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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2007 
Caràcter: ordinària 
Data: 02 d'abril de 2007 
Horari: 11.04 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, Gaspar Oliver Mut, Eduardo Puche Castillejo,  M. 
Francisca Ramón Pérez de Rada, Margalida Rosselló Pons, Fernando Rubio Aguiló, 
Maria Pilar Sansó Fuster, Manuel Suárez Salvà, Catalina Sureda Fons, Maria Magdalena 
Tugores Bautista, Bartomeu Vallori Perelló, Carlos Luis Veramendi Mestre. 

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. 
 

L'horabaixa tots els Srs. i Sres. consellers i conselleres electes, tret del Sr. Joan Font 
Rosselló. La Sra. Munar s'incorpora al punt 23 tot i que no intervé a la votació del punt 
24 atès que aquesta es produeix conjuntament amb la del punt 22è. També assistiren tots 
els Srs. consellers executius, tret del Sr. Francesc Buils Huguet i la Sra. Catalina Julve 
Caldentey, així com els presidents de l’Institut Hípic de Mallorca, Sr. Nicolau Tous 
Palmer, i de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, Sr. Antoni Serra 
Torres. 

Els senyors Munar ( PP), Nadal ( PSOE), Aguiló ( PSM-EN) i la Sra. Ferrer ( PSM-
EN), s'incorporen a l'apartat segon del punt 3r. La Sra. Tugores ( EU- Els verds) 
s'incorpora al punt 4t. La Sra. Sureda ( PP) s'incorpora al punt 5è. En el punt 6è 
s'absenta la Sra. Tugores ( EU-EV) que retorna en el punt 8è. En el punt 7è s'absenten 
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els Srs. Oliver ( PP) i Crespí ( PSOE) que retornen en el punt 8è. En el punt 10è 
s'absenta la Sra. Munar ( UM) que retorna al punt 16è. En el punt 10è s'absenta la Sra. 
Sureda ( PP) que retorna en el punt 12è. En el punt 20è s'absenten el Sr. Alomar ( 
PSOE) i Nadal ( UM) que retornen en el punt 21è. 

En el punt 1r del despatx extraordinari s'absenten els Senyors Nadal ( UM) Canyelles 
(PP), Oliver ( PP) i les Senyores Munar ( UM) i Ramón (PSOE) que ja no es 
reincorporen.  

En el punt 4t del despatx extraordinari s'absenta la Sra. Tugores ( EU-EV) que ja no es 
reincorpora. 

 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR (5/3/07)  

PRESIDÈNCIA. 

2.- DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE. 

3.- DECRETS A RATIFICAR. 

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 8 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2007. 
 
5. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL MINISTERI D'INDUSTRIA I 
COMERÇ, LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, EL 
CONSELL DE MALLORCA I ELS AJUNTAMENTS DE PALMA I DE 
LLUCMAJOR PER A LA TRANSFORMACIÓ DEL CONSORCI PER A LA 
MILLORA I EMBELLIMENT DE LA PLATJA DE PALMA EN CONSORCI 
URBANÍSTIC DE LA PLATJA DE PALMA. 
 
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA 
 
6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ANNEX  D'INVERSIONS DEL 
PRESSUPOST DE 2007. 
 
7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 
DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2007. 
 
8. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL PLA ECONÓMIC FINANCER 
PELS EXERCICI 2008/2009/2010 DERIVAT DE L'ELABORACIÓ DEL 
PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA DE L'EXERCICI DE 
2007 SENSE HAVER COMPLIT EL PRINCIPI D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA. 
 
9. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
DATA 21 DE MAIG DE 1992 AMB TIRME, S.A. RELATIU AL SERVEI DE 
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GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DE MALLORCA PER LA SEVA 
ADAPTACIÓ AL PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS SÒLIDS URBANS DE MALLORCA APROVAT DEFINITIVAMENT 
PER ACORD DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA DE DATA 6 DE FEBRER 
DE 2006. 
ESTIMACIÓ I DESESTIMACIÓ D'AL.LEGACIONS A L'ACORD DEL PLE DEL 
CONSELL DE MALLORCA D'APROVACIÓ INICIAL DE DATA 4 DE SETEMBRE 
DE 2006. 
 
DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES 
 
10. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE TARIFES DE PEATGE VIGENTS 
SOL·LICITADA PER LA "COMPAÑÍA CONCESIONARIA DEL TÚNEL DE 
SOLLER, S.A" PER A L'ANY 2007. 
 
11. PROPOSTA D'ACORD RELATIU A LA QUALIFICACIÓ COM A PARCEL·LA 
SOBRANT DE DIVERSOS TERRENYS IDENTIFICATS ALS PLÀNOLS 
CORRESPONENTS COM A "FINCA SOBRANT NÚM. 11", A RESULTES DE 
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE "MILLORA DE DIVERSOS TRAMS DEL CAMÍ 
PM-V 401-5". 
 
12. PROPOSTA D'ACORD RELATIU A LA QUALIFICACIÓ COM A PARCEL·LA 
SOBRANT DE DIVERSOS TERRENYS IDENTIFICATS ALS PLÀNOLS 
CORRESPONENTS COM A "FINCA SOBRANT NÚM. 5" I "FINCA SOBRANT 
NÚM. 7", A RESULTES DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE "MILLORA DE 
DIVERSOS TRAMS DEL CAMÍ PM-V 401-5".  
 
13. PROPOSTA D'ACORD RELATIU A LA QUALIFICACIÓ COM A PARCEL·LA 
SOBRANT DELS TERRENYS DE L'ANTIGA CARRETERA DE MURO (PM-350), 
IDENTIFICATS ALS PLÀNOLS CORRESPONENTS COM A "TRAMS DE 
CARRETERA A DESAFECTAR NÚMEROS 4-A, 4-B I 5", A RESULTES DE 
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "ACCÉS A MURO, MA-3500".  
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI 
 
14. PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÈS CULTURAL, 
AMB LA CATEGORÍA DE MONUMENT, A FAVOR DE L'ESGLÉSIA 
PARROQUIAL DE SANTA MARIA LA MAJOR, INCA. 
 
15. PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÈS CULTURAL, 
AMB LA CATEGORÍA DE MONUMENT, A FAVOR DE L'ESGLÉSIA I CONVENT 
DE SANT BARTOMEU, INCA. 
 
16. PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ CATALOGAT A 
FAVOR DE L'EDIFICI CENTRAL DE GESA, SITUAT AL C/ JOAN MARAGALL, 
NÚM. 16, PALMA. 
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17. PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÈS CULTURAL, 
AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT, A FAVOR DELS MOLINS D'AIGUA DE 
LA CALA DE BANYALBUFAR. 
 
 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
18. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES QUE ES FINANÇARAN 
MITJANÇANT UN CONVENI ADMINISTRATIU PER A L'ANY 2007. 
 
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA. 
 
19. CORRECCIÓ D'ERRADES DETECTADES A L'ACORD DEL PLA DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 5 DE MARÇ DE 2007, SOBRE APROVACIÓ 
DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L'ANY 
2007. 
 

MOCIONS.   

 20.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'UM SOBRE PLA D'ACCIÓ DEL 
CONSELL DE MALLORCA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC. 

21.- MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN I EU-ELS 
VERDS SOBRE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS ADMINISTRATIU CONTRA 
L'ALIENACIÓ DE CAN DOMENGE. 

22.- MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN I EU-ELS 
VERDS SOBRE REVISIÓ DEL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA I D'ALTRES 
NORMES TERRITORIALS. 

23.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES DE CONDEMNA A 
L'US PARTIDISTA DE L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE 
MALLORCA. 

24.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE EL 
TERRITORI. 

                                                                           

INTERPEL.LACIONS. 

25.- INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANDREU CRESPÍ PLAZA A 
L'HBLE. SRA. DOLÇA MULET DESCALLAR SOBRE INAUGURACIÓ DEL 
TEATRE PRINCIPAL. 

26.-  INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L'HBLE. SR. BERNAT AGUILÓ 
SIQUIER A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA EN RELACIÓ AL PLA DE 
PRESTACIONS BÀSIQUES. 
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DESPATX EXTRAORDINARI. 

 

PRECS I PREGUNTES. 

27.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR.  MIQUEL CÀNEVES VANRRELL 
A L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (EXPEDIENTS INSPECCIÓ CENTRES). 

28.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. FRANCESC CAÑELLAS 
ALEMANY A L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (ACORD AMB LA 
FUNDACIÓ REIAL MALLORCA). 

29.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR.  MIQUEL AMENGUAL GUASP A 
L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (SERVEIS A FAMÍLIES EN PROCÉS 
ADOPCIÓ). 

30.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR.  COSME BONET BONET A 
L'HBLE. SR. BARTOMEU VICENS MIR (OBRES ESGLÉSIA VELLA SES 
SALINES). 

31.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. PILAR SANSÓ  FUSTER A 
L'HBLE. SR. ANTONI PASCUAL RIBOT (ESBUCAMENT PONT CTRA. PALMA-
MANACOR). 

32.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. M. MAGDALENA TURGORES 
BAUTISTA A L'HBLE. SR. MIQUEL ÀNGEL FLAQUER (CATÀLEG 
ELEMENTES PATRIMONIALS A LES CARRETERES DE MALLORCA) 

33.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR.  ANTONI NADAL URREA A 
L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (SUBVENCIONS ISSEM A COMITÈ TEMPS 
LLIURE I PROMOCIÓ ESPORTIVA) 

34.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. MARGALIDA ROSSELLÓ PONS 
A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (RUTES CICLOTURÍSTIQUES). 

35.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR.  BERNAT AGUILÓ SIQUIER A 
L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (DESTRUCCIÓ SIQUIA DEN BASTER). 

36.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. COLOMA FERRER SALAS A 
L'HB LE. SRA. PRESIDENTA (INFORME "IMPLICACIONES AMBIENTALES-
SANITARIAS EN LA INMIGRACIÓN LATINOAMERICANA Y AGRICANA") 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 

PUNT 1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR ( 5-3-07).  
S'aprova l'acta de la sessió anterior ( 05/03/07) per unanimitat. 
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PRESIDÈNCIA. 

 

PUNT 2. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE. (Document adjunt) 

PUNT 3. DECRETS A RATIFICAR.  (Document adjunt) 
 
 
 
PUNT 4. PROPOSTA D' APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT NÚM. 8 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2007.  

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
Aquesta Presidència, per Providència de dia 19 de març 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 o no tenen crèdit suficient. 

Atès el que disposen els articles 177, 178 i 180 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, concordant amb els articles 35 a 39 i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d'abril i amb les bases 10 i 12 
de les d'execució del pressupost per a 2007 he resolt de proposar al Ple de la Corporació el següent 

Proposta  

PRIMER.- Canviar el destí dels següents projectes d'inversió de l'exercici de 2006 finançats amb els 
conceptes d'ingrés 99.75507 Caib: Fons de Compensació Interterritorial i 99.60000 Venda solars del 
pressupost propi de l'exercici de 2006, l'execució dels quals ja ha finalitzat: 

 -          Projecte 065330063200 Obres reposició Sa Dragonera ,import 127.292,00�  

-          Projecte 065332063200 Obres reposició finques públiques, import 18.475,90�  

I utilitzar el romanent afectat dels referits projectes per import de 145.767,90 � per finançar un nou 
projecte d'inversió d'Obres de Reposició Medi Ambient del pressupost propi de l'exercici de 2007, 
mitjançant l'aprovació de la corresponent modificació de crèdits  

SEGON.- Rectificar l'error material observat en l'expedient núm.6 de modificació de crèdits del 
pressupost propi de 2007, aprovat per acord plenari de DIA 5 de març de 2007, en el sentit següent: 

On diu: "00.46330.48901 Pachamana-Madre Tierra 3.500,00" 

Ha de dir: "00.46330.48903 Pachamana-Madre Tierra 3.500,00" 

TERCER.- Aprovar l'expedient núm. 8 de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2007, d'acord 
amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM.8 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2007 

      

* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-4/07)    

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

00,45130,48901 Asociación Balear de bridge     3.000,00 

00,46100,48903 Bartolomé Calafat Marcus  asc.cim GasherbrumII     6.000,00 

00,46330,48942 Club bàsquet Muro     3.000,00 

00,46330,48943 Penya ciclista Establiments     3.000,00 
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20,45290,47905 Fona Artists, SL   24.000,00 

30,45310,48923 UIB: Olimpiada de Història     1.500,00 

50,44400,48916 Conveni Associació Societats de caçadors 120.000,00 

65,51830,76201 Aport.Ajuntament de Sant Llorenç per ad.immoble 100.000,00 

80,44400,63201 Obres reposició medi ambient 145.767,90 

      

  TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 406.267,90 

      

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:   

1) Baixes per anulació 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

00,45130,48900 Altres transferències cultura     3.000,00 

00,46100,47900 Patrocini programes d'interès gral.Gab.Premsa     6.000,00 

00,46330,48900 Subv.dinamització relacions institucionals     6.000,00 

30,45320,22002 Mat.Informàtic no inv.Patrimoni històric     1.500,00 

20,45290,22606 Reunions conferències i cursets Svei.Joventut   24.000,00 

50,44400,48900 Altres transferències medi ambient 120.000,00 

  total baixes p/anulació 160.500,00 

2) Nous o majors ingressos   

80,42000 Participació en ingressos de l'estat 100.000,00 

  Total nous/majors ingressos 100.000,00 

      

3) Romanent de tresoreria   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

      

99,87000 Romanent tresoreria p/fin.crèdits extraor.(afectat) 145.767,90 

  Total romanent de tresoreria 145.767,90 

      

4) Compromisos d'ingrés (CI)   

      

  Total compromisos d'ingrés           0,00 

      

  SUMA FONS DE FINANÇAMENT C.EXTRAORD. 406.267,90 

      

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS ( SUPL-3/07 )   
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A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/SUPLEMENTS 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

00,46100,22602 Publicitat i propag.Gabinet Premsa 500.000,00 

80,44400,63200 Obres reposició medi ambient 100.000,00 

  TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS 600.000,00 

      

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS: 

      

1) Baixes per anulació   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

00,46100,22699 Altres despeses Gabinet Premsa 100.000,00 

   

  TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  100.000,00 

      

2) Nous o majors ingressos   

80,42000 Participació en ingressos de l'estat 500.000,00 

      

  Total nous/majors ingressos 500.000,00 

      

2) Romanent de tresoreria   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

99,87001 Romanent tresoreria p/fin.suplements   

      

  Total romanent de tresoreria p/fin.suplem.            0,00 

      

  TOTAL FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS 600.000,00 

      

* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-5/07)   

      

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

30,45310,48922 Conveni UNED Patrimoni Cultural     8.000,00 

80,44400,63200 Obres reposició medi ambient 175.000,00 

00,46330,22706 Estudis i treballs tècnics relacions institucionals   30.000,00 

50,11106,22601 Protocol i representació Medi ambient   22.700,00 

  TOTAL AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES  235.700,00 
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B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

30,45320,22000 Mat.oficina patrimoni històric     8.000,00 

50,32221,14100 Retr.altre personal Interreg 132.000,00 

50,32221,16000 Seguretat Social Interreg   43.000,00 

00,11100,23000 Dietes càrrecs electes òrgans govern presidència   30.000,00 

50,45330,22199 Altres subministraments mallorca i la mar     8.000,00 

50,45330,22699 Altres despeses mallorca i la mar     8.000,00 

50,45330,23000 Dietes personal mallorca i la mar     6.700,00 

  TOTAL DISMINUCIONS P/TRANSFERÈNCIES 235.700,00 

 

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. 

 
La Sra. ROSSELLÓ (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup no votarà a favor de la 
proposta i a continuació ho explica.  
 
En primer lloc, parla de l'augment de crèdit de 120.000� a l'Associació de Societats de 
Caçadors per l'any 2007, creu que és una de les majors despeses dins el Departament de 
Medi Ambient.  
 
Recorda que les competències en matèria de caça les té el Govern balear i afirma que 
aquest col·lectiu té molt de recolzament institucional. Diu que tenen un nombre molt 
elevat de socis més de 30.000 persones i que representen molts de vots a les properes 
eleccions. Per aquest motiu creu que s'han destinat aquestes quantitats tan elevades per 
subvencionar les seves activitats. 
 
Considera que hi ha hagut una lluita amb el tema de la caça entre el Consell de Mallorca 
i el Govern balear i una manca de coordinació. Posa l'exemple el trofeu de Balearian 
Boc, la promoció de la cabra mallorquina a nivell europeu per atreure turisme cinegètic 
i destinar de la serra de Tramuntana 12.000 hectàrees a la caça major.  
 
En segon lloc, diu que hi ha un augment de crèdit de 500.000� per publicitat i 
propaganda, la qual considera excessiva a tan sols un mes i mig de les properes 
eleccions, creu que tan sols una part és per incentivar el vot a les properes eleccions. 
 
Assenyala que la publicitat i propaganda de la institució és descomunal, ja que als 
mitjans de comunicació surt molta propaganda que afavoreix més UM que al Consell de 
Mallorca. 
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El Sr. AGUILÓ (PSM-EN) comenta que comparteix els arguments de la senyora 
Rosselló. 
 
Considera que amb aquesta modificació pressupostària es produeix un increment de 
l'aportació de l'Estat per un valor aproximat 1,5 milions �, i creu que aquest augment de 
dotació pressupostària s'hauria d'haver fet una aportació a l'ISSEM, ja que està passant 
per una situació de catàstrofe econòmica i per això considera que aquesta quantitat 
comentada podria haver resolt en part aquest gran problema econòmic.  
 
Per això, demana la retirada del punt de l'ordre del dia, i que s'estudiï la situació de 
necessitat de finançament que té l'ISSEM. En cas contrari, el seu Grup votarà en contra 
de la modificació. 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) anuncia que el seu Grup s'abstendrà perquè inicialment no 
estava d'acord amb el pressupost del 2007 ni amb la política pressupostària de l'equip de 
govern. A més considera que amb aquestes modificacions s'amplien els defectes 
inicials, com és el cas de l'increment del capítol IV. 
 
Comenta que el PP va criticar el pressupost al mitjans de comunicació, encara que 
sembla que no és la mateixa opinió que tenen quan ocupen el lloc de consellers al 
Consell de Mallorca. 
 
A continuació diu que la partida de publicitat i propaganda del gabinet de premsa de 
500.000 � és molt elevada. 
 
Per acabar, fa un comentari tècnic referit a la partida de suplement de crèdit que suma 
1.613.000 � dels quals s'alimenta per la baixa 1.513.000 � i desprès creu que per error 
figura un romanent de tresoreria zero i pensa que hauria de ser de 100.000 �. 
 
El Sr. FLAQUER (conseller executiu d'Economia i Hisenda) contesta en primer lloc a la 
Sra. Rosselló, li diu que a la Comissió Informativa ja li va explicar que el conveni de 
caçadors no és un conveni nou, sinó que es repeteix any rera any, enguany s'havien 
reservat doblers a una partida generalista i ara tan sols es fa una modificació de crèdit 
per dur els doblers a la partida del conveni.  
 
Per altra banda, creu que afirmar que el Departament de Medi Ambient tan sols ha fet 
feina amb els caçadors és una falsedat. Comenta que aquest cap de setmana s'acaben 
d'inaugurar dos refugis de muntanya, que s'ha fet molta feina a la Dragonera i també 
s'han restaurat molins i altres elements patrimonials. 
 
A més, per demostrar que no hi ha cap problema amb el Govern balear, recorda les 
paraules del Sr. Jaume Font, conseller de Medi Ambient del Govern balear, assegurant 
que gràcies al Consell de Mallorca que havia ajudat al caçadors aquest col·lectiu no 
havia quedat  desemparat. Per tant, afirma que la relació amb Govern balear és molt 
bona i entre el dos han aconseguit protegir aquest col·lectiu. 
 
Sobre els 500.000 � de publicitat i propaganda, diu que li sembla incorrecte que canviï 
les paraules que li varen dir a la Comissió Informativa, ja que li va explicar que aquesta 
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quantitat era per una campanya institucional per informar del nou vot al Consell de 
Mallorca, degut a la recent reforma de l'Estatut i que hi ha grups d'aquesta institució que 
ho han demanat. 
 
Comenta al Sr. Aguiló, que s'ha de tranquil·litzar pel que fa al pressupost de l'ISSEM.  
Creu que la modificació de crèdit d'avui no té res que veure amb el tema, però afirma 
que està previst dur-ne una altra al proper mes per solucionar el problema del pressupost 
de l'ISSEM. 
 
Diu que ja varen parlar d'aquest tema ells dos, i que ja tenia la informació pertinent i 
repeteix que al pròxim ple es farà una modificació de crèdit a favor de l'Institut. 
 
Contesta al Sr. Alemany, que ja sap que el pressupost no li agrada, estan el desacord 
amb el capítol IV, com sempre, pensa que és positiu i que els ciutadans ho aprecien. 
 
Per altra banda, li sorprèn l'afirmació dels 500.000 � de publicitat i propaganda quan va 
ser el seu Grup el que va demanar fer una campanya d'incentivar el vot al Consell de 
Mallorca, reitera el motiu de la mateixa. 
 
La Sra. ROSSELLÓ (EU-Els Verds) comenta pel que fa a la partida de 120.000 � a 
l'Associació Societats de Caçadors, que no entén perquè la seva partida no estava 
dotada, ja que amb anteriors legislatures han fet polítiques similars que han 
subvencionat als caçadors. 
 
Per altra banda, pel que fa a les tasques dutes a terme al Departament de Medi Ambient, 
assenyala que no ha dit que només anéssim destinades als caçadors, sinó que gran part 
de la feina del Departament ha anat dirigida a aquest col·lectiu.  
 
