins la societat i a superar i prevenir-
ne les causes determinats de la marginació, alhora que se’n promou la integració social plena. 
Les prestacions del sistema d'acció social de la comunitat autònoma consisteixen en actuacions orientades 
a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, atenció i ajuda a aquelles persones que les necessitin 
a causa de les dificultats de desenvolupament en la societat, com la marginació social o la necessitat 
extrema, sempre que reuneixin els requisits establerts reglamentàriament. 

Aquestes prestacions poden ser tècniques o econòmiques. Les prestacions tècniques es poden realitzar 
mitjançant: 

-          Serveis socials generals, que han de promoure el desenvolupament del benestar social dels 
ciutadans, informar-los i orientar-los sobres els drets i deures que el possibiliten, i fomentar 
l'associacionisme i el voluntariat social. Dins aquests serveis socials generals hi ha, entre d'altres, els 
serveis d’informació, la comesa dels quals és prestar als ciutadans la informació, l’orientació i 
l’assessorament en relació amb els drets i els recursos socials existents per resoldre les necessitats que 
se'ls plantegin en matèria de prestacions tècniques i econòmiques del sistema d'acció social. 

-          Serveis específics, entre els quals figuren els d'assistència a col·lectius diferents com família, 
infància, joventut, discapacitats, dona i tercera edat, encaminats a proporcionar suport, prestacions 
tècniques i reinserció social a persones marginades que es troben en situacions de toxicomanies, exclusió, 
manca d’habitatge, situació de necessitat extrema o emergència. 

D'aquests drets, en són titulars els ciutadans de les Illes Balears i els transeünts a la comunitat autònoma. 

Els estrangers, asilats, refugiats i apàtrides, d'acord amb allò que disposen els convenis internacionals �i, 
si no n’hi ha, amb el principi de reciprocitat� en poden ser beneficiaris. 

D'acord amb l'article 15 de la Llei 9/1987 és competència del Consell de Mallorca, entre d'altres, la 
creació, l’organització i la gestió d'aquells centres o serveis que, per la naturalesa i característiques, siguin 
de caràcter supramunicipal. Aquesta competència l'exerceix l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca, organisme autònom creat i dependent del Consell, l'objecte fonamental del qual és, d'acord amb 
els Estatuts que el regeixen, exercir, de forma directa i descentralitzada, les competències atribuïdes per 
qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i esports. 

Un d'aquests serveis és el Programa d'Atenció a Persones Drogodependents en Fase de Deshabituació i 
Reinserció en Centres Residencials. 

Els responsables de l'Institut han considerat necessari contractar aquest servei atès que no es disposa de 
mitjans propis per dur-lo a terme. D'acord amb el que preveu l'art. 158 del TRLCAP, abans de fer-ho és 
necessari elaborar un reglament de règim intern del servei en què es reguli l'abast de les prestacions a 
favor dels administrats i es declari expressament que l'activitat l’assumeix l'Administració com a pròpia. 

1. DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI 

El Programa d'Atenció a Persones Drogodependents en Fase de Deshabituació i Reinserció en Centres 
Residencials és un servei adreçat a persones que es troben en condicions de realitzar programes 
d’exigència mitjana i alta. El procés que segueixen els usuaris es divideix en dues fases: el tractament en 
règim de comunitat terapèutica i la reinserció social. 
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El treball terapèutic i educatiu està basat en un model biopsicosocial que té incidència en el creixement 
personal, en les àrees comportamental, cognitiva, emotiva i social. 

Programa de deshabituació 

-          Programa de deshabituació residencial de la dependència a les drogues (heroïna, cocaïna i/o altres 
substàncies tòxiques) en règim residencial en comunitat terapèutica especialitzada (per a usuaris que es 
troben en condicions de realitzar programes d’exigència mitjana i alta) 

Programa de reinserció 

-          Programa de reinserció sociolaboral adreçat a persones addictes a les drogues com a continuïtat de 
la fase de deshabituació, amb la finalitat de crear una metodologia i un sistema de treball adaptat a la 
realitat de l'usuari, per poder donar una resposta completa a les persones amb greus problemes de 
drogodependència i conformar-ne la rehabilitació 

 Objectius generals  

-          Aconseguir, mitjançant un procés d'autoconeixement, un canvi en l'estil de vida en els àmbits 
comportamental, afectiu, cognitiu i social, que afavoreixi l'abstinència del consum de drogues 

-          Establir unes relacions familiars estables i satisfactòries 

-          Establir unes relacions socials positives i satisfactòries que ajudin a estructurar una xarxa social 
estable 

-          Aconseguir la rehabilitació i la reinserció dins el món social i laboral 

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ. BENEFICIARIS 

Persones amb una drogodependència en procés de rehabilitació, abstinents i integrats dins la xarxa de 
tractament de les drogodependències. Els usuaris d'aquest servei poden ser tant homes com dones i és 
preferible que hagin arribat a la majoria d'edat. 

No se n’exclouen persones drogodependents amb una problemàtica mental. 

Tenen prioritat els usuaris que venguin derivats del centre Sa Placeta (disposen de 6 de les 24 places). 
També es prioritzen els usuaris que no tenen suport familiar. 

Per accedir al centre és condició indispensable estar integrat en un programa de tractament ambulatori, ja 
sigui lliure de drogues o de manteniment amb metadona i/o altres programes de deshabituació 
farmacològica, i ser derivat per l'equip de tractament corresponent. 

Els centres autoritzats per derivar usuaris a la comunitat terapèutica són:  

1.      Centres comarcals d'atenció a les drogodependències del Consell de Mallorca 

2.      Centres d'atenció al toxicòman de la Conselleria de Sanitat del Govern Balear 

3. METODOLOGIA DEL SERVEI 

3.1. En el centre, hi han de conviure persones en tractament lliures de drogues i en tractament de 
manteniment amb metadona i altres tractaments farmacològics, que s'administrin diàriament la metadona 
i altres fàrmacs a la mateixa comunitat terapèutica, i sense fer diferència per aquest motiu en el tractament 
a seguir. 

3.2. El treball terapèutic ha d'estar basat en un model biopsicosocial, amb la qual cosa el tractament ha 
d'incidir en el creixement personal, especialment en les àrees comportamental, cognitiva i emotiva. Tot i 
això, sota els auspicis de l'autoajuda que permeti aquest procés. 

3.3. La fase de reinserció s'ha d’ajustar a les necessitats individuals dels usuaris. 

3.4. El treball terapèutic d'orientació i de seguiment del procés del usuaris, l’ha de realitzar l'equip de la 
comunitat terapèutica.  

4. SERVEIS BÀSICS QUE S'OFEREIXEN 

El programa inclou: 

- Servei integral d'acolliment temporal i manutenció: llar, alimentació, etc. 
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- Servei terapèutic i educatiu com a eix fonamental del procés de rehabilitació: integrar l'autoexploració i 
l'aprenentatge com a mètode de reforç en les àrees comportamental, cognitiva, emotiva i social, tenint 
com a base l'autoajuda i atenent-se als objectius esmentats més amunt 

- Servei d'atenció sanitària bàsica: custòdia i administració dels fàrmacs prescrits pels metges dels centres 
de salut o els metges adscrits al servei, i també promoció i cura de la pròpia salut 

- Servei d'assessoria i suport jurídic i social. Es realitzarà principalment a través del personal adscrit al 
servei i els altres recursos públics o privats existents 

- Servei de prescripció i administració de metadona. Si s'opta per externalitzar el servei, l'empresa 
adjudicatària ha d'estar acreditada com a centre prescriptor de metadona. 

- Servei de seguiment mèdic dels tractaments d'altres programes de deshabituació farmacològica i/o 
tractaments psicofarmacològics de suport 

- Servei de formació permanent. El centre podrà oferir un servei de formació permanent d'adults per 
obtenir el títol de graduat escolar. Igualment, podrà oferir cursos de formació laboral per facilitar el 
procés de reinserció dels usuaris. 

- Servei d'orientació laboral i d’ocupació individualitzat. El punt de partida és la realitat personal de cada 
un dels usuaris, i s’ha de treballar perquè puguin aconseguir i consolidar un lloc de feina. El servei ha de 
disposar de les ofertes de feina disponibles en el mercat de treball, dels cursos de reciclatge i formació i, 
en general, de tota la informació que els usuaris necessitin per trobar un lloc de feina d’acord amb les 
característiques personals.  

- Servei d'oci i temps lliure. Aquest servei tindrà com a objectiu donar alternatives per ocupar els temps 
lliure i d'oci (manualitats, ioga, fotografia, cinema, música, etc.) 

5. FUNCIONAMENT DEL SERVEI 

Requisits assistencials i d'accés 

A la comunitat terapèutica (CT): 

-          L'accés dels usuaris tindrà lloc en haver finalitzat la desintoxicació, ambulatòria i/o hospitalària, de 
manera satisfactòria o, si escau, en haver aconseguit l'estabilització de l'abstinència a la droga. 

-          L'equip de la CT s'entrevistarà amb l'usuari, a fi de verificar-ne la motivació i les expectatives 
envers el nou tractament. 

-          L'ingrés dels usuaris estarà pautat per l'equip de la CT en coordinació amb l'equip terapèutic 
derivant. 

-          L'usuari ha d'estar capacitat, tant físicament com psíquicament, per integrar-se en la dinàmica 
diària de la CT. En el cas contrari, podrà no aprovar-se’n l’ingrés o retardar-lo fins que la persona es trobi 
en condicions de poder seguir el procés exigit a la CT. 

-          Després de l'ingrés, la CT serà la responsable del seguiment mèdic, psicosocial i familiar de 
l'usuari.  

-          L'ingrés dels usuaris s’ha de fer a proposta des centres derivants. En el moment de sol·licitar 
l'ingrés, els centres derivants han de lliurar a l'equip de la CT un informe amb les dades personals, 
familiars, jurídiques i mèdiques de l'usuari. 

-          Els centres derivants han de ser informats del procés de l'usuari en les reunions periòdiques que es 
concretin i també puntualment sobre situacions rellevants. 

-          En el cas de produir-se l'alta voluntària de l'usuari o l’expulsió de la CT per algun motiu greu, 
aquesta haurà de ser raonada, motivada i justificada, i se n’ha d’informar tan aviat com sigui possible el 
director tècnic, designat per l'Institut per fer el seguiment del servei, i el centre de referència que 
correspongui. En qualsevol cas, sempre s’ha d’orientar l'usuari perquè s’adreci al seu centre de tractament 
de referència. 

-          La durada del temps d'estada i tractament, la determinaran el diagnòstic de l'usuari i l'adequació al 
programa establert o al pla individual d'intervenció. 
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-          L'equip de la CT ha d’atendre també persones amb patologia dual (trastorn per ús de substàncies i 
altres trastorns mentals). 

-          El canvi de fase de la CT al centre de reinserció social es produirà en haver finalitzat amb èxit el 
procés educatiu i terapèutic. Aquest canvi s’ha de fer a proposta de l'equip de la CT amb coordinació amb 
l'equip del programa de reinserció social, i informar-ne l'equip derivant. 

 Al programa de reinserció: 

-          Per accedir al programa és condició indispensable haver finalitzat el programa de tractament a la 
CT , i poden ser-ne destinataris aquelles persones que hagin arribat a una abstinència total o es trobin en 
programes de manteniment amb metadona i/o altres programes de deshabituació farmacològica i/o en 
tractament psicofarmacològic de suport. 

-          El centre derivant serà la CT. 

-          L'ingrés dels usuaris s’ha de fer a proposta de la CT. En el moment de sol·licitar l'ingrés, s’ha de 
lliurar a l'equip del centre de reinserció un informe amb les dades personals, familiars, jurídiques i 
mèdiques de l'usuari. 

-          L'ingrés dels usuaris, l’ha de pautar l'equip del centre de reinserció en coordinació amb l'equip 
terapèutic derivant de la CT. 

-          L'alta del servei es produirà en haver finalitzat amb èxit el procés de reinserció social. Aquesta alta 
s’ha de fer a proposta de l'equip del centre, i informar-ne adequadament l'equip de la CT i l’equip 
derivant. 

-  La baixa de l'usuari es pot produir per: alta terapèutica en els programes que ofereix el servei; 
ruptura del contracte terapèutic; alta voluntària o abandonament —a la fase de reinserció es podrà fer un 
retorn a la CT si es valora necessari (quan no s'hagin assolit correctament els objectius de la fase 
anterior)—; derivació de l'usuari a altres serveis de tractament terapèutics que s'adeqüin millor a les 
necessitats de l'usuari; defunció de l'usuari i, finalment, per motius d’horari 

La CT oferirà els seus serveis les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, amb un horari específic per a 
cada activitat o programa. 

El Programa de reinserció oferirà els seus serveis 7 hores diàries, excepte els caps de setmana, amb un 
horari específic per a cada activitat o programa. 

Els horaris s'establiran d'acord amb les necessitats de la població atesa, amb criteris de rendibilització dels 
recursos i de reforç del procés de rehabilitació. 

-  Cost del servei. El servei és gratuït per als usuaris. 

6. DRETS I DEURES DELS USUARIS  

Són els mateixos en les dues fases del programa (comunitat terapèutica i reinserció). 

Drets generals:  

Els drets i els deures dels usuaris són els mateixos que els de qualsevol ciutadà: dret a la informació, a 
accedir als recursos públics (sanitat, serveis socials, etc.), a tenir cobertes les necessitats bàsiques 
d'habitatge, higiene i alimentació, a la promoció i a la reinserció.  

Altres drets específics: 

-          Ser respectat per les pròpies conviccions 

-          Expressar les demandes als professionals del servei 

-          Ser respectat pels monitors i companys 

-          Emprar les dependències del servei 

-          Rebre atenció en els àmbits de la salut, l’assistència psicològica i de suport personal i social, 
d'acord amb els mitjans del servei 
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-          Manifestar l'opinió sobre l'horari, la convivència, les activitats o altres aspectes de funcionament 
del servei, a qualsevol membre de l'equip o responsables del servei, i també obtenir resposta o aclariments 
a les opinions, suggeriments o queixes 

-          Sol·licitar en qualsevol moment l'alta voluntària, sense que s’hi posi cap obstacle o dificultat 

-          Sol·licitar certificat d'estada, tractament, evolució i final de permanència 

-          Formular queixes o reclamacions en el llibre de reclamacions habilitat per a aquesta finalitat 

Deures 

Els deures dels usuaris, els determina el compromís que adquireixen a l'hora d'expressar la voluntat 
d'iniciar, reiniciar o continuar un procés de millora en la situació amb el suport dels professionals dels 
serveis i de realitzar una sèrie de passes inherents a la consecució d'aquest objectiu. 

Altres deures:  

-          Respectar els professionals i la resta d'usuaris 

-          Tenir cura de les instal·lacions del centre 

-          Mantenir la correcció i la cordialitat de tracte amb les persones que atenen el servei 

-          No tolerar d'actes de violència 

-          No posseir cap tipus d'arma 

-          No consumir ni traficar amb drogues dins el centre 

-          Respectar les normes i els horaris del centre 

-          No mantenir relacions sexuals al centre amb altres interns 

-          Participar en les activitats terapèutiques que es realitzen 

-          Recollir i ordenar la roba i responsabilitzar-se dels objectes personals 

-          Facilitar l'exercici de les tasques dels professionals i voluntaris que atenen el servei 

El incompliment de qualsevol d'aquestes normes pels usuaris del centre pot ser motiu d'expulsió. 
L'expulsió serà decisió de l'equip terapèutic del centre, que n’ha d’informar convenientment el director 
tècnic de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i el centre de tractament de referència. 

7. DRETS QUE ES RESERVA EL TITULAR DEL SERVEI 

Drets: 

-          Titularitat del servei del Programa d'Atenció a Persones Drogodependents en Fase de 
Deshabituació i Reinserció en Centres Residencials 

-          Direcció tècnica i inspecció del servei 

-          Control d'execució, establiment dels ritmes de planificació i avaluació dels serveis 

-          Establiment dels criteris de selecció dels usuaris 

-          Establiment dels espais de regulació 

-          Coordinació amb el conjunt de les institucions/entitats de la ciutat i de la resta de l'illa, i també 
amb el Govern de les Illes Balears 

Deures: 

-          Difusió del servei 

-          Prestació dels serveis de manera adequada 

En tot cas, es fa constar expressament que el servei que es prestarà l’assumeix com a propi l'Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca, depenent del Consell de Mallorca. 

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el 
tauler d'edictes de l'Institut i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè totes les persones que 
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estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions i els suggeriments que considerin 
pertinents, dins el termini de trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el BOIB. 

 
En el supòsit que no se'n presentin, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i es publicarà el text íntegre 
del reglament al Butlletí Oficial de les Illes Balears, que entrarà en vigor transcorreguts els quinze dies 
hàbils a què fan referència els article 70.2 i 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, modificada per la llei 
57/2003 i l'article 103, en relació al 113, de la Llei 20/2006, de 14 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears. 

No obstant això, el Ple resoldrà. 

 
La Sra. ROSSELLÓ (EU-Els Verds) intervé per explicar l'abstenció del seu Grup en la 
votació. Diu que, atès que es tracta de l'aprovació inicial, només analitzarà el Reglament 
de règim intern i, si és el cas, ja presentarà més endavant les al·legacions o propostes 
pertinents.  
 
Explica que, inicialment, observen que no consten com a usuaris les persones amb 
problemes d'alcoholisme i només es fa referència a la deshabituació en el cas de drogues 
com heroïna, cocaïna i altres substàncies tòxiques, però el seu Grup considera que 
també s'hauria d'incloure l'alcohol entre aquestes substàncies, com un fet ben demostrat; 
és evident el nombre important de persones amb problemes d'alcoholisme i per tant 
reitera la necessitat d'incloure aquesta necessitat.  
 
El Sr. SERRA (president de l'ISSEM) respòn a la Sra. Rosselló que, efectivament, 
podria compartir amb ella part del que ha explicat, però puntualitza que no cal oblidar 
que la qüestió de la drogodependència és una competència de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears i no de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca; per aquest 
motiu, les partides que s'inclouen fan referència a allò que està estrictament acordat amb 
la Conselleria de Salut i Consum, per mitjà d'un conveni. A més, explica que aquesta 
mateixa conselleria, que també és l'organisme competent en la qüestió de l'alcoholisme, 
ja ho té previst i hi treballa.  
 