Recorda que fa tres anys que no es fan actuacions a la Trapa, i que també s'han aturat les  
tasques durant dos anys al Castell d'Alaró. 
 
Reitera que la caça no és competència del Consell de Mallorca, i que considera que s'hi 
dediquen masses recursos pel tal d'aconseguir vots.  
 
Explica sobre la partida de 500.000 � de publicitat, que és cert que el Sr. Flaquer li va 
comentar que era per aquesta campanya, encara que recorda que a la seva primera 
intervenció ha dit que considerava que la quantitat era excessiva i a més no estar 
detallada. 
 
El Sr. AGUILÓ (PSM-EN) matisa que el Sr. Flaquer no li ha explicat la situació del 
pressupost de l'ISSEM, encara que li ha comentat que estigui tranquil que s'arreglarà. 
 
A continuació, li demana que fa comptes arreglar al pròxim ple, els 7 milions d'euros 
que falten per despeses de personal, els 2,5 milions d'euros de reconeixement 
extrajudicial de crèdit que s'ha aprovat enguany, o  els 4 milions d'euros que queden del 
Pla de prestacions bàsiques. 
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Pensa que no hi ha la mínima possibilitat pressupostària de dur una actuació que 
resolgui tot el problema. Reitera que era un bon moment per començar a resoldre el 
tema, ja que avui  hi ha un increment net del pressupost del Consell de Mallorca per part 
de l'Estat. Considera que tendrem un problema pressupostària gravíssim i que l'equip de 
govern no ho està afrontant, per això reitera que el seu Grup votarà en contra de la 
proposta. 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) comenta al Sr. Flaquer que no li ha contestat sobre l'error 
numèric de la proposta, encara que finalment reconeix que la proposta és correcte, però 
que figura un romanent zero que segurament no hi hauria de ser. 
 
A continuació, comenta que l'augment de 1.513.000 � de l'Estat s'utilitzarà per 
incrementar el capítol II i que per altra banda, la campanya institucional es pot fer amb 
el doblers que ja hi havia previst al pressupost per aquest concepte.  
 
Diu que està d'acord amb fer campanya per incentivar el nou vot però no amb altres 
campanyes dutes a terme per la institució. 
 
El Sr. FLAQUER ( conseller executiu d'Economia i Hisenda) contesta a la Sra. Rosselló 
que respecta que faci la seva funció de control, però considera que hauria de ser més 
seriosa i rigorosa. 
 
Reitera pel que fa al conveni de caçadors que ja estava previst però dins una partida 
generalista i que s'estava pendent de la redacció del conveni.  
 
Pel que fa a la publicitat creu que la Sra. Rosselló ha canviat el seu discurs a la segona 
intervenció i que ha xerrat d'una campanya institucional i abans d'altres temes. Afirma 
que els 500.000 � seran per una campanya institucional. 
 
Comenta al Sr. Aguiló que s'està fent feina amb la modificació de crèdit per l'ISSEM, 
comenta que hi ha més doblers provinents dels ingressos de l'Estat, compren que no està 
tranquil però estan valorant la millor forma i al proper Ple es veurà. 
 
Diu al Sr. Alemany que la gestió del pressupost la du el que governa i que considera que 
el gestiona correctament. 
 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP i UM), cinc en contra (PSM-EN i EU-
Els Verds) i nou abstencions (PSOE). 
 

 

PUNT 5. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL MINISTERI 
D'INDÚSTRIA I COMERÇ, LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES 
BALEARS, EL CONSELL DE MALLORCA I ELS AJUNTAMENTS DE 
PALMA I DE LLUCMAJOR PER A LA TRANSFORMACIÓ DEL CONSORCI 
PER A LA MILLORA I EMBELLIMENT DE LA PLATJA DE PALMA EN 
CONSORCI URBANÍSTIC DE LA PLATJA DE PALMA  
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Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
El Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 13 de desembre de 2004 va acordà l'adhesió al Conveni de 
col·laboració entre el Ministeri d'Indústria i Comerç, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el 
Consell de Mallorca i els Ajuntaments de Palma i de Llucmajor per crear el Consorci per a la millora i 
embelliment de la Platja de Palma. Així mateix, es van aprovar els Estatuts d'aquest Consorci. 

D'acord amb l'art. 3 dels Estatuts, l'objecte del Consorci és llevar a cabo el conjunto de actuaciones 
necesarias para el desarrollo turístico de la playa de Palma y la dotación de infraestructuras necesarias 
para ello, mediante los instrumentos de ordenación, desarrollo y ejecución previstos en las leyes. 

La Junta Rectora del Consorci, en sessió de dia 11 de desembre de 2006, ha aprovat modificar la 
naturalesa jurídica del Consorci per tal de transformar-lo en un consorci urbanístic i, consegüentment, 
modificar-ne els Estatuts. 

Aquesta proposta s'ha remés a tots els membres que integren el consorci per tal que adoptin els acords 
corresponents per fer efectiva la modificació acordada. 

La proposta de conveni de col·laboració entre les parts que van signar el conveni a què s'ha fet esment 
més amunt, pretén transformar-lo en un consorci urbanístic i fer la corresponent adaptació d'Estatuts. Diu 
que és objecte del conveni establir les bases per modificar la naturalesa jurídica del consorci i aprovar els 
nous estatuts (clàusula primera). 

Donada la importància del turisme per a l'economia nacional, és obligació de les Administracions 
públiques, mantenir i millorar la competitivitat del sector i assegurar que segueixi sent una font 
fonamental de riquesa, generació de treball  i benestar social. 

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears es un destí principal tant a nivell Internacional com per a les 
persones que resideixen a Espanya. 

La Platja de Palma, que pertany al municipis de Palma i Llucmajor, és un dels indrets a on va nàixer el 
turisme a Mallorca i un dels que rep més visitants durant tot l'any. Donada la progressiva degradació de la 
zona, seria convenient una intervenció de reforma i modernització per tal d'assegurar la competitivitat i 
sostenibilitat i, en conseqüència, millorar la qualitat turística, ambiental i urbanística. 
L'ART. 36 DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL, 
ESTABLEIX QUE SÓN COMPETÈNCIES PRÒPIES DEL CONSELL, ENTRE D'ALTRES: 

a)      La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el 
territorio provincial, de acuerdo con los competencias de las demás administraciones públicas en este 
ámbito. 

b)      En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia. 
ES PROPOSA AL PLE, AMB DICTAMEN PREVI DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
CORRESPONENT, L'ADOPCIÓ DE L'ACORD SEGÜENT: 

1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Indústria i Comerç, la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i els Ajuntaments de Palma i de Llucmajor per a la 
transformació del Consorci per a la millora i embelliment de la Platja de Palma en consorci urbanístic de 
la platja de Palma.  

2n.. Aprovar-ne els estatuts, el text dels quals s'incorpora com a annex a la present proposta, i sotmetre'ls 
a informació pública per un termini de trenta dies per tal que totes les persones que hi estiguin 
interessades puguin examinar l'expedient i formular les al·legacions que estimin pertinents. Si no se'n 
presentessin, l'acord s'elevarà a definitiu. 

3r. Facultar a la Sra. Presidenta perquè, en nom i representació del Consell de Mallorca realitzi totes 
aquelles accions que siguin necessàries per executar el que estableix el present acord. 

No obstant això el Ple resoldrà.  

 

ESMENA D'ADDICIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN 
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Afegir un punt en els acords: 
 "2n bis.- Els projectes de reconversió que endegui el Consorci no suposaran en cap cas increment de 
places residencials o turístiques a la zona" 

 

 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) comenta que el seu Grup ha presentat una esmena per 
poder donar suport a aquest consorci, ja que creu necessari precisar alguna de les 
conseqüències. 
 
Recorda que a l'any 2004 es va aprovar participar en aquest conveni, ara ja fa tres anys, 
i que ara tan sols s'ha canviat el nom "consorci urbanístic", creu que no s'ha produït cap 
actuació real. A més, diu que el Sr. Nadal els hi va comentar a la Comissió Informativa 
que els hi faria arribar els projectes, i sembla ser que de moment no els hi han arribat. 
 
Per altra banda, considera que l'Estatut no resol els problemes de finançament, i pensa 
que seria millor que el consorci hagués definit els doblers i partides concretes que 
permetin fer aquestes reclassificacions. 
 
Creu que l'única garantia de finançament és reclassificar terrenys a la Platja de Palma, 
encara que aquest fet podria ser perillós ja que no sabem quin és l'objectiu exacte i posa 
de manifest la seva manca de confiança amb l'actual equip de govern.  
 
Per això presenten aquesta esmena on proposen que el conjunt d'actuacions de 
reconversió que es facin a la Platja de Palma no suposin increment de places ni 
residencials ni turístiques, la qual cosa, representa que no s'apliqui el PTM.  
 
Consideren una fal·làcia que quan s'adaptin els planejaments dels ajuntaments hi haurà 
menor creixement, ja que serà tot el contrari, recorda quines són les Àrees de 
Reconversió Territorial (ART) de la zona de la Platja de Palma i de l'Arenal i les seves 
conseqüències. 
 
La primera l'ART 10.9 que és directe i crea 1.000 places més de creixement a l'Arenal. 
 
Les diferides afirma que són encara pitjor, a Can Pastilla donen de baixa 2.600 places i 
en donen d'alta 5.236, el doble.  
 
A l'Arenal l'ART 8.13 es donen de baixa 2.761 places i es donen d'alta 5.562 places. 
 
Creu que la recepta de PP i UM en el PTM per arreglar la saturació de la Platja de 
Palma, de l'Arenal i de Can Pastilla és créixer amb mils de places noves, i evidentment 
el seu Grup no hi està d'acord i, a més, ho considera un gravíssim error. 
 
A continuació, explica que el seu Grup amb l'aportació de la seva esmena demostra que 
està d'acord amb la reconversió, sempre que no impliqui ni una sola plaça més ni 
residencial, ni turística. 
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Creu que cal tenir en compte les manifestacions al carrer en contra de l'actual model 
urbanístic. Recorda que el PTM preveu ampliar milers de places noves i que no hi estan 
d'acord ja que ho consideren absurd. 
 
Per acabar comenta que si s'aprova l'esmena, donaran el vot de confiança al nou 
consorci, ja que creu amb la reconversió. 
 
La Sra. TUGORES (EU-Els Verds) comenta que el conveni signat a l'any 2004 ha 
tengut una capacitat d'actuació limitada. Creu que la proposta d'avui és necessària, ja 
que la zona turística de la Platja de Palma està saturada i necessita un canvi.  
 
Comenta que el consorci està format pel Govern de l'Estat amb un 33%, la comunitat 
autònoma també amb un 33%,  l'Ajuntament de Palma amb un 11%, l'Ajuntament de 
Llucmajor també amb un 11% i el Consell de Mallorca també amb un 11%.  
 
Creu que s'hauria de tenir més informació sobre el que es vol fer a la zona pel tal de 
poder donar suport a la proposta de conveni, i més, si tenim en compte que el convenis 
limiten el control sobre la gestió. Creu que la Junta Rectora del consorci prendrà les 
decisions i que la gerent d'aquest òrgan serà la que gestionarà el consorci, molt enfora 
del control dels ciutadans.  
 
Pensa com el Sr. Alorda pel que fa al PTM, les actuacions que es volen fer són de gran 
especulació urbanística que impliquen un gran creixement a la zona i per tant afirma que 
sense conèixer amb claredat les actuacions que s'han de dur a terme, el seu Grup no pot 
donar suport a la proposta.  
 
El Sr. ALOMAR (PSOE) comenta que avui es presenta la possibilitat de transformar la 
Platja de Palma. Assegura que la situació ideal hauria estat tenir doblers públics per a 
poder reconvertir la zona, que aquest situació es va donar, però després de les darreres 
eleccions va desaparèixer.  
 
Per tant ara ens trobam davant d'una situació nova, com fer reconversió sense doblers 
públics, ja que va ser la voluntat del Govern balear actual, ara tenim un altra instrument 
que ha de manejar els elements urbanístics, no considera adient prejutjar aquest nou 
consorci, pensa que és bo posar clàusules de salvaguarda però afirma que aquest 
consorci s'adaptarà a la normativa vigent. 
 
A continuació, comenta que el seu Grup considera que la Platja de Palma no ha de tenir 
creixement urbanístic de cap tipus de places. 
 
Anuncia que votarà a favor de la proposta i també de l'esmena del PSM-EN si s'afegeix 
aquest "sense perjudici del que digui la Llei general turística". 
 
El Sr. NADAL (UM) creu que és un fet que la Platja de Palma necessita una autèntica 
reconversió, ja que sinó cada vegada serà més mal de reparar l'indret i ens restarà 
competitivitat amb altres destins turístics. 
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Diu que des d'UM pensen que si l'Estat quan hi va haver una crisi del sector naval i 
siderúrgic va fer una inversió important per donar suport a les reconversions. Ara que la 
principal font d'entrada de divises de l'Estat espanyol necessita una reconversió, l'Estat 
hauria de donar suport a aquesta reconversió de la mateixa manera que ho va fer en les 
reconversions anteriors. 
 
Creu que la reconversió a la Platja de Palma, no només ha de ser hotelera sinó una 
reconversió de tota la zona turística, de comú acord entre tots i aplicant cirurgia 
urbanística. 
 
Comenta que l'Estat, la comunitat autònoma de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma, 
l'Ajuntament de Llucmajor i el Consell de Mallorca han arribat a un acord i han firmat 
un conveni que avui es presenta al Ple per a la seva ratificació, encara que creu que es 
podria millorar, ja que la inversió podia haver estat més important per part de totes les 
institucions, però que és una primera passa positiva i per això el Consell de Mallorca hi 
està d'acord. 
 
Afirma que el Consell de Mallorca té competències en aquesta matèria i accepta el canvi 
de nomenclatura del consorci per consorci urbanístic, i d'aquesta forma mostra la seva 
intenció de reconversió d'una zona molt important de Palma i Llucmajor. 
 
Per aquest motiu considera que no pot donar suport a l'esmena presentada pel PSM-EN 
encara que comparteixi la filosofia i pensa que s'ha de fer tot el possible per no créixer 
en numero de places ni residencials, ni turístiques a la zona. 
 
Diu al Sr. Alorda que la reconversió sense augment de places tan sols es pot aconseguir 
d'una fórmula i és que l'Estat i el Govern de les Illes Balears, que són les 
administracions que tenen un pes important hi posin prou recursos econòmics, i que 
segons la inversió es podrà esponjar i reduir el número de places que creguin 
necessàries a la zona de la Platja de Palma. 
 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) creu que tothom està d'acord amb la reconversió, però s'ha  
de fer i no només parlar-ne. Recorda que el conveni és de l'any 2004 i des del POOT de 
l'any 1995 ja se'n parla, el PTM no ha fet ni un sol pla especial de reconversió. Recorda 
que aquesta legislatura tampoc s'ha esbucat cap hotel o edifici impactant. 
 
Diu al Sr. Nadal que encara que estigui d'acord amb la filosofia i ho inclogui als seus 
tríptics de propaganda electoral, desprès dona suport  als edificis de la façana marítima i 
aprova el Pla territorial de Mallorca amb milers de places noves en aquesta zona i 
aquestes actuacions són les que es reflexen al Butlletí Oficial de les Illes Balears i que 
s'han aprovat aquesta legislatura. 
 
Recorda el que diu el Pla territorial de Mallorca sobre la reconversió de l'Arenal i el 
nombre de places noves que es duplicaran. Afirma que el consorci quan hagi de fer un 
pla especial s'haurà d'acollir a les normes publicades als butlletins que són les que PP i 
UM aprovaren fa tres anys i es trobaran milers de places noves. 
 



 17 

Per altra banda, creu amb que el que ha dit el Sr. Nadal sobre la única manera de no 
incrementar el número de places es posar-hi recursos. El seu Grup considera que la 
planificació urbanística dóna tanta de plusvàlua que permet fer cirurgia urbanística 
sense creixement de places, encara que comparteix l'exemple de la reconversió de la 
siderúrgia i dels sector naval. 
 
A més, afirma que si el Consell de Mallorca gestiones una part del PIB que genera el 
turisme i se'l quedés, fins i tot, no seria necessari que l'Estat ens ajudes, encara que seria 
de justícia. Creu que  els recursos que aporta el món turístic a la nostra economia no els 
revertim per reconvertir el nostre model perquè se'n van a Madrid i a més ara han 
aprovat un nou Estatut d'autonomia que consolida aquesta situació d'espoli. 
 
El seu Grup vol votar a favor d'aquest consorci i a favor de les inversions sempre i quant 
es voti la seva esmena, ja que no modifica el conveni sinó que és un acord del Ple del 
Consell de Mallorca i reflexa un compromís polític. Anuncia que si no s'accepta 
l'esmena el seu Grup s'abstendrà. 
 
Pel que fa a l'esmena del PSOE comenta que no té cap inconvenient amb afegir "sense 
perjudici del compliment de la Llei d'ordenació turística" sempre que s'entengui que el 
conjunt màxim de places no creixerà. Per altra banda reconeix que és cert que per cada 
placa que desaparegui  se'n poden donar dues, però el conjunt no té perquè créixer. 
 
El Sr. ALOMAR (PSOE) creu que hauria estat interessant constituir una comissió per 
debatre aquest tema i així poder parlar d'aquest tema tan important amb més profunditat 
i tranquil·litat. 
 
Afirma que el Sr. Nadal ens ha recordat que avui tan sols s'ha de ratificar un conveni. 
 
Pensa que tothom està d'acord amb la reconversió de la Platja de Palma, però el 
problema és el finançament per part de l'Estat.  
 
Per altra banda, creu que no es pot comparar la crisi del sector naval i la siderúrgia que 
s'han reconvertit amb recursos europeus perquè era un sector en declivi i pensa que no 
és el nostre cas. Pensa que el turisme en general no està en crisis, però que necessita una 
important reforma. 
 
Reitera que la legislatura passada hi vàrem posar recursos, però que el PP no va voler 
aprofitar, creu que ara tenim un nou instrument i que s'ha de ratificar. Repeteix que 
l'instrument actual no s'ha de prejutjar encara que considera adequat posar algunes 
clàusules.  
 
Per acabar, incideix en que aquesta legislatura no s'ha fet cap tipus d'esponjament a les 
zones turístiques, i ho considera molt trist, creu que aquest mandat ha estat fallit de part 
de les institucions en aquesta matèria de cada al futur. 
 
El Sr. NADAL (UM) diu al Sr. Alorda que tot el que fa l'equip de govern li sembla 
malament, el tema dels recursos, la millora aconseguida amb la reforma de l'Estatut. 
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Demana al Sr. Alorda si no considera adequat que el Consell de Mallorca tengui 
competències en gestió de promoció i ordenació turística com diu Estatut i pugui tenir 
competències per regular-ho i fer autèntica reconversió com demanava el Sr. Alomar. 
 
Li pregunta al Sr. Alorda de quina manera ha previst fer la reconversió aplicant la Llei 
general turística ja que la llei estableix que per cada plaça que desapareix s'han de crear 
dues places noves. 
 
En primer lloc es vota l'esmena del PSM-EN. 
 
Es rebutja l'esmena per catorze a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), denou en 
contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
En segon lloc es vota la proposta. 
 
S'aprova la proposta per vint-i-vuit vots a favor (PP, PSOE i UM), zero en contra i cinc 
abstencions (PSM-EN i EU-Els Verds). 
 

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA  

PUNT 6.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ANNEX D' INVERSIONS DEL 
PRESSUPOST DE 2007  

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del departament 
d'Economia i Hisenda: 

 
Vista la proposta conjunta dels Consellers executius d'Obres Públiques i Cooperació Local, manifestant la 
necessitat de procedir a la modificació de l'annex d'inversions del pressupost de 2007 atès que s'ha fet una 
distribució de l'aportació del MAP, per a les obres incloses en el POS, entre els ajuntaments i el CIM per 
a les obres de Carreteres diferent a la prevista inicialment en l'annex d'inversions del Pressupost de 2007 . 
 
Vist l'informe favorable de la interventora general, en relació a l'esmentada modificació, aquesta 
Presidència, en ús de les atribucions que li són conferides per la legislació vigent de règim local, ha resolt 
de proposar al Ple de la Corporació l'adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer.- Modificar l'annex d'inversions del  pressupost de l'exercici de 2007, en el sentit següent: 
 
65 DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ 
LOCAL      
         
         

                
On diu: "65.51800.76200 Aport. Ajunt. Pos Pla Obres i Serveis:    
          

IMPORT 
RECURSOS 
GENERALS PRÉSTEC 

SUBVENCIÓ 
COMUNITAT 
AUTÒNOMA 

SUBVENCIÓ 
ESTAT 

AJUNTAME
NTS FCI 

POLÍGON DE 
LLEVANT  

10.911.023,34   8.032.322,92 1.202.024,20 1.676.676,22        

        "  



 19 

Ha de dir:" 65.51800.76200 Aport. Ajunt. Pos Pla Obres i Serveis      

          

IMPORT 
RECURSOS 
GENERALS PRÉSTEC 

SUBVENCIÓ 
COMUNITAT 
AUTÒNOMA 

SUBVENCIÓ 
ESTAT 

AJUNTAME
NTS FCI 

POLÍGON DE 
LLEVANT  

10.911.023,34   7.957.431,40 1.202.024,20 1.751.567,74        

        "  

                

 
 
        

         
90 DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES      
         
         

                 
On diu: "90.51100.60100 Inversió nova infraest. Exp.Carreteres i Camins:    
          

IMPORT 
RECURSOS 
GENERALS PRÉSTEC 

SUBVENCIÓ 
COMUNITAT 
AUTÒNOMA 

SUBVENCIÓ 
ESTAT 

AJUNTAME
NTS FCI  

POLÍGON DE 
LLEVANT  

1.000.000,00       718.575,52   281.424,48    
        "  
Ha de dir:" 90.51100.60100 Inversió nova infraest. Exp.Carreteres i 
Camins :      
          

IMPORT 
RECURSOS 
GENERALS PRÉSTEC 

SUBVENCIÓ 
COMUNITAT 
AUTÒNOMA 

SUBVENCIÓ 
ESTAT 

AJUNTAME
NTS FCI 

POLÍGON DE 
LLEVANT  

1.000.000,00   74.891,52   643.684,00   281.424,48    
               "  
 
 
Com a conseqüència de l'anterior redistribució,  
 

- En el Total Capítol VI i Total 90 del Departament d'Obres Públiques s'incrementa l'import de 
Préstec i es disminueix l'import de Subvenció de l'Estat en  74.891,52�   

- En el  Total Capítol VII i Total 65 del Departament de Cooperació Local s'incrementa l'import 
de Subvenció Estat i es disminueix el total de l'import de Préstec en 74.891,52�. 

 
SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor dins l'exercici a què es refereix, una vegada que s'hagi 
complit el que disposa l'article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i 
també l'art. 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
S'aprova la proposta per denou vots a favor (PP i UM), zero vots en contra i tretze 
abstencions (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds). 
 

PUNT 7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2007  
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del departament 
d'Economia i Hisenda: 

Atès que des de la Presidència d’aquest Consell, el Departament de Cultura, el Departament de 
Cooperació Local, el departament de Medi Ambient i Natura i el Departament de Patrimoni i Identitat 
Cultural s’han presentat vàries sol·licituds de modificació i creació de noves partides pressupostàries. 

Atès que aquestes modificacions afecten al Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca per a 
l'any 2007 i es considera adequat reflectir la nova situació produïda, per aquest motiu aquest conseller 
eleva al ple del Consell de Mallorca, la següent 

PROPOSTA D'ACORD 

Primer.- Modificar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca per a l'any 2007 en el sentit 
següent:  

PRESIDÈNCIA 

DIRECCIÓ INSULAR DE COMUNICACIÓ  

A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 

-         Bartolomé Calafat Marcús. Expedició al Gasherburm 

a)     Promocionar i donar publicitat al nom de Mallorca i a aquesta institució arreu del món. 

b)     Recolzar la coordinació i realització de l’Expedició al Gasherburm 

-         Penya Ciclista Establiments 

a)     Recobrar, impulsar i donar a conèixer els signes d’identitat de      Mallorca. 

b)     Promoció de moviments socials i associatius rellevants 

Al punt 5. Pressupost previst, afegir la següent partida: 

  
 PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.46100.489XX Bartolomé Calafat Marcús. Expedició al Gasherburm) 6.000,00.-� 
... ... ... 

I, allà on deia:  
CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.46100.47900 Subvencions Patrocini programes d’interès general 32.637,00.-� 

Ha de dir:  
CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.46100.47900 Subvencions Patrocini programes d’interès general 26.637,00.-� 

 

DIRECCIÓ INSULAR RELACIONS INSTITUCIONALS  

Al punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria, afegir: 

-         CLUB BÀSQUET MURO 

a)     Recobrar, impulsar i donar a conèixer els signes d’identitat de      Mallorca. 
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b)     Promoció de moviments socials i associatius rellevants 

A l'apartat 3. "Efectes prevists ",  

Allà on deia: 

Actuacions, participants i beneficiaris Previsió 
Institucions beneficiàries de la subvenció 20 
Entitats beneficiàries de la subvenció 31 
Particulars beneficiaris de la subvenció (indirectament) 51.000 
Activitats finançades total o parcialment 500 

Ha de dir: 
Actuacions, participants i beneficiaris Previsió 
Institucions beneficiàries de la subvenció 20 
Entitats beneficiàries de la subvenció 33 
Particulars beneficiaris de la subvenció (indirectament) 51.250 
Activitats finançades total o parcialment 520 

Al punt 5. Pressupost previst, afegir la següent partida: 
PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.46330.489XX Club Bàsquet Muro 3.000,00.-� 
00.46330.489XX Penya Ciclista Establiments 3.000,00.-� 
... ... ... 

I, allà on deia:  
PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.46330.48900 Subvencions dinamització 47.800.-� 

Ha de dir:  
PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.45130.48900 Subvencions dinamització 41.800,00.-� 

PROMOCIÓ CULTURAL 

Al punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria. 

SUBVENCIONS ANUALS, 

ACTIVITATS CULTURALS (CAPÍTOL 4), afegir:  

-        ASOCIACIÓN BALEAR DE BRIDGE. 

a)     Organització del II Torneig de bridge “Open Illes Balears” 

Al punt 5. Pressupost previst, afegir la següent partida: 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.45130.489XX Asociación  Balear de Bridge 3.000,- � 
... ... ... 

I, allà on deia: 
CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.45130.48900 Altres transferències cultura 44.721,45.-� 

Ha de dir: 
 

CONVOCATÒRIES 
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PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.45130.48900 Altres transferències cultura 41.721,45.-� 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA 

DIRECCIÓ INSULAR  DE JOVENTUT 

Al punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria, afegir: 

-        APORTACIÓ FONA ARTISTS, SL 

a)     Donar suport a “Alternatilla-Festival multidisciplinari” de diferents manifestacions artístiques i 
culturals. Aquest projecte té una programació cultural de qualitat que es durà a terme a diferents localitats 
de l’illa durant un mes. 

b)     Oferir una opció d’oci i programació cultural molt interessant pel jovent de Mallorca. 

Al punt 5. Pressupost previst, afegir la següent partida: 

 PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
20.45290.47905 Aportació Fona Artists, SL 24.000,00.-� 
... ... ... 

DEPARTAMENT DE PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL 

SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC-SERVEI DE PATRIMONI CULTURAL 

Al punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria, afegir 

-         Olimpíada d’Història UIB 

a)     Conveni amb la Universitast de les Illes Balears per dur a terme l’actvitat formativa Olimpíada 
Històrica. 

Al punt 5. Pressupost previst, afegir la següent partida: 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
30.45310.48xxx Olimpiada d’Història. UIB 1.500,00� 
... ... ... 

I, allà on deia: 
PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
30.45310.48922 Conveni amb la UNED 6.000,00.-� 

Ha de dir: 
PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
30.45310.48922 Conveni amb la UNED 14.000,00.-� 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

DIRECCIÓ INSULAR DE COOPERACIÓ LOCAL 

Al punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria, afegir 

-         Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.  
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a)     Cooperar en l'adquisició d'un immoble al municipi de Sant Llorenç. 

A l'apartat 5: "Pressupost previst", afegir la següent partida:  

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
65.51830.76201 Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 100.000,00.-� 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I NATURA 

DIRECCIO INSULAR DE MEDI AMBIENT 

Al punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria, afegir 

-          Aportació Conveni amb l’Associació de Societats de Caçadors.  

a)     Conservació i millora mediambiental i cinegètica dels vedats de les societats membres de 
l’Associació. La regeneració i millora dels camps mallorquins inclosos en els esmentats vedats. Ajudes en 
matèria d’assegurances dels socis o societats membres de l’Associació. 

A l'apartat 5: "Pressupost previst", afegir la següent partida:  

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
50.44400.48916 Associació de Societats de Caçadors 120.000,00.-� 

 
Segon.- Ordenar la publicació d’aquestes modificacions al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
 
 
La Sra. ROSSELLÓ (EU-Els Verds) comenta que ja ha anunciat la seva postura 
respecta al punt quatre sobre la modificació de crèdit. 
 
A més, afegeix que només un mes i mig abans de les eleccions, no és oportú crear noves 
partides pressupostaries, ja que l'acció de govern està pràcticament finalitzada.  
Comenta que la gran majoria de subvencions que es proposen avui es destinen a 
elements publicitaris i per  donar a conèixer els signes identitaris de Mallorca. 
 
En el cas de la partida nominativa de Fono Artists de 24.000 � amb una programació 
cultural que es durà a terme a diferents indrets de Mallorca durant un mes. Vol saber si 
ja estava preparat perquè no es va preveure al pressupost. 
 
El mateix succeeix amb la partida de l'Ajuntament de Sant Llorenç que a la Comissió 
Informativa ja la informaren que s'havia de fer, perquè no hi havia un compromís. 
 
Per acabar creu que afegir 250.000 � al Pla estratègic de subvencions per propaganda 
del Consell de Mallorca no és adequat i més si es té en compte la manca d'informació 
sobre algunes actuacions. 
 
El Sr. FLAQUER ( conseller executiu d'Economia i Hisenda), explica que la partida de  
l'Ajuntament de Sant Llorenç ja es va comentar a la Comissió Informativa i és un 
convent de Son Carrió que es va firmar un conveni però hi ha haver un problema 
administratiu i que ara l'operació es reprèn per atendre aquest compromís. 
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Pel que fa a la partida de Fona Artists, comenta que aquest projecte encara no s'ha dut a 
terme i que és un festival multidisciplinar, que ve explicat al dossier que li varen 
entregar.  
 
Per acabar, comenta que les actuacions pressupostaries s'han fet sempre de la mateixa 
manera i ara no han sofert cap canvi. 
 
La Sra. ROSSELLÓ (EU-Els Verds) vol puntualitzar que no ha dit que Fono Artists no 
s'hagués fet sinó que ja devia estar planificat i per tant ja s'hauria pogut reflectir al 
pressupost. 
 
El Sr. FLAQUER ( conseller executiu d'Economia i Hisenda) comenta que el pressupost 
es fa el mes de setembre, i que durant l'any sorgeixen projectes interessants i aquest 
projecte és un d'ells i l'equip de govern ha cregut interessant dur-ho endavant. 
 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP i UM), zero vots en contra i dotze 
abstencions (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds). 
 
 

PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC 
FINANCER PELS EXERCICIS 2008/2009/2010 DERIVAT DE L’ELABORACIÓ 
DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA DE 
L’EXERCICI DE 2007 SENSE HAVER COMPLIT EL PRINCIPI 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 

 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del departament 
d'Economia i Hisenda: 
Antecedents  

L’apartat 2 de l’article 3.de la Llei 18/2001 General d’Estabilitat Pressupostària de 12 de desembre (BOE 
13.12.01), conté la definició del concepte d’estabilitat pressupostària pels diferents agents que integren en 
el sector públic, (entre d’ells les entitats locals) com la situació d’equilibri o de superàvit, computada en 
termes de capacitat de finançament, d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals, i en les condicions establertes per a cadascuna de les Administracions 
Públiques. 

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, en el seu article 165 estableix que el Pressupost general de les Entitats Locals atendrà al 
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos en la Llei 18/2001. 

L’apartat 3 de l’article 7 de la referida Llei disposa que les situacions excepcionals de dèficit 
pressupostari hauran de ser justificades mitjançant l’exposició de les causes que les ocasionen i amb la 
identificació dels ingressos i despeses que les produeixen i que requeriran la formulació d’un pla 
econòmic financer de sanejament a mig termini per a la seva correcció, amb el contingut i abast prevists 
en aquesta Llei i en la Llei Orgànica 5/2001, complementària d’aquesta. 

D’altra banda, l’article 19 disposa que les entitats locals en l’àmbit de les seves competències, ajustaran 
els seus pressuposts a l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes prevists en l’apartat 2 de 
l’article 3 d’aquesta Llei, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria tinguin atribuïdes 
les Comunitats Autònomes. 



 25 

Finalment, l’article 22 regula el procediment per a la correcció de les situacions de desequilibri. En aquest 
sentit, a l’apartat 1 d’aquest article s’obliga a les entitats locals que no hagin aconseguit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 d’aquesta Llei a elaborar, en el termini de tres mesos 
següents a l’aprovació del Pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer a mig termini 
per a la seva correcció, que s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Ple de la Corporació i, en compliment 
del que disposa l’apartat 2 del mateix article, remetre’s al Ministeri d’Hisenda, com a òrgan responsable 
del seguiment de les actuacions encaminades a la correcció del desequilibri, sense perjudici de les 
competències que en aquesta matèria tinguin atribuïdes les Comunitats Autònomes 

Per tot això, vist que el Ple d’aquesta Corporació, en data 4 de desembre de 2006, va aprovar 
definitivament el Pressupost General per a l’exercici de 2007 en situació de desequilibri, en els termes 
continguts a la Llei 18/2001 d’estabilitat pressupostària i en compliment del que en disposen l’apartat 3 
de l’article 7 i l’article 22, a què s’ha fet referència en els apartats anteriors, aquesta Presidència sotmet al 
Ple del Consell la següent  

Proposta d'acord 

Primer. Aprovar el pla econòmic financer que s’adjunta, elaborat per a la correcció del desequilibri 
existent al Pressupost General del Consell de Mallorca de l’exercici de 2007, en un termini de tres anys, 
en compliment del que disposa l’apartat 1 de l’article 22 de la Llei 18/2001 General d’Estabilitat 
Pressupostària de 12 de desembre). 

Segon. Remetre el pla a què es refereix l’apartat anterior al Ministeri d’Hisenda, en compliment del que 
disposa l’apartat 2 de l’ article 22 de la referida Llei.  

 

El Sr. AGUILÓ (PSM-EN) explica que el primer aspecte que s'ha de constatar és que 
s'ha fet necessari realitzar aquest Pla econòmic i financer del Consell de Mallorca 
perquè s'ha incomplit la normativa en matèria d'estabilitat pressupostària. Diu que 
aquest fet provoca la manca de flexibilitat dels futurs pressuposts i cal tenir cura del que 
serà el futur pressupostari d'aquesta institució. 
 
Insisteix a deixar ben clar que no serà el seu Grup el que s'oposi a l'existència 
d'endeutament per realitzar inversions ni per crear nous serveis, però assegura que els 
preocupa estar fora de la realitat en tot allò que es refereix a la despesa corrent. 
 
Comenta que, pel que fa a la partida de béns i serveis, per a despesa corrent, del capítol 
II, l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca (ISSEM) enguany pressuposta 
85,5 milions d'euros i el proper any en pressupostarà 88,15 milions, per tant l'increment 
és de 3 milions d'euros. 
 
Tot seguit, insisteix en una dada: la gestió de les noves residències que es posen en 
funcionament tenen un increment de 14 milions d'euros de despesa corrent, per tant 
demana on són aquests doblers. Assegura que hi ha una quantitat de despesa corrent que 
s'incrementa més enllà de l'aprovació inicial del pressupost i que no la tenen 
comptabilitzada en aquesta proposta.  
 
Diu que cal, per tant, revisar aquest Pla econòmic i financer, en matèria de despesa, com 
també els ingressos que manquen, per bé que, sens dubte, arribaran; comenta, però, que 
potser no n'arribin tants com diuen.  
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Recorda que l'any 2007 no passarà de 4 milions d'euros l'aportació i potser encara sigui 
menys, atès que el Govern Balear ha aprovat un decret pel qual imputarà la subvenció 
de les dentadures postisses per a la gent gran a la Llei de dependència; observa que ell 
no ha vist cap punt de l'esmentada llei que en parli, per tant ho adverteix, perquè 
estiguin a l'aguait vigilant bé que els doblers no es queden pel camí.  
 
Assegura que només aquest exemple ja dificulta al seu Grup votar a favor de la proposta 
i reitera que és necessari que facin una revisió de la situació financera de l'ISSEM. 
Recorda al seu president que ell mateix ha reconegut que tenen un gran problema i que, 
al proper Ple intentaran veure com l'aborden. Demana que siguin conscients de la 
realitat de la despesa, perquè el pressupost que plantegen com a despesa inicial és el que 
consta al pressupost inicial, no al pressupost liquidat.  
 
Explica que aquest pressupost es veurà incrementat en 25 milions d'euros per a l'any 
2007 i d'aquesta quantitat una part substancial serà del capítol II, en el que l'ISSEM fa 
una previsió absolutament conservadora. Per tant, demana que revisin aquesta situació, 
que replantegin la situació financera de l'ISSEM, que serà greu pel conjunt de la 
institució i que intentin resoldre aquest problema. 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE)  comença la seva intervenció qüestionant la conveniència de 
la Llei d'estabilitat pressupostària, que en ocasions i sobretot des del poder local, ha 
estat rebutjada o criticada. Considera que quan a Europa es van marcar uns objectius 
econòmics, es va fer pensant que era imprescindible fer-ho i es va arribar a un consens 
general de tots els membres de la Unió Europea, signant el famós "Pacte d'estabilitat i 
creixement" que va tenir com a conseqüència la posada en funcionament de la Llei 
general d'equilibri pressupostari. Explica que l'objectiu, al qual es va arribar a Europa, 
perseguia la contenció de la despesa pública i es va decidir fer-lo extensiu a totes les 
instàncies: estats, comunitats autònomes i entitats locals, que varen decretar els seus 
propis objectius.  
 
El seu Grup opina que és bo seguir el Pla d'equilibri pressupostari, però també recorda 
que la mateixa llei preveu que es caigui en desequilibri en alguna ocasió i els objectius 
no es compleixin, per la qual cosa es disposa del recurs de l'estudi que avui es presenta. 
 
Pensa, però, que potser en el cas d'aquesta institució no es tracti de fer-ho en alguna 
ocasió, sinó d'un hàbit de fer el que es vol, amb la intenció de presentar després un 
estudi que ho justifiqui. En aquest cas, creu que l'estudi dirà que a partir de l'any 2010 
es començarà a tenir estabilitat pressupostària, perquè hi ha qüestions, incloses a 
l'estudi, que ja es podrien anar millorant i no és així. Explica, per exemple, que a l'inici 
defineix com a objectiu prioritari establir l'equilibri territorial i procurar donar solució a 
les qüestions urgents per mitjà del pressupost.  
 
Diu que discrepa d'aquesta afirmació i retreu que per a despeses de personal només 
s'hagi previst un 2% d'increment al pressupost de 2007, quan per cobrir l'augment de 
l'IPC hauria de ser un 2'3%. Si s'afegeix a aquest fet l'obligació de cobrir les millores ja 
aprovades, és evident que per cap d'any no es podrà fer front a les despeses incloses al 
capítol I, per la qual cosa es tornarà a caure en una situació contradictòria a les pròpies 
mesures establertes. 
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Recorda que s'ha d'actuar, no n'hi ha prou de manifestar només intencions.  
 
Tot seguit, refusa el retret que li ha fet el Sr. Flaquer com si volgués demonitzar el 
capítol IV, perquè no és així. Comenta que hi ha una part d'aquest capítol amb la que 
està d'acord, però el que ha dit és que s'abusa d'aquest capítol i que s'ha de controlar la 
qüestió de la "repartidora". 
 
Recorda que el seu Grup ja ha advertit en moltes ocasions que s'ha de contenir la 
despesa del capítol IV, per tant està d'acord en que també ho manifesti el Sr. Flaquer, a 
la seva proposta, malgrat sigui la primera vegada que ho fa.  
 
Retreu, però, que hi ha altres mesures que s'indiquen, però que no es duen a terme. Per 
tot el que ha explicat no poden votar a favor ni en contra d'aquesta proposta i anuncia el 
vot d'abstenció del seu Grup. 
 
El Sr. FLAQUER (conseller executiu d'Hisenda i Pressuposts) considera que és un 
element positiu tenir un Pla econòmic financer, atès que l'equip de govern planteja un 
document pel qual es compromet a establir els pressuposts dins el límit de l'esmentat 
pla. No entén, per tant, que la seva aprovació es pugi veure de forma negativa per part 
del Grup PSOE. 
 
Recorda, a més, que d'aquesta manera compleixen la seva paraula, tal com s'havien 
compromès. Admet que potser no és el millor moment, però el presenten, com exemple 
de serietat i coherència amb allò que prometen.  
 
Respon al Sr. Aguiló que el problema de l'ISSEM prové d'una transferència mal feta, ja 
des de la legislatura passada, perquè es varen assumir moltes responsabilitats, però amb 
una dotació econòmica insuficient. El problema no és puntual, ja ve d'enrere, i de totes 
formes algú s'hi haurà d'afrontar amb valentia, perquè no es tracta tan sols d'un milió 
d'euros de la nòmina d'un mes, sinó d'un problema de fons i per tant n'hauran de parlar 
totes les institucions, el Govern balear, el Consell de Mallorca i els ajuntaments.  
 
Assegura, en conseqüència, que no té sentit que li demani que incorpori a aquest pla 
unes despeses generades per les noves residències o pels nous problemes socials que 
puguin venir, perquè és impossible. Explica que s'ha de treballar amb uns doblers que 
varen ser assignats per a fer front a una transferència determinada, per la qual cosa allò 
que pugui sorgir és un element que no pot tenir en compte.  
 
Diu que comparteix també la mateixa preocupació sobre aquest tema. Explica que 
durant aquesta legislatura, el Consell de Mallorca ha augmentat el pressupost per a 
l'ISSEM, amb l'ajuda del conveni amb el Govern balear, en més d'un 32%. Per tant, 
considera que no és correcte que afirmin que no ha atès l'ISSEM, no és cert; el que cal 
tenir clar és que a mesura que la societat augmenta el seu nivell de benestar, també 
augmenten les necessitats socials, i això és el que passa a Mallorca, aquesta és la realitat 
que s'haurà d'afrontar en el futur, d'una forma molt seriosa.  
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Tot seguit respon al Sr. Alemany que pel seu Grup la Llei d'estabilitat pressupostària és 
molt dolenta. Recorda que dins l'àmbit europeu no es compleixen els compromisos 
acordats, perquè els límits i les normes de contenció de la despesa acordats no s'han 
respectat el més mínim per part de França i Alemanya, per bé que aquesta institució 
havia complit amb tota responsabilitat.  
 