Assegura que només es tracta d'una qüestió de competències i explica que l'únic que fa 
l'ISSEM és executar una feina que tradicionalment es feia des del Consell de Mallorca i 
que actualment es fa per mitjà d'un conveni amb l'esmentada conselleria. Diu que 
accedir a l'acord esmentat seria envair competències de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears, que minvaria els seus ingressos, el seu pressupost i no faria possible 
l'execució d'allò que sí correspon a l'ISSEM per a l'exercici de les seves competències.  
 
Atenent l'interès manifestat per la Sra. Rosselló, li posa un altre exemple, referit als 
alcohòlics sense sostre. Explica que pel que fa a la seva inclusió social, ja han inclòs als 
seus programes l'apartat d'alcohòlics, amb un programa específic que fa referència a 
aquestes persones. Li diu que, precisament sobre aquest col·lectiu sí que en tenen 
competències i, per tant, el que han fet és redistribuir els recursos d'inclusió social per 
fer possible aquesta atenció, tenint en compte que existeix aquest límit entre 
competències del Govern balear, del Consell de Mallorca i de l'ISSEM.  
 
Reitera, per tant, que l'aposta per la millora dels problemes d'alcoholèmia ja l'estan 
executat, però només en l'àmbit en què tenen competències i per a la resta ho fan en 
coordinació amb l'esmentada conselleria. Assegura que considera satisfactòria l'activitat 
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de l'ISSEM, tant pel que fa al tabaquisme i alcoholèmia com a la drogodependència i 
pensa que en el futur donarà molt bons fruits.  
 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PP i UM), zero en contra i catorze 
abstencions (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds). 

 
PUNT 19 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 
QUE ORDENA LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ A PERSONES 
QUE ROMANEN AL CARRER. UNITAT MÒBIL D'EMERGÈNCIA SOCIAL 
(UMES)  
 
Es dóna compte de la següent proposta del president de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca: 
Antecedents 

Atès que, en la sessió de dia 7 de novembre de 2006, el Ple del Consell de Mallorca va adoptar l'acord 
d'aprovar inicialment el Reglament de règim intern que ordena la prestació del Servei d'Atenció a 
Persones que romanen al Carrer. Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES). 

Atès que en el BOIB núm. 166, de 29 de novembre, es va publicar l'acord d'aprovació inicial i es va 
sotmetre l'expedient a informació pública perquè totes les persones interessades poguessin examinar-lo i 
presentar-hi les reclamacions i els suggeriments que considerassin oportuns, dins el termini de trenta dies 
a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el BOIB. 

Atès que, en data 2 de gener de 2007, va tenir entrada en el Registre General del Consell de Mallorca 
l'escrit del Sr. Bernat Aguiló Siquier, com a portaveu adjunt del grup de consellers del PSM-Entesa 
Nacionalista de Mallorca, mitjançant el qual presentava al·legacions a l'esmentat reglament. 

Atès l'informe de la coordinadora de l'Àrea de Serveis Socials de l'Institut de Serveis Socials i Esportius 
de Mallorca, de dia 19 de gener de 2007.  

Per tot això, es proposa al Ple del Consell de Mallorca que adopti la següent  

Proposta  

Primer. Estimar parcialment les al·legacions que ha presentat el grup de consellers del PSM-Entesa 
Nacionalista de Mallorca, d'acord amb la redacció següent: 

1a. Addició al final del segon paràgraf: DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI 

No s'accepta aquesta al·legació perquè no s'ajusta a la definició i els objectius del Servei d'UMES. 

2a.  Modificació de tot el redactat: ÀMBIT D'APLICACIÓ. BENEFICIARIS 

S'accepta, en part, aquesta al·legació.  

No s'accepten les al·legacions dels dos primers paràgrafs, ja que es considera que per al servei són 
prioritaris tots els usuaris. 

S'accepta la modificació de la segona part del tercer paràgraf «Tot i això, es preveurà l'atenció a la 
conurbació de Palma (Llucmajor, Calvià, Marratxí, etc.) i, en el cas de necessitat, es desplaçarà a 
qualsevol indret de Mallorca sempre que sigui possible.»  

3a. Addició, després de l'apartat numerat amb el 2: PRESTACIONS QUE OFEREIX I ABAST 

No s'accepta aquesta al·legació perquè hi ha el servei telefònic gratuït de l'112. 

4a. Addició desprès del primer paràgraf: FUNCIONAMENT DEL SERVEI 

S'accepta, en part, aquesta al·legació. 
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S'accepta l'addició després del primer paràgraf «[...] així com amb els altres recursos disponibles que 
puguin ser convenients per a la prestació del servei. Quan les situacions d'emergència ho facin 
aconsellable, es preveurà el reforç del servei per tal d'abordar situacions de risc especial.» 

5a.  Modificació del darrer paràgraf del mateix punt 

S'accepta aquesta al·legació. «Els horaris d'atenció es determinaran en funció de les necessitats de la 
població atesa i tindran caràcter flexible, incloent vespres i caps de setmana. En qualsevol cas, seran 
objecte d'avaluació i adaptació contínua en els espais de regulació entre l'adjudicatari i el titular del 
servei.» 

 Segon. Aprovar definitivament el reglament de règim intern que ordena la prestació del Servei d'Atenció 
a Persones que romanen al Carrer, Unitat Mòbil d'Emergència Social, el qual queda redactat en el 
següents termes: 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN QUE ORDENA LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D'ATENCIÓ  A PERSONES QUE ROMANEN AL CARRER, UNITAT MÒBIL 
D'EMERGÈNCIA SOCIAL (UMES)  

Antecedents 

D'acord amb l'article 1 de la Llei 9/1987, d'11 de febrer, d'acció social de la CAIB, és responsabilitat dels 
poders públics aconseguir el major benestar social possible en el territori de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears, mitjançant un sistema d'acció social integrat per serveis socials i mesures d'assistència 
social, que tendeixi a afavorir el desenvolupament ple de la persona dins la societat i a superar i prevenir-
ne les causes determinats de la marginació, alhora que se’n promou la integració social plena. 

Les prestacions del sistema d'acció social de la comunitat autònoma consisteixen en actuacions orientades 
a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, atenció i ajuda a aquelles persones que les necessitin, 
a causa de les dificultats de desenvolupament en la societat, com la marginació social o la necessitat 
extrema, sempre que reuneixin els requisits establerts reglamentàriament. 

Aquestes prestacions poden ser tècniques o econòmiques. Les prestacions tècniques es poden realitzar 
mitjançant: 

-          Serveis socials generals, que han de promoure el desenvolupament del benestar socials dels 
ciutadans, informar-los i orientar-los sobres els drets i deures que el possibiliten, i fomentar 
l'associacionisme i el voluntariat social. Dins aquests serveis socials generals hi ha, entre d'altres, els 
serveis d’informació, la comesa dels quals és prestar als ciutadans informació, orientació i assessorament 
en relació amb drets i recursos socials existents per resoldre les necessitats que se'ls plantegin en matèria 
de prestacions tècniques i econòmiques del sistema d'acció social. 

-          Serveis específics, entre els quals figuren els d'assistència a col·lectius diferents com família, 
infància, joventut, discapacitats, dona i tercera edat, encaminats a proporcionar suport, prestacions 
tècniques i reinserció social a persones marginades que es troben en situacions de toxicomanies, 
exreclusió, manca d’habitatge, situació de necessitat extrema o emergència. 

D'aquests drets, en són titulars els ciutadans de les Illes Balears i els transeünts a la comunitat autònoma. 

Els estrangers, asilats, refugiats i apàtrides, d'acord amb el que disposen els convenis internacionals, i, si 
no n’hi ha, amb el principi de reciprocitat, en poden ser beneficiaris. 

D'acord amb l'article 15 de la Llei 9/1987, és competència del Consell, entre d'altres, la creació, 
l’organització i la gestió d'aquells centres o serveis que per la naturalesa i característiques, siguin de 
caràcter supramunicipal. Aquesta competència, l'exerceix l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca, organisme autònom creat i dependent del Consell, l'objecte fonamental del qual és, d'acord amb 
els Estatuts que el regeixen, exercir, de forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes 
per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i esports. 

Un d'aquests serveis és el de la Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES), que dóna atenció a persones 
en situació d'exclusió social sense sostre que romanen al carrer o a infrahabitatges, en el seu mateix 
àmbit. 

Els responsables de l'Institut han considerat necessari contractar aquest servei, atès que no es disposa de 
mitjans propis per dur-lo a terme. D'acord amb el que preveu l'art. 158 TRLCAP, abans de fer-ho es 
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necessari elaborar un reglament de règim intern del servei en què es reguli l'abast de les prestacions a 
favor dels administrats i es declari expressament que l'activitat l’assumeix l'administració com a pròpia. 

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI 

El servei de la UMES (Unitat Mòbil d'Emergència Social) és un servei d'atenció per a persones en 
situació d'exclusió social sense sostre que romanen al carrer o a infrahabitatges, en el seu mateix àmbit, 
que s'emmarca dins la Xarxa d'Inserció Social. 

La Xarxa d'Inserció Social és la interrelació dels diferents serveis d'atenció a persones en situació 
d'exclusió social de l'Institut i, actualment, està integrada pels serveis de Casa de Família (acollida i 
residencial), Sa Placeta, Es Sostre, el Menjador Social, l'Equip de Valoració i Derivació de la Xarxa i la 
UMES. També hi ha un seguit de serveis que s'entrellacen amb la Xarxa però que s'emmarquen fora 
d’aquesta Xarxa, ja que són serveis d'allotjament i acullen persones sense sostre amb perfil propi. En 
concret són l'alberg de l'Ajuntament de Palma (perfil sociolaboral de ciutadans de la Unió Europea) i el 
Programa Turmeda (perfil d’immigrants extracomunitaris).  

Els objectius generals del servei són atendre les necessitats bàsiques i/o d'emergència de les persones 
sense sostre que romanen al carrer i es troben en situació o risc d'exclusió social, motivar-los perquè 
vulguin accedir als recursos de la xarxa d'inserció social i oferir-los el suport necessari amb l'objecte de 
facilitar la seva inserció dins la xarxa sociosanitària. 

ÀMBIT D'APLICACIÓ. BENEFICIARIS 

Els beneficiaris que poden gaudir del servei són les persones en situació o risc d'exclusió social que viuen 
a Mallorca i no tenen sostre. 

El servei te caràcter supramunicipal i es desenvolupa en el terme de Palma, ja que per capitalitat és el 
municipi on s'agrupa la major necessitat/demanda d'aquest recurs. Tot i això, cal preveure l'atenció a la 
conurbació de Palma (Llucmajor, Calvià, Marratxí, etc.) i, en cas de necessitat, es podrà desplaçar a 
qualsevol indret de Mallorca, sempre que sigui possible.  

Les persones beneficiàries poden estar en dues situacions clarament diferents: situació temporal (per 
diverses causes) i situació permanent (aquelles persones que habiten normalment al carrer, en períodes 
relativament llargs). 

Sempre seran prioritàries les persones que romanen llargs períodes de temps al carrer, i no es descarta el 
desplaçament puntual de la UMES a qualque altre indret de l'illa de Mallorca. 

COST DEL SERVEI PER ALS USUARIS  

El servei és totalment gratuït per als usuaris.  

PRESTACIONS QUE OFEREIX I ABAST D’AQUESTES PRESTACIONS 

El servei d'atenció a persones en situació o risc d'exclusió social que romanen al carrer té dues línies 
d'intervenció:  

1) La unitat mòbil, que treballa de nit i detecta situacions d'emergències individuals, i també situacions 
d'emergència col·lectiva, i aplica els distints plans individuals d'intervenció (PII). 

2) L'equip d'atenció psicosocial, que treballa de dia i aplica els PII, i connecta amb les persones en 
situació d'exclusió social que romanen al carrer i que ha detectat la unitat mòbil. 

Els serveis que s'ofereix són els següents: 

-          Cobriment de necessitats bàsiques (lliurament de flassades, menjar i begudes calentes ...) 

-          Actuacions sociosanitàries i d'emergència (repartiment de preservatius i xeringues, ingressos a 
hospitals i a albergs...) 

-          Actuacions psicològiques, educatives i socials (xerrades d'informació, derivació a serveis i centres, 
acompanyament per realitzar gestions, seguiment permanent de les persones mitjançant el PII...) 

FUNCIONAMENT DEL SERVEI 

El servei UMES treballa tant de dia com de nit i col·labora directament amb els altres serveis i centres de 
la Xarxa d'Inserció Social, i també amb els altres recursos disponibles que puguin ser necessaris per 
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prestar el servei. Quan les situacions d'emergència ho aconsellin es reforçarà el servei per tal d'abordar 
situacions de risc especial. 

La UMES treballa de forma coordinada amb l'equip de valoració, que és el responsable de valorar i 
avaluar el recurs més adient segons els perfils i les necessitats dels usuaris, per tal de determinar el Pla 
Individual d'Intervenció (PII) de les persones que romanen al carrer. La UMES durà a terme aquest Pla i 
en farà el seguiment. 

La UMES treballa en dues possibles situacions: 

-          Situació normalitzada. Activitats adreçades a facilitar processos d'inclusió en la xarxa 
sociosanitària normalitzada: es fan xerrades de companyonia, assessorament sobre recursos, 
acompanyaments, ingressos voluntaris a centres d'allotjament, seguiment dels PII, etc. 

-          Situació d'emergència. Es pot subdividir en dues situacions: emergència individual i emergència 
especial. La primera comprèn aquelles activitats diàries adreçades a localitzar les persones que viuen al 
carrer i que es troben en una situació individual que en fa aconsellable l’ingrés en algun centre (problemes 
de salut i malalties vàries, comes etílics, etc.). La segona suposa aquelles activitats que caracteritzen 
l’activació d’una situació d'emergència per fets greus o per canvis climàtics, i que poden afectar tot el 
col·lectiu de persones sense sostre, com una onada de fred o de calor i/o d'altres de similars. 

La UMES disposa d'un o diversos protocols d'actuació en funció del treball que ha de realitzar, que  ha 
d’aportar el titular del servei. 

Els horaris d'atenció es determinaran en funció de les necessitats de la població atesa i tindran caràcter 
flexible, inclosos vespres i caps de setmana. En qualsevol cas, seran objecte d'avaluació i adaptació 
contínua en els espais de regulació entre l'adjudicatari i el titular del servei.   

DRETS I DEURES DELS USUARIS 

Els drets dels usuaris d'aquest servei són els mateixos que els de qualsevol ciutadà: dret a la informació, 
dret d'accedir als recursos públics (sanitat, serveis socials, etc.) dret a tenir cobertes les necessitats 
bàsiques d’habitatge, higiene i alimentació, i dret a la promoció. 

Altres drets: 

Expressar les demandes als professional del servei 

Ser respectats pels monitors i els companys 

Exposar les queixes i/o reclamacions que considerin adients davant els responsables dels serveis 

Ser atesos i escoltats pel titular del servei si no s’han atès les demandes o reclamacions 

Deures: 

Els deures dels usuaris venen determinats pel mateix compromís que adquireixen a l'hora d'expressar la 
voluntat d'iniciar, reiniciar o continuar un procés de millora en la seva situació amb el suport dels 
professionals del servei i de realitzar una sèrie de passes inherents a la consecució d'aquest objectiu. 

DRETS QUE ES RESERVA EL TITULAR DEL SERVEI  

Drets: 

-          Direcció tècnica i inspecció del servei 

-          Control de l'execució, determinació dels ritmes de planificació i avaluació del servei 

-          Establiment dels criteris de selecció dels usuaris 

-          Establiment dels espais de regulació 

-          Coordinació amb el conjunt de les institucions/entitats de la ciutat i de la resta de l'illa, i amb el 
Govern de les Illes Balears 

Obligacions: 

-          Difondre el servei 

-          Vetlar per una prestació del servei adequada 
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En tot cas, es fa constar expressament que el Servei que es prestarà, el Consell de Mallorca l’assumeix 
com a propi. 

FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 

Mitjançant el concert amb persones jurídiques que realitzen prestacions anàlogues 

DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Són tots aquells altres que es recullen als plecs de prescripcions tècniques i als plecs de clàusules 
administratives particulars que regeixen el servei. 

Tercer. Publicar el text íntegre del reglament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que entrarà en 
vigor transcorreguts els quinze dies hàbils a què fan referència els articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/85, de 2 
d'abril, modificada per la llei 57/2003 i els articles 103 i 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears.  

No obstant això, el Ple resoldrà. 

 
El Sr. AGUILÓ (PSM-EN) comenta que espera que amb la intervenció anterior hagi 
captat que era una crítica dura i profunda sobre un aspecte fonamental de la gestió.  
 
Recorda també que a l'aprovació inicial, fa uns mesos, del Reglament de règim intern de 
les Unitats Mòbils d'Emergència Social (UMES) per atenció a persones sense sostre, el 
seu Grup va anunciar esmenes i va presentar al·legacions, que han estat parcialment 
incloses al document actual. Per aquest motiu, i de la mateixa manera que abans ha fet 
una crítica del fons de la proposta anterior, vol manifestar l'agraïment i també la 
satisfacció pel fet que s'hagin  inclòs algunes propostes. 
 
Per acabar, anuncia que, pel que fa a l'apartat de drogodependències, també estudiaran 
possibilitats per tal de millorar-ne el contingut.   
 
El Sr. SERRA (president de l'ISSEM) respon al Sr. Aguiló que espera que també hagi 
captat que a l'anterior resposta hi havia una qüestió de parcialitat important, evidentment 
des del seu punt de vista.  
 
També li diu que pensa que encara no ha recollit tota la informació que fa referència al 
Pla de prestacions bàsiques, evidentment obviant allò que és més positiu, que és 
l'augment del 20% respecte als anys anteriors, amb un compromís històric per part de 
l'ISSEM. Comenta que poden estar d'acord o no amb la gestió de les partides, però en 
tot cas sí que es tracta d'un fet històric.  
 
Pel que fa a aquest punt concret, diu que li vol agrair la seva aportació per a aquesta 
aprovació concreta. Considera que aquesta és la forma correcte de fer feina entre la 
oposició i el govern de la institució. Li agraeix l'esforç que ha fet per revisar aquest 
punt, perquè ha vist que és útil i que ho han reflectit en el reglament que es presenta. 
Assegura que aquest reglament serà molt positiu i redundarà en benefici dels usuaris, als 
quals tan un com altre han de servir des d'aquesta institució.  
 