Per tant, la Llei d'estabilitat pressupostària li sembla molt negativa, sobretot perquè 
obliga els ajuntaments i el Consell de Mallorca com a entitat local, mentre que l'Estat no 
fa cap tipus de contenció, no aplica aquesta llei. Explica que han estat els pobles els que 
certament s'han vist afectats i estan abocats al col·lapse financer i que els ajuntaments 
han vist reduïda la seva capacitat d'ingressos en una proporció molt elevada. Per aquest 
motiu, assenyala el president del Govern espanyol, Sr. Rodríguez Zapatero, com a 
responsable de destinar l'assignació necessària i de fer un Pla de finançament per als 
ajuntaments. Assegura que si no es fa així, tindrem problemes greus abans de deu anys. 
 
Recorda que el document presentat planteja una hipòtesis de despeses i retreu als 
portaveus que han intervingut que pensin que un pressupost i un Pla econòmic és una 
cosa real, perquè un pressupost és una avaluació, una intuïció d'allò que passarà i un pla 
econòmic és una intuïció del que passarà en els propers quatre anys. En conseqüència, 
no té cap sentit parlar de coses concretes ni fer retrets per no haver inclòs tal o qual 
cosa. 
 
Respecte del capítol IV, explica que és molt elevat a causa de les transferències de 
l'ISSEM, de la Televisió de Mallorca i de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca i diu 
als Srs. Aguiló i Alemany que tant si l'equip de govern preveu fer contenció de despesa 
com si no ho fa, ells ho consideraran negatiu. Per tant, reitera que està molt satisfet del 
Pla econòmic que es presenta avui. 
 
El Sr. AGUILÓ intervé per aclarir que és evident que és bo tenir un Pla econòmic i 
financer, però recorda que l'equip de govern el presenta al Ple en compliment de la seva 
obligació legal per haver incomplit una llei, la Llei d'estabilitat pressupostària; en 
conseqüència, és la seva obligació.  
 
Tot seguit, diu al Sr. Flaquer que ha fet una afirmació que l'ha deixat astorat i ho 
explica. Recorda que és un fet que s'han contractat una sèrie de residències per a la gent 
gran, per tant li retreu que, sabent a hores d'ara que es pagarà mitjançant els sistema de 
"peatge a l'ombra", és a dir, cada any els haurà de fer un abonament de 1.600,00 euros 
per persona i mes a cadascuna d'elles i que la despesa total són 14 milions d'euros, digui 
que aquesta quantitat no la pot preveure. Demana com és possible que no pugui incloure 
a un Pla financer allò que està contractat i que se sap perfectament que s'haurà de pagar, 
perquè així ho estableix la clàusula corresponent.  
 
Observa que això és independent del tema de l'ISSEM, de tot el que s'hagi d'arreglar i 
coincideix en aquest sentit en què és ben evident que s'haurà d'arreglar, com també a 
considerar de bell nou el cos de la transferència i l'aportació que fa el Consell de 
Mallorca a l'ISSEM, que des del moment de l'esmentada transferència ha reduït la seva 
aportació neta.  
 



 29 

A més, amb el nou Estatut, és evident que haurà de revisar totes les competències que li 
corresponen, però això no eximeix l'equip de govern de cap de les responsabilitats 
actuals i això és el que demana, que la presentació del document es faci de forma 
seriosa i es conti la veritat, que no s'expliqui un conte, com acaba de reconèixer el Sr. 
Flaquer. Reitera l'evidència que els 14 milions d'euros del capítol II no hi són, i que a 
més això és independent de que després arribin recursos per una altra banda, que també 
es podria haver fet, però això no treu que la despesa s'ha d'incloure. Si no es fa així, és 
perquè hi ha una mala tècnica en l'elaboració i l'execució del Pla de viabilitat. 
 
El Sr. FLAQUER insisteix a dir que no pot pressupostar 14 milions més de despesa, 
perquè aquesta institució no ho pot suportar; per tant, passades les properes eleccions, el 
nou equip de govern haurà d'estar molt pendent d'aquesta qüestió, perquè l'ISSEM ha 
tengut un increment pressupostari del 32% en quatre anys i, atès que les necessitats 
creixen i com és sabut, l'esmentada quantitat no està disponible, s'hauran de cercar 
solucions. Per acabar, reitera que presenta un Pla financer amb els recursos que té al seu 
abast.  
 
El Sr. ALEMANY repeteix l'afirmació del Sr. Aguiló en el sentit que la presentació 
d'aquest Pla no es fa com a compliment d'una promesa, com ha dit el Sr. Flaquer, sinó 
per obligació, a conseqüència de no haver complit la llei i perquè durant els exercicis 
anteriors no s'han manejat els doblers públics amb cautela. Demana quines mesures 
prendrà per fer front a la situació de desequilibri i dèficit. Recorda que no ens en 
sortirem si no hi ha un canvi radical de postura, atès que s'estableix una previsió de 
creixement d'un 2,3% d'increment de personal, que ja és insuficient per a 2007, per tant 
altres mesures haurà de prendre.  
 
Pel que fa al capítol IV, refusa que li atribueixi que el seu Grup sempre estarà en 
desacord, tant si l'equip de govern fa contenció de la despesa com si no la fa. Recorda al 
Sr. Flaquer que li sembla molt bé la contenció de la despesa en aquest capítol, però amb 
el seu comentari només li ha volgut fer veure que era la primera vegada que l'equip de 
govern ho ha reconegut en públic, que és necessària la contenció; recorda que sempre 
havia dit que no i per aquesta raó, com a novetat, ho ha volgut remarcar i assegura que 
se n'alegra. 
 
S'aprova la proposta, per denou vots a favor (PP i UM), cinc en contra (PSM-EN i EU-
Els Verds)  i nou abstencions (PSOE). 

 

PUNT 9. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE DATA 21 DE MAIG DE 1992 AMB TIRME, S.A. RELATIU 
AL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DE MALLORCA 
PER LA SEVA ADAPTACIÓ AL PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA 
GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS DE MALLORCA APROVAT 
DEFINITIVAMENT PER ACORD DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA 
DE DATA 6 DE FEBRER DE 2006. 
ESTIMACIÓ I DESESTIMACIÓ D'AL.LEGACIONS A L'ACORD DEL PLE 
DEL CONSELL DE MALLORCA D'APROVACIÓ INICIAL DE DATA 4 DE 
SETEMBRE DE 2006. 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del departament 
d'Economia i Hisenda: 

 
“FONAMENTS FÀCTICS I JURÍDICS: Atès l’Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de data 4 
de setembre de 2006 en virtut del qual s’aprovà inicialment la modificació del Contracte de Gestió de 
Serveis Públics per al tractament de residus sòlids urbans de l’Illa de Mallorca signat entre el Consell de 
Mallorca i TIRME S.A. de data 21 de maig de 1992 per a la seva adaptació al Pla Director Sectorial per a 
la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca vigent aprovat per Decret 21/2000 de 18 de febrer.  
 
 
Atès que el referenciat acord es publicà al nº 136 del Butlletí Oficial de les Illes Balears el passat 28 de 
setembre de 2006 i es notificà als Ajuntaments de Mallorca i al concessionari. 

 
Atès que l’Ajuntament de Palma i  Esquerra Unida-Els Verds presentaren un seguit d’al·legacions a 
l’esmentat acord d’aprovació inicial les quals consten a l’expedient. 

 
Atès l’informe del Secretari General, i el conjunt de la Cap del Servei de Contractació i els tècnics de la 
Direcció Insular de Gesió de Residus d’estudi i resposta de les al·legacions. 

  
Atès l'informe preceptiu de data 15 de març de 2007 del Consell Consultiu de les Illes Balears en sentit 
favorable, i atès que s'han recollit les recomanacions realitzades pel Consell Consultiu a la seva conclusió 
segona.  

 
Atesa la conformitat del contractista de data 22 de març de 2007 a la proposta d'aquest Acord. 

 

Per tot l’exposat es proposa al ple del consell insular de mallorca  l’aprovació del següent    
 

A C O R D 
 
 
PRIMER.- Estimar les al·legacions que tot seguit es relacionen pels motius que s'esmenten: 
 

AJUNTAMENT DE PALMA 
 
Des del punt de vista jurídic: 
 

a) “Respecte al que s’exposa a la modificació del plec de condicions jurídiques, administratives 
i econòmiques de la concessió, en concret la clàusula 4a relativa al “termini de concessió”, 
existeix una discordança entre els terminis de cessió temporal de terrenys municipals al Consell 
de Mallorca i la data fixada com a termini de la concessió que no finalitzarà al menys fins el dia 
22 d’abril de 2041. 
 
Efectivament, els terrenys en els que s’ubiquen les actuals instal·lacions de Tirme, SA han estat 
objecte de cessió temporal per part de l’Ajuntament de Palma en virtut de dos convenis signats, 
el primer el 12 d’abril de 1991, ampliat per altre de data 7 d’abril de 1994, pel qual es varen 
cedir 88.890 m2 per un termini que com a molt finalitzava l’any 2025; posteriorment es va 
produir, concretament el 19 d’abril de 2005, una altra cessió de 80.000m2 de terreny que 
finalitza el 18 d’abril de l’any 2041. Això no concorda amb el nou termini de gestió del servei 
per Tirme S.A. que s’estableix fins el 22 d’abril de 2041 per quant part dels terrenys necessaris 
per la prestació del servei hauran de ser retornats a l’Ajuntament de Palma l’any 2025.” 
 
contesta: Estimar aquesta al·legació i, en conseqüència, modificar el termini de gestió del servei 
que haurà de finalitzar el 18 d’abril de 2041. 
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D'acord amb l'Informe de data 15 de març de 2007 del Consell Consultiu de les Illes Balears, s'ha 
d'aclarir que : 
 
Donat que els terrenys cedits per l’Ajuntament de Palma en virtut del Conveni signat en data 12 
d’abril de 1991 s’han de revertir a l’esmentat Ajuntament durant l’any 2025 i que l’actual planta 
incineradora amb recuperació d’energia, que previsiblement acabarà la seva vida útil en aquesta data,  
s’ubica en aquests terrenys, el Consell de Mallorca haurà de preveure, al menys cinc anys abans 
d’aquesta data, una solució integral dels residus que es destinen a l’esmentada instal·lació on es 
determini el tipus de tractament i la ubicació de les noves instal·lacions les quals seran projectades, 
contruïdes i explotades per l’empresa concessionària. 

 
 
b) “A la citada clàusula 4a on diu “El Consell de Mallorca podrà prorrogar el contracte de 
gestió de residus per necessitat del servei i interès públic després de notificació al concessionari 
i tramitació de l’expedient corresponent de conformitat amb les disposicions legals aplicables”, 
es considera aquesta frase incompleta o fa reserva del límit de la possible pròrroga ja que per 
l’ampliació del termini de concessió de 23 anys a gairebé 49 anys, les possibilitats legals de 
prorroga es limiten a un any i un mes com a molt, ja que l’art. 157 del Reial decret legislatiu 
2/2000 de 16 de juny el qual aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques estableix: “Durada. El contracte de serveis públics no pot tenir un caràcter perpetu o 
indefinit i s’ha de fitxar necessàriament al plec de clàusules administratives particulars la seva 
durada i la de les prorrogues de que pot ser objecte, sense que es pugui superar el termini total, 
incloses les prorrogues dels següents períodes: cinquanta anys, els contractes que comprenguin 
l’execució d’obres i l’explotació de serveis públics”, per tal hauria de quedar inclosa 
l’esmentada limitació als plecs.” 
 
contesta: Estimar aquesta al·legació pel que fa a la necessitat de fixar la durada i les pròrrogues 
de què pot ser objecte el contracte. Per establir la durada màxima del contracte, incloses les 
pròrrogues, s’ha de determinar prèviament quina és la normativa que regeix tant el contracte de 
21 de maig de 1992 com la seva modificació. En aquest sentit, atès el caràcter d'entitat local de 
l'illa de Mallorca és d'aplicació l'art. 115.4ª del RSCL (Decret 17 de juny de 1955) , en 
conseqüència la durada màxima del contracte, incloses les pròrrogues, no pot excedir de 
cinquanta anys, a comptar des del 13 d'abril de 1992.  

 
 

ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS 
 
“SISÈ: DERIVACIÓ DE DECISIONS DEL CONSELL A L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA 
 
Aquest contracte dona un marge d’actuació a l’empresa concessionària excessiu respecte a decisions 
importants, les quals haurien de debatre’s en el Ple del Consell i facilitar la participació de la ciutadania. 
 
El concessionari serà qui decidirà el sistema de tractament de les deixalles d’origen animal, tal com 
s’esmenta en el punt 9.g referit a obligacions del concessionari. El sistema de tractament d’aquests tipus 
de deixalles s’ha de decidir en el Consell Insular de Mallorca seguint els procediments adients de debat i 
participació. 
 
Tampoc es concreta els criteris, inversió, ni actuacions respecte a la figura de cànon de conscienciació 
ciutadana, quan també s’hauria de fer una proposta que fos debatuda en el ple.” 
 
El model de gestió dels residus urbans a Mallorca ja s’ha definit en el PDSGRUM que aprovà el Ple del 
Consell de Mallorca. La revisió de contracte amb l’empresa concessionària és tan sols la fórmula 
d’executar l’esmentat model. 
 
Efectivament, l’apartat 9.1 g) de la proposta de modificació de contracte determina que: 
  
“En aplicació del que disposa l’article 24.3 del PDSGRUM, l’empresa concessionària vindrà obligada a 
presentar, en un termini de temps no superior a tres mesos comptadors des de la signatura de la present 



 32 

modificació de contracte, un avant – projecte de tractament de les deixalles d’origen animal alternatiu al 
seu tractament mitjançant  incineració amb recuperació d’energia. Aquest avant – projecte haurà 
d’incloure una proposta de tarifa específica a cobrar als usuaris del servei juntament amb el 
corresponent estudi econòmic financer justificatiu de la mateixa.” 
   
Encara que específicament no s’indica, s’entén que l’avant projecte esmentat serà aprovat pel Consell de 
Mallorca. En conseqüència, es proposa afegir el següent text a l’esmentat paràgraf. 
  
“... de la mateixa. Si escau, el Consell de Mallorca aprovarà l’avant – projecte presentat i ordenarà a 
l’empresa concessionària les actuacions a dur a terme segons el previst en el present contracte. En cas 
contrari, s’iniciaran les actuacions adient per posar en funcionament la planta incineradora amb 
recuperació d’energia específica per a les deixalles d’origen animal previstes a l’article 24.2 del 
PDSGRUM”. 
  
El cànon de conscienciació està prou detallat a l’apartat 9.4 epígraf l) de la proposta de contracte i a 
l’apartat 6 de l’estudi econòmic- financer annex al mateix. 
 
contesta: Estimar aquesta al·legació parcialment en el sentit de modificar l’apartat 9.1 g) de la proposta 
de modificació del contracte. 
  
 
SEGON.- Desestimar les al·legacions que tot seguit es relacionen pels motius que s’esmenten: 
 
 

AJUNTAMENT DE PALMA 
 
Des del punt de vista jurídic. 
 

c) “Respecte a la fixació de les tarifes s’hauria de permetre el pagament fraccionat i fins i tot 
preveure bonificacions per als sectors de població menys afavorits econòmicament.” 
 
Desestimar aquesta al·legació, ja que d’acord amb l’art. 20.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, correspon als ajuntaments 
fixar la taxa que han de pagar els subjectes passius per la prestació de serveis públics, entre els 
quals menciona, a la lletra s) del paràgraf 3 de l’article esmentat, la recollida, tractament i 
eliminació de residus sòlids urbans. En relació amb la fixació de la quantia, l’art. 24.4 disposa: 
“Per determinar la quantia de les taxes podran tenir-se en compte criteris genèrics de capacitat 
econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les”. 

 
Des del punt de vista tècnic: Abocador de coa de Son Reus. 
 

Raonament de contesta: L'avantprojecte d'abocador de coa s'emmarca en el conjunt 
d’infrastructures dissenyades per a donar compliment a la modificació i revisió del Pla director 
sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca coneguda com PDSGRUM 2006. 
 
L'avantprojecte d'abocador s'ajusta als requisits tècnics mínims establerts en l'annex VII del pla 
director aprovat en data 6 de febrer de 2006 i publicat en data 9 de març de 2006. 
 
En l'apartat 6 de l'avantprojecte figura la descripció de les obres, fases i cubicacions i càlcul de la 
vida útil de l'abocador. Així, veiem que la primera fase, inclosa en la relació d’infrastructures 
objecte de la modificació de contracte, té una capacitat útil estimada de 615.213 m3.  
 
Per altra banda, en l'apartat 5.2 de l’avantprojecte, es quantifica la quantitat de residus a abocar, 
xifrant aquests en 160.000 tm/any per als anys 2007 al 2008, mentre que per al 2009 s’estableix 
una previsió de 106.667 tm/any. En conjunt, i per als tres anys corresponents al període de 
construcció i engegada de la nova planta incineradora, s'estima recepcionar 426.667 tm de 
residus. 
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En l'apartat 5.4, lletra b), s’estableix que mitjançant un procés mecànic, els residus seran 
compactats fins a arribar a una densitat mínima de 0,75 tm/m3. En conseqüència, les 426.667 tm 
representen un volum de 568.889,33 m3, quantitat sensiblement inferior a la capacitat útil 
estimada de la primera fase. 
 
La memòria justificativa de la Revisió del Pla director sectorial per a la gestió dels residus 
urbans a Mallorca, presentada a gener de 2006, inclou a les taules 17 i 18, pàgines 111 i 112, les 
estimacions de capacitat de tractament del residu urbà resta o rebuig amb les instal·lacions 
actuals. A la taula 18 es fa el càlcul del excedent que no es pot tractar fins al 2.013, any horitzó 
de la revisió.  
 
Per als anys 2007, 2008, i 2009 aquest càlcul estima un total de 240.188 tm l’excedent. Aquesta 
xifra és inferior al valor de 426.667 tm que pren en consideració l’avantprojecte. És a dir, que 
l’avantprojecte suposa una estimació amb un marge de seguretat de 186.479 tm respecte de les 
previsions fetes a la memòria justificativa. 
 
Les últimes dades contrastades pel Consell de Mallorca, corresponents a l'any 2005, ens indiquen 
un valor de 208.307 tm a abocador, semblant doncs a la xifra presentada en l ál·legació, de 
207.480,60 tm, mentre que a incineració s'han remès 277.828 tm.  
 
No obstant això, si analitzem la taula 17 de la memòria justificativa, es pot veure que les entrades 
a abocador de Son Reus dels anys 2003 i 2004 han estat de 178.928 i 151.974 tm respectivament, 
mentre que la producció total de residus resta o rebuig ha estat de 477.413 i 480.723 tm. És a dir, 
que per una producció de residus estabilitzada en torn a les 480.000 tones any, en promig dels 
tres darrers anys ens surt una quantitat anual de unes 180.000 tm a abocador. 
 
Tot i en el cas de que fos així com es presenta a l’al·legació de l’Ajuntament de Palma, i no es 
complissin les previsions de la memòria ni el promig calculat abans, la capacitat de disseny de 
l’abocador de coa seria prou suficient per recepcionar els excedents.  
 
En efecte, l’al·legació de l’Ajuntament de Palma no pren en consideració que es produeix un 
increment de la valorització material als propers anys, passant del 16,12% de 2006 al 20,24% al 
2007, 24,76% al 2008 i 27,21% al 2009 (taula 18 de la memòria justificativa), el que suposa 
treure pel període considerat, 2007-2009, 158.550,09 tm del total de tones destinades a abocador.  
 
Així, si  prenem les 207.480,60 tm de l’al·legació, suposen pel període analitzat un total de 
207.480,60 + 207.480,60 + 138.690 (estimades 2009 en la proporció corresponent) = 553.651,20 
tm. Si li traiem les 158.550,09 tm que passen a valorització material, ens queden 395.101,11 tm, 
que suposen 526.801,48 m3. Volum inferior al de cabuda estimada del abocador a la primera 
fase, que és de 615.213 m3.  
 
Cal assenyalar que la capacitat de tractament de la incineradora és superior a les 300.000 tm/any, 
tal i com es posa de manifest amb les dades de l’any 2004 de la taula 18, el que permet disposar 
d'una capacitat no utilitzada en 2005, d'unes 30.000 tm/any en promig, que no s’ha pres en 
consideració, i que reforçaria encara més el marge d’actuació. 
 
Així mateix, cal assenyalar igualment que el servei d'urbans de Tirme S.A. disposa d'un segon 
abocador, situat en el terme municipal de Santa Margalida i conegut com Corral Serra. Aquest 
abocador, en el qual es dipositen actualment els residus assimilables a urbans procedents del 
rebuig de les plantes de tractament dels residus de construcció i demolició, té la qualificació 
d'abocador per a residus no perillosos, i per tant homologat per a la recepció dels residus urbans. 
La capacitat estimada total d'aquest abocador és de 2,036.299 m3. Això permetria també al 
sistema disposar d'una flexibilitat addicional per a atendre possibles contingències en el cas en 
que fos estrictament necessari fer-ho.  
 
Pel que fa a les dates de clausura de l’abocador, en cap cas es tracta de competències del Consell, 
i per tant poc hi pot fer en aquest sentit. Si bé, cal assenyalar que la Llei 16/2002 de control 
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integrat de la contaminació, demana a totes aquelles instal·lacions incloses a l’annex com és el 
cas de l’abocador de Son Reus, existents al moment de la seva publicació, que per poder 
continuar la seva activitat, han de presentar una sol·licitud abans del 31 de desembre de 2006. 
L’Ajuntament de Palma té doncs temps suficient per presentar la corresponent sol·licitud i 
tramitar l’expedient corresponent per poder mantenir operatiu el VAD fins a la data límit 
establerta pel R.D. 1481/2001.  
 
 Desestimar aquesta al·legació sobre la base que: 
 
1)L'estimació portada a terme en l'avantprojecte d'abocador és molt conservadora respecte de les 
previsions de la memòria justificativa de la revisió del Pla, punt de partida del mateix.  
 
2)L'actual sistema disposa, tal com s'ha posat de manifest en l'apartat anterior, d'un ampli marge 
de seguretat per a atendre de manera adient el tractament dels residus en aquest període de 
construcció de la nova planta incineradora, en el supòsit de desviacions sobre les previsions 
adoptades, sense necessitat de disposar de la segona fase de l'abocador de coa de forma 
anticipada. 
 
No obstant això, ens sembla adequat vigilar escrupolosament els terminis d'execució, de manera 
que la segona fase estigui operativa al més aviat possible. 
 
3) El Consell no té cap mena de competències en matèria d’autoritzacions ambientals integrades, 
que corresponen a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. 
L Ájuntament de Palma té al seu abast presentar en temps i forma la corresponent sol·licitud per 
mantenir l áctivitat de l’abocador fins a 16 de juliol de 2009. 
 

 
 
 

ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS 
 
“PRIMER: NO ES TRACTA D’UNA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE SINÓ D’UN NOU 
CONTRACTE 
 
La modificació del contracte signat amb TIRME S.A. el 21 de maig de 1992 és molt substancial perquè 
afecta a aspectes bàsics contractuals tant a nivell econòmic com a nivell de gestió. 
 
Demanem que es redacti un nou contracte per a la concessió del servei de gestió dels residus insular, que 
es realitzi un concurs públic, obert i transparent per a aquesta nova concessió.”  
 
contesta: Desestimar aquesta al·legació, ja que no existeix un nou  contracte ni se n’alteren els elements 
substancials.  La finalitat de la concessió, gestió de residus sòlids urbans de Mallorca, no ha canviat, com 
tampoc no ha canviat l’objecte essencial de la relació contractual. En aquest cas, la modificació del 
contracte ve imposada per raó d’interès públic, és a dir, per a l’adaptació a l’aprovació definitiva de la 
revisió del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans, aprovada pel Ple del Consell de 
Mallorca el 6 de febrer de 2006.  
 
La modificació respon a necessitats noves i imprevistes, doncs quan fa quinze anys es va licitar 
inicialment la concessió no era possible preveure l’increment exponencial de generació de residus que ha 
patit els darrers anys l’illa de Mallorca i que ha obligat a redefinir les condicions de prestació del servei 
per intensificar les tasques de gestió i tractament dels residus urbans. 
 
“SEGON: NO ES MANTÉ L’EQUILIBRI ECONÒMIC I FINANCER DEL CONTRACTE INICIAL 
 
No es manté l’equilibri econòmic i financer amb el Consell Insular de Mallorca i beneficia de forma 
substancial a nivell econòmic al concessionari actual. 
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L’augment de la despesa econòmica per part del Consell Insular de Mallorca és molt important i es 
triplica respecte a la darrera modificació contractual realitzada l’any 2001. Dels 119 milions d’euros de 
la concessió adjudicada en l’actualitat, s’augmenta a 376 milions d’euros. Aquest augment de més del 
200 per cent de la quantitat inicial requereix necessàriament de la realització d’una nova adjudicació del 
contracte de gestió. 
 
Dels 376 milions d’euros, 276 es destinen a l’ampliació de la incineradora actual de Son Reus. Més del 
70 per cent de la quantitat total cedida a la concessionària, suposarà un benefici econòmic molt 
important per a l’empresa degut a la venda d’energia elèctrica produïda per la incineradora. Aquest 
benefici repercuteix únicament sobre el concessionari. 
 
Entenem per això que hi ha d’haver una revisió de l’equilibri econòmic i financer d’aquest contracte on 
s’analitzin tots els paràmetres i es faci una valoració de les pèrdues i guanys dels implicats, Consell 
Insular i empresa concessionària.”  
 
contesta: Desestimar aquesta al·legació, en base a les següents consideracions:  
a) Primerament cal comentar que les quanties esmentades a l’al·legació, no fan referència a un preu que 
hagi de satisfer el Consell Insular de Mallorca, sinó que realment representen el cost que suposa pel 
concessionari la modificació contractual proposada. 
 
b) En aquest cas, la proposta de modificació ha estat precedida d‘una sèrie d’estudis financers que tenen 
per objecte quantificar les noves obligacions incloses al contracte com a conseqüència directa del 
compliment dels criteris que conté el PDSGRUM 2006, així com determinar les fórmules retributives 
necessàries per garantir el manteniment dels termes de l’equació econòmica, tal i com aquesta va ser 
redactada en el moment inicial de la concessió. Les noves tarifes i la duració del contracte han esta 
modificades en consonància amb els resultats assolits en els esmentats estudis financers. 
 
 “TERCER: S’ALLARGA MOLTÍSSIM EL TERMINI DE CONCESSIÓ 
 
S’allarga el termini contractual de la concessió fins a l’any 2041, quasi 50 anys des del primer contracte 
amb l’empresa concessionària (1992) i quasi el doble de la darrera modificació del contracte (2001). 
 
Aquest termini de concessió és elevadíssim i hipoteca les decisions i actuacions amb matèria de residus 
en el Consell Insular de Mallorca per molts d’anys. 
 
Considerem que aquest nou termini és abusiu i excessiu, i crea una total dependència del Consell Insular 
a l’empresa concessionària, amb la gravetat que resulta pràcticament impossible rompre la concessió.” 
 

contesta: Desestimar aquesta al·legació, ja que no s’incompleix el termini màxim de durada, 
incloses les pròrrogues, que estableix la normativa aplicable, és a dir, atès el caràcter d'entitat 
local de l'illa de Mallorca és d'aplicació l'art. 115.4ª del RSCL (Decret 17 de juny de 1955) , en 
conseqüència la durada màxima del contracte, incloses les pròrrogues, no pot excedir de 
cinquanta anys, a comptar des del 13 d'abril de 1992.  

 

Aquesta ampliació del termini de la concessió està plenament justificada des del punt de vista dels 
interessos generals, ja que el Consell Insular de Mallorca no tan sols és responsable de prestar els serveis 
públics de què és competent amb un nivell de qualitat adequat, sinó que també és necessari que sigui 
capaç de prestar-los a un preu assumible pels usuaris. això només es pot assolir si s’allarga la duració de 
la concessió, doncs si es mantingués la duració original, el concessionari hauria de recuperar tota la 
inversió extra a la qual està obligat en virtut de la nova redacció del contracte conseqüència de 
l’aprovació del PDSGRUM 2006 en el mateix termini que havia previst amortitzar les antigues 
inversions, fet que suposaria un augment desmesurat de les tarifes que els usuaris haurien de satisfer des 
d’ara i fins al final de la concessió. 

 

En relació amb la possibilitat que es planteja d’hipotecar les decisions i actuacions en matèria de residus 
en el Consell de Mallorca, hi ha un fet que es considera molt revelador i que apunta just el contrari: durant 
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el període transcorregut de concessió ja s’ha modificat el PDSGRUM en dues ocasions (anys 2000 i 
2006). és a dir, aquesta mesura no limita la capacitat d’actuació del Consell de Mallorca, ja que en tot cas 
sempre conservarà la prerrogativa de modificar el contracte en vigor per adaptar-lo a les noves necessitats 
o objectius, o per resoldre o rescatar el servei. 
 
“QUART: AQUEST CONTRACTE CONSTATA QUE LA QUASI ÚNICA GESTIÓ DELS 
RESIDUS SÒLIDS A MALLORCA ÉS LA INCINERACIÓ 
 
El 75 per cent de la nova despesa es destina a l’ampliació dels forns incineradors i degut a l’alt cost 
d’aquests es fa un contracte a tant llarg termini. 
 
Aquest fet impossibilita qualsevol modificació en la gestió dels residus urbans de Mallorca que no sigui la 
incineració i, per tant, vincula futures decisions del Consell Insular respecte de la gestió dels residus 
urbans davant de qualsevol contingència impossible de preveure d’aquí a trenta-cinc anys.” 
 
contesta: Desestimar aquesta al·legació en base a les consideracions següents: 
 
a) La justificació i la necessitat de la despesa en matèria d’incineració està prou detallada e la memòria 
justificativa del PDSGRUM 2006.  
 
b) En relació amb la impossibilitat de modificar la gestió dels residus urbans a Mallorca ens remetem a la 
contestació de l’al·legació anterior. 
 
“CINQUÉ: ÉS UN CONTRACTE INCOMPLERT RESPECTE ALS OBJECTIUS FIXATS EN 
EL PDS DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DE MALLORCA 
 
Aquest contracte no inclou l’obligació d’actuacions per part de l’empresa concessionària respecte 
d’alguns dels objectius bàsics del pla de residus. Com és la minimització o reducció de residus ni tampoc 
mesures per millorar la recollida selectiva. 
 
Tampoc hi ha cap estudi econòmic de viabilitat financera sobre l’efecte de la recollida selectiva per 
minimitzar la incineració. I així evitar inversions excessives i la seva posterior repercussió en la tarifa. 
 
Considerem necessaris estudis econòmics més acurats sobre les repercussions en tarifa de la gestió dels 
residus i de les infrastructures que es duen a terme.” 
 
contesta: Desestimar aquesta al·legació, en base a les consideracions següents: 
 
a) El contracte preveu mesures per fomentar la minimització o reducció de residus dins les campanyes de 
conscienciació ciutadana (pacte 1 i pacte 9.4 en els epígrafs m) i q)). 
 
b) La recollida selectiva no forma part de l’àmbit de la concessió administrativa de TIRME, S.A. 
 
 
TERCER.- Aprovar definitivament els avantprojectes de les plantes i infraestructures per la gestió dels 
Residus Urbans a Mallorca amb els pressupostos que tot seguit es relacionen, els quals, de conformitat 
amb els Informes de Supervisió  de data 5 de juliol de 2006 de l'Enginyer Industrial de la Direcció Insular 
de Residus, s’adapten als requisits tècnics mínims per a ells prevists en el PDS per la Gestió dels RSU a 
Mallorca aprovat per Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 6 de febrer de 2006 (IVA inclòs): 
 
� Ampliació de la planta incineradora amb recuperació d'energia de Son Reus: 325.089.635,76 (inclou 

també  l'àrea de tractament d'escòries).  
�  Modificacions a la planta de transferència de RU "Llevant" Manacor: 2.175.634,52.-euros 
� Modificacions a la planta de transferència de RU "Nord" Alcúdia: 3.283.306,92.-euros 
� Modificacions a la planta de transferència de RU "Ponent" Calvià: 773.623,72.-euros 
� Modificacions a la planta de transferència de RU "Raiguer" Binissalem:1.415.209,28.-euros 
� Modificacions a la planta de transferència de RU "Sud" Campos:1.567.542,56.-euros 
� Millores en infraestructures auxiliars:7.190.292,48.-euros 
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� Modificacions a la planta de compostatge de la zona 1: 627.456,76.-euros 
� Modificaciones a la planta de compostatge de la zona 3:118.519,52.-euros 
� Planta de selecció d'envasos: 1.155.357,68.-euros 
� Planta de metanització: 1.046.034,64.-euros 
� Planta de secat solar de fangs de EDAR: 9.855.174,40.-euros 
� Abocador de coa de Son Reus:8.709.140,80.-euros 
 
 
QUART.- Determinar el preu de la modificació del contracte en 376.726.502,16.-euros (impostos 
inclosos), el qual resulta de les dades compreses a l’estudi econòmic financer de la modificació del 
contracte i que a tots els efectes es considera document contractual i de conformitat amb el que preveu el 
vigent Pla Director Sectorial per la Gestió dels RSU a Mallorca competència del Consell Insular de 
Mallorca i gestionada en la seva totalitat i indirectament mitjançant el contracte de concessió  existent 
amb TIRME, S.A. amb el següent desglòs: 
 
Avantprojectes de: 
 

� Adaptació de les estacions de transferència:   
Ponent: 773.623,72� 
Nord: 3.283.306,92� 
Centre – Raiguer: 1.415.209,28� 
Sud: 1.567.542,56� 
Llevant: 2.175.634,52� 

� Planta de incineración con recuperación de energía para al residuo resto o 
rechazo:325.089.635,76� 

S’inclou la planta incineradora i, també, la planta de tractament d’escòries dins el mateix avantprojecte. 
� Vertedero de cola. 1ª Fase: 8.709.140,80� 
� Planta de selección de envases: 1.155.357,68� 
� Planta de metanización: 1.046.034,64� 
�  Planta de compostaje zona1: 627.456,76� 
� Planta de compostaje zona 3: 118.519,52� 
� Secat tèrmic: 9.855.174,40� (Dins l’estudi econòmic financer s’inclou dins la planta de 

metanització) 
� Mejoras en infraestructuras: 7.190.292,48�  

� Adquisició de terrenys (inclou construccions, tancaments, instal·lacions existents, despeses 
corresponents a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials, Arancels Notarials i de Registre de la 
Propietat Immobiliaria): 871.467,40.-euros  

� Modificació d'abocador de seguretat: 962.452� 
� Campanyes de comunicació: 10.440.000� 
� Sistema de ensacat de compost: 1.445.553,72� 
 

CINQUÈ.- Aprovar definitivament la modificació del contracte de data 21 de maig de 1992 (modificat en 
data 16 de febrer de 2001) relatiu a la concessió de la gestió dels residus sòlids urbans de Mallorca  amb 
TIRME, S.A., amb domicili a la carretera de Sóller km.8,2 07120 Son Sardina-Palma, per tal d’adaptar-lo 
al Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca aprovat definitivament per acord 
del ple del Consell de Mallorca en data 6 de febrer de 2006 i en aquest sentit, i per les raons d’interès 
públic i per les noves necessitats que es desprenen del propi PDS i de conformitat amb el que a l'efecte 
disposa la Llei de contractes de l'Estat,  procedir a l’adaptació del contracte mitjançant les següents 
modificacions del plec de condicions jurídiques, administratives i econòmiques: 
 
1.- OBJECTE:  L’objecte de la concessió comprèn: 
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On diu: 
 
”a)  La redacció dels projectes d'execució de les obres i instal·lacions necessàries per a la gestió del servei 
dels Residus Urbans de l'Illa de Mallorca,“ 
 
Ha de dir: 
 
” 
a) La redacció dels projectes d'execució de les noves obres i instal·lacions necessàries per a la gestió del 

servei dels residus urbans de l'illa de Mallorca segons el PDSGRUM.” 
 
On diu: 
 
“ 
b) La construcció, l'adquisició i el muntatge de les obres i instal·lacions, mitjans de transport, i altres 

elements necessaris per al desenvolupament del servei d'acord amb els projectes d'execució que es 
presentin i aprovin pel Consell de Mallorca i amb el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels 
Residus Urbans de Mallorca aprovat per Decret 21/2000 de 18 de febrer, i sense perjudici del que es 
preveu a la condició quarta del present plec.” 

 
Ha de dir: 
 
“ 

b) La construcció, l'adquisició, el muntatge i posada en funcionament de les noves infrastructures, 
obres i instal·lacions, mitjans de transport, i altres elements necessaris per al desenvolupament 
del servei d'acord amb els projectes d'execució que es presentin i aprovin pel Consell de 
Mallorca i d’acord amb el PDSGRUM.” 

 
En aquest punt s'afegeix un nou paràgraf d'acord amb l'informe de data 15 de març de 2007 del 
Consell Consultiu de les Illes Balears que diu: 
 
" S'acudirà a licitació pública respecte de les plantes i instal·lacions previstes quan no quedi 
complidament justificat en l'expedient que l'execució directa pel mateix concessionari actual és un 
requisit ineludible derivat del caràcter unitari i integral establert per a la gestió dels residus sòlids 
urbans de Mallorca." 
 

On diu: 
 
“ 

c) La subsegüent explotació del servei de gestió dels residus especificats al referit Pla Director en 
règim de concessió administrativa, en les operacions de: 

 
1. Recepció en Estació de transferència 
 
2. Transport des de l’Estació de transferència a plantes de tractament 

 
3. Tractament a les plantes: 

 
3.1 Planta incineradora amb producció d’energia elèctrica 
3.2 Planta de selecció d’envasos lleugers 
3.3 Planta de compostatge Zona 1 
3.4 Planta de compostatge Zona 3 
3.5 Planta de metanització Zona 1. 
3.6 Plantes específiques per al compostatge de fangs d’EDAR d’Ariany, Felanitx i Sa Pobla. 
3.7 Planta de tractament d’escòries 
3.8 Dipòsit de seguretat 
3.9 Planta de tractament de residus d’origen animal i sanitaris. 
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Així com la realització dels serveis següents:  
 

• neteja de parcs verds 
• campanyes de concienciació ciutadana 
• centre d’educació ambiental Ca’n Canut 
• recepció i transport d’envasos, paper i cartró 

• venda de subproductes: de conformitat amb el que disposa l’estudi econòmic s’encarrega al 
concessionari la prestació d’aquest servei i els preus de la venda dels subproductes i les 
inversions a realitzar seran aprovades per la Comissió de Govern del Consell de Mallorca. 

• Gestió i manteniment de les infrastructures incloses a les zones de tractament recollides al punt 
3.” 

 
 
Ha de dir: 
 
“ 
c) L’explotació del servei de gestió dels residus especificats al referit Pla Director en règim de 

concessió administrativa, en les operacions de: 
 

1. Recepció dels residus en les Estacions de Transferència ubicades en els termes municipals 
de Calvià, Alcúdia, Binissalem, Campos i Manacor. 

 
2. Transport des de les estacions de transferència fins a les plantes de tractament, recepció i 

transport d'envasos lleugers, vidre, paper i cartró i altres transports interns entre les diferents 
instal·lacions. 

 
3. Tractament a les plantes: 

 
• Planta incineradora amb recuperació d’energia de la zona 1. 

- Actual planta incineradora. 
- Ampliació de la planta incineradora. 

• Planta de selecció d’envasos lleugers de la zona 1. 
• Planta de compostatge de la zona 1. 
• Planta de compostatge de la zona 3. 
• Planta de metanització de la zona 1. 
• Plantes específiques per al compostatge dels fangs d’EDAR (Estacions Depuradores d’Aigües 

Residuals) de les zones 4, 5 i 6. 
• Planta de tractament d’escòries de la zona 1. 
• Dipòsit de seguretat de la zona 1. 
• Secat tèrmic dels llots d’EDAR de la zona 1. 
• Dipòsit de rebuig de la zona 2. 
• Planta/es de tractament de deixalles d’origen animal. 

 
Així com la realització dels serveis següents:  
 

• Campanyes de conscienciació ciutadana. 
• Gestió del Centre d'Educació Ambiental de la zona 1. 
• Tasques administratives a l’edifici administratiu de Can Canut. 

• Comercialització de subproductes de conformitat amb el que disposa l'estudi econòmic. 

• Gestió i manteniment de les infrastructures recollides al punt anterior i les auxiliars (vials, 
canonades, ...).” 

 

On diu:  
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“ 
d) En compliment del que disposa l’article 3 del Decret 21/2000, el PDSGRUM pel que fa referència a no 
augmentar l’actual capacitat de valorització energètica, es deixa en suspens la construcció de les noves 
dues línies d’incineració previstes per l’any 1997 i 2000, respectivament, renunciant TIRME, S.A. i els 
seus accionistes a qualsevol tipus d’indemnització derivada de la suspensió del servei d’aquestes dues 
noves unitats d’incineració, així com de les possibles obres que s’hagin dut a terme o s’haguessin de fer 
per a la instal·lació d’aquest servei suspès.” 
 
 
Ha de dir: 
 
“ 
d) Reversió de les instal·lacions al final del període de la concessió. 
 
Quan finalitzi el termini de la concessió el servei revertirà al Consell de Mallorca. El concessionari haurà 
de lliurar les obres i instal·lacions en l’estat de conservació i funcionament adequats d’acord amb el 
contracte i l’estudi econòmic financer. 
 
Durant un període prudencial anterior a la reversió el Consell de Mallorca adoptarà les disposicions 
encaminades a què el lliurament dels bens es verifiqui en les condicions convingudes.” 

 
 
2.- PREU: 
 

On diu: 

“El preu de la modificació del contracte és de 19.876.039.223.- pts (impost inclosos) equivalent a 
119.457.401,602 Euros, el qual resulta de les dades compreses a l’estudi econòmic-financer de la 
modificació del contracte i que a tots els efectes es considera document contractual.” 

Ha de dir: 

“El preu de la modificació de contracte per a les noves obres, infrastructures  i instal·lacions necessàries 
per a la gestió del servei és de 376.726.502,16 euros segons dades del PDSGRUM a data 06 de febrer de 
2006, IVA inclòs, el qual resulta de les dades compreses a l'estudi econòmic – financer de la modificació 
del contracte i, que a tots els efectes, es considera document contractual. “ 
 
 
3. -ÀMBIT DE LA CONCESSIÓ: 
 
On diu: 
 
“El concessionari del servei públic insularitzat obligatori de RSU està obligat a cobrir en tot moment les 
necessitats de les zones assenyalades al Pla Director, això vol dir, tots els municipis de l’Illa de Mallorca. 
La quantitat de residus a tractar inicialment és la prevista al Pla Director Sectorial per a la Gestió dels 
Residus Urbans de Mallorca, aprovat per Decret 21/2000 de 18 de febrer. “ 
 
Ha de dir: 
 
“ 
Sense perjudici del que disposen el pacte nº 10 de la present modificació de contracte i la disposició 
addicional primera del PDSGRUM, el concessionari del servei públic obligatori insularitzat de residus 
urbans està obligat a cobrir en tot moment l’àmbit territorial del Pla Director Sectorial, això vol dir, tots 
els municipis de l'Illa de Mallorca. 
 