També li diu que, si els fa arribar alguna proposta sobre el punt anterior, li agrairan de la 
mateixa forma que ho fa ara respecte d'aquest i li assegura que ho estudiaran amb la 
mateixa serietat. 
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S'aprova la proposta per vint-i-vuit vots a favor (PP, PSOE, UM i PSM-EN), zero en 
contra i dues abstencions (EU-Els Verds). 
 
MOCIONS. 
 
PUNT 20.-  MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA A DELEGACIÓ COMPETÈNCIES URBANISME AJUNTAMENT 
ANDRATX. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
El passat 14 de desembre de 2006, el Consistori Andritxol va aprovar al ple i per unanimitat de totes les 
forces polítiques la delegació de les competències en matèria d úrbanisme al Consell de Mallorca, degut a 
la impossibilitat de què l Ájuntament d Ándratx gestioni l úrbanisme del terme municipal. Aquesta 
situació d émergència es déu a la falta total de mitjans tècnics i humans, així com a la situació especial 
donada a les investigacions per part de la Fiscalia i la Justícia que es troba ara mateix en fase d ínstrucció. 
 
Així mateix, cal tenir present la providència del jutge instructor a la qual s ínstà al Consell de Mallorca a 
que es faci càrrec de l úrbanisme d Ándratx. 
 
Per tot això, el plenari del Consell de Mallorca, 
 
ACORDA: 
 

1. Que el Consell de Mallorca  s'ofereixi per assumir l'acord del Ple de l'Ajuntament d'Andratx 
del passat 14 de decembre, pel qual s áprova per unanimitat de totes les formacions 
polítiques la delegació de les competències d úrbanisme a aquesta Institució. 

 
2. Que el Consell de Mallorca s'ofereixi per assumir l ácord del ple de l Ájuntament d Ándratx 

del passat dimecres 17 de gener, pel qual es fa la motivació i l ábast jurídic de la delegació 
de les competències d úrbanisme. 

 
 
El Sr. RUBIO (PP) explica que aquesta és la mateixa moció que varen presentar, per 
urgència, al darrer Ple, però per part de la majoria no es va acceptar la urgència. 
 
Explica que la intenció de la moció és donar compliment a la decisió d'acord de 
delegació de competències al Consell de Mallorca, adoptat per l'Ajuntament d'Andratx, 
en el Ple i amb la unanimitat de totes les forces polítiques, que coincideixen amb les del 
Consell de Mallorca, excepte pel que fa al Grup EU-Els Verds, que no té representació 
política a l'esmentat ajuntament.  
 
 
Diu que aquest acord s'ha d'entendre i justificar atenent la situació concreta que es viu a 
Andratx, que mai s'havia viscut a les nostres illes, produïda com sap tothom després que 
fos pública i notòria la detenció del seu batle i atès que encara continua la investigació 
d'aquesta presumpta corrupció, per part de la fiscalia i per part de la Justícia, en fase 
d'instrucció. 
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Assegura que la seva formació política, en tot moment, ha condemnat aquests actes 
"negres", que embruten la nostra política i les nostres institucions i, per tant, considera 
que ha quedat prou clara quina ha estat la postura del Grup PP davant aquesta situació 
d'emergència, que s'està produint a l'Ajuntament d'Andratx,  
  
Pensa, però, que al marge de tot això i per damunt de tot estan les institucions; per tant, 
creu que la responsabilitat dels polítics, que en són els seus representants, malgrat la 
proximitat de les eleccions, no n'han de fer un ús partidista d'aquesta desgràcia. 
Assegura que, en el fons, aquesta actitud perjudica la ciutadania, més concretament la 
d'Andratx i el que s'ha de fer és tenir seny i sentit de la responsabilitat.  
 
Considera que s'ha d'escoltar la petició de l'Ajuntament d'Andratx, perquè no té mitjans 
humans ni tècnics i té més de 57 expedients intervinguts i investigats per la Fiscalia en 
aquest sumari d'instrucció. A més, recorda que hi ha personal imputat, per la qual cosa 
la situació és encara més greu i més complicada, perquè hi ha tècnics i funcionaris que 
no poden signar determinats documents, atès que són part imputada a l'esmentat 
procediment penal. També s'ha de considerar que entre molts dels tècnics i funcionaris 
existeix la por a signar documents d'un expedient que pot estar viciat per la gestió del 
responsable anterior. Descriu la situació com a francament greu i que fa més necessària 
que mai una unitat de totes les forces polítiques per tal d'intentar superar el problema.  
 
Assegura que el que presenta el seu Grup no és més que el que ja es va acordar al Ple de 
l'Ajuntament d'Andratx. Informa que quan es parla de delegació es refereix a la 
delegació que va ser concretada amb l'aprovació de l'acord de dia 17 de gener de 2007, 
acord en el qual es va delimitar l'abast jurídic i tècnic; s'explicava el contingut i la 
motivació d'aquesta delegació, adoptant aquest acord a petició del Consell de Mallorca, 
perquè efectivament el que es va fer el 14 de desembre de 2006 va ser una delegació 
"sui generis", política, on s'expressava una intenció, però sense concretar l'abast 
d'aquesta delegació.  
 
Recorda que l'esmentat acord va ser aprovat per tots els Grups polítics, exceptuant el 
PSOE, que es va abstenir a la votació. Reitera que els Grups PP, UM i PSM-EN varen 
votar a favor, perquè vol deixar aquesta qüestió ben aclarida.  
 
Per tot el que ha expressat, considera prou justificat que s'ha d'assumir aquest 
compromís i aquesta responsabilitat. 
 
Comenta que a la passada reunió de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric (CIOTUPH) es va aprovar la suspensió del planejament, 
basada en les Directrius d'Ordenació del Territori, que estableixen que el procediment, 
perquè sigui eficaç, ha de ser de tres mesos. Explica que el seu Grup considera que si es 
produeix la delegació, en el sentit en el qual va ser adoptat l'acord de dia 17 de gener de 
2007, aquesta suspensió es pot fer des del propi Consell de Mallorca, sense l'esmentat 
procediment de tres mesos. En qualsevol cas, només és un plantejament que fa el seu 
Grup i diu que, efectivament, quan es tracta d'una qüestió tècnica s'ha d'escoltar el 
tècnics, però quan existeix una delegació de totes les competències d'urbanisme d'un 
municipi, es suposa que la institució que ha rebut aquesta delegació té les facultats de 
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fer el mateix que podria fer l'ajuntament; aquesta és la discrepància del seu Grup, la 
matisació que fa sobre aquesta qüestió.  
 
Reitera la petició de compromís de totes les forces polítiques per tal d'assumir l'acord 
sobre el que avui es debat, per aconseguir en el Consell de Mallorca la mateixa 
unanimitat que hi va haver al Ple de l'Ajuntament d'Andratx. Espera que el Consell 
empari un ajuntament que està patint unes males conseqüències i diu que li consta que 
té intenció de fer-ho.    
 
La Sra. TUGORES (EU-Els Verds) comenta que ja fa molt de temps que se'n parla 
d'aquesta qüestió i que mentrestant ja s'han votat i aprovat mocions amb canvis molt 
subtils d'unes respecte a les altres. Assegura que la prova la tenim en què la moció 
d'avui, segons el Sr. Rubio,  és la mateixa que ja va presentar d'urgència al passat Ple 
però, si no l'ha llegida malament, considera que no és cert que sigui la mateixa. 
Assegura que, en el text de l'anterior, la paraula "s'ofereix" no hi figurava, sinó que la 
redacció exacta era: "... el Consell de Mallorca assumirà les competències ...". Al seu 
parer, queda prou clar que en el segon cas té un caràcter més imperatiu, mentre que la 
que presenta avui (..."s'ofereix a assumir...") és molt similar a la que el seu Grup va 
presentar al darrer Ple i que va ser aprovada, sense el vot del Grup PP, perquè hi havia 
un altre element que no compartia, la petició de dimissió del Sr. Rodríguez.    
 
Considera que en realitat ja s'ha discutit prou i reiteradament sobre aquests conceptes i 
que la situació al municipi d'Andratx continua essent tan confusa com el primer dia, tot i 
que ja fa 70 dies de la intervenció judicial al municipi, lamentable des de tots els punts 
de vista. Diu que, malgrat tot, l'ajuntament segueix funcionant fins al punt que el batle 
actual no actua només com a batle, sinó també com a representant de l'ajuntament, per 
fer-ne la publicitat turística,  a la fira de Fitur, per exemple. A més, tota la resta de 
regidors i càrrecs municipals tenen un nomenament del tot correcte i per tant actualment 
no existeix cap justificació perquè l'Ajuntament d'Andratx no actuï en una qüestió tan 
important com és la urbanística.  
 
També respon al Sr. Rubio que l'Ajuntament d'Andratx, amb les competències que té 
actualment, pot assumir perfectament les competències, convocar un Ple i suspendre les 
llicències. Suposa que si no ho fa no és perquè no estigui capacitat ni perquè no tengui 
tècnics ni infrastructura administrativa adequada, sinó perquè el Partit Popular 
d'Andratx no vol suspendre les llicències.  
 
Diu que aquesta és precisament la situació que el seu Grup voldria aclarir, conèixer quin 
rerafons polític hi ha perquè avui, al Consell de Mallorca, el Grup PP digui que el Ple 
pot prendre l'acord de suspendre les llicències. Assegura que per això hi hauria sèries 
dificultats, com ja va dir el secretari al passat Ple, definint la moció com enèrgica, 
decidida, i dient que li faltaven els informes tècnics i jurídics per conèixer les 
implicacions econòmiques i jurídiques de l'acord. Recorda que avui no tenim aquests 
informes, per tant l'únic que es farà serà oferir-nos una vegada més, un de tants dels vint 
o trenta oferiments anteriors, però no es podrà arribar a una conclusió concreta sobre 
aquesta qüestió.  
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Insisteix a demanar al Grup PP quin és l'impediment que ocasiona que actualment, en 
un Ple, l'Ajuntament d'Andratx no pugui suspendre les llicències del municipi, perquè 
no està d'acord amb l'exposició de motius que ha donat.  
 
Li assegura que únicament es tracta de prendre decisions que estiguin supervisades des 
del punt de vista jurídic i tècnic. Recorda que en aquest cas no s'ha fet una actuació com 
la de Marbella, on es va dissoldre l'ajuntament i es va constituir una gestora, per tant 
actualment l'Ajuntament d'Andratx té totes les competències, amb la plantilla i 
l'estructura tal com li correspon. En aquest sentit, la proposta del Grup PP és una més, li 
sembla bé que la presenti, però no té cap importància especial. El que sí té importància, 
segons el seu Grup, és que es prenguin mesures eficients i ràpides per tal d'evitar que les 
esmentades llicències es puguin aprovar per silenci administratiu; és l'Ajuntament 
d'Andratx, actualment, el que pot fer-ho de forma més eficient i per tant reitera que 
aquest és el camí adequat. 
 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) recorda que el seu Grup, des del passat mes de desembre, 
ha manifestat que està d'acord amb la intervenció del Consell de Mallorca per resoldre 
aquesta situació. També recorda que en tot moment ha manifestat la desconfiança cap 
als actuals gestors de l'Ajuntament d'Andratx i assenyala que algun motiu ha de tenir el 
Grup PP per coincidir també amb la seva opinió en aquest sentit, demanant que no sigui 
l'equip de govern de l'ajuntament el que es faci càrrec d'aquesta competència.  
 
Assegura, però, que en el que no està d'acord amb el Grup PP és amb aquesta cerimònia 
de la confusió ni en escampar cortines de fum. Retreu al Sr. Rubio que ha observat una 
voluntat per part del PP de desviar l'atenció i que no li sembla una actitud correcte.  
 
També li recorda que, si realment el PP té voluntat de resoldre els problemes, és tan 
senzill com convocar un Ple i votar a favor d'una proposta de suspensió de llicències 
redactada pel Consell de Mallorca. Pel que fa a la gestió i a la disciplina diu que ja és un 
altre apartat, més complex, que presenta unes dificultats afegides quan la gestió la fa 
una institució supramunicipal, però que si la greu situació ho requereix el seu Grup està 
a favor de la intervenció del Consell de Mallorca per tal de donar-hi una solució.   
 
Matisa, però, que avui no es presenta una acceptació de delegació, no és cert que es 
tracti del mateix acord que duien el passat 22/01/07; l'acord no és per acceptar i assumir 
les competències, sinó per oferir-se a l'Ajuntament d'Andratx a assumir la competència. 
Assegura que és pràcticament idèntic al que varen presentar al Ple indicat, exceptuant la 
precisió de l'acord de l'ajuntament del 14/12/06. Per tant, considera que és redundant i 
que no aporta cap acord que demà mateix pugui publicar-se al BOIB; només seria així 
en el cas d'una assumpció de competències, no d'un oferiment. Per aquesta raó, té la 
sensació que s'enreda massa i el que vol el seu Grup és que s'arribi realment a adoptar 
un acord.  
 
Reitera que el PP ha provocat, d'una manera ben deliberada, que el procés sigui llarg; és 
ben clar que ho ha volgut així. Explica que és absurd pretendre fer una suspensió de 
llicències amb un tràmit de crida de cinc, tres, dos, quatre mesos.  
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Per altra banda, mostra la seva satisfacció pel fet que es presenti al Ple un punt 
d'urgència per intervenir per la via ràpida, des del Consell de Mallorca, en el cas de Cala 
Blanca; ho considera una magnífica notícia. Assegura que, si es confirma durant aquesta 
sessió, tendrà tot el suport del seu Grup.  
 
Per acabar, demana al PP que si realment té alguna intenció de prendre mesures de 
forma seriosa, demà mateix vagi a l'Ajuntament d'Andratx i aprovi la moció presentada 
per UM i pel PSM-EN. També recorda que el PSM-EN va demanar a l'ajuntament que 
suspengués les llicències i el PP s'hi va negar rotundament.  
 
Opina que, si és cert que tothom vol el mateix, és prou fàcil coincidir en els acords. 
Assegura que, tan aviat com hi hagi una proposta ferma del Consell per assumir 
competències, el seu Grup votarà a favor.  
 
Recorda que la proposta d'oferiment ja la va votar a favor en el darrer Ple, però avui, 
atès que no perilla que l'acord es prengui i no és necessària la majoria absoluta, com a 
protesta per la manera d'actuar que ha observat en tot aquest procés, anuncia que el seu 
Grup s'abtendrà en la votació d'aquesta moció, tal com ve formulada, per no participar a 
legitimar acords polítics que l'únic que fan és enredar, però no fan possible la publicació 
real, concreta, de l'acord al BOIB. 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció, per bé 
que també està d'acord amb el que diu el Sr. Alorda i tampoc no entén molt bé perquè es 
torna a presentar si ja s'havia pres l'acord. Recorda que el contingut és pràcticament el 
mateix que es va aprovar al Ple del passat mes de gener.   
 
Proposa eliminar l'expressió "s'ofereix" perquè ho assumeixi realment el Consell de 
Mallorca. Diu que en aquest cas el seu Grup votarà a favor.  
 
Insisteix a demanar que d'una vegada s'actuï de forma seriosa a l'Ajuntament d'Andratx. 
Diu que fins ara l'estil seguit és de molt parlar i poc actuar, però és ben evident que 
actualment s'aturaria tot el perill que hi ha a Andratx si es fes una suspensió de 
llicències; suspensió que, per cert, també es va aprovar per unanimitat demanar-la a 
l'ajuntament, a la darrera reunió de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric (CIOTUPH). Recorda, per una part, que aquesta 
suspensió tendria efectes automàtics i, per altra, que l'actual batle no té cap tipus 
d'impediment per poder acordar aquesta suspensió, perquè no són certes les raons que 
s'expliquen per definir la situació crítica a l'Ajuntament d'Andratx; ni el batle ni cap dels 
regidors del govern de l'Ajuntament estan imputats, per tant refusa tots els arguments 
presentats pel Sr. Rubio en aquest sentit.  
 
També recorda que des del punt de vista jurídic és un procés molt més senzill per un 
ajuntament fer una suspensió de llicències que tramitar un traspàs de competències. 
Davant aquest fet, qüestiona com és possible que els tècnics del consistori, en una 
situació tan delicada, puguin dur a terme el procediment més complicat, però no puguin 
fer el més senzill. Considera que és prou clar que el PP no vol aturar la concessió de 
llicències a Andratx. 
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S'alegra de les passes endavant que s'han donat pel que fa a la protecció de cala Blanca, 
però diu que no entén quin problema hi pot haver per no fer el mateix amb tota la resta 
de casos. 
 
Per acabar, demana al Sr. Vicens (conseller executiu de Territori), que presenti a 
l'ajuntament l'acord aprovat per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric (CIOTUPH)  que ha esmentat, per tal que la suspensió 
de llicències sigui efectiva d'una vegada. 
 
A continuació, retreu la manca d'interès demostrat pel Sr. Porsell, batle d'Andratx per la 
qüestió de l'urbanisme. Informa que aquest, amb motiu de la reunió de l'esmentada 
comissió, va delegar en un regidor la seva representació, mentre ell era a Madrid i 
assegura, però, que el desinterès demostrat no és casual.  
 
També retreu que a l'ajuntament no admetin que qui va fer les coses malament ja no hi 
és i que no acceptin que si els que varen causar tots els problemes actuals estan 
detinguts, no hi ha cap problema per solucionar la qüestió. Demana si és perquè no 
volen anar en contra d'aquestes persones, perquè d'altra manera no s'entén. 
 
Reitera el vot afirmatiu del seu Grup perquè entén que qualsevol solució que posi fi a 
les actuacions irregulars dins l'àmbit d'urbanisme a l'Ajuntament d'Andratx serà bona 
pel municipi i també per Mallorca.    
 
El Sr. VICENS (conseller executiu de Territori) comenta que existeix la unanimitat de 
tots els Grups polítics per a dur a terme actuacions concretes a Andratx, com també en 
que les institucions han de funcionar i ser responsables en les seves competències; 
matisa que en aquest cas es refereix al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament d'Andratx.  
 