Els residus inclosos dins l’àmbit de la concessió són els especificats a l’article 2.2 del PDSGRUM, 
aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de data 06 de febrer de 2006.” 
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4 .-TERMINI DE LA CONCESSIÓ. 
 
On diu: 
 
“El termini de la concessió serà fins el 21 d’abril de 2025 per les raons d’interès públic que es justifiquen 
a l’estudi econòmic. El Consell de Mallorca podrà prorrogar el contracte de gestió de residus, per 
necessitat del servei i interès públic prèvia notificació al concessionari i de la tramitació de l’expedient 
corresponent de conformitat amb les disposicions legals aplicables.” 
 
Ha de dir: 
 
“ 

El termini de la concessió serà fins el 18 d’abril de 2041 per les raons d'interès públic que es justifiquen a 
l'estudi econòmic fonamentades en la impossibilitat de traslladar als usuaris finals el cost de les noves 
instal·lacions en el termini de concessió actual, el que aconsella a escalonar, allargant en el temps, els 
efectes de la nova inversió en les tarifes a satisfer per part dels usuaris del sistema. El Consell de Mallorca 
podrà prorrogar el contracte de gestió de residus, per necessitat del servei i interès públic prèvia 
notificació al concessionari i tramitació de l'expedient corresponent de conformitat amb les disposicions 
legals aplicables.La durada màxima del contracte, incloses les pròrrogues, és de cinquanta anys.” 
 
 
_ S’elimina el punt 5. PROJECTE TÈCNIC D’EXECUCIÓ DE LES OBRES I 
INSTAL·LACIONS., amb la qual cosa els punts següents passen a tenir una altra numeració. 
 
On diu: 
 
” 
6. -FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS:  
 
1.- El finançament de les inversions per dur a terme les noves obres i instal·lacions serà acomesa per 
TIRME, S.A, en la seva condició de concessionari, al seu risc i ventura, obtenint el reembors o 
compensació de la seva inversió mitjançant la tarifa que percebrà dels usuaris del servei, durant tot el 
temps de vigència de la concessió, tarifa que es fixarà pel Consell de Mallorca de conformitat amb la 
fórmula de revisió, que s'actualitzarà cada any i de conformitat amb el que disposa l'estudi econòmic 
financer que es considera part integrant d'aquest Plec de condicions. 
 
Conformement a l’establert al vigent PDSGRUM, per finançar la gestió del servei de Residus Urbans de 
Mallorca, el Consell de Mallorca abonarà a TIRME, S.A. les quantitats transferides pel Govern de la 
CAIB, corresponents al 30% de les inversions no subvencionades per Fons de la Unió Europea. 
 
Aquests pagaments seran efectuats pel Consell de Mallorca al concessionari, mitjançant els fons que la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears li transferirà, de conformitat amb el Conveni subscrit entre el 
Govern de les Illes Balears y el Consell de Mallorca, que s’acompanya com annex, prèvia aprovació del 
corresponent expedient de generació de crèdit per l’òrgan competent del CIM. 
 
2.- TIRME, S.A., abonarà al Consell de Mallorca els costos de la redacció dels Projectes bàsics, així com 
dels corresponents estudis d’avaluació d’impacte ambiental de les plantes i instal·lacions assenyalades en 
el PDSGRUM, el que de conformitat amb les Resolucions de Presidència de data 16 de desembre de 1999 
s’adjudicaren per un import total de: 32.754.920 .- Ptes en el termini de quinze dies comptadors a partir 
de l’endemà de la data de formalització de la modificació del contracte. 
 
3.- El concessionari haurà d’abonar al CIM les contraprestacions econòmiques previstes a la condició 
següent, de forma que pugui atendre sempre les obligacions econòmiques contretes amb l’Ajuntament de 
Palma, en virtut del Conveni formalitzat i, en especial, la quantitat revisable de 9.189.035.- Ptes anuals a 
la qual s’hi haurà d’afegir l’IVA corresponent. 
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4.- Per motius d’urgència que es justifiquen en la necessitat de donar compliment a la Llei 11/97 de 24 
d’abril d’envasos i residus d’envasos, al RD 782/1998 de 30 d’abril pel qual s’aprova el Reglament pel 
desenvolupament i execució de la Llei d’envasos i als Convenis d’adhesió de data 1 de febrer de 1999 al 
Conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i ECOEMBES i entre el Govern de les 
Illes Balears i ECOVIDRIO de data ambdos 19 d’octubre de 1998; el Consell Insular de Mallorca es veu 
obligat a iniciar la selecció d’envasos procedents de la recollida selectiva, ja implantada a determinades 
zones de l’illa amb una inversió màxima de 87.000.000.- Ptes (imposts inclosos) del pressupost 
corresponent al projecte de la planta de selecció d’envasos valorat en 917.684.157.- Ptes (Impostos 
inclosos). 
 
TIRME, S.A. executarà aquesta part del projecte de selecció d’envasos així com l’explotació de la 
instal·lació. Una part de la maquinaria instalada serà utilitzable a la planta definitiva de selecció 
d’envasos. TIRME, S.A. es compromet a realitzar les inversions necessàries pel muntatge d’aquesta fase 
del projecte de selecció d’envasos de la licitació pública. La inversió realitzada pel concessionari a  la 
Planta Provisional de selecció d’envasos s’inclourà dins la fórmula de revisió com inversió realitzada per 
TIRME, així com els costos associats a l’esmentada inversió com a conseqüència de la seva explotació.” 
 
 
 
Ha de dir: 
 
“ 
5. -FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS:  
 
1.- El finançament de les inversions per dur a terme les noves obres i instal·lacions serà acomesa per 

TIRME, S.A, en la seva condició de concessionari, al seu risc i ventura, obtenint el reembors o 
compensació de la seva inversió mitjançant la tarifa que percebrà dels usuaris del servei d’acord amb 
el que disposa l’estudi econòmic – financer. La tarifa es fixarà pel Consell de Mallorca de 
conformitat amb la fórmula de revisió, que s'actualitzarà cada any i segons el que disposa l'estudi 
econòmic financer que es considera part integrant d'aquesta modificació de contracte. 

 
2.- El concessionari es farà càrrec de les obligacions econòmiques contretes amb l’Ajuntament de Palma 

en virtut dels convenis (de dates 12 d’abril de 1991 i 19 d’abril de 2005) de gestió de residus signats 
entre l’esmentada administració i el Consell de Mallorca. Aquestes despeses seran repercutides a la 
tarifa per a la gestió dels residus urbans.” 

 
 
 
6.- TERRENYS I INSTAL·LACIONS: 
 
 
On diu:  
 
 
“7:- TERRENYS I INSTAL·LACIONS: 
 
1).- Les plantes de tractament i estacions de transferència s’ubicaran en els terrenys que es defineixen al 
vigent Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca. 
 
Els terrenys propietat de l’Ajuntament de Palma s’explotaran en règim de lloguer en els termes prevists al 
Conveni subscrit entre la Conselleria de Comerç i Indústria, el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament 
de Palma de Mallorca, i són els següents: 
 
-Cessió d’ús al Consell Insular de Mallorca de 88.900 m2 de terrenys de la finca anomenada “Son Reus”, 
i de les instal·lacions actualment en funcionament, que es relacionin a continuació: abocador d’alta 
densitat i terrenys necessaris per a noves instal·lacions d’incineració. Totes les instal·lacions s’ubiquen o 
s’ubicaran a la superfície abans esmentada. 
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-L’Ajuntament de Palma de Mallorca percebrà com a contraprestació econòmica per la cessió abans 
esmentada la quantitat de 9.189.035.- Pts. anuals, revisables anualment segons la variació de l’IPC sector 
vivenda, a la qual s’hi haurà d’afegir l’IVA corresponent. 
 
2).- Les noves instal·lacions inclouran com a mínim els sistemes descrits en els requisits tècnics mínims 
recollits als annexos del PDSGRUM, aprovat per Decret 21/2000, de 18 de febrer.   
 
3).- El concessionari haurà d’adquirir, mitjançant  la contraprestació econòmica que correspongui, els 
terrenys corresponents a cadascuna de les parcel·les necessaris per poder construir les instal·lacions 
objecte de la concessió grafiats en el nou PDSGRUM i conforme al parcel·lari incorporat com a annex al 
Pla Director per a la Gestió dels Residus Urbans de les Illes Balears, per ubicar les estacions de 
transferència i les restants plantes previstes en aquest pla. El concessionari haurà d’aportar justificant de 
la disponibilitat dels terrenys necessaris per construir les instal·lacions objecte de la concessió grafiats als 
PDSGRUM, si no ho hagués fet amb anterioritat, en un termini de 3 mesos comptadors des de la data de 
al formalització de la modificació del contracte. 
 
4).- D’acord amb el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca, es suprimeix 
l’estació de transferència que s’havia d’ubicar a Sóller, prevista en el Decret 119/93, els Ajuntaments de 
Sóller, Deià, i Fornalutx rebran una consignació dels costos equivalents al transport dels residus urbans 
des de la prevista, i no realitzada estació de transferència, fins a les plantes de tractament. Aquesta 
compensació serà abonada per TIRME, S.A. reduint-la de les quantitats que aquests Ajuntaments hagin 
d’abonar a TIRME pel tractament dels residus dels seus respectius municipis.” 
 
 
Ha de dir: 
 
 
“6.- TERRENYS I INSTAL·LACIONS: 
 
1.- Les plantes de tractament i estacions de transferència s'ubicaran en els terrenys que es defineixen al 

Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca,  sense perjudici d’altres 
ubicacions autoritzades pel Consell de Mallorca. 

 
Els terrenys propietat de l'Ajuntament de Palma s’explotaran en règim de lloguer en els termes 
previstos en els convenis (de dates 12 d’abril de 1991 i 19 d’abril de 2005) de gestió de residus 
signats entre l’esmentada administració i el Consell de Mallorca. 
 
En aquest punt s'afageix el següent paràgraf d'acord amb l'Informe de data 15 de març de 2007 del 
Consell Consultiu de les Illes Balears : 
 
Donat que els terrenys cedits per l’Ajuntament de Palma en virtut del Conveni signat en data 12 
d’abril de 1991 s’han de revertir a l’esmentat Ajuntament durant l’any 2025 i que l’actual planta 
incineradora amb recuperació d’energia, que previsiblement acabarà la seva vida útil en aquesta data,  
s’ubica en aquests terrenys, el Consell de Mallorca haurà de preveure, al menys cinc anys abans 
d’aquesta data, una solució integral dels residus que es destinen a l’esmentada instal·lació on es 
determini el tipus de tractament i la ubicació de les noves instal·lacions les quals seran projectades, 
contruïdes i explotades per l’empresa concessionària. 
 

 
2.- Les noves instal·lacions inclouran, com a mínim, els sistemes descrits en els requisits tècnics mínims 

recollits als annexos del PDSGRUM, sense perjudici de les modificacions o millores aprovades pel 
Consell de Mallorca. 

 
3.- El concessionari haurà d'adquirir, mitjançant la contraprestació econòmica que correspongui, els 

terrenys necessaris per a la correcta gestió del servei. 
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4.- Els Ajuntaments de Sóller, Deià i Fornalutx, com a conseqüència de la supressió de l’estació de 
transferència de Sóller, rebran una consignació dels costos equivalents al transport dels residus 
urbans des de la prevista i no realitzada estació de transferència, fins a les plantes de tractament. 
Aquesta compensació serà abonada per TIRME S.A. reduint – la de les quantitats que aquests 
Ajuntaments hagin d'abonar a TIRME pel tractament dels residus dels seus respectius municipis.” 

 
 
On diu: 
 
“8.- EXPROPIACIONS: 
 
En el cas que el Consell de Mallorca hagués d'expropiar terrenys per a dur a terme les obres d'accés i 
infraestructures de les instal·lacions previstes al PDSGRUM de conformitat amb el corresponent projecte 
bàsic, les despeses econòmiques que les expropiacions ocasionin (justipreus, etc..) seran a càrrec de 
TIRME, S.A. en concepte de beneficiari. Els costos que es derivin pel concepte d’expropiació es 
repercutiran a la tarifa.” 
 
 
Ha de dir: 
 
“ 
7.- EXPROPIACIONS: 
 
En el cas que el Consell de Mallorca hagués d'expropiar terrenys per a dur a terme les obres d'accessos i 
infrastructures de les instal·lacions que siguin necessàries per a la prestació del servei, les despeses 
econòmiques que aquestes expropiacions ocasionin (justipreus, etc....) seran abonades per TIRME, S.A. 
en concepte de beneficiari. Els costos, inclosos els derivats de la tramitació i possibles retards, que es 
derivin pel concepte d’expropiació es repercutiran a la tarifa.” 
 
 
On diu:  
 
“9.- TARIFA: 
 
El concessionari percebrà dels usuaris del servei la tarifa per al tractament dels residus sotmesos a la seva 
gestió, que serà única per a tots els municipis de l’Illa, exceptuant la tarifa específica per al tractament 
dels residus sanitaris grup II i deixalles d’origen animal, que seran abonades únicament i exclusivament 
pels productors d’aquests residus.  
 
La actualització d’aquestes tarifes serà anual i s’haurà de sol·licitar davant el Consell de Mallorca abans 
del 31 d’octubre de cada any, que l’haurà d’autoritzar, si n’és el cas.” 
 
 
Ha de dir: 
 
“ 
 
8.- TARIFA  
 
 
El concessionari percebrà dels usuaris del servei la tarifa per al tractament dels residus sotmesos a la seva 
gestió, que serà única per a tots els municipis de l'Illa, exceptuant les tarifes específiques per al tractament 
dels residus sanitaris grup II,  de les deixalles d’origen animal i altres residus autoritzats, que seran 
abonades únicament i exclusivament pels productors o gestors autoritzats d’aquests residus d’acord amb 
el que preveu el PDSGRUM. En el cas d’altres clients, persones físiques o jurídiques, autoritzats pel 
Consell de Mallorca s’estableix una facturació mínima d’una tona de la tarifa única i, si escau, 
l’aprovació de les tarifes específiques corresponents. 
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La facturació als Ajuntaments i Mancomunitats es realitzarà mensualment aplicant el preu de tarifa 
vigent. Això no serà d'aplicació en tant no es modifiqui el Reglament d'Explotació del Servei i la 
Ordenança fiscal reguladora de la taxa. 
 
Abans del 15 d’agost de cada any i, amb les dades corresponents des de l’1 de juny de l’any anterior fins 
al 31 de maig de l’any en curs, el concessionari i el Consell de Mallorca establiran, de comú acord, una 
previsió pel càlcul de la tarifa del servei públic per l’any següent.” 
 

 OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI. 
 
S’incorporen dos nous apartats:  
 

“9. - OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI. 

9.1.- Generals. 
 

a) Indemnitzar a l'Administració dels danys i perjudicis que puguin causar – se excepte en els 
supòsits de força major i altres previstos a la legislació aplicable. 

 

b) Executar i gestionar aquelles instal·lacions que durant la vigència de la concessió siguin 
requerides pel Consell de Mallorca per raons del servei o derivades del canvi de PDSGRUM 
vigent o altra norma d'aplicació i amb la subjecció als drets i obligacions de l’empresa 
concessionària establerts a la normativa aplicable. 

 
c) No alienar béns afectes a la concessió ni destinar-los a altres fins sense que prèviament hagin 

estat degudament substituïts per altres. En tot cas, aquesta substitució o alienació quedarà 
condicionada a l’autorització del Consell de Mallorca. 

 
d) Exercir per sí mateixa la concessió i no cedir-la o traspassar-la sense autorització de 

l'Administració concedent, prèvia la tramitació del corresponent expedient. 
 

e) Introduir les modificacions que a la prestació del servei imposa l'Administració concedent per 
raons d'interès públic. 

 
f) Cobrir, a cada moment i adequadament, les necessitats del servei. 

 
g) En aplicació del que disposa l’article 24.3 del PDSGRUM, l’empresa concessionària vindrà 

obligada a presentar, en un termini de temps no superior a tres mesos comptadors des de la 
signatura de la present modificació de contracte, un avant – projecte de tractament de les 
deixalles d’origen animal alternatiu al seu tractament mitjançant  incineració amb recuperació 
d’energia. Aquest avant – projecte haurà d’incloure una proposta de tarifa específica a cobrar als 
usuaris del servei juntament amb el corresponent estudi econòmic financer justificatiu de la 
mateixa. Si s'escau, el Consell de Mallorca aprovarà l'avantprojecte presentat i ordenarà a 
l'empresa concessionària les actuacions a dur a terme segons el previst en el present contracte. 
En cas contrari, s'iniciaran les actuacions adients per posar en funcionament la planta 
incineradora amb recuperació d'energia específica per a les deixalles d'origen animal previstes a 
l'article 24.2 del PDSGRUM. 

 
 
9.2.- En la fase d’elaboració dels projectes tècnics d’execució de les obres i instal·lacions. 
 

a) Elaborar els projectes tècnics d'execució de les plantes i infrastructures previstes en el 
PDSGRUM que es redactaran en base als projectes bàsics elaborats pel Consell de Mallorca. 
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En qualsevol cas, els projectes tècnics d’execució a presentar pel concessionari seran els següents: 

 
1. Projecte d’ampliació de la planta incineradora amb recuperació d’energia, de millores a la planta 

d’escòries i al dipòsit de seguretat de la zona 1. 
2. Projecte de secat tèrmic de llots de la zona 1. 
3. Projecte de l’abocador de coa de la zona 1. 
4. Projecte d’adequació de l’estació de transferència de Ponent (Calvià). 
5. Projecte d’adequació de l’estació de transferència de Nord (Alcúdia). 
6. Projecte d’adequació de l’estació de transferència Centre (Binissalem). 
7. Projecte d’adequació de l’estació de transferència de Sud (Campos). 
8. Projecte d’adequació de l’estació de transferència Llevant (Manacor). 
9. Projecte de millora de la planta de selecció d’envasos de la zona 1. 
10. Projecte de millora de la planta de metanització de la zona 1. 
11. Projecte de millora de la planta de compostatge zona 1. 
12. Projecte de millora de la planta de compostatge zona 3. 
13. Projecte de millores en infraestructures auxiliars. 

 
b) Presentar els projectes tècnics d'execució en els terminis especificats als projectes bàsics i comptadors 
des de la data de la formalització de la present modificació de contracte.” 
 
 
D’altra part, hi ha les següents modificacions respecte al text anterior: 
 
On diu:  
 
“ 
a) El concessionari tindrà, a més, les obligacions següents:  
 
En la fase de la construcció de les obres i adquisició del material precís: 
 
Redacció de projectes 

a) L’obtenció de les llicències i autoritzacions administratives precises per a les instal·lacions i 
serveis que s’han d’ubicar als esmentats immobles, essent al seu càrrec totes les despeses, que 
inclourà dins el cost de tractaments. 

b) Executar totes les obres i instal·lacions compreses en el projecte aprovat amb al seva estricte 
subjecció i conforme als principis generals de la contractació administrativa, especialment, a risc 
i ventura, inalterabilitat de les condicions econòmiques, execució en els terminis prevists i a 
donar les màximes facilitats per que les funcions d’Intervenció i fiscalització es puguin exercitar 
en la millor forma possible. 

c) Assumir la plena responsabilitat de l’execució de les obres, tant davant  de l’Administració com 
davant de tercers, per faltes comeses i els danys causats. 

d) Sotmetre al control per part dels serveis tècnics del Consell de Mallorca de les obres i muntatge 
de les instal·lacions, no podent iniciar-se el funcionament de cadascuna de les fases del servei 
fins que les obres i instal·lacions siguin definitivament inspeccionades i aprovades pel Consell de 
Mallorca, pel qual, un cop finalitzats els treballs ho posarà al seu coneixement. 

e) Indemnitzar a l’Administració dels danys i perjudicis que poden causar, a més de l’extinció de la 
concessió amb pèrdua de les fiances constituïdes. 

f) En el supòsit en el qual l’execució de les obres o part d’elles no sigui duta a terme directament 
per l’empresa adjudicatària sinó mitjançant d’un contractista tercer, aqueixa tendrà l’obligació de 
fer avinent al Consell de Mallorca, devent, en tot cas, reunir, el contractista tercer esmentat, les 
condicions i elements tècnics precisos per a la realització dels treballs amb les degudes garanties, 
exigint-ne en aquest aspecte la classificació o classificacions requerides per la normativa 
aplicable en la matèria. Si transcorreguts els tres mesos, comptadors des de la data d’entrada al 
registre del Consell de Mallorca, de l’escrit fent avinent la seva intenció de subcontractar a la 
qual s’ha fet referència en el paràgraf anterior sense que aquest manifesti expressament la seva 
autorització, s’entendrà que presti conformitat que sigui un tercer qui realitzi tota o part de les 
obres, però sempre i en tot cas, serà responsable davant de l’administració el concessionari. 
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g) No incloure als corresponents contractes d’adquisició de maquinària, vehicles, etc., cap clàusula 
relativa a pacte de reserva de domini dels béns, en quedar els béns afectes al servei públic. 

h) Executar i gestionar aquelles instal·lacions que durant la vigència de la concessió siguin 
requerides pel Consell de Mallorca per raons del servei o derivades del canvi de PDSGRUM 
vigent o altra norma d’aplicació. 

i) TIRME, S.A. renuncia a participar en la licitació de les obres a que fa referència la condició 
quarta. 