Recorda que el passat 22 de desembre, aquest ajuntament va presentar tres peticions al 
al Ple del Consell de Mallorca. La primera era la delegació de competències 
d'urbanisme, que està pendent d'una certa documentació, com explicarà més endavant. 
La segona, la suspensió de llicències i en aquest sentit informa que el dia 19 de gener, és 
a dir, a la primera reunió de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric (CIOTUPH) que s'ha celebrat després d'aquesta petició, ja s'ha 
aprovat aquesta suspensió de llicències. La tercera demanava la protecció de Cala 
Blanca; informa que avui presenta, per via d'urgència, el document d'aquesta protecció.  
 
Ressalta, per tant, que de tres peticions, en un mes ja n'ha tramitat dues. A més, diu 
també que sense esperar que es demani, el seu departament ja ha assumit totes 
competències en matèria de disciplina urbanística.  
 
Recorda que les institucions en tot moment han d'actuar d'acord a la llei i, per molta 
pressa que es tengui o per molta voluntat política, cal seguir les Directrius d'Ordenació 
del Territori (DOT). Reconeix que és cert que abans el Consell de Mallorca podia 
establir moratòries més fàcilment, però actualment la situació és distinta i s'ha de 
respectar.  
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A més, recorda que és un procediment complex, que precisa un informe d'Intervenció i 
el dictamen de la Secretaria General, com també que pot tenir conseqüències 
econòmiques importants que, al seu parer, s'han de tenir molt en compte. En aquest 
sentit, recorda que depenent de quin sigui el resultat d'avui, potser les conseqüències les 
pagarà la ciutadania mallorquina.  
 
També diu que l'informe d'Intervenció estableix que si l'Ajuntament d'Andratx demana 
una feina al Consell de Mallorca, també ha de transferir el cost efectiu i ha de quedar 
molt clar qui assumeix les conseqüències econòmiques. Assegura que aquestes 
qüestions són les úniques que encara estan pendents i per aquest motiu el Consell de 
Mallorca no ha acceptat encara el traspàs de competències. Diu que tan aviat com es 
solucionin aquestes qüestions, es resoldrà el problema.  
 
Per acabar, reitera que l'Ajuntament, en 24 hores pot suspendre llicències i, si ho va 
demanar el 22 de desembre, el 23 de desembre ja podia haver-ho aprovat i s'haurien 
evitat mals majors i problemes seriosos de llicències. 
 
Pel que fa al retret que li han fet sobre el seu oferiment d'assessorament a l'ajuntament, 
admet que és cert, però també diu que li ha resultat un tràmit d'allò més senzill. Diu que 
a una llibreria ha trobat el formulari adequat, que només costa vint euros i que a la 
pàgina denou d'aquest formulari hi consta tot el que ha de fer un ajuntament per 
suspendre llicències d'obra: en primer lloc, acordar la suspensió, indicant el termini i 
l'atorgament de llicències -indicant l'àrea concreta-; en segon lloc, publicar l'anunci al 
BOIB i a un diari; en tercer lloc, facultar el batle president de la corporació per dictar les 
disposicions necessàries per a executar aquest acord.  Explica que aquest formulari 
també inclou el document redactat, només cal emplenar les dades concretes, afegir-hi 
l'informe del secretari i ja és possible disposar de l'alta tècnica jurídica que un 
ajuntament necessita per suspendre llicències.  
 
Reitera, a la vista d'aquestes explicacions, la seva petició de cooperació en aquest sentit 
a tots els Grups polítics. Aprofita per advertir que, en el cas de Cala Blanca, el cas serà 
el mateix; avui es pot acordar protegir-la, però si l'ajuntament no facilita al Consell de 
Mallorca tots els antecedents jurídics de tot el que ha passat prèviament, no es podrà 
prendre la decisió jurídicament correcta i amb el rigor necessari. Per tant, diu que vol 
agrair a tots els Grups el suport rebut, assegura que tan aviat com sigui possible, segons 
el que ha explicat, l'equip de govern assumirà les competències, però reitera que no és 
una qüestió unilateral, cal que l'ajuntament i el Consell de Mallorca es posin d'acord.  
 
El Sr. RUBIO (PP) expressa l'agraïment als Grups que han donat suport a la moció i diu 
que pren nota de les crítiques i aportacions de la resta dels Grups.  
 
Comenta al Sr. Alorda que ell i el PSM-EN han fet el ridícul més estrepitós del món. Li 
recorda que el seu Grup va defensar, amb contundència, més que el PP, la delegació 
total de les competències urbanístiques de l'Ajuntament d'Andratx i li diu que avui, en 
canvi, només ha fet política electoral, traint els seus companys de partit d'Andratx i 
també a la ciutadania. Li retreu que hagi fet aquest discurs, en contrast amb les altres 
formacions polítiques, que han demostrat voluntat d'arribar a un acord i han intentat 
pactar una solució i aconseguir unanimitat en les decisions. També li retreu la manca de 
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coordinació amb la resta dels membres del seu partit polític i li diu que no té paraula, 
que no té cap sentit, per tot el que s'ha explicat, que precisament el seu Grup s'abstengui 
de votar.  
 
Opina que no és estrany que s'hagi quedat sol a la institució durant aquesta legislatura. 
Li retreu que, amb la manca de rigor i seriositat que demostra, no podrà arribar a cap 
acord amb ningú, perquè un cop adoptats no demostra la coherència lògica. Assegura 
que no entén la filosofia que aplica el seu Grup.  
  
Explica que el Grup PP sí que actua amb la mateixa coherència, per la qual cosa 
pretenen que el Consell de Mallorca assumeixi l'acord de l'Ajuntament d'Andratx que va 
aprovar per unanimitat dia 14 de desembre de 2006.  
 
Tot seguit, agraeix el suport del PSOE i respon al retret del Sr. Alemany per la no 
assistència del batle de l'Ajuntament d'Andratx al Ple de l'Ajuntament que aquest havia 
anat a la fira Fitur de Madrid per fer la promoció turística del municipi, la qual cosa 
entra dins les seves funcions. Assegura que el PP està interessat a donar una bona 
imatge i fer una promoció adequada d'Andratx, perquè és un municipi capdavanter pel 
que fa al turisme. A més, té espais preciosos que s'han de protegir i visitar i mereix fer-
ne una bona promoció.  Retreu els interessos que han demostrat alguns Grups, ressaltant 
només els aspectes negatius.  
 
La Sra. TUGORES (EU-Els Verds) diu que el Sr. Rubio, en la seva intervenció, tan 
centrada en la situació política del PSM-EN, no ha donat la resposta exacta a la seva 
pregunta. Recorda que només li demanava quin impediment concret existia perquè 
l'Ajuntament d'Andratx no pogués fer una suspensió de llicències i no n'ha fet cap 
comentari.  
 
Li recorda que la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric (CIOTUPH) ja ho havia acordat i assegura que aquesta seria l'actuació més 
lògica per donar una solució urbanística concreta i decidida.  
 
Li demana també perquè el batle d'Andratx pot anar a Madrid, a la fira Fitur per fer la 
promoció del seu municipi però en canvi no pot convocar un Ple per suspendre les 
llicències urbanístiques, tot i la quantitat de facilitats i d'informacions rebudes per part 
de tots els Grups polítics sobre la forma concreta i ben detallada de dur-ho endavant. 
Davant aquests fets, considera que és ben clar que l'Ajuntament d'Andratx no té cap 
intenció d'actuar d'una forma decidida per reconduir la situació urbanística del municipi; 
no volen quedar malament davant l'anterior batle ni marcar cap diferència respecte a la 
línia seguida per ell; per aquest motiu esquiven els obstacles i diuen que és el Consell de 
Mallorca qui ho ha de fer, tot i saber que l'ajuntament podria fer-ho perfectament. 
 
En relació al comentari del Sr. Vicens explicant que de les tres peticions rebudes de 
l'ajuntament ja n'han resoltes dues i que una tercera resta pendent d'alguns detalls, que 
es gestionen des del passat dia 22 de desembre, diu que no li sembla bé que vulgui fer 
creure aquesta versió, perquè pensa que si realment hagués existit voluntat política 
d'assumir les competències d'una forma efectiva i immediata ja s'hauria preocupat de 
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tenir a la seva disposició els dictàmens de Secretaria General i de Intervenció per 
presentar al Ple d'avui.  
 
Opina que és clara la irresponsabilitat política del PP i que existeixen indicis ben clars 
de no voler-ho fer, per interessos concrets i per aquest motiu el seu Grup ho denuncia. 
Per altra banda, també és clar que des del govern del Consell de Mallorca no ha existit 
l'interès que corresponia i per tant, una i altra institució, tenen molta responsabilitat en 
el fet que no es resolgui aquest problema.  
 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) diu que respondrà al Sr. Sr. Rubio, ja que pràcticament li 
ha dedicat tota la seva intervenció. Li assegura que és cert que no hi són presents al Ple 
alguns dels consellers del seu Grup, però que no en tenen cap a la presó i en canvi l'ex-
batle d'Andratx sí que hi és, a la presó. Li recorda que del que es tracta és de que el Sr. 
Hidalgo és a la presó i també de que el director general d'Ordenació del Territori del 
Govern de les Illes Balears està imputat; és d'això que es parla i per aquest motiu hi ha 
una situació de crisi i de desconfiança en els seus substituts. Li recorda que al PP hi ha 
tres batles dimitits, i no és per qüestions ideològiques, com en el cas del PSM-EN, sinó 
per corrupció urbanística o per temes que hi estan relacionats. Li diu que, per ara, són 
tres, però si dimitissin tots els que estan imputats o en situació ben evident per estar-hi, 
el cert és que es quedarien a l'estacada.  
 
També li diu que ignora quin serà el resultat electoral del PSM-EN, però li assegura que 
tenen una oferta honesta, ecologista, nacionalista i progressista per al país i ja es veurà 
qui la votarà. Li reitera que el PP té tres batles dimitits i un a la presó, per tant també és 
incert qui els votarà; tenen el que tenen, algú els votarà, evidentment, i cadascú ha de 
defensar allò que considera necessari. 
 
Reitera que, efectivament, el seu Grup ha defensat d'una forma clara i contundent, a 
l'Ajuntament d'Andratx i al Consell de Mallorca, que el Consell assumeixi les 
competències i recorda que al darrer Ple ja es va aprovar aquesta decisió.   
 
Explica que el seu Grup no està d'acord a fomentar titulars de premsa falsos, que 
considera trampes, perquè els titulars que han aparegut a la premsa sobre l'assumpció de 
competències del Consell de Mallorca sobre l'urbanisme d'Andratx, o la protecció de 
Cala Blanca, etc, no són més que falsedats, guiades per la voluntat política, però en 
realitat no s'ha pres cap acord efectiu.  
 
Recorda que han votat a favor quan han considerat que era positiu fer-ho, però diu que 
no comptin amb el seu Grup si és per votar decisions repetides, com és el cas d'avui. 
Anuncia que a partir d'ara, l'únic que votaran a favor serà l'assumpció de les 
competències, però tal com pertoca. 
 
Diu també que ofereix el model de formulari necessari per a tramitar la suspensió de 
llicències, perquè el té al seu PC, tot i que pensa que és prou evident la manca d'interès 
de l'Ajuntament d'Andratx, que no ho ignora ni li manquen tècnics que, evidentment, 
també el tenen.  
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Per acabar, diu que vol que quedi ben clar, malgrat les interpretacions que li doni 
cadascú, que el que no vol el seu Grup és participar en aquesta cerimònia de la confusió. 
Assegura que tan aviat es presenti una decisió correcta i adequada, la votarien a favor; 
en aquest sentit, concedeixen un termini fins al proper mes de març per aprovar aquest 
acord. Comenta que comprèn les reserves de tipus econòmic que ha manifestat el Sr. 
Vicens, com també els recels per la qüestió de les indemnitzacions, per tant cal seguir 
totes les indicacions dels tècnics, però s'imposa una decisió ferma per part del Consell 
de Mallorca, atès que és prou clar que el PP no ho farà perquè el que pretén es que totes 
les llicències s'aprovin per silenci administratiu. Creu que ho ha demostrat ben a 
bastament i que ara l'únic que farà és insultar, però per no fer-ho ells.  
 
Diu al Sr. Vicens que li sap greu perquè sap que la responsabilitat no és del Consell de 
Mallorca, però no li queda més remei que assumir aquestes competències, i li assegura 
que tendrà el suport del seu Grup per aconseguir-les. Diu que un acord ferm i 
contundent, el votarà, però mentre presentin galindaines, el seu Grup s'abstendrà, perquè 
no vol embullar la ciutadania.  
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) considera que a hores d'ara ja s'ha dit tot, només vol afegir 
que la situació urbanística d'Andratx, en bona part, ha estat possible degut a que les 
Normes Subsidiàries (NNSS) no s'han arribat a aprovar i adaptar a la legislació. També 
recorda que qui va redactar inicialment la proposta d'aprovació de les NN SS va ser un 
equip de tècnics extern, que no pertany a l'ajuntament, per tant cap d'ells està imputat i 
és clar que aquest mateix grup podria fer-les, només caldria prendre en consideració 
l'informe dels tècnics de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme del 
Consell de Mallorca, que indica les esmenes que s'han de fer, i dur-les a terme. Per altra 
banda, un cop presentada aquesta documentació a l'ajuntament, tampoc existeix cap 
problema per dur-ho endavant, perquè cap dels membres actuals del consistori estan 
imputats.  
 
Diu al Sr. Vicens que potser l'únic problema que té el consistori és disposar dels vint 
euros que costa el formulari al qual ell s'ha referit, per la qual cosa li demana que en faci 
una fotocòpia i l'enviï a l'Ajuntament d'Andratx o que li regali el llibre i d'aquesta 
manera ja no tindran cap excusa per no suspendre llicències i sabran com ho han de fer; 
és realment tan fàcil, que l'única explicació que hi troba és aquesta, o potser també que, 
mentrestant dura l'embull, l'ajuntament cobra taxes. Posa com exemple el cas del 
cobrament de quasi 200.000 euros en concepte de taxes, del qual es va informar al 
darrer Ple; és clar que si es produís una suspensió de llicències, aquests doblers no 
entrarien a l'ajuntament.  
 
El Sr. VICENS (conseller executiu de Territori) reitera la petició de rigor i serietat a tots 
els Grups polítics. Observa que, almenys pel que fa al més essencial del problema, tots 
hi estan d'acord i per tant creu que entre tots han de fer un esforç per assumir, legalment 
i amb els informes previs, les competències que es pugui, però que precisament per això 
s'ha d'anar molt alerta.  
 
Retreu els comentaris que s'han fet en aquest sentit, perquè a l'equip de govern el 
preocupa que s'hagin de pagar indemnitzacions i altres despeses derivades i per aquest 
motiu vol fer-ho com correspon, amb totes les qüestions pendents -que ha explicat-ben 



 47 

aclarides. Assegura que, tan aviat com estiguin resoltes i fets els informes tècnics 
corresponents, s'assumiran les competències, en les condicions que tècnicament calgui. 
Per aquest motiu, reitera la seva petició d'un darrer esforç als Grups polítics. 
 
Diu al Sr. Alorda que no s'ha d'enfadar si li retreuen que és inconseqüent, perquè és cert 
que el seu propi partit tant a l'Ajuntament d'Andratx com al Consell de Mallorca ha 
votat a favor d'aquesta moció més d'una vegada.  
 
Respon a la Sra.Tugores que ha parlat de dues peticions concretes que en menys d'un 
mes s'han resolt, dues de les tres que estaven treballant. Li assegura que no parla de 
coses inexistents, però sí que li demana qui pagarà les conseqüències, si no està d'acord 
amb el que ell proposa, perquè és evident que algú voldrà cobrar, un cop preses 
determinades decisions; per tant, li diu que això és el que ha de tenir clar.  
 
Comenta al Sr. Alemany que coincideix amb ell en la importància que té la redacció 
d'un planejament urbanístic i que s'aprovi a l'ajuntament d'Andratx. Reconeix que el fet 
que a aquest ajuntament s'hagi funcionat amb una normativa anterior a l'establiment de 
la democràcia ha ocasionat tots els problemes actuals. Recorda que per aquesta raó, el 
dia 10 de desembre el Consell de Mallorca va oferir la seva col·laboració i va demanar a 
l'Ajuntament d'Andratx que li facilités tota la planimetria del municipi, alhora que es 
comprometia a que, tan aviat en disposés, en un termini de quinze dies l'ajuntament 
tendria ja l'informe amb la redacció de totes les deficiències observades.  
 
Tot seguit, s'aprova la proposta, per vint-i-set vots a favor (PP, PSOE, UM i EU-Els 
Verds), zero vots en contra i tres abstencions (PSM-EN).  
 
 
PUNT 21.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE LA 
REVISIÓ D'EXPEDIENTS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
A l'operació anticorrupció anomenada Voramar, que va sortir a la llum pública el passat dia 27 de 
novembre del 2006, es va ordenar, entre altres, la detenció de l'ex-director d'Ordenació del Territori del 
Govern Balear, Jaume Massot, per la seva implicació en els fets investigats a l'Ajuntament d'Andratx. 

Segons declaracions d'alguns implicats en el cas, el Sr. Massot, com a especialista en temes urbanístics, 
podria haver estat el cap pensant dels fets i en conseqüència algunes actuacions irregulars podrien estar 
emparades per informes emesos per ell. 

Als pocs dies de la seva detenció el president del Govern, Jaume Matas, va declarar que no descartava 
revisar totes les actuacions en les que havia intervingut el Sr. Massot com a Director General d'Ordenació 
del Territori, però passat un temps rectificà la seva postura argumentant que el Sr. Massot no tenia cap 
càrrec executiu i, per tant, res dolent podria haver fet mentre fou alt càrrec del Govern, perdent-se així una 
gran oportunitat de tranquil·litzar l'opinió pública i donar llum a un tema prou confús. 

Hem sabut que han estat molts els informes emesos per la Direcció General d'Ordenació del Territori 
durant el temps que ocupà el càrrec el Sr. Massot i alguns d'ells formen part d'expedients urbanístics, 
tramitats pel Consell de Mallorca i, en concret, a través de la Comissió Insular d'Urbanisme. 

Pensam que, de ser certes les acusacions que recauen sobre el Sr. Massot en el sentit d'haver emparat amb 
informes seus actuacions irregulars a l'Ajuntament d'Andratx, seria convenient que el Consell de Mallorca 
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revisàs en profunditat tots aquells expedients en els que figurin informes de la Direcció General 
d'Ordenació del Territori mentre va ser ocupada per Jaume Massot. 

El Ple del Consell de Mallorca acorda que el Departament de Territori revisi totes aquelles modificacions 
de planejament municipal, en les quals hi figurin informes de la Direcció General d'Ordenació del 
Territori del Govern de les Illes Balears, emesos durant la present legislatura. 

 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) explica que la moció demana que el Departament de 
Territori revisi tots els informes de la Direcció General d'Ordenació del Territori del 
Govern de les Illes Balears, signats pel Sr. Massot i emesos durant la present legislatura 
sobre les modificacions dels planejaments municipals. 
 
A continuació explica que, segons els mitjans de comunicació, a aquest senyor se li 
imputen càrrecs de suborn a funcionaris, prevaricació, blanqueig de doblers, falsedat 
documental, tràfic d'influències, etc. Per això, considera que cal revisar els seus 
informes i creu que les tècnics del Consell de Mallorca haurien de fer-ho per veure si hi 
ha algun tipus d'anomalia. 
 
La Sra. TUGORES (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció. 
Reitera el mateix que el Sr. Alemany sobre la necessitat de revisar els informes. 
 
A continuació, recorda un cas concret que feia referència a Els Caulls II a Marratxí, on 
el Sr. Massot va fer un informe molt controvertit sobre l'increment de sòl urbanitzable al 
terme municipal. Aquest informe justificava que no era computable i que per tant 
Marratxí podia créixer amb Els Caulls II i amb altres creixements urbanístics. Per tant 
considera que aquesta informació va ser molt rellevant encara que no la compartien tots 
els urbanistes i per això considera que cal aclarir si aquests informes eren correctes i 
revisar totes les seves aportacions que han tengut un efecte concret i executiu dins 
l'urbanisme. 
 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) anuncia que el seu Grup també donarà suport a la moció, 
encara que comenta que el Sr. Massot està imputat i que coneix tota la trama d'Andratx, 
però que no és l'únic que marca una línia desenvolupista, ja que qui realment ho promou 
és el PP. Per tant, creu que la política urbanística del PP anirà en la mateixa línia encara 
que no hi hagi el Sr. Massot i que, fins i tot, es podria arribar a fer Els Caulls III, IV... 
 
Pel que fa a la política urbanística d'Andratx pensa de manera similar ja que creu que 
encara que no hi hagi el Sr. Hidalgo, el seu successor continua amb la mateixa política 
desenvolupista típica del PP. 
 
Així i tot, reitera que votarà a favor per veure si aquesta revisió d'expedients dóna algun 
fruit. 
 
El Sr. RUBIO (PP) lamenta que el PSM-EN tan sols llegeixi el guió electoral que li han 
apuntat, sobre el PP i la corrupció. 
 
A continuació, assenyala que per llei els informes urbanístics els ha de firmar el director 
general d'Ordenació del Territori del Govern balear, i que en cap cas són vinculants. Per 
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això, considera que no hi ha cap perill i està convençut que la tasca jurídica del Consell 
de Mallorca ha estat extraordinària i que si hi hagués alguna il·legalitat en els informes 
s'hauria posat de manifest i reparat la deficiència. 
 
El Sr. VICENS (conseller executiu de Territori) diu que el Sr. Alemany que la moció és 
innecessària ja que la informació està a disposició de tots els consellers, comenta que 
aquests informes es fan en compliment de la Llei de transferències de competències, ja 
que és obligatori demanar informes al Govern balear i a la Conselleria de Medi 
Ambient. Reconeix que a tots els expedients de planejaments que s'han tramitat al 
Consell de Mallorca des de fa tres anys i mig, hi ha informe del Sr. Massot perquè era 
preceptiu, però no vinculant i que ho continua sent, encara que alguna vegada no s'ha 
tengut en compte. 
 
Per acabar, diu que l'equip de govern està col·laborant amb la Justícia i amb la Guàrdia 
Civil i demana no carregar de feina el departament amb temes que estan a l'abast de tots 
els consellers que vulguin investigar. 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) pensa que la pròxima moció que presenti serà que el Govern 
balear llevi de l'organigrama el càrrec de director general d'Ordenació del Territori, ja 
que sembla que nos serveix per res i no val la pena mantenir-lo. 
 
A continuació, comenta que ell ha acudit a moltes reunions de la Comissió Insular 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric i reconeix que l'informe no és 
vinculant però si que ajuda a justificar algunes postures com la dels Caulls i que és 
necessari per a la tramitació de l'expedient. 
 
Per altra banda, diu que el Sr. Alorda possiblement tengui raó pel que fa a aclarir la 
legalitat dels informes, ja que a més sembla ser que no hi ha cap voluntat política de fer-
ho, però recorda que el Sr. Massot ha estat acusat i que ha signat 264 informes que han 
provocat actuacions urbanístiques a Mallorca. 
 
Per acabar, reitera que s'haurien de repassar els informes i suprimir la figura de la 
direcció general d'Ordenació del Territori del Govern balear. 
 
El Sr. VICENS matisa que mai ha dit que els informes no serveixin de res, sinó que 
aquests informes s'havien de fer perquè legalment la Llei de transferències ho estableixi 
i recorda que estan a disposició de qualsevol conseller. Torna a dir de que fa tres anys i 
mig tots els planejament duen informe del Sr. Massot i creu que si hi ha dubtes amb 
algun cas en concret se'n pot parlar. 
 
Es rebutja la moció per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), setze en 
contra ( PP i UM)  i zero abstencions. 
 
 
PUNT 22.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE LA 
RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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L'any 2006, en el 75 aniversari de la proclamació de la II República Espanyola, i complint-se també el 70 
aniversari del cop d'estat feixista de 1936, el Congrés dels Diputats va acordar declarar aquest any com a 
"Any de la Memòria". 

Durant tot el passat any s'han succeït activitats que han contribuït a preservar la memòria dels fets que 
portaren l'esperança al poble espanyol l'abril de 1931, la qual va ser frustrada per la cruel Guerra Civil de 
1936 a 1939 i la brutal repressió durant la dictadura franquista, que havia de durar fins a la mort del 
dictador el 1975. 

La repressió franquista va significar també l'obligat silenci de les famílies de les víctimes de la Guerra i 
de la violència feixista, un silenci que només es va començar a rompre amb la Transició a la democràcia. 
Tot i així, han aparegut els darrers anys col·lectius, associacions, que reclamen la recuperació de la 
Memòria Històrica, la reivindicació de la memòria de les persones represaliades, i l'acció de les 
institucions per tal, entre d'altres iniciatives, descobrir les fosses on foren enterrades moltes de les 
víctimes i recuperar la dignitat de tants i tants ciutadans innocents. 

És en el marc de tan justa reivindicació, i poc després de que el Ple del Consell de Mallorca hagi 
condemnat el cop d'estat feixista de 1936, que cal que el Consell de Mallorca prengui la iniciativa en la 
recuperació de la seva pròpia memòria històrica, i en aquest sentit, essent la institució hereva de l'antiga 
Diputació Provincial de Balears, sembla just que reivindiqui la figura del seu darrer President democràtic, 
perseguit, detingut i assassinat per l'aparell repressor del franquisme. 

-  El Ple del Consell de Mallorca acorda obrir l'expedient per tal de declarar Fill Predilecte de Mallorca a 
Jaume Garcias Obrador, darrer president democràtic de la Diputació Provincial de Balears, assassinat pels 
colpistes durant la Guerra Civil.  

- El Ple del Consell de Mallorca acorda donar tot el seu suport a les iniciatives de l'Associació per a la 
Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca, i en aquest sentit insta la Presidència de la institució a 
habilitar les partides necessàries per contribuir a la seva tasca. 

- El Ple del Consell de Mallorca insta l'equip de govern a fer efectius els compromisos adquirits amb la 
memòria històrica en el Ple de 22 de gener de 2006. 
 
 
El Sr. BONET (PSOE) comença la seva intervenció explicant que ja s'ha parlat d'aquest 
tema en altres ocasions, recorda que l'any 2006 va ser el 75è aniversari de la 
proclamació de la II República Espanyola i el 70è aniversari de l'esclat de la Guerra 
Civil. Assenyala que actualment hi ha diverses associacions sobre la recuperació de la 
memòria històrica que han fet una gran feina social per recuperar esdeveniments 
d'aquella època i per rescatar de l'oblit aquelles persones que varen donar la seva vida en 
defensa de la legalitat democràtica d'aquells moments. 
 
Per tant, considera que és un bon moment per parlar de la República i de la Guerra 
Civil, ja que recentment aquest Consell, arran d'una proposta de resolució del PSM-EN, 
va condemnar el cop d'estat feixista i a més va afegir que donaria suport a les 
associacions per a la recuperació de la memòria històrica. 
 
Creu que aquest fet de recuperar de memòria es pot simbolitzar amb una persona i per 
això el seu Grup proposa el Sr. Jaume Garcias Obrador, darrer president democràtic de 
la Diputació i proposen l'inici d'expedient per declarar-ho Fill Predilecte. 
 
A continuació, explica que el Sr. Jaume Garcias fou sindicalista i militant del Partit 
Socialista i de la Unió General de Treballadors, tinent de batle de l'Ajuntament de 
Palma i finalment a l'any 1936 president de la Diputació Provincial. Comenta que quan 
va esclatar la Guerra Civil, va ser una de les persones que va acudir al despatx del 
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governador civil i es va reunir amb el general Goded, que els va mentir assegurant que 
no es sumaria al cop d'estat. El Sr. Garcias va aconseguir amargar-se uns anys, però 
finalment a l'any 1938 va ser detingut i un consell de guerra el va condemnar a mort. 
Fou afusellat el 4 d'agost de 1939, al cementiri de Ciutat. 
 
Reitera que el seu Grup considera que aquesta persona és la més adequada per 
simbolitzar la recuperació de la memòria històrica, ja que aquesta institució substitueix 
l'antiga Diputació Provincial i a més, recorda que l'Associació de la Memòria Històrica 
s'ha adreçat aquesta institució per demanar el seu suport per dur endavant distintes 
iniciatives i aprofita per demanar el suport del Ple i de l'equip de govern per dur 
endavant aquestes iniciatives. 
 
Tot seguit, comenta que les iniciatives que volen dur endavant: la creació d'un arxiu de 
fons orals, la creació d'un museu de la Guerra Civil, la localització, la identificació i la 
preservació de fosses comunes, els memorials de les fosses més importants, unes beques 
d'investigació... que redundaran en l'estudi d'un període històric que no poden oblidar. 
 
Per acabar comenta que el tercer punt de la moció parla dels acords presos al Ple de 22 
de gener a les propostes de resolució del PSM-EN que deia que "El Consell de Mallorca 
promourà accions d'estudi, difusió de la repressió franquista..." i també que "... 
promourà i finançarà un monument en memòria dels que moriren i dels que foren 
represaliats per defensar la democràcia i les llibertats o un memorial que difongui 
aquells fets històrics." Creu que aquestes iniciatives són molt lloables, en benefici de 
tota la societat i per això demana el suport de tots els grups. 
 
La Sra. ROSSELLÓ (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la 
moció, perquè entén que el reconeixement que es demana és just, tant a la figura del Sr. 
Garcias com per donar suport a les iniciatives de l'Associació de la Memòria Històrica 
de Mallorca. Creu que s'han de reivindicar els valors de la democràcia enfront dels 
valors del feixisme i el totalitarisme i per això entén que la recuperació de la dignitat i 
de la memòria històrica és positiu. Reitera que donarà suport als tres punts de la moció i 
espera que hi hagi unanimitat. 
 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció, encara 
que recorda que una proposta semblant del seu partit del Sr. Emili Darder, va ser 
qüestionada pel PSOE en el seu moment. Així i tot, creu que quan hi ha una efemèride 
puntual important és convenient que hi hagi una iniciativa pel tal de recordar el fet i 
comenta que el seu Grup està d'acord amb dur-ho a terme. 
 
Pel que fa al Sr. Garcias, considera que el moment adequat va ser quan es plantejaven 
les medalles d'or als ex-presidents però que l'equip de govern no ho va considerar 
oportú. 
 
D'altra banda, creu que aquell moment històric és una llacuna i pensa que una dona com 
la Sra. Aurora Picornell podria ser un element que arrodoniria el reconeixement 
d'aquella època. 
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A continuació, afirma que va ser una decisió important la retirada de la medalla al Sr. 
Francisco Franco i creu que s'haurien de dur a terme els acords del Ple de dia 22 de 
gener. 
 
Tot seguit, demana com està el tema del quadre del Sr. Emili Dardes, el qual és Fill 
Predilecte aprovat per unanimitat d'aquesta sala, i li agradaria conèixer qui és l'autor del 
quadre i en quin estat es troba l'obra. 
 
També demana per la reunió amb l'Ajuntament de Palma pel que fa al monument per 
represaliats i lluitadors per les llibertats, la qual es va demanar a la darrera Junta de 
Portaveus per unanimitat, ja que considera important anar concretant les actuacions. 
 
A més, vol saber quina serà la forma de col·laboració que oferirà l'equip de govern a 
l'Associació de la Memòria Històrica. 
 
Per acabar, creu que el Sr. Garcias va fer tot el possible, fins i tot, tranquil·litzar les 
forces d'esquerres i que després d'acabada la guerra va ser assassinat i per això mereix el 
nostre record. Pensa que aquest fet ens honora més a nosaltres que a ell. 
 
El Sr. RUBIO (PP) comenta que no entén perquè per alguns temes es critica que es 
duguin propostes ja debatudes i per altres no. Considera que parlar contínuament 
d'aquest tema tan sols aconsegueix obrir ferides i pensa que ja n'hi ha prou. Discrepa 
d'aquesta filosofia de vida, creu que en política s'ha d'anar cap endavant i no cap 
endarrera. 
 
El Sr. CERDÀ (conseller executiu de Patrimoni i Identitat Cultural) anuncia que el seu 
Grup s'abstendrà al primer punt de la moció i votarà a favor dels dos següents. 
 
A continuació, comenta que pel que fa al primer punt, considera que ara no és el 
moment oportú sinó que hauria de posposar per abans de la Diada quan es concreten els 
candidats a Fills Predilectes, encara que reconeix que no té res en contra del Sr. Garcias. 
 
Demana al Sr. Bonet si es podrà votar per separat, i així votarien afirmativament als 
punts dos i tres. 
 
El Sr. Bonet contesta al Sr. Cerdà que no té inconvenient en dividir la moció per tal 
d'aconseguir el suport, encara que lamenta que UM no voti a favor de l'inici de 
l'expedient per declarar Fill Predilecte al Sr. Jaume Garcias, però vol recordar que el seu 
Grup ja va presentar el Sr. Garcias, abans que el Sr. Cerdà fos conseller, l'any 2005 i 
l'equip de govern va demanar que quedés damunt la taula. L'any 2006 també hi ha haver 
polèmica i ara acaba la legislatura i continua sobre la taula. 
 
Pel altra banda, considera més trist el punt de vista del PP, assegura que el seu Grup vol 
parlar sobre la memòria històrica i reconeix que se n'ha parlat altres vegades, però 
insisteix en que val la pena recordar aquesta etapa històrica ja que consideren que és un 
deute moral. A més recorda que tan sols el punt segon ja s'havia discutit i que la resta de 
punts són nous. 
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Comenta que llegirà un fragment d'un article de la Sra. Angeles Caso parlant de la 
recuperació de la memòria històrica i del descobriment de les fosses comunes. El títol és 
significatiu "Honrar a los muertos" i a continuació llegeix algunes frases que expressen 
millor que ell el sentiment en plantejar mocions d'aquest tipus. 
"Esa es una de las características que diferencian claramente al ser humano de sus 
antecesores los primates. Oigo muchas voces molestas por este esfuerzo de 
recuperación, acaso no pueden dejar a los muertos en paz – dicen. Tal vez quienes así 
claman no se den cuenta de que el problema de fondo es que a esos muertos nunca se les 
dejó en paz. Esos muertos de la Guerra Civil, todos esos miles de mujeres y ancianos, 
hombres adultos y muchachas inocentes han yacido durante setenta años entre piedras y 
lodos, anónimos y secretos enterazos como animales en tumbas innombrables sobre las 
que nadie pudo nunca por desconocimiento o por miedo depositar una flor, derramar 
una sola lágrima pública. Darles nombre, cobijar sus restos, desearles que la tierra les 
sea leve, no es un acto de venganza, ni un intento de reabrir viejas heridas cicatrizadas, 
es un derecho elemental de quienes los añoraron día tras día durante setenta años y 
sobretodo es un deber ineludible de cualquier ser humano que se considere como tal a sí 
mismo". 
 
Honrar el Sr. Garcias com a un símbol de les víctimes de la Guerra Civil és per al meu 
Grup també un deute ineludible. 
 
La Sra. ROSSELLÓ creu que es perdrà una oportunitat, una vegada més, per defensar la 
democràcia i en contra del feixisme i per això considera interessant la recuperació de la 
memòria, després de la violència feixista d'aquell moment. 
 
A més, el seu Grup considera que amb aquesta moció no es vol remoure res, sinó tan 
sols dignificar unes per sones que varen morir a un moment determinat. 
 
Per altra banda, no compren com algun Grup no pot donar suport a aquesta moció, ja 
que creu que no hi ha arguments i li sembla molt trist que es vulguin tancar les ferides 
d'aquesta forma. 
 
Creu que a l'Estat espanyol es continua amb una situació desfasada, ja que qualsevol 
país ha estat capaç de dignificar els morts que han estat assassinats en situacions de 
dictadures i no entén perquè no es vol entrar en aquest debat. 
 
Per acabar, reitera que dóna suport a la moció i lamenta profundament que no hi hagi 
hagut unanimitat, i que un Grup, no ho accepti de cap manera. 
 
El Sr. ALORDA reivindica poder parlar dels casos necessaris, creu que qualsevol país 
té unes fites que ha de recordar contínuament, com per exemple el fet de recordar el 31 
de desembre com a fet històric decisiu. 
 