 
En la fase de gestió i explotació del servei: 

b) Gestionar els residus d’acord amb el Nou Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus 
Urbans de Mallorca, aprovat per Decret 21/2000 de 18 de febrer, al seu compte i risc, no podent 
en cap cas descarregar sobre l’Administració la responsabilitat de les seves obligacions 
contretes, o per danys o perjudicis causades a terceres persones. 

c) Lliurar els productes obtinguts en la gestió de les plantes de tractament en la forma que 
s’especifiqui a excepció de l’energia elèctrica obtinguda a les plantes d’incineració i 
metanització que serà de lliure disposició del concessionari. 

d) Prestar el servei amb precisió, regularitat i sense molèsties o riscs a tercers i /o usuaris. 
e) Cobrir les necessitats existents com les necessitats les quals es generen durant el període de la 

concessió realitzant-hi les inversions necessàries. 
f) Presentar el pertinent projecte d’obres d’ampliació, o noves instal·lacions dins de les àrees 

assenyalades, amb una antelació d’un any a la previsió de la seva posada en marxa. 
g) No destinar les instal·lacions a altres usos o activitats que les apropiades per a la gestió de 

residus. 
h) Establir un horari de funcionament de les instal·lacions, d’acord amb la naturalesa pròpia del 

servei que gestiona i les necessitats municipals. El Consell de Mallorca autoritza aquest horari i 
les seves modificacions, prèvia justificació raonada del concessionari. 

i) No alienar béns afectes a la concessió ni destinar-los a altres fins sense que prèviament hagin 
sigut degudament substituïts per altres, i haurà de comptar a més, amb l’autorització expressa per 
escrit del Consell de Mallorca. 

j) Exercir per sí mateixa la concessió i no cedir-la o traspassar-la sense autorització de 
l’Administració concedent, prèvia la tramitació del corresponent expedient. 

k) Prestar el servei en igualtat de condicions per a tots els usuaris i tipus de residus, conforme al 
reglament del servei el qual s’aprovi. 

l) Introduir les modificacions que a la prestació del servei imposa l’Administració concedent per 
raons d’interès públic. 

m) Tenir en les condicions pertinents de conservació i utilització totes les obres i instal·lacions 
objecte de la concessió; devent realitzar totes les reparacions i substitucions que resultin 
necessàries o convenients per a l’adequada prestació del servei. 

n) Indemnitzar a tercers dels danys que els ocasionés el funcionament del servei, llevat que es 
produeixin com a conseqüència d’actes realitzats en compliment estricte d’una clàusula 
imposada per el Consell de Mallorca amb caràcter ineludible. 

o) Satisfer al Consell de Mallorca el cànon anual per import de 100.000.000.- Ptes (per l’any 2001), 
el qual no repercutirà en tarifa. L’abonament del cànon es farà fraccionat en quatre pagaments 
trimestrals (25.000.000.-Ptes) i serà revisada de conformitat amb la fórmula que preveu l’estudi 
econòmic-financer. Aquest import correspon a la totalitat de la concessió i inclou les plantes de 
tractament i les estacions de transferència. El cànon es començarà a satisfer a partir del moment 
en que estiguin en funcionament totes les plantes previstes. Fins que  no funcionin totes les 
plantes previstes el cànon a satisfer es calcularà en base a la fórmula del contracte subscrit en 
data 21-05.1992. El canon s’incrementarà fins arribar als 100.000.000.- Ptes de forma 
proporcional a les inversions realitzades que s’incorporin al servei. 

p) Satisfer al Consell de Mallorca 10.000.000.- Ptes l’any 2001, que es destinaran a la realització de 
campanyes de conscienciació ciutadana, pagaderes trimestralment, les quals seran revisades de 
conformitat amb la fórmula que preveu l’estudi econòmic-financer, i que no repercutiran en 
tarifa. 

q) No iniciar l’explotació del servei fins que les obres estiguin definitivament acabades i així ho 
autoritzi el Consell de Mallorca. 

r) Cobrir, a cada moment i adequadament, les necessitats del servei. 
s) No destinar les instal·lacions a altres activitats o usos distints dels autoritzats. 
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t) Permetre, a cada moment, la inspecció de les obres i instal·lacions pels serveis del Consell de 
Mallorca. 

 
“ 
 
 
Ha de dir: 
 
“ 
9.3.- En la fase de construcció de les instal·lacions previstes en el PDSGRUM  
 
a) L'obtenció de les llicències i autoritzacions administratives precises per a la construcció de les 

instal·lacions i serveis previstos en el PDSGRUM, essent al seu càrrec totes les despeses que 
s’inclouran dins el cost de les inversions. El període  d’obtenció de llicències i autoritzacions 
interromprà el termini d’execució de les obres previst. 

 

b) Executar totes les obres i instal·lacions compreses en el projecte aprovat amb la seva estricte 
subjecció i conforme als principis generals de la contractació administrativa, especialment, a risc i 
ventura, inalterabilitat de les condicions econòmiques, execució en els terminis prevists i a donar les 
màximes facilitats perquè les funcions d'intervenció i fiscalització es puguin exercitar en la millor 
forma possible. 

 

c) Assumir la plena responsabilitat de l'execució de les obres, tant davant de l'Administració com davant 
de tercers, per faltes comeses i els danys causats. 

 

d) En el supòsit en el qual l'execució de les infrastructures d’obra civil o part d'elles no sigui duta a 
terme directament per l'empresa concessionària sinó mitjançant un contractista tercer, aqueixa tindrà 
l'obligació de fer avinent l’esmentada circumstància al Consell de Mallorca, devent, en tot cas, 
reunir, el contractista tercer esmentat, les condicions i elements tècnics precisos per a la realització 
dels treballs amb les degudes garanties, exigint-ne en aquest aspecte la classificació o classificacions 
requerides per la normativa aplicable en la matèria. En tot cas, l’empresa concessionària serà 
responsable davant l’administració de l’execució de les infrastructures abans esmentades. 

 

e) Responsabilitzar-se de l'ordre, neteja i condicions sanitàries i de seguretat que consideri necessàries, 
a més de les assenyalades per les lleis i disposicions vigents, autoritats competents i per la inspecció. 

 

f) Posar-se en contacte amb les autoritats corresponents, convenir amb elles i disposar les mesures 
adequades per evitar les alteracions d'ordre públic dins el marc de les instal·lacions, mantenint al 
Consell de Mallorca informat puntualment i degudament. 

 

g) Demanar autorització per suspendre part del servei de gestió si l’execució de les obres així ho fa 
necessari proposant al Consell de Mallorca alternatives a la part del servei suspès. En tot cas, 
l’empresa concessionària prestarà el servei. 

 
h) Sotmetre les obres i el muntatge de les instal·lacions al control per part dels serveis tècnics del 

Consell de Mallorca. 

 

i) No iniciar el funcionament de cadascuna de les fases del servei fins que les obres i instal·lacions 
siguin definitivament inspeccionades i aprovades en forma pel Consell de Mallorca. 

 
 
9.4.- En la fase d’explotació del servei: 
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Sense perjudici del que disposarà el Reglament d'Explotació, que redactarà i aprovarà el Consell de 
Mallorca, referent al servei de gestió de residus urbans de Mallorca objecte de la concessió, les 
obligacions del concessionari en fase d'explotació del servei seran: 
 
a) Gestionar els residus d'acord amb el PDSGRUM, al seu compte i risc, no podent en cap cas 

descarregar sobre l'Administració la responsabilitat de les seves obligacions contretes, o per danys o 
perjudicis causats a terceres persones. 

 
b) Gestionar, prèvia autorització del Consell de Mallorca, els subproductes obtinguts en el tractament 

dels residus, incloent l’energia elèctrica, procurant, en tot moment, assolir la major eficiència 
econòmica i d’acord amb els paràmetres de l’estudi econòmic - financer. 

 
c) Prestar el servei amb precisió i regularitat que li sigui exigible en la seva condició de concessionari 

públic, evitant riscs a tercers i/o usuaris. 
 
d) Cobrir tan les necessitats existents com aquelles que es generin durant el període de la concessió, 

realitzant – hi les inversions necessàries. 
 
e) Posar a disposició del servei els mitjans humans i materials necessaris per al seu correcte 

funcionament en matèria de medi ambient, prevenció de riscos laborals, gestió administrativa, 
sistemes d’informació, organització industrial i implantació de sistemes de qualitat segons les 
determinacions de l’estudi econòmic – financer. 

 
f) Presentar el pertinent projecte de serveis i/o obres d'ampliació, modificacions o noves instal·lacions 

dins de les àrees assenyalades amb una antelació suficient per tal de garantir el correcte funcionament 
del servei. 

 
g) Establir un horari de funcionament de les instal·lacions, d’acord amb la naturalesa pròpia del servei 

que gestiona i les necessitats municipals. El Consell de Mallorca determinarà en el Reglament 
d’Explotació aquest horari i les seves modificacions, prèvia justificació raonada del concessionari.  

 
h) Prestar el servei en igualtat de condicions per a tots els usuaris. 
 
i) Gestionar les plantes específiques per al compostatge dels fangs d’EDAR (Estacions Depuradores 

d’Aigües Residuals) ubicades als termes municipals de Sa Pobla, Ariany i Felanitx sempre i quan 
estigui en vigor el “Conveni entre l’Institut Balear de Sanejament (IBASAN) i el Consell de Mallorca 
relatiu al traspàs de la gestió dels fangs i a la cessió de l’ús de les plantes de compostatge ubicades a 
les depuradores de Sa Pobla, Felanitx i Ariany” de data 17 de gener de 2002. En cap cas, una 
modificació o finalització de la vigència de l’esmentat Conveni generarà cap tipus d’indemnització 
del Consell de Mallorca al concessionari. 

 
j) Tenir en condicions pertinents de conservació i utilització totes les obres i instal·lacions objecte de la 

concessió; devent realitzar totes les reparacions i substitucions que resultin necessàries o convenients 
per a l'adequada prestació del servei. 

 
k) Indemnitzar a tercers dels danys que els ocasionés el funcionament del servei per causes imputables 

al concessionari. 
 
l) Satisfer al Consell de Mallorca un cànon de la concessió que inclou les plantes de tractament, les 

estacions de transferència i les infraestructures i un cànon de conscienciació ciutadana segons les 
determinacions de l’estudi econòmic – financer annex al present contracte i que, en cap cas, 
repercutiran en la tarifa. L’abonament dels cànons es farà fraccionat en quatre pagaments trimestrals. 
Aquests imports corresponen a la totalitat de la concessió.  Els cànons es revisaran segons les 
fórmules següents: 
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Cn  Cànon a satisfer l’any n. (Màxim entre Cnα i Cnβ). 

P1  Preu  per tona fixat en 1,56 �/t pel cànon de concessió i 0,156 pel  cànon de 
conscienciació. 

Tn-1  Tones produïdes a Mallorca l’any n-1 
IPC n-1 Índex de preus al consum any n-1 

IPCϕ  Índex de preus al consum any referència (3/10/2005) 

CF  919.360 � ( Pel Cànon de Concessió) i 91.936 � (Pel cànon de Conscienciació 
 
 

 
m) No destinar les instal·lacions a altres activitats o usos distints dels autoritzats. 
 
n) No iniciar l'explotació de cada una de les instal·lacions del servei fins que així ho autoritzi el Consell 

de Mallorca. 
 
o) Permetre, a cada moment, la inspecció de les instal·lacions per part dels serveis del Consell de 

Mallorca. 
 
p) No incloure als corresponents contractes d'adquisició de maquinaria, vehicles, etc. cap clàusula 

relativa a pacte de reserva de domini dels béns una vegada recepcionats, en quedar els béns afectes al 
servei públic. 

 
q) Encarregar – se de la gestió del Centre d'Educació Ambiental de l’Àrea de Can Canut i del Tren de 

Visites. En qualsevol cas, la utilització de les infraestructures per actes resultants de campanyes de 
conscienciació ciutadana o programes d’educació ambiental serà gratuït per als usuaris. Per a la resta 
d’actuacions que no tinguin aquest caire, el Consell de Mallorca establirà un pla d’usos i gestió que 
regularà, entre d’altres, la tarifes a pagar pels usuaris. 

 
r) En el supòsit que l'execució d’alguns serveis accessoris no sigui duta a terme directament per 

l'empresa concessionària sinó mitjançant un contractista tercer, aqueixa tindrà l'obligació de demanar 
l’autorització del Consell de Mallorca, devent, en tot cas, reunir, el contractista tercer esmentat, les 
condicions i elements tècnics precisos per a la realització dels treballs amb les degudes garanties, 
exigint-ne en aquest aspecte la classificació o classificacions requerides per la normativa aplicable en 
la matèria. L’empresa concessionària haurà de comunicar al Consell de Mallorca els subcontractes 
que celebri, amb indicació de les clàusules i condicions tècniques a fi que el Consell de Mallorca les 
autoritzi.” 

 
 
S’incorporen: 

ϕ
β IPC

IPC
xxTPCn n

n
1

11

−
−=

ϕ
α IPC

IPC
CFxCn n 1−=

Cn= Max ( Cnα,Cnβ) 
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 el punt 10.- ELABORACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC D’EXECUCIÓ, CONSTRUCCIÓ I 
EXPLOTACIÓ DE L’ABOCADOR DE COA. 
 
El punt 11.- GESTIÓ DEL DIPÒSIT DE REBUIG DE LA ZONA 2 (SANTA MARGALIDA). 
 
 
 
Es manté el contingut del punt 11. POLICIA DE LES OBRES I DEL SERVEI que passa a ser el 
darrer punt (punt 18).  
 
Per tant, s’afegeix el següent: 
 
“ 
10.- ELABORACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC D’EXECUCIÓ, CONSTRUCCIÓ I 
EXPLOTACIÓ DE L’ABOCADOR DE COA. 
 
En aplicació de la clàusula setena del “Conveni de gestió de residus entre el Consell de Mallorca i 
l’Ajuntament de Palma” de 19 d’abril de 2005, són obligacions de l’empresa concessionària en relació a 
l’abocador de coa previst a l’article 15.1.e) del PDSGRUM  
 

a) Redactar el projecte d’execució i presentar – ho al Consell de Mallorca per a la seva aprovació. 
 

b) Tramitar totes les llicències i autoritzacions administratives que li siguin d’aplicació. 
 

c) Construir el nou abocador de coa segons el projecte d’execució que aprovi el Consell de 
Mallorca. 

 
Una vegada construït l’abocador de coa, el Consell de Mallorca transferirà a l’Ajuntament de Palma la 
seva gestió i explotació, incloent la clausura i el seguiment post – clausura, durant tot el temps de duració 
del present contracte. A tal efecte, el Consell de Mallorca aprovarà un Reglament d’Explotació específic 
per a l’esmentat abocador de coa. 
 
 
11.- GESTIÓ DEL DIPÒSIT DE REBUIG DE LA ZONA 2 (SANTA MARGALIDA). 
 
En virtut del que disposa l’article 19 del Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció – 
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de Mallorca i l’article 19.2.a) del Pla director sectorial per 
a la gestió dels residus urbans de Mallorca, és responsabilitat de l’empresa concessionària l’explotació, el 
manteniment, la clausura i el seguiment post – clausura segons la normativa d’aplicació del dipòsit de 
rebuig ubicat a la zona 2 de tractament de residus en el terme municipal de Santa Margalida. A l’esmentat 
dipòsit s’hi destinaran únicament i exclusiva els residus autoritzats. 
“ 
 
 
 
 
Queda igual en la seva redacció i contingut el punt 12: 
12.- INSPECCIÓ PER PART DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
 
13. - DRETS DEL CONCESSIONARI: 
 
On diu:  
 
“ 
L’adjudicatari tindrà dret, a més dels derivats del contracte, a: 
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-Disposar lliurament de l’energia que es pugui obtenir com a conseqüència del tractament dels residus 
sòlids. 
-Percebre dels usuaris del servei les tarifes establertes per a la gestió del residus urbans en les condicions 
establertes en el PDSGRUM i aprovades pel Consell de Mallorca. 
-Les pertinents revisions anuals de les tarifes. 
-La indemnització per part del Consell de Mallorca en cas de rescat de la concessió. 
-Rebre per part de l’Administració contractant la protecció adequada per a la correcta realització del 
servei. 
-Qualsevol altre dret establert amb caràcter general a la legislació vigent. 
-Executar i gestionar qualsevol instal·lació relacionada amb l’objecte de la concessió del Consell de 
Mallorca que per raons d’interès públic, per exigències del PDSGRUM o altra legislació aplicable hagin 
d’ésser acomeses. 
“ 
 
 
Ha de dir: 
 
“ 
13. - DRETS DEL CONCESSIONARI: 
 
L’empresa concessionària tindrà dret, a més d’aquells derivats d’altres clàusules de la present modificació 
de contracte, a: 
 

a) Tractar, amb exclusivitat, els residus especificats a l’article 2.2. del PDSGRUM. 

 

b) Percebre dels usuaris del servei les tarifes establertes per a la gestió dels residus en les condicions 
que es determinen en el PDSGRUM, en la present modificació de contracte i en totes aquelles 
aprovades pel Consell de Mallorca. 

 

c) Aplicar les pertinents revisions anuals de les tarifes. 

 

d) Mantenir l’equilibri econòmic – financer de la concessió existent i percebre la indemnització per part 
del Consell de Mallorca en cas de rescat de la concessió. 

 
e) Rebre per part de l'Administració contractant la protecció i suport adequats per a la correcta 

realització del servei.  
 
f) Qualsevol altre dret establert amb caràcter general a la legislació. 
 

g) Executar i gestionar qualsevol instal·lació o servei relacionats amb l’objecte de la concessió del 
Consell de Mallorca que per raons d’interès públic, per exigències del PDSGRUM, per altra 
legislació aplicable o per l’aplicació de les millors tecnologies disponibles hagin d’ésser acomeses i/o 
encomanades pel Consell de Mallorca. 

“ 

 

 
 
14. - FIANCES: 
 
 
On diu: 
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“A) Reajustament de la garantia definitiva: El concessionari d’acord amb l’article 43 de la LCAP 
reajustarà la garantia definitiva per import de 795.041.569.-ptes (corresponents al quatre per cent del 
pressupost de la modificació del contracte d’acord amb el cost de les inversions previstes al Pla Director 
Sectorial de gestió de RSU vigent a Mallorca per import de 19.876.039.223.- Ptes) per a mantenir la 
proporcionalitat entre aquesta i el pressupost del contracte, en el termini de quinze dies des de la 
notificació de l’aprovació definitiva de la modificació del contracte i abans de la seva formalització. 
Podrà constituir-se en metàl·lic o en valors públics, dipositats a la caixa del Consell de Mallorca, o 
mitjançant aval bancari o per contracte d’assegurança de caució. La garantia dipositades en qualsevol de 
les formes establertes haurà de reunir els requisits exigits a la Llei de CAP i als articles 15, 16 i 17 del 
Reial Decret 390/96. 
 
B).- Disposició de les fiances pel Consell de Mallorca 
L’ incompliment pel concessionari de qualsevol de les obligacions que li són imposades pel present plec 
permetrà al Consell de Mallorca procedir immediatament contra les fiances constituïdes. En aquest cas el 
concessionari estarà obligat a reposar-les fins a la quantia exigible en aquell moment, en la forma i 
condicions establertes en el present plec. 
 
C).- Devolució de les fiances 
Extingida la concessió es tornarà al concessionari la fiança o fiances definitives sempre que no s’hagi 
acordada la seva pèrdua, i una vegada complimentades totes les seves obligacions davant del Consell de 
Mallorca, i en particular les derivades de la perfecta conservació de les obres, instal·lacions i equips.” 
 
 
 
Ha de dir: 
 
“ 

a) Reajustament de la garantia definitiva: 
 

El concessionari reajustarà la garantia definitiva per import de 15.069.060,08 euros (corresponents al 
quatre per cent del pressupost de la modificació de contracte d'acord amb el cost de les inversions 
previstes al PDSGRUM per import de 376.726.502,16 euros) per a mantenir la proporcionalitat entre 
aquesta i el pressupost de la modificació de contracte, en el termini de quinze dies des de la 
notificació de l'aprovació definitiva de la modificació de contracte i abans de la seva formalització. 
Podrà constituir-se en metàl·lic o en valors públics, dipositats a la caixa del Consell de Mallorca, o 
mitjançant aval bancari o per contracte d'assegurança de caució. La garantia dipositada en qualsevol 
de les formes establertes haurà de reunir els requisits exigits a la normativa aplicable. 

 
b) Disposició de les fiances pel Consell de Mallorca. 

 
Les fiances respondran dels següents conceptes, en virtut de l’article 115 del Decret 923/1965 de 8 
d’abril pel que s’aprova el text articulat de la Llei de Contractes de l’Estat: de les penalitats 
imposades al contractista per raó de l’execució del contracte, de la indemnització dels danys i 
perjudicis que el concessionari ocasionés a l’Administració amb motiu de l’execució del contracte i 
de les despeses originades a la mateixa per demora del contractista en el compliment de les seves 
obligacions i, a la incautació que pugui decretar-se en els casos de resolució del contracte d’acord 
amb l’establert en el mateix o, amb caràcter general, en aquesta Llei 
 
En aquests casos el concessionari estarà obligat a reposar-les fins a la quantia exigible en aquell 
moment, en la forma i condicions establertes. 
 
c) Devolució de les fiances. 