Per això, recorda que la República va ser un camí que duia cap a la democràcia que va 
ser truncat per un cop d'estat feixista l'any 1936 i que una gent va defensar les llibertats i 
la democràcia i que, per això, va ser sacrificada. Creu que sempre se'n hauria de parlar 
com fan a altres països posant, fins i tot, un ram de flors al soldat desconegut i fer-ho 
conjuntament tots els partits polítics. 
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Tot seguit, intenta convèncer la dreta perquè es sumi a la unitat del demòcrates per 
celebrar i recordar als demòcrates. Creu que en aquella època hi va haver molta 
repressió i que seria molt sa fer aquest reconeixement de forma unànime. 
 
El Sr. CERDA reitera que el seu Grup no qüestiona el fons de la proposta del Sr. 
Garcias, sinó el moment en què s'ha presentat i mantén que votarà a favor dels punts dos 
i tres de la moció. 
 
La presidenta comenta que es passa a la votació de la moció, la qual es farà per separat. 
 
Punt 1 
 
S'aprova el  punt per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), zero en 
contra i devuit abstencions (PP i UM). 
 
Punt 2 
 
S'aprova el punt per desset vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), zero en 
contra i quinze abstencions (PP). 
 
Punt 3 
 
S'aprova el punt per desset vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), zero en 
contra i quinze abstencions (PP). 
 
 
 
PUNT 23.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE 
L'INFORME DENOMINAT "PROBLEMÀTICA MEDIAMBIENTAL DE 
MALLORCA PER LES SEVES CARACTERÍSTIQUES CULTURALS". 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
En data 25 d’octubre de 2005 el Consell de Mallorca va autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions 
derivades de la realització d’un informe denominat “Problemàtica mediabiental de Mallorca per les seves 
característiques culturals”, realitzat pel Sr. Eulogio Cuenca Bonacho, que ha estat consultat pel Grup de 
Consellers del PSM-Entesa Nacionalista; posteriorment en data 28 de març de 2006 es va tornar 
contractar un segon informe elaborat per la mateixa persona titulat “Estudi de les implicacions ambientals 
a Mallorca per la immigració llatinoamericana i africana”, que no ha pogut ser consultat, tot i haver-ho 
sol·licitat en data 19 de desembre de 2006. Pels dos informes el Consell de Mallorca a abonat la quantitat 
total de 23.896 euros.  
 
El contingut de l’informe consultat, a més de no reunir cap característica pròpia d’un estudi mínimament 
solvent des del punt de vista científic – contingut banal, en el millor dels casos, manca de bibliografia, ús 
de fonts estadístiques antigues, manca d’estudis que avalin conclusions, absència de referències tècniques 
i de metodologia, errors de redactat i sintaxi...- conté un conjunt extens d’afirmacions que resulten 
ofensives pels distints col·lectius d’immigrants en atribuir-los caracteritzacions col·lectives en raó del seu 
origen, que en el millor dels casos resulten tòpics sense base i en el pitjor arriben fins a l’insult més 
inadmissible, com el de considerar inherent a determinades cultures la pràctica de la prostitució i la manca 
absoluta de bases educatives.  
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Les característiques de l’esmentat informe, i amb tota seguretat les del segon, varen merèixer que el Ple 
d’aquest Consell, de data 22 de gener d’enguany, aprovàs per unanimitat una Proposta de Resolució 
presentada pel Grup de Consellers d’Esquerra Unida – els Verds que afirmava: 
 

- “El Consell de Mallorca rebutja de forma clara les declaracions de caire xenòfob que conté 
l’estudi “Problemàtica medioambiental de Mallorca per les seves característiques de 
varietats culturals” del Sr. Cuenca Bonacho.” 

 
Per tot això el grup de Consellers del PSM-Entesa Nacionalista proposa al ple que adopti els següents 
acords: 

MOCIÓ 
 

1.- Demanar excuses públiques a totes les persones i col·lectius que han estat aludits en  l’esmentat 
informe i a tota la ciutadania per la implicació del Consell de Mallorca en la seva elaboració. 
 
2.- Exigir al autor Sr. Cuenca Bonacho la devolució íntegra de les quantitats percebudes en concepte 
d’elaboració d’informes per encàrrec del Consell de Mallorca.   
 
3.- Fer efectiu de manera immediata el cessament del Sr. Eulogio Cuenca Bonacho de tots els càrrecs i 
representacions que pugui ostentar en nom del Consell de Mallorca i especialment del Fons Mallorquí de 
Solidaritat. 
 
4.- Reprovar al Conseller de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca per la contractació de 
l’esmentat informe i, sobre tot, per haver procedit a la contractació d’un segon estudi denominat estudi de 
les implicacions ambientals a Mallorca per l’immigració latinoamericana i africana, acordat en data 28 
de març de 2006, és a dir cinc mesos desprès del primer. 
 
 
El Sr. AGUILÓ (PSM-EN) comença lamentant els problemes de salut que ha tingut el 
conseller executiu de Medi Ambient, però considera que és un debat que no s'ha donat 
de manera institucional i creu que s'ha de plantejar amb els seus termes. 
 
La presidenta demana quins són els Grups que volen intervenir. 
 
El Sr. Aguiló matisa que encara no ha acabat la seva intervenció. 
 
La presidenta li demana disculpes i li retorna la paraula. 
 
El Sr. AGUILÓ comenta que els fets són els següents, que en data 25 d'octubre de l'any 
2005 aquesta institució contracta i paga un informe denominat "Problemática 
medioambiental de Mallorca debido a sus características culturales", aquest 
procediment s'utilitza quan un responsable polític té a les seves mans un element positiu 
que el valora i el compra. 
 
Aquest document entre altres afirmacions defineix la llengua catalana de la següent 
manera "ha sido impuesta por una cuestión de sentimiento social y político de adhesión, 
identificación y colaboración con el Gobierno de Cataluña, su Estatuto de Autonomía y 
el independentismo que representan". Aquestes afirmacions, formen part del conjunt de 
seixanta pàgines de contingut innocu, intranscendent, sense cap tipus d'estudi que ho 
justifiqui. Fins i tot, basat en estadístiques antigues, sense cap explicació del per què es 
fa aquest informe. 
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A més, afirma que hi ha elements d'autèntica gravetat referits als grups d'immigrants 
sudamericans i llegeix el següent fragment "estos colectivos actualmente están 
desarrollando un mercado de prostitución femenina, como forma fácil de vida i que en 
cierta manera está intrínseca en la cultura de su lugar de procedencia." 
 
Comenta que només posa aquests dos exemples encara que creu que n'hi ha molts més. 
Incideix en què la part dedicada explícitament a immigració, de les setanta pàgines tan 
sols n'hi ha cinc, i d'aquestes cinc tan sols ha comentat dues de les pàgines. 
 
Assenyala també que té un capítol titulat "La problemática medioambiental con respecto 
al uso de los bosques" i que  tan sols es desenvolupa amb sis línies de les quals destaca 
les següents "a según que gentes la conciencia de la subsistencia de los bosques no les 
preocupa lo mas mínimo – parlant dels immigrants – mientras que para nosotros son 
una fuente de purificación del aire que respiramos" i això ens dur a reflexionar sobre la 
capacitat i la formació de la persona que ha realitzat l'informe. 
 
Per tot això, considera que aquesta institució ha de demanar excuses públiques a totes 
les persones al·ludides per aquest informe, i també exigit al Sr. Cuenca que torni tots els 
doblers, ja que s'han pagat dos milions d'euros per aquest document i a més cinc mesos 
després s'ha encomanat un segon informe monogràfic per iberoamericans i subsaharians 
que encara no han vist. 
 
També considera necessari fer efectiu el cessament del Sr. Cuenca Bonacho de totes les 
representacions que ostenti al Consell de Mallorca, en especial la del Fons Mallorquí de 
Solidaritat, on és el representant. 
 
Finalment, creu que s'hauria de reprovar el conseller executiu de Medi Ambient per 
haver procedit a la contractació d'aquests dos informes per tal que el Consell de 
Mallorca recuperi la dignitat perduda. 
 
La Sra. ROSSELLÓ (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció. 
Considera que aquest estudi fa empegueir-se, ja que no és seriós ni rigorós. Comenta 
que la falta de rigorositat és espectacular, mai havia vist un informe d'aquestes 
característiques presentat a una Administració pública. 
 
Per altra banda, considera que les afirmacions que es fan a aquest informe són falses i 
no estan basades en estudis científics, a més de donar una imatge absolutament 
distorsionada del medi ambient i de la immigració. 
 
Per acabar, reitera que el seu Grup donarà suport a la moció i que serà la millor manera 
de recuperar la dignitat de la institució i sobretot que el medi ambient no es mereix 
estudis d'aquestes característiques. 
 
La Sra. SANSÓ (PSOE) anuncia que el seu Grup també donarà suport a la moció i vol  
remarcar algunes qüestions. Comenta el mateix que la Sra. Rosselló pel que fa a la poca 
rigosoritat tant científica com tècnica i també destaca la sorpresa d'encomanar un altra 
informe després dels resultats obtinguts. 
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Puntualitza que a la Comissió Informativa varen demanar una còpia de l'informe i que 
no l'han rebuda, que la que tenen és gràcies als companys de l'oposició, recorda que 
encara no han pogut examinar el segon informe del Sr. Cuenca. 
 
El Sr. BORRAS (conseller executiu de Medi Ambient i Natura) comenta que el Sr. 
Aguiló ja ha dit que feia una visió parcial de l'informe i també que l'informe va ser 
demanat l'any 2005. Afirma que el Departament de Medi Ambient i Natura no ha tengut 
actituds xenòfobes ni abans ni després de fer-se públic l'informe per part del PSM-EN. 
 
Els fets són que el Consell de Mallorca fa un encàrrec a una persona i sense dir-li quin 
havia de ser el contingut, la qual cosa assegura que el PSM-EN no practica ja que ells 
primer l'han de trobar atractiu pe després comprar-ho. 
Diu que el PSM-EN està acostumat a demanar informes que diuen el que ells volen, 
però que no és el cas de l'equip de govern, ja que ells respecten la llibertat de l'autor. 
 
Per altra banda, comenta que moltes de les opinions que posa de manifest el Sr. Cuenca 
es troben reflectides als diaris i també indica que es va reunir amb aquest senyor i que 
arran d'aquesta reunió li va enviar una carta on deia " Deman disculpes per les crítiques 
que s'estan fent, que considera que determinats temes no es consideren apropiats, 
accepta que són massa crus, però creu que el seu treball no és dolent en sí mateix, sinó 
que el dolent és la manipulació política que es fa i vostè n'és una víctima involuntària". 
 
 
A continuació, afegeix que, fins i tot, la policia de l'Ajuntament de Palma ha fet un cos 
especial relacionat amb les problemes d'aquest col·lectiu. Recorda que el Consell de 
Mallorca i l'equip de govern s'han desmarcat de les manifestacions que es desprenen 
d'aquest informe sobre la xenofòbia i creu que hi ha una certa polèmica social amb els 
temes de la immigració i la inserció. 
 
Per acabar, assegura que li han donat massa importància a l'informe. 
 
El Sr. AGUILÓ comenta que entén al Sr. Borras ja que aquest informe no és pot 
defensar i per això ha fet un discurs embullat que no aclareix gaire les coses. 
 
Reitera que l'equip de govern ha pagat l'informe que els presentaren, ja qeu no hi ha cap 
altre contracte, tan sols el fet de l'adquisició i abonament de l'informe i que a més 
aquesta operació l'han dut a terme dues vegades, la segona el març de 2006, amb un títol 
molt similar. Entén que el Sr. Borras el culpable és el que ha denunciat un 
comportament irregular i il·legítim, però qui realment s'ha equivocat ha estat el seu 
Departament i que el PSM-EN dins la seva responsabilitat d'oposició política ho ha 
denunciat com a  pràctica inacceptable pels continguts i per la funcionalitat del mateix. 
 
Creu que l'informe no l'han emprat per res, assenyala que l'han comprat per pagar quatre 
milions de pessetes i que aquesta és la realitat, per això el seu Grup ho denúncia. 
 
A continuació, comenta que segons els mitjans de comunicació, el títol del Sr. Cuenca 
l'havia obtingut a una acadèmia amb seu a Màlaga i amb homologació a les Illes Verges 
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i que a més a la pàgina web de l'esmentada acadèmia diu que si una persona té una 
experiència vital prou rica li donaran un títol. 
 
Es rebutja la moció per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), devuit en 
contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
Arribat a aquest punt, la presidenta comenta que són les 13.50 h i que queda encara per 
debatre una moció, un despatx extraordinari i les preguntes. 
 
Demana que si els senyors i senyores portaveus es comprometen a una certa agilitat i les 
sembla oportú podrien continuar, sempre i quan, l'acabament del Ple no superi les 15.00 
h, i que si no ho veuen possible, suspendrien la sessió i la reprendrien l'horabaixa. 
 
La presidenta demana que els sembla bé intentar acabar a les 15.00 h. 
 
Els portaveus contesten afirmativament. 
 
 
PUNT 24.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU-ELS VERDS SOBRE 
PLACES A CONCERTAR PEL CONSELL A LES NOVES RESIDÈNCIES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que La llei d’atribucions de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i 
seguretat social, a l’article 9 defineix com a competències transferides als consells insulars: “La creació i 
el manteniment de centres d’atenció a les persones majors que ofereixin places residencials, per a vàlids 
i/o assistits”, i que aquesta tasca, al Consell de Mallorca, l’exerceix l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca. 
 
Per altra banda, atès que el Consell Insular de Mallorca, juntament amb el Govern de des Illes Balears i 
obert altres incorporacions, ha constituït el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de 
Mallorca, amb la finalitat de programar, impulsar i executar, promoure i/o finançar infrastructures de 
caràcter sociaosanitari i assitencial,  Consorci, bàsicament controlat pel Govern de les Illes, cosa que 
sense cap dubte detreu competències pròpies del Consell Insular de Mallorca. 
 
Atès que com a resultat de l’execució del pla de residències per a gent gran duta  terme pel Consorci 
entraran properament en servei unes 1.200 places, de les quals un percentatge important (60%) seran 
concertades, donat que les residències s’han construït a través de contractes d’obra i servei, 
 
L'ISSEM haurà de preveure i finançar la concertació d'aquestes places. 
 
No obstant, als pressuposts de l’ISSEM  per a l'any 2007 no figura una partida econòmica  per a aquesta 
concertació.  
 
Per tot això, 
 
 
El Grup Esquerra Unida-Els Verds presenta al ple del Consell de Mallorca la següent PROPOSTA 
D’ACORD:  
 
El Consell de Mallorca insta al president de l’ISSEM a: 
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- elaborar una proposta de quantificació i localització de les places que el Consell de Mallorca ha 
de concertar a les noves residències, 

 

- i proposar  el corresponent  pla de finançament.  
 
 
 
La Sra. TUGORES (EU-Els Verds) explica que la moció que presenta el seu Grup ja 
explica tot el marc legal de la qüestió que es debatrà al Ple.  
 
Explica que la realitat és que el Consorci de Recursos Sòciosanitaris i Assistencials de 
Mallorca ha posat en funcionament el projecte de construcció d'una sèrie de residències 
i centres de dia. Diu que en els casos de l'Hospital Militar, el centre dedicat als malalts 
d'alzheimer, el centre Joan Crespí i el centre per a discapacitats, es fa per mitjà d'un 
conveni amb el Ministeri de Treball i Assumptes Socials, però també hi ha una sèrie de 
residències a diferents municipis d'aquesta illa i en aquest cas la gestió d'aquestes places 
s'ha organitzat per mitjà d'un sistema de construcció i concessió administrativa per a, 
establint una sèrie de plecs de condicions que preveuen que el 60% d'aquestes places 
seran concertades i el 40% restant de lliure disposició de l'empresa constructora i, a la 
vegada, es farà càrrec de la gestió d'aquestes places. Comenta que es tracta dels 
municipis de Santanyi, Marratxí, Capdepera, Calvià, Montuïri, Sant Joan, Inca, 
Pollença, Manacor i Santa Margalida i que les places corresponents són unes 750; 
correspondria a l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca concertar aquestes 
places, d'acord a allò que estableixen els esmentats plecs de condicions.  
 
Planteja la preocupació del seu Grup pel fet que no existeixi ni una sola partida 
pressupostària destinada a fer front a l'esmentada concertació, perquè considera que es 
tracta de partides econòmiques prou importants. 
 
Observa que el PP, a la publicitat que n'ha fet, ho ha plantejat com si es tractés de places 
públiques, cosa que no és certa perquè, tal i com estableixen les bases d'adjudicació i de 
gestió corresponents, només el 60% seran concertades i la resta, el 40%  seran de gestió 
privada, com ja ha explicat abans.  
 
Explica que els preus d'aquestes 750 places, aproximadament, oscil·len entre els 1500-
1760 euros mensuals per persona. Diu que, segons la informació que consta a la pàgina 
web de l'esmentat consorci, la major part d'aquestes residències tenen previst obrir les 
portes durant el primer trimestre de 2007, algunes durant el segon trimestre i les dues 
darreres durant el tercer trimestre de 2007. Totes, però, tenen prevista la seva obertura 
durant l'any 2007.  
 
Pensa que certament és molt positiu que es posin a l'abast de la ciutadania aquestes 
places, però és inevitable que sorgeixin dubtes raonables, pel fet que no existeix cap 
previsió de recursos econòmics per a l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca 
per a l'any 2007 que permetin fer front a l'esmentat concert. 
 
Explica que la moció no pretén fer cap crítica al sistema previst pel PP per dur endavant 
aquest projecte, sinó que només demana al president de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca que elabori una proposta que quantifiqui les places, les concreti i 
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estableixi la seva ubicació i presenti el corresponent pla de finançament per fer front a la 
responsabilitat pública del concert del 60% d'aquestes places que, teòricament, estaran a 
disposició de l'Administració pública. Li demana també que expliqui si aquestes places 
entraran dins la bossa comuna d'adjudicació, quin sistema es seguirà per a l'adjudicació, 
etc.  
 
El  Sr. AGUILÓ (PSM-EN) observa que, si existeix una despesa, és evident que s'ha de 
tenir la disponibilitat pressupostària. Per tant, davant el projecte explicat de construcció 
d'una sèrie de residències, és obvi que l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca ha de disposar de la partida pressupostària necessària per a la gestió 
corresponent. Recorda que ja s'ha referit, a l'inici del Ple, a aquesta infradotació 
pressupostària de l'ISSEM tant per les seves pròpies necessitats com per a la seva pròpia 
despesa, que li ocasiona una impossibilitat pràctica d'actuar en determinats moments del 
procés de gestió.  
 
Considera que amb la inauguració d'aquestes residències i amb el model que s'ha decidit 
per a dur-ho a terme, s'haurà implantat un "peatge a l'ombra": es dóna a una empresa un 
solar, normalment municipal i l'empresa construeix i gestiona la residència, per un 
període de 40 anys. En conseqüència, estam donant per una part un negoci, però per 
l'altra el propi Consell de Mallorca ha de pagar anualment un "peatge" que implica 
l'amortització de l'obra, les despeses de manteniment, el benefici i els interessos. Si a tot 
això s'afegeix que ni tan sol existeixi cap partida pressupostària per aquest concepte, 
s'acaba d'arreglar el despropòsit.  
 
La Sra. SANSÓ (PSOE) anuncia el suport del seu Grup a la moció perquè planteja 
l'assumpció de competències que corresponen a l'Institut de Serveis Socials i Esportius 
de Mallorca en matèria de places concertades i demana que es resolgui la manca de 
finançament d'aquestes.  
 
La Sra. MULET (UM) comenta que ha observat que existeix preocupació per aquesta 
qüestió, però explica que la llei corresponent de l'any 2001, a la seva disposició 
addicional núm. 7 estableix que es farà un conveni amb al Govern balear per fer les 
valoracions de l'aspecte econòmic d'aquestes places. Per tant, considera que queda 
cobert per la llei i aquest no ha de ser un motiu de preocupació, l'únic que cal és saber 
negociar aquesta quantitat econòmica que faci falta.  
 
El Sr. SERRA (president de l'ISSEM) diu que entén que a hores d'ara encara sigui un 
poc complexa aquesta qüestió, però tot i això vol fer dues consideracions prèvies.  
 
En primer lloc, explica que el sistema de contractació no ha estat el d'obres i serveis, 
sinó el de concessió d'obres públiques, regulat per la Llei 13/2003 de 13 de maig, en els 
articles 220 i següents de la Llei de contractes d'administracions públiques.    
 
En segon lloc, atès el sistema de contractació per concessió d'obres públiques no és 
possible dir que s'han concertat places, perquè la concertació de places residencials seria 
objecte de contracte de gestió de serveis públics (article 154 i següents) de la Llei de 
contractes d'administracions públiques i, més concretament, el regulat per l'article 156.C 
que regula concretament el concert, amb persona física o jurídica, que de forma habitual 
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realitzi prestacions anàlogues a les que constitueixen el servei públic objecte del 
contracte.  
 
Pel que fa al sistema de finançament, explica que hi ha dos elements fonamentals. El 
primer és el que ha comentat la Sra. Mulet quan s'ha referit a la disposició addicional 
setena. Demana als diferents Grups que la revisin, perquè fa referència a la creació de 
nous serveis. Explica que el concert de places, tant pel que fa a persones discapacitades 
com a persones majors, ha de venir amb un finançament propi de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears. És lògic, per tant, que en el traspàs de competències rebin 
dotació econòmica les matèries que en aquell moment es gestionen, però que tot el que 
es va generant de bell nou, que suposa nous serveis i, sobretot, en uns àmbits tan 
importants com el de gent gran i persones discapacitades, vengui dotat per part de la 
institució que rep els doblers i que té la capacitat recaptadora d'aquests doblers, per la 
via d'impostos i altres sistemes, com també en relació a l'Estat.  
 
Quant a la gestió de les residències actuals, també s'ha de considerar especialment la 
Llei de dependència. Recorda que el dia 1 de gener de 2007 va entrar en vigor la Llei 
39/2006 de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a 
les persones en situació de dependència i que l'article 3 de l'esmentada llei, a l'apartat Q, 
regula que les persones en situació de gran dependència seran ateses de forma preferent. 
Vist aquest article, el Govern balear i l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca, dins l'àmbit del consorci sociosanitari, en el qual treballen conjuntament, 
varen prendre la decisió d'aplicar la totalitat de les places contractades a l'illa de 
Mallorca, d'aquestes noves residències, en aplicació d'aquest article.  
 
A més, diu que aquesta mateixa llei dóna el dret subjectiu als ciutadans en situació de 
dependència d'obtenir un servei o una prestació del catàleg de serveis regulat per 
l'article 15; per aquest motiu, s'ha optat per reservar totes les places contractades a 
l'atenció de la dependència, com ja ha anunciat a totes les seves intervencions anteriors 
al Ple.    
 
Tot seguit, explica que l'article 26 de l'esmentada llei indica els graus de dependència i 
que la disposició final primera regula l'aplicació progressiva de la llei. Observa, però, 
que no ha entrat en vigor el dia 1 de gener de 2007, per dificultats diverses d'aplicació; 
entén que els preocupi, però explica que s'implantarà gradualment, fins a l'any 2015.  
 
També explica que a data d'avui encara no s'ha publicat el Reial Decret que reguli els 
barems i l'instrument de valoració de la dependència; per aquest motiu no poden saber 
encara quines persones estaran incloses en cadascun dels graus i nivells que preveu 
l'esmentada llei.  
 
Pel que fa a la localització de les places que li ha demanat la Sra.Tugores, respon que és 
evident que serà la pròpia de les residències.  
 
Sobre el pla financer, esmenta diverses qüestions. En primer lloc, diu que ja que la 
decisió és dedicar les places residencials a les persones amb dependència i més 
concretament a la gran dependència (article 3 de l'esmentada llei), ens hem d'atendre a 
allò que regula la llei 39/2006 en matèria de finançament del sistema de dependència. 
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Explica que l'article núm. 9 estableix que: "el govern de l'estat determinarà un nivell 
mínim de protecció garantit per a cada un dels beneficiaris, segons el grau que serà a 
càrrec de l'Administració general de l'Estat, el qual fixarà anualment els recursos 
econòmics a la Llei de pressupostos generals de l'Estat". Diu, però, que a data d'avui, 
l'Administració general de l'Estat encara no ha fixat quin és el nivell mínim que 
garanteix ni quin finançament hi aplica.  
 
Tot seguit, explica que l'article 10 estableix que l'Estat i les comunitats autònomes 
acordaran un marc de convenis de cooperació entre administracions, que es durà a terme 
per mitjà dels corresponents convenis bilaterals Estat - comunitat autònoma, al qual 
afectaria aquesta disposició addicional setena de traspàs, per tant, d'aquests doblers a 
l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. L'aportació de la comunitat 
autònoma serà igual a la de l'Estat, però a data d'avui encara no existeix cap proposta ni 
s'ha establert cap marc de cooperació entre administracions en el sentit esmentat. Per 
aquest motiu, convida la Sra. Tugores a llegir l'article 32 que preveu la subscripció de 
convenis que establiran els criteris de repartiment, acordats en funció de la població 
depenent, la dispersió geogràfica, la insularitat, els emigrants retornats i altres factors. 
 
Reitera els tres aspectes que considera fonamentals. El primer, que existeix una nova 
legislació: la nova Llei de dependència. Assegura que precisament per poder-la aplicar, 
s'han avançat i s'han preocupat per crear la infrastructura necessària per donar resposta a 
les necessitats de la ciutadania. El segon, la qüestió del finançament: està basat en 
l'acord entre el govern de l'Estat espanyol i la comunitat autònoma, amb les condicions 
pròpies de la Llei de dependència. El tercer, la consideració del traspàs de competències 
al Consell de Mallorca, exercides per l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca i que estableix que el finançament ha de ser des de la comunitat autònoma cap 
a l'ISSEM; a data d'avui, per tant, el finançament està previst dins aquest àmbit i és 
lògic que no existeixi aquesta partida fins que no es confirmi l'ingrés oportú.  
 
Per acabar, diu que els barems són els aprovats amb el consens de tothom, dins l'àmbit 
de la Llei de dependència.   
 
La Sra. TUGORES diu que, efectivament, és una concessió d'obra pública, però 
insisteix a dir que dubta de la legalitat del sistema de places concertades. Reitera les 
dades i els percentatges del 60% i el 40% de places, amb la distinta consideració que ha 
explicat abans, i afirma que consten al plec de condicions.  
 
Explica que el seu Grup ha fet un seguiment de tots aquests plecs i ha observat molts de 
problemes jurídics, però ha considerat que era millor no plantejar un procediment 
contenciós administratiu, perquè l'important és que aquesta qüestió vagi endavant.  
 
Pel que fa al finançament, pensa que tot i que entén el que ha explicat el Sr. Serra, 
també observa que ho ha plantejat de tal forma que, si finalment hi ha problemes, 
acabaran donant totes les culpes al govern de l'Estat espanyol.  
 
El Sr. SERRA explica que existeix, al Parlament de les Illes Balears, una partida 
específica per la Llei de dependència, precisament de la comunitat autònoma.  
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Diu a la Sra. Tugores que considera que la creació d'aquestes places és un motiu 
d'alegria per a tots i també una millora molt important respecte al govern del Pacte de 
Progrés, al qual ella donava suport i que no en va crear cap.  
 
Reitera tot el que ha explicat en matèria de finançament i s'alegra de que es disposi de 
les infrastructures necessàries per poder atendre correctament tota la ciutadania. 
 
Es rebutja la proposta, per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds)  i setze 
en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
PRIMER PUNT.- PROPOSTA DEL CONSELLER EXECUTIU DEL 
TERRITORI D'APROVACIÓ INICIAL D'UNA NORMA TERRITORIAL 
CAUTELAR PER LA QUAL S'ADOPTEN MESURES PROVISIONALS PER 
ASSEGURAR LA VIABILITAT I EFECTIVITAT DE LA MODIFICACIÓ DEL 
PLA TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA DIRIGIDA A LA 
PRESERVACIÓ DE CALA BLANCA A ANDRATX. 

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

Atès el que s'assenyala a l'Exposició de Motius de la proposta, i d'acord amb el disposat a l'article 17 de la 
Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'Ordenació Territorial, es proposa al Ple del Consell Insular de 
Mallorca, l'adopció dels següents acords: 

'1r.- Aprovar inicialment, d'acord amb el que s'estableix a l'article 17 de la Llei 14/2000, de 21 de 
desembre, d'Ordenació Territorial, la Norma Territorial Cautelar per la qual s'adopten mesures 
provisionals per assegurar la viabilitat i efectivitat de la modificació del Pla Territorial Insular de 
Mallorca, amb l'objecte, àmbit d'aplicació i contingut que conforma l'Annex al present acord. 

 2n.- Disposar la tramitació de la Norma Territorial Cautelar, seguint el procediment establert a la Llei 
14/2000, de 21 de desembre, d'Ordenació Territorial, i en conseqüència disposar l'obertura d'un termini 
d'informació pública d'un mes, mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 
i en un dels diaris de major circulació de l'illa de Mallorca, per tal que qualsevol persona pugui formular 
les al·legacions que estimi pertinents. 

 3r.- Sol·licitar del Govern de les Illes Balears i a l'ajuntament d'Andratx, l'informe que mana l'article 
17.2.b) de l'expressada Llei d'Ordenació Territorial, que haurà de ser emès en el termini d'un mes des de 
la recepció de la sol·licitud.  

 4t.- L'aprovació inicial de la norma territorial cautelar suposa la suspensió de l'atorgament de llicències i 
d'autoritzacions per a totes aquelles actuacions que no s'ajustin a les seves determinacions. 

  

ANNEX I 

NORMA TERRITORIAL CAUTELAR PER LA QUAL S'ADOPTEN MESURES PROVISIONALS 
PER ASSEGURAR LA VIABILITAT I 

EFECTIVITAT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA DIRIGIDA A LA 
PRESERVACIÓ DE CALA BLANCA A ANDRATX. 
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 EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 Atès els següents antecedents: 

1.       La sol·licitud de sotmetre a la consideració del Consell de Mallorca l'adopció de mesures de 
protecció de Cala Blanca a Camp de Mar, inclosa la seva eventual desclassificació adoptada per acord del 
Ple de l'Ajuntament d'Andratx en sessió de 21 de desembre de 2006. 

 2.       L'acord del Ple del Consell de Mallorca en sessió de 22 de gener de 2007 pel qual aquesta 
institució adoptarà els acords escaients per evitar la urbanització de Cala Blanca (part del sector V, 
Biniorella, de les Normes Subsidiaries d¿Andratx, en la delimitació dels treballs preparatoris del Pla 
Territorial). 

 3.       L'acord de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric en sessió 
d'1 de febrer de 2007 d'instar a l'òrgan que té atribuïdes en matèria d'elaboració, tramitació i impuls de la 
formulació, revisió o modificació del PTI, amb inclusió de les Normes Territorials Cautelars que els hagin 
de precedir, per tal que encomani als Serveis Tècnics d'Ordenació del Territori l'inici de l'expedient de la 
modificació del Pla Territorial Insular de Mallorca, de conformitat amb la tramitació prevista a l'article 17 
de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'Ordenació Territorial, dirigida a la preservació de l'àmbit de 
Cala Blanca del terme municipal d'Andratx i a la presentació per a la seva aprovació per part del Plenari 
de la corresponent Norma Territorial Cautelar, la qual regirà fins a l'aprovació inicial de l'instrument 
d'ordenació corresponent.    

 4.       L'encomana per part del Conseller Executiu, en atenció al que fixa el punt 7.a del Decret de 
Presidència de 17 de maig de 2004 pel qual es determina l'organització del Consell de Mallorca, al Servei 
d'Ordenació del Territori del Departament de Territori de data 2 de febrer de 2007 de la modificació del 
Pla Territorial Insular de Mallorca dirigida a la preservació de l'àmbit de Cala Blanca i l'elaboració de la 
corresponent Norma Territorial Cautelar, la qual regirà fins a l'aprovació inicial del referit instrument 
d'ordenació territorial. 

 Atenent a tot això, s'ha d'assenyalar, en primer lloc, que els terrenys afectats pel anteriors acords 
s'ubiquen en part dins el Sector V Polígons 8 i 9-(1) i dins el Sector V Polígon 8-(2) del PGO d'Andratx. 
Aquesta localització a primera línia de mar confrontant a l'ANEI 30 Cap des Llamp i a terrenys ARIP i 
ANEI inclosos dins l'àrea complexa de la Serra de Tramuntana definida a l'article 6.1 de la Llei 1/1991 
LEN, amb la consideració afegida per part del propi PTI com a àrea d'integració paisatgística i ambiental 
més valuosa (UP 1), implicaria que la seva execució suposaria l'afecció a àrees ambientalment valuoses i 
la consolidació del model territorial d'ocupació del sòl que comportava la consolidació de la urbanització 
de la zona costera, això és, el model del PGO de 1977. 

 La urbanització de la zona costera, que caracteritza a aquest model territorial, confronta a més amb la 
preocupació social, accentuada a mesura que passa el temps, per a la protecció d'un espai tan sensible 
como la zona costera de Cala Blanca, raó per la que la detenció del desenvolupament d'aquest model 
territorial, això és, la suspensió de l'atorgament de llicències i autoritzacions d'edificació i urbanització, 
connectat amb la possible desclassificació, es troba degudament justificat. 

 Per altra part, es tracta d'una urbanització amb grans àrees sense consolidar per l'edificació, la qual es 
concentra bàsicament a la zona central i a un tram de primera línia de mar, resultant que el sòl lucratiu 
residencial o turístic vacant es manté pràcticament igual que el que constatà l'Estudi de Sòl Vacant de 
2001 del Govern de les Illes Balears en base al qual, entre d'altres documents, s'elaborà el PTI de 
Mallorca. 

 Pel que fa als serveis urbanístics, encara que s'ha constatat que recentment s'ha procedit a dotar d'aquests 
al tram de vial de la urbanització que acaba a Cala Blanca, s'ha d'assenyalar que segueixen sense executar 
la totalitat d'aquests, principalment el clavegueram, a gran part dels terrenys afectats. 

 Tractant-se de terrenys ubicats dins sectors de sòl urbanitzable o apte per a la urbanització en el que, tot i 
comptar amb ordenació detallada mitjançant Pla Parcial, així com projecte d'urbanització on s'han 
realitzat alguns actes d'execució (execució parcial), l'execució no s'ha culminat dins dels terminis 
previstos (en el planejament o en el projecte d'urbanització) a l'efecte. Per tal de determinar-ne les causes 
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és necessari obtenir de l'Ajuntament d'Andratx informació sobre els instruments de planejament, projectes 
d'urbanització, projectes de dotació de servei, instruments d'equidistribució de beneficis i càrregues, 
cessió i patrimonialització dels terrenys destinats a vials, espais lliures, zones verdes i dotacions 
públiques, cessió de l'aprofitament corresponent a l'ajuntament, recepció de la urbanització, així com les 
llicències d'obra atorgades i les sol·licitades. 

 Una vegada obtingudes aquestes dades es podrà integrar l'actuació dins les propostes del PTI destinades 
al sòl ja classificat dins àrees de desenvolupament urbà, les quals dins l'estructuració dels processos de 
desenvolupament urbà s'adopten en relació a la consecució del model urbanístic sostenible 
mediambientalment i en la definició amb caràcter supramunicipal d'una estructuració mínima i coherent 
d'aquests processos, en compliment del mandat de l'article 42 de la Llei 6/1999, de directrius d'ordenació 
territorial. 

 Efectivament, el PTI obliga als planejaments municipals a la reclassificació de determinats sectors per 
motius supramunicipals d'índole territorial i ambiental, derivats del model que es proposa, el qual en 
referència al creixement de les àrees de desenvolupament urbà ja s'ha explicat en la memòria d'aquest pla. 

 En relació a la possibilitat de canviar la classificació de sòl urbà o urbanitzable a rústic, interessa posar 
en relleu que la desclassificació de sòls 'formalment' urbans o urbanitzables, sobre els que  encara no s'ha 
consolidat l'edificació s'ha de poder prendre en consideració en alguns casos en què l'actuació global 
d'urbanització i edificació prevista i/o parcialment executada està clarament sobredimensionada, en què 
resulti impactant en paisatges de gran valor o contrària al model territorial definit al PTI, com és el cas 
que ens ocupa. 

 En base als criteris complementaris  introduïts per la legislació autonòmica, principalment la Llei 
14/2000 d'Ordenació Territorial i la Llei 6/1999 de Directrius d'Ordenació Territorial, que serveixen de 
cobertura a les decisions de 'reclassificació' i d'acord al model territorial proposat, el PTI ha establert una 
'escala' de possibilitats d'actuació, aplicable en funció de les circumstàncies concretes de cada cas. 
L'esquema d'actuació, tal com ve explicitat a l'Annex II del PTI, va dels sòls  urbans o urbanitzables que 
es reclassifiquen  com a  rústics  protegits als que, mantenint la seva classificació, es trasllada a un altre 
sector les seves possibilitats edificatòries o en els que es revisen les seves densitats i usos.  

 Per decidir la solució s'hauran de tenir en compte tant les característiques físiques i ambientals dels sòls 
que aconsellin sostreure'ls del procés urbanitzador com la pretensió d'evitar, en la mesura del possible, 
que d'aquest procés es derivin conseqüències patrimonials per a l'Administració Pública. 

  Atenent a tot això, l'objectiu que es pretén assolir amb aquesta norma és evitar que es puguin produir 
autoritzacions que consolidin actuacions d'edificació o d'urbanització en contra de les seves 
determinacions que impedeixin l'alliberament de la zona costera de Cala Blanca de la consolidació per la 
urbanització. 

 Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació 

1. Es objecte d'aquesta norma l'establiment de determinacions territorials cautelars dirigides a assegurar 
l'efectivitat i la viabilitat de la modificació del Pla Territorial Insular de Mallorca per assolir la 
preservació de Cala Blanca a Andratx. 

2. La present norma serà d'aplicació a la totalitat del territori a l'àmbit territorial del municipi d'Andratx a 
què es refereix l'article següent.  

 Article 2. Determinacions suspensives 

1. Amb l'objectiu de modificar el Pla Territorial Insular de Mallorca introduint actuacions destinades a la 
preservació de Cala Blanca, es suspèn la tramitació de procediments administratius i la concessió de 
llicències, autoritzacions, permisos i altres actes administratius que habilitin a la realització d'obres 
d'edificació o l'autorització d'actuacions d'urbanització dins l'àmbit delimitat al plànol annex.  

  Disposició final 
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1. Un cop aprovada definitivament, aquesta norma territorial cautelar tindrà tots els efectes legals i entrarà 
en vigor des del dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears; té un termini de 
vigència màxim de tres anys des de la data de publicació de l'acord d'aprovació definitiva al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears i, en qualsevol cas, quedaran sense efecte quan s'aprovi inicialment la 
modificació del Pla Territorial Insular de Mallorca. 

 2. Allò disposat en el punt anterior s'entén sense perjudici dels efectes legals produïts per l'acte de la seva 
aprovació inicial, d'acord amb l'article 17 apartat 3 de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'Ordenació 
Territorial.' 

 
 
La PRESIDENTA diu que en primer lloc es votarà la urgència i demana als consellers 
que ocupin els seus seients per poder votar. Els consellers continuen drets. 
 
S'aprova la urgència per unanimitat. 
 
A continuació es passa a debatre la moció. 
 
El Sr. VICENS (conseller executiu de Territori) comenta que un cop aprovada la 
urgència, ara sí que pot defensar la moció. Recorda que el Ple del Consell de Mallorca 
de dia 22 de gener va dur entre altres temes aquesta moció, a més la reunió de la 
Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric (CIOTUPH) 
del passat dia 1 de febrer va decidir per unanimitat la seva protecció. Recorda que des 
del primer moment l'equip de govern va dir que el Consell de Mallorca faria tot el 
possible per a la protecció de Cala Blanca, per això duen ara la suspensió per urgència.  
 
A continuació, comenta que una de les actuacions essencials serà veure els antecedents 
urbanístics que s'han donat en aquesta urbanització. Comenta que quan es redactava el 
Pla territorial de Mallorca varen tenir dubtes sobre la desclassificació de l'esmentada 
zona i que un dels arguments que va fer tornar enrera va ser que l'Ajuntament d'Andratx 
ja havia fet l'acte de recepció de la urbanització i havia concedit llicències de dotació de 
serveis.  
 
Tot seguit, assenyala que avui parlam de la suspensió de les llicències i plans parcials 
que afectin aquesta zona. Vol recordar que és essencial que l'Ajuntament d'Andratx els 
trameti la documentació sol·licitada el passat 10 de gener, és a dir, tots els antecedents 
urbanístics i de llicències que hi ha perquè han de conèixer quins instruments de 
planejaments, quins projectes d'urbanització, quines cessions i patrimonialització de 
vials, espais lliures i zones verdes estan aprovats; si s'ha fet l'acte de recepció de la 
urbanització i quines llicències s'han concedit. 
 
Per tant, assegura que avui podem aprovar aquesta suspensió, ja que sembla que hi 
haurà unanimitat, però reitera que necessitarem tots aquests antecedents per poder 
prendre una resolució eficaç.  
 
La Sra. TUGORES (EU-Els Verds) comenta la seva alegria perquè després de 70 dies 
de parlar d'una manera incansable d'Andratx prenguin la primera decisió que tendrà un 
efecte concret sobre aquell territori, com és suspendre les llicències a la zona de Cala 
Blanca.  
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Creu que ja s'ha debatut prou aquest tema, ja que al passat Ple se'n va parlar a bastament 
i recorda que cal aturar la urbanització a aquella zona on el paisatge és relativament 
verge i per tant és molt positiu que es prengui aquesta decisió.  
 
A continuació, comenta que aquesta és una aprovació inicial, que s'ha de veure com es 
desenvolupa, encara que considera que l'aprovació definitiva s'haurà de produir després 
de les eleccions i per tant és bastant rellevant el resultat d'aquestes per saber si al final 
serà adequat o no per a la preservació de Cala Blanca.  
 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) es vol sumar a la felicitació per l'acord de protecció que es 
prendrà avui, i sobretot de la seva eficàcia, ja que produirà una publicació al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears (BOIB) i, a més, considera que podria ser un efecte 
col·lateral del cas Voramar.  
 
Per altra banda, comenta que el procediment que es va dissenyar és molt més intel·ligent 
ja que aquesta norma territorial cautelar entrarà en vigor immediatament i significa que 
es podrà intervenir des del primer moment fins a tres anys després, i es demanaran els 
informes després, la qual cosa és més racional dins la suspensió de planejaments i no la 
fórmula alambinada que fa quedar a les Directrius d'Ordenació Territorial per l'article 
51. 
 
A més comenta la celeritat amb la qual es va aprovar la iniciativa del PSM-EN sobre la 
fórmula de suspensió per la via del Pla territorial de Mallorca, el passat 1 de febrer es va 
aprovar per majoria, encara que sense cap vot en contra, però no tot varen ser vots a 
favor. Reconeix que la diligència ha estat completa i per tant ara ja tenim un acord i 
demana que el més aviat possible es faci la publicació que afectarà a les llicències 
demanades a la zona. 
 
A continuació, assegura que s'haurà de fer una feina d'enginyeria jurídica molt 
important i que miraran de fer un seguiment en la mesura que els permeti el president. 
Sembla que hi ha acords municipals absolutament il·legals com a recepció 
d'urbanitzacions o altres compromisos que poden haver creat una distorsió de la situació 
jurídica d'aquests terrenys i el seu Grup creu que s'haurà de fer la intervenció molt 
complexa, però confia no haver d'esperar, com apuntava el Grup d'EU-Els Verds, a la 
propera legislatura, sinó que els pròxims mesos es pugui veure un camí i per tant 
l'aprovació inicial del Pla territorial de Mallorca consegüent amb aquesta intervenció de 
suspensió d'avui.  
 
Per acabar, ofereix la seva col·laboració per parlar-ne i debatre el que calgui per tal 
d'arribar a una solució satisfactòria pel que fa a Cala Blanca. Creu que avui tots els 
mallorquins estan d'enhorabona i que hi estaran més el dia que es desclassifiqui, però 
avui i per un període de tres anys tenim una altra cala verge. 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) comenta que a l'oposició normalment li agrada criticar les 
accions del govern, però avui ens toca donar-li un deu, que el que fa és demostrar que 
quan es vol, es pot.  
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Recorda que al darrer Ple es va acordar protegir Cala Blanca, a la darrera Comissió 
Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric (CIOTUPH) es va 
demanar iniciar la modificació del PTM i fer una norma cautelar i avui es du a Ple. 
Considera que si sempre s'actuas d'aquesta forma en matèria d'urbanisme no seriem 
famosos pel que ho som.  
 
Per acabar, dóna l'enhorabona al conseller de Territori. 
 
S'aprova la moció per unanimitat. 
 
 
PRECS I PREGUNTES. 
 
 
PUNT 25.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. MIQUEL CÀNEVES 
VANRRELL A L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (TANCAMENT LLAR 
PERE GARAU). 
 
Es retira. 
 
 
PUNT 26.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. MIQUEL AMENGUAL 
GUASP A L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (PROGRAMA POST-
ADOPCIONS). 
 
Es retira. 
 
PUNT 27.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. FRANCESC 
CAÑELLAS ALEMANY AA L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (CLUB 
TITUT). 
 
Es retira. 
 
PUNT 28.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANTONI ALEMANY 
CLADERA A L'HBLE. SR. BARTOMEU VICENS MIR (LLICÈNCIES 
TERRENYS FAÇANA MARÍTIMA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
ANTONI ALEMANY CLADERA, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, amb sol·licitud de RESPOSTA 
ORAL davant del Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada al Conseller Executiu del 
Departament de Territori, el Sr. Bartomeu Vicens Mir. 

Creu el responsable de Territori del Consell de Mallorca que és possible atorgar llicències de construcció 
als terrenys de la Façana Marítima de Palma?  

 
El Sr. ALEMANY (PSOE) formula la pregunta en els seus termes.  
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El Sr. VICENS (conseller executiu de Territori) explica que, un cop aprovat el projecte 
de reurbanització i complertes les prescripcions fetes per la Comissió Insular 
d'Urbanisme, sí que es poden atorgar llicències.  
 
 
PUNT 29.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. FRANCESCA 
RAMON PÉREZ DE RADA A L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM 
(PROGRAMA ESPAIS FAMILIARS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
FRANCESCA RAMON PÉREZ DE RADA, com a consellera del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, amb sol·licitud de RESPOSTA 
ORAL davant del Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada al President de l'Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca, el Sr. Antoni Serra Torres. 

Quin cost ha tengut el programa "espais familiars"? Quants d'usuaris ha tengut a la comarca de Llevant? 
S'havia fet algun estudi de necessitat?  

 
La Sra. RAMON (PSOE) formula la pregunta en els seus termes 
 
El Sr. SERRA (president de l'ISSEM) explica que el programa d'espais familiars 
treballa la millora de la funció de pares i està destinat a pares i mares amb dificultats en 
la criança dels seus fills. No va adreçat en exclusiva a menors amb expedient de 
protecció, té un caràcter purament preventiu i s'ofereix als serveis socials municipals, 
per tal d'actuar prèviament i evitar l'obertura d'expedients al servei de protecció de 
menors.  
 
A més, comenta que el programa es va concertar amb una entitat externa, que duia a 
terme aquesta activitat, de forma experimental i a plena satisfacció. El cost màxim 
aprovat pel programa d'espais familiars va ser de 49.956 �, per ser executat el programa 
i amb la possibilitat d'ubicar-lo en tres localitats diferents: Palma, Inca i Manacor, 
d'acord al procés de descentralització de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca.  
 
Pel que fa als estudis previs, diu que a finals de 2005 es mantenien oberts, a la comarca 
de Manacor, un total de 470 expedients, dels quals 94 corresponien a declaració de risc, 
mentre que a final de 2006 els expedients han estat 581, dels quals 114 són de 
declaració de risc. Observa que aquestes xifres posen de manifest les dificultats 
importants de les famílies de la zona pel que fa a l'atenció i sosteniment dels seus fills 
dins l'àmbit familiar i és un indicador clar de que aquest programa és necessari. 
 
 
PUNT 30.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANDREU CRESPÍ 
PLAZA A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (REUNIÓ CONSTITUTIVA CONSEJO 
TERRITORIAL DE LA DEPENDECIA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a conseller i portaveu del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, amb sol·licitud de RESPOSTA 
ORAL davant del Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a la Presidenta del Consell de 
Mallorca, la Sra. Maria Antònia Munar i Riutort. 

Ha estat consultada aquesta Presidència sobre la postura a prendre per part del representant del Govern de 
les Illes Balears a la reunió constitutiva del Consejo Territorial de la Dependencia?  

 
El Sr. CRESPÍ (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. NADAL, vicepresident del Consell de Mallorca respon que no. 
 
El Sr. CRESPÍ respon: "me lo temía, com diu el Forges". 
 
 
PUNT 31.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANTONI NADAL 
URREA A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (CURSOS DE TROTONS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
ANTONI NADAL URREA, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, 
presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant del 
Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a la Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. 
Maria Antònia Munar i Riutort. 

Per quins motius l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca ha subvencionat les curses de trotons 
de l'Hipòdrom de Manacor, usurpant així les competències de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca?  

 
El Sr. NADAL (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. TOUS (president de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca) assegura que ell 
tampoc té constància d'aquest conveni i que l'únic que pot dir-li és que, en totes les 
legislatures, l'àrea d'esports de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca del Consell de 
Mallorca ha subvencionat carreres de cavalls trotons a Manacor. 
 
 
PUNT 32.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANTONI ALORDA 
VILARRUBIAS A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (TRAMITACIONS 
COMPETÈNCIES URBANISME AJUNTAMENT ANDRATX). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
D'acord amb el que preveu l'article 72, punt 2 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, el 
conseller sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant 
Plenari. 
 
- Quines tramitacions s'han realitzat, fins aquest moment, per tal d'assumir les competències d'urbanisme 
de l'Ajuntament d'Andratx? 
 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) formula la pregunta en els seus termes. 
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El Sr. VICENS (conseller executiu de Territori) reitera tot el que ha dit en les seves 
anteriors intervencions i remet el Sr. Alorda al debat anterior sobre aquesta qüestió. 
Afirma que ell l'ha seguit molt bé i suposa que el Sr. Alorda també ha escoltat. 
 
 
PUNT 33.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANTONI ALORDA 
VILARRUBIAS A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (FASE DE LA TRAMITACIÓ 
COMPETÈNCIES AJ. ANDRATX). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
D'acord amb el que preveu l'article 72, punt 2 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, el 
conseller sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant 
Plenari. 
 
- En quina fase de la tramitació es troba l'assumpció de les competències d'urbanisme de l'Ajuntament 
d'Andratx? 
 
 
El Sr. ALORDA formula la pregunta en els seus termes.  
 
Explica que torna a intervenir per demanar altre cop el mateix, atès que ja esperava una 
resposta tan clara i precisa, com és habitual en el Sr. Vicens i per aquest motiu ha 
preparat una altra pregunta, per no quedar-se sense replicar.  
 
Assegura que ell també ha escoltat el que s'ha dit sobre aquesta qüestió i li ha quedat 
prou clar, pel que ha sentit, que no existien els informes oportuns, però diu que sí que en 
consten, perquè s'ha repartit a la premsa algun informe, i per aquest motiu li ha 
demanat, perquè volia que li precisés  i li digués també a quin punt es troba la 
tramitació; encara ara té pendent la resposta a aquesta pregunta. A més, li demana quina 
és la data en què confia que ja es puguin assumir les competències sobre urbanisme de 
l'Ajuntament d'Andratx. També vol saber si es pot confiar en què la proposta de l'equip 
de govern es presenti al Ple del proper mes de març, si pot haver-hi un Ple extraordinari 
dins el mes de febrer o si ho ha de considerar una més de les vaguetats en les respostes 
del Sr. Vicens  
 
El Sr. VICENS reitera tot el que ha dit, insistint en que serà possible fer-ho un cop 
rebuda tota la documentació i els informes preceptius. 
 
 
PUNT 34.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. M. MAGADALENA 
TUGORES BAUTISTA A L'HBLE. SRA. ANTONI PASCUAL (OBRES ZONA 
ULLAL). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
M.Magdalena Tugores Bautista, com a consellera del Grup de Conselleres d’Esquerra Unida-Els Verds 
presenta la següent PREGUNTA amb resposta ORAL, dirigida al Sr. Antoni Pascual:   
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Amb l’inici de les obres de la ronda del Port de Pollença hem pogut comprovar la importància de 
l’impacte de les mateixes a la zona humida de l’Ullal, a pesar que desde la seva conselleria sempre 
s’havien minimitzat.  

 
I per tot això DEMANAM : 
 
Quina opinió li mereix el fort impacte mediambiental que l’actual traçat de la ronda de Pollença i les 
obres iniciades estan produint a la zona de l’Ullal? 
 
Quines  mesures s’han pres per limitar l’impacte negatiu que les obres estan provocant dins la zona 
humida de l’Ullal? 
 
 
La Sra. ROSSELLÓ (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. PASCUAL (conseller executiu d'Obres Públiques) respon que l'important és que 
el projecte s'adapta per complet al PGOU de Pollença, al Pla director sectorial de 
carreteres, té l'informe favorable del Departament de Medi Ambient i el de la Direcció 
General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears. A més, ha estat exposat 
públicament, com pertoca, per tant compleix tota la normativa. 
 
 
PRECS  
 
El Sr. MUNAR (PP) intervé per demanar als dirigents de la Televisió de Mallorca, de 
forma molt respectuosa però també molt contundent, que intentin ésser més equitatius 
en les informacions. Recorda que el seu Grup va votar a favor de la seva creació i la va 
aplaudir i encoratjar, però considera que actualment el PP rep un maltractament 
permanent i persistent, sobretot pel que fa a les qüestions de debat. Pensa que el 
penúltim va ser llastimós, una pallissa monumental al PP sense que pugui defensar-se. 
Considera que aquesta no és la forma correcta d'actuar i que cal fer la reflexió oportuna.    
 
La presidenta diu que pren nota del prec.  
 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la sessió a                  
les catorze hores i trenta-cinc minuts. De tot el qual se n'esten la present acta (que 
consta de 157 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  
 
 
 