 
Extingida la concessió es tornarà al concessionari la fiança o fiances definitives sempre que no s'hagi 
acordada la seva pèrdua, i una vegada complimentades totes les seves obligacions davant del Consell 
de Mallorca, i en particular les derivades de la perfecta conservació de les obres, instal·lacions i 
equips, d’acord amb la clàusula de reversió prevista en la present modificació de contracte.” 
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15.- DISPOSICIONS APLICABLES:  
 
 
On diu: 
 
“ 
El present contracte té caràcter administratiu i es regirà per les clàusules anteriors i, en tot el que no 
estigui previst, pel Plec de Condicions jurídiques, administratives i econòmiques (aprovat pel Ple del 
Consell Insular de Mallorca, en sessió de data 18 de març de 1991, amb les modificacions introduïdes per 
l’Acord del Ple de data 8 de gener de 2001) juntament amb els seus annexes i documentació 
complementària (Conveni entre la Conselleria de Comerç i Indústria, Consell de Mallorca i Ajuntament 
de Palma de data 12 d’abril de 1991, Conveni específic de col·laboració entre el Consell Insular de 
Mallorca i la Conselleria de Comerç i Indústria de 12 d’abril de 1991, Conveni específic de col·laboració 
entre el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca aprovat en Consell de Govern de 14 de juliol 
de 2000 i Pla Director Sectorial de Residus Urbans de Mallorca aprovat per Decret 21/2000 de 18 de 
febrer) es regirà pel que disposa la Llei 10/98 de 21 d’abril de Residus així com la Llei de contractes de 
l’estat de 8 d’abril de 1965 i el seu reglament general de contractació de 25 de novembre de 1975. 
 
“ 
 
 
Ha de dir: 
 
“ 

El present contracte té caràcter administratiu i es regirà per les clàusules anteriors i, en tot el que no 
estigui pel Plec de Condicions jurídiques, administratives i econòmiques (aprovat pel Ple del Consell 
Insular de Mallorca, en sessió de data 18 de març de 1991, amb les modificacions introduïdes per l'Acord 
del Ple de data 2 d’abril de 2007) juntament amb els seus annexes i documentació complementaria 
(Conveni entre la Conselleria de Comerç i Indústria, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma de data 
12 d'abril de 1991, Conveni específic de col·laboració entre el  Govern de les illes Balears i el Consell de 
Mallorca aprovat en Consell de Govern de 14 de juliol de 2000, Conveni de gestió de residus entre el 
Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma de 19 d’abril de 2005 i el PDSGRUM), la Llei 10/98 de 21 
d'abril de Residus així com el text articulat de la Llei de Contractes de l’Estat pel Decret 923/1965 de 8 
d’abril i el Reglament general de contractació de l’Estat aprovat pel Decret 3410/1975 de 25 de 
novembre.” 
 
 
L’apartat 16 queda igual en la seva redacció i s’hi afegeix el títol: TRIBUNALS COMPETENTS. 
Per tant, 
 
On diu: 
 
“ 
16.- “ 
 
“ 
Ha de dir: 
 
“ 
16.- TRIBUNALS COMPETENTS. 
“ 
 
 
S'afegeix una nova clàusula 17 que dirà: 
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17.- HIPOTECA DE LA CONCESSIÓ  
 
 El concessionari podrà hipotecar la concessió prèvia autorització del Consell de Mallorca i 
d’acord amb la legislació aplicable.“ 
 
CINQUÈ.- Facultar al conseller executiu del Departament competent en matèria de gestió de residus 
urbans de Mallorca per al seguiment del contracte i per resoldre les incidències que se'n deriven de la seva 
execució, tret de tot allò que es refereixi a la prerrogativa de interpretar el contracte, resoldre els dubtes 
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-ne la resolució i 
determinar-ne els efectes, que correspon a aquest Ple. 
 
SISÈ.- Traslladar aquest acord en el termini de quinze dies al Consell Consultiu de les Illes Balears en 
compliment de l'article 23.2 del Decret 24/2003 de 28 de març." 
  

 

La presidenta dóna la paraula a la Sr. ROSSELLÓ (EU-Els Verds).  
    
El secretari general recorda a la presidenta que en primer lloc s'ha de ratificar la inclusió 
a l'ordre del dia, atès que no va anar dictaminat per la Comissió Informativa.  
 
Tot seguit, es vota la ratificació de la inclusió a l'ordre del dia.  
 
S'aprova, per denou vots a favor (PP i UM), catorze en contra (PSOE, PSM-EN i EU-
Els Verds) i zero abstencions. 
 
Tot seguit, la presidenta dóna pas al debat.  
 
La Sra. ROSSELLÓ (EU-Els Verds) comenta que pensava que no es debatria aquest 
tema i recorda que el PP havia votat en contra a la Comissió Informativa. Pensa que ja 
han arribat a un acord entre PP i UM.  
 
Per començar, fa referència a les al·legacions que va presentar el seu Grup a l'esmentat 
contracte amb l'empresa Tirme.  
 
Tot seguit, fa un retret a la manca d'atenció dels assistents a les seves paraules, atès el 
renou de fons d'altres converses entre consellers.  
 
També retreu que el seu Grup rebés la resposta a les seves al·legacions el mateix dia en 
què també rebien la documentació de l'ordre del dia per al Ple; assegura que hauria 
agraït saber-ho abans.  
 
Respecte a aquestes al·legacions, informa que se'n va acceptar una, la que fa referència 
al sistema de gestió per a les deixalles d'origen animal, però anuncia que votarà en 
contra d'aquest punt perquè és previst que ho presentaria l'empresa posteriorment a 
l'aprovació d'aquest contracte. Recorda que el seu Grup demanava que es dugués a Ple i 
que el Consell de Mallorca donés el seu vistiplau a aquesta qüestió i sembla que 
inicialment els dóna la raó, però s'afegeix que "si no es fa cap Pla o cap sistema de 
gestió per a les deixalles d'origen animal, el que es farà serà incinerar-les, fent un forn 
específic per a aquesta qüestió".  
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Considera que no és correcte dir-ho ara, quan el seu Grup ja ho ha plantejat tantes 
vegades, en el moment oportú i sempre s'ha rebutjat.  
 
Retreu la manca de rigor en el planejament, com també la mala gestió que ha fet l'equip 
de govern, perquè ha deixat perdre l'assignació econòmica procedent dels fons europeu i 
es veu que encara ara no tenen gens clar com es durà a terme la gestió d'aquestes 
deixalles.   
 
Assegura que, per aquests motius, no poden votar a favor.  
 
Comenta també que la resta d'al·legacions que ha presentat el seu Grup han estat 
desestimades. 
 
Recorda que al debat sobre l'aprovació inicial d'aquest contracte, el seu Grup ja va 
expressar que no ho considera una modificació del contracte, sinó que és un nou 
contracte, que s'hauria de refer, per diverses raons.  
 
En primer lloc, perquè suposa una modificació molt substancial pel que fa a temps, 
quantitat econòmica i gestió i per a aquesta nova gestió, creu que es requereix fer-ho 
d'una manera transparent, clara, objectiva i en benefici de la ciutadania i no de l'empresa 
concessionària. Per aquest motiu, reitera que s'ha de fer un nou contracte, o bé un 
concurs públic o un altre sistema més clar i transparent, amb informes alternatius i no 
només els que ha presentat l'empresa concessionària Tirme. En aquest sentit, assegura 
que l'informe financer i tota la documentació la presenta només Tirme, per tant el seu 
Grup considera que manca la transparència obligada.  
 
En segon lloc, perquè no es manté l'equilibri econòmic i financer  del Consell de 
Mallorca i es beneficia de manera substancial, en l'aspecte econòmic, el concessionari 
actual, Tirme. A més, l'augment de la despesa econòmica és importantíssima, es passa 
de 119 milions d'euros de la concessió actual a quasi 377 milions d'euros a partir de la 
nova concessió, és a dir, més d'un 200% d'augment, que es destinarà a l'ampliació de la 
incineradora. Assegura que d'aquesta aposta per la incineradora l'empresa en treurà un 
benefici molt important, atès que la venda d'energia elèctrica, segons la fórmula que s'ha 
presentat, repercuteix majoritàriament només sobre la concessionària i no cal oblidar 
que Tirme és una de les empreses que té més guanys, dins l'àmbit de les Illes Balears. 
Recorda, a més, que qui haurà de pagar serà la ciutadania, a través de tarifa, per la qual 
cosa el seu Grup considera que un augment tan substancial no pot fer-se d'aquesta 
forma. 
 
Tot seguit, remarca que amb aquesta proposta el Consell de Mallorca crea un vincle fins 
a l'any 2041, termini que considera massa elevat i que arriba quasi als 50 anys, que és el 
límit que estableix la Llei de contractes. Assenyala que així s'hipoteca les decisions i 
actuacions en matèria de residus que podrà fer el Consell de Mallorca i crea una 
dependència quasi exclusiva del monopoli gestionat per Tirme, que fa impossible 
qualsevol modificació en la gestió si no és la incineració. Qualsevol altra decisió 
política que es prengui sobre la gestió de residus sòlids urbans suposarà un increment de 
la tarifa, tenint en compte que el contracte només preveu la gestió final, però no la 
recollida selectiva.  
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Informa que si ara la tarifa està en 90 euros, que dins un termini de quatre anys serà de 
143 euros i, si existeix una política de recollida selectiva, encara s'incrementarà més, 
perquè el contracte no cobreix aquesta despesa; la correcta gestió mediambiental no és 
gens afavorida i resultarà més cara en termes econòmics. Per tant, anuncia que el seu 
Grup votarà en contra d'aquest segon punt.  
 
Respecte al tercer punt, diu que no poden votar a favor, perquè creu que aquest Pla 
director sectorial de residus i els avantprojectes de les plantes d'infrastructures són la 
pitjor solució des del punt de vista ambiental i econòmic per a gestionar els residus de 
l'illa de Mallorca.  
 
En tercer lloc, perquè aquest contracte està centrat bàsicament en la incineració, només 
fa referència a fer plantes i estructures, però posa greus dificultats a la recollida 
selectiva, que queda exclusivament en mans dels ajuntaments i per tant deixa la 
ciutadania com l'única responsable de pagar.  
 
Per acabar diu que una qüestió tan important i de tanta transcendència no es pot fer amb 
presses. Recorda que ja es va presentar per via d'urgència a la Comissió Informativa i 
també pensa que no es pot fer un mes i mig abans d'unes eleccions, perquè ferma el 
proper govern del Consell de Mallorca, sigui quin sigui, de manera definitiva i el deixa 
sense cap marge de maniobra per poder-ho modificar. 
 
Reitera la manca de transparència del procediment seguit i diu que, al seu parer, no és 
idoni aprovar aquest punt en aquest moment, ni per formes, ni per ètica ni per estètica i 
demana la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia, per tal de deixar la competència al 
nou govern; si no es fa així, anuncia el vot en contra del seu Grup.   
 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) assegura que el seu Grup tampoc donarà suport al 
contracte, si es manté la redacció tal com es presenta. Explica que no poden comprendre 
ni acceptar que s'adjudiquin directament 400 milions d'euros, a dit, a una empresa, amb 
l'argument que és l'actual concessionària. Creu que, quan s'està obligat a fer licitacions 
per obres molt menors, és un greu error entregar unes inversions d'aquestes quantitats, 
pel que suposa de possible benefici, a risc i ventura de l'empresa, sigui quina sigui 
l'empresa. Pensa que hauria de ser el propi Consell de Mallorca qui fes la licitació de 
totes aquestes instal·lacions i, en darrer extrem, les aportas a l'empresa concessionària, 
però no donar-li a l'empresa concessionària.  
 
Recorda que, de fet, així ho diu el Consell Consultiu, quan estableix que "s'acudirà a la 
licitació pública respecte de les plantes i licitacions previstes", però diu que hi afegeix 
una frase ambigua "quan no quedi complidament justificat a l'expedient que l'execució 
directa pel mateix concessionari actual és un requisit inel·ludible".  
 
Explica que és impossible demostrar que és un requisit inel·ludible, però l'únic que ha 
fet aquest govern és incorporar aquesta frase del Consell Consultiu i donar-ho a Tirme; 
no ha demanat més informació, ni ha aportat un sol document nou a partir d'aquesta 
demanda del Consell Consultiu, només ha incorporat l'esmentada frase al nou contracte.  
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Adverteix que el concessionari ho farà amb una subcontractació, perquè és clar que 
Tirme no fa incineradores, no és un dels seus objectius socials, potser sí farà una UTE o 
alguna fórmula que formalment sembli que ho fa, però realment qui li executa aquella 
instal·lació és l'empresa europea amb la qual ho hagi acordat Tirme, evitant la licitació 
pública. Recorda que es tracta d'una quantitat econòmica important, 400 milions 
d'euros, més de 60.000 milions de pessetes, és una contractació importantíssima, que 
funcionarà com s'ha dit per mitjà de tarifa, per la qual cosa preocupa aquesta manera 
d'actuar.  
 
Demana també als assistents si no els sorprèn que en el rànquing econòmic d'una 
societat amb una economia pròspera, turística, amb persones que surten a la revista 
Forbes, precisament una de les empreses amb més beneficis sigui la que fa el tractament 
de residus d'una illa. I, mentrestant, els mallorquins van pagant, a un preu excessiu, el 
tractament dels seus residus. Qüestiona, per tant, que es vetlli pels interessos generals i 
retreu el tracte de favor que en aquest aspecte dóna la societat mallorquina a la 
presidenta del Consell de Mallorca, perquè considera que no és prou crítica.  
 
També qüestiona que la contractació es faci per un termini d'anys tan elevat. Recorda 
que anteriorment ja s'havia fet una modificació del termini establert, que el seu Grup 
considerava ja excessiva, però va acceptar, i es va fixar el termini per a l'any 2025. Ara, 
però, creu que passar directament a l'any 2041 ja ho considera excessiu, perquè el fet 
d'haver pres una decisió anterior en aquest sentit no s'ha de convertir en un argument per 
al futur, sinó que ha de ser considerat com una excepció. S'alegra pel fet que, 
afortunadament, la norma no permeti fer-ho per més de 50 anys, perquè d'altre manera 
potser s'hauria convertit en permisos per una eternitat.    
 
Assegura que la confiança en l'administració seria possible si, enlloc de donar-ho 
directament a Tirme, existís una licitació pública, permetent a qualsevol empresa d'arreu 
del món que es dedica a fer incineradores presentar-se a un concurs tècnic, amb un 
tribunal obert que adjudicas aquestes inversions i, a més, fer-ho amb la publicitat 
oportuna, atès que es tracta d'una qüestió que podria publicar-se al Butlletí Oficial de 
l'Estat (BOE) i al Diari Oficial de la Comunitat Europea (DOCE). 
 
Reitera també que és el propi Consell de Mallorca qui ha de marcar la política que s'ha 
de seguir, per tant retreu que es parli d'establir la tarifa corresponent de mutu acord; una 
cosa és parlar-ne amb la concessionària, per qüestions d'equilibri econòmic i financer, 
però la tarifa l'estableix l'administració i, en cas de discrepàncies, són els òrgans 
oportuns els encarregats de restablir el consens, però és absurd parlar d'establir tarifes 
de mutu acord i no està d'acord amb aquest canvi de matís que s'ha introduït. 
 
Tot seguit, comenta que les relacions entre el govern de la institució, UM i 
concessionària TIRME a vegades són estranyes. Diu que una de les tasques importants 
que havia de fer aquesta concessionària, la de sensibilització, al seu parer el govern la 
condueix cap a coses tan estranyes com pagar uns suplements de premsa ad maiorem 
gloriam d'Unió Mallorquina. Per tant, manifesta la seva sorpresa, perquè pensa que el 
que ha de fer l'empresa és convèncer la ciutadania de que recicli, per poder fer un bon 
tractament. Diu que hi ha raons per dubtar i qüestiona si l'empresa està molt estimulada 
pel reciclatge si obté el benefici amb la incineració. Posa l'exemple de GESA, que per 
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una part té un monopoli però, alhora, ens ha de convèncer per estalviar, per bé que 
cobra tarifa diferent, més alta com més consumim. No dubta de l'existència de 
pràctiques ètiques al respecte, però assegura que l'administració tendria més credibilitat 
si les campanyes no les hagués d'idear l'empresa. 
 
Per acabar, fa una advertència, per si algú no ha reparat en aquest fet. Assegura que no 
parlam només de quatre-cents milions d'euros, sinó de molt més. Recorda que ja 
s'havien adjudicat cent milions, ara són 400 milions més, però és que l'any 2025, com 
adverteix encertadament el Consell Consultiu, s'han de tancar els dos forns que tenim 
actualment, per tant  qui farà els altres dos forns serà Tirme, és a dir, caldran altres 300 
milions d'euros i el contracte ja regula que 5 anys abans de tancar, serà TIRME altre 
vegada qui adjudicarà una obra de 300 o 400 milions d'euros, en solitari. En 
conseqüència, és molt sorprenent la renúncia de l'administració a fer les gestions ben a 
les clares i per mitjà de licitacions públiques, vetllant per l'interès general. Qüestiona 
aquest model de transparència. 
 
Comenta que és cert que el seu Grup està en contra del Pla director sectorial de residus i 
que per tant un dels motius per votar en contra és la decisió de fer els forns i apostar per 
pràcticament només incinerar però matisa que el debat d'avui no és ben bé aquest. Com 
a darrera reflexió, comenta el seu desacord amb la gestió que s'ha fet del Pla director i 
les presses, en plena campanya electoral, per deixar tancat avui aquesta concessió a 
Tirme i diu que seria un detall d'elegància democràtica deixar aquest tema pendent, per 
tal que la resta de partits que es presenten a les eleccions puguessin tenir oportunitat 
d'opinar i fer els canvis que calguin. Recorda que l'esmentat pla és modificable, però els 
contractes no, per tant aquesta aprovació per via d'urgència fa un mal favor a aquest 
projecte. 
 
El Sr. SUAREZ (PSOE) comenta que així com han votat negativament la proposta 
d'urgència, també manifesta la seva oposició a l'aprovació definitiva d'aquesta 
contractació, basada en els aspectes següents: 
 
El fet de presentar una aprovació d'aquestes característiques, un mes i mig abans de les 
eleccions i, a més, fer-ho per urgència, és suficientment greu com perquè el seu Grup 
demani la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia, per tal que pugui ser tractat després 
de les eleccions pel nou equip de govern. Assegura que la prudència aconsella fer-ho 
així. 
 
Independentment de la proximitat de les eleccions, diu que el seu Grup tampoc entén ni 
comparteix que un punt tan important com aquest, tan fonamental per l'economia 
d'aquesta illa, s'hagi de dur per urgència. Reitera que es tracta d'una adjudicació directa, 
sense licitació pública, exclusiva, a una empresa determinada i fins l'any 2041, un 
pressupost que supera els 60.000 milions de pessetes.  
 
Adverteix que el monopoli que es constitueix aprovant aquest punt decidirà l'increment 
de les taxes, el que ha de pagar cada ciutadà de les illes fins l'any 2041 i que no és cert 
que es faci d'acord amb l'administració. A més, la constitució d'aquest monopoli no 
significarà només l'existència d'una empresa privada que té com objectiu guanyar 
doblers, sinó que també decidirà què ha de pagar cada família i, a més, impossibilita 
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definitivament la lliure concurrència d'altres empreses que potser reduirien aquesta 
quota.  
 
Diu que, dissortadament, amb aquest tema s'ha vist altra vegada l'estrany pacte de 
govern del PP i UM, que els du a manifestar contínuament no només opinions, sinó 
enfrontaments durs i directes. Recorda les dures acusacions de la candidata del PP a 
presidenta del Consell de Mallorca, afirmant que ella no volia ser còmplice del que 
passava dins aquesta institució, que era lleial a un pacte, no còmplice. Diu que la imatge 
de capacitat de govern de la institució que es dóna amb tants d'encontres i desavinences 
no és la més convenient. Posa aquest exemple del Ple d'avui, en el que la morbositat no 
està tant en què votarà l'oposició, sinó amb qui votarà el PP, si amb UM o sense. 
 
Recorda també que la presentació d'aquest punt al Ple d'avui suposa un incompliment 
d'aquelles al·legacions al Pla director sectorial presentades pel grup de consellers 
socialistes, consensuades i que en teoria varen ser acceptades i incorporades però que 
avui queden sense cap validesa. Diu que una de les crítiques que feia el seu Grup al Pla 
director sectorial pel fet de no adquirir cap compromís i deixar la qüestió de la recollida 
selectiva al voluntarisme de les altres entitats i institucions i per tant que proposaven la 
creació de la figura d'un consorci amb l'Ajuntament de Palma, necessari tant pel que fa 
al compromís com també al volum que representa; òbviament, aquesta adjudicació 
suposa un abandonament clar i definitiu de totes les polítiques de reciclatge que fins ara 
han defensat.  
 
El Sr. RUBIO (PP) diu que al seu Grup estan sorpresos per la postura del PSOE. 
Recorda que a la Comissió Informativa el seu Grup va anunciar que votaria en contra de 
la urgència, simplement per una qüestió de formes, perquè consideren que el tema de 
residus és molt important i per tant en una situació d'acord i de pacte volien estar segurs 
que es duia per bon camí. Però sí que vol recordar-los que el PSOE, a la Comissió 
Informativa, va votar a favor de la urgència, per tant expressa el seu desconcert i els 
demana si és que quan el PP vota a favor el PSOE vota en contra i viceversa, si aquesta 
és la seva estratègia política. Diu que si és així, el PSOE no és alternativa de govern, 
perquè fa una política infantil i la ciutadania no es pot sentir representada. Demana que 
expliquin per què varen votar a favor de la urgència.  
 
Retreu al Grup PSOE que vulgui aconseguir un pacte no per governar amb serietat, sinó 
només per mantenir-se i conservar el poder. 
 
Pel que fa a la política de residus, considera que és important. Recorda que el PP és un 
partit que no bloqueja les iniciatives, com ho va fer el PSOE la passada legislatura amb 
el Pla territorial de Mallorca. Per tant, assegura que el PP no posarà entrebancs i vol 
donar respostes. Recorda que es tracta de temes molts importants, que també afecten 
l'Ajuntament de Palma, altres institucions i altres municipis, raó per la qual no es pot 
posar en perill totes aquestes qüestions per una reacció pueril. 
 
La Sra. JULVE (consellera executiva del Departament de Cooperació Local) comenta 
que ha observat que als portaveus dels partits de l'oposició només els preocupen 
qüestions econòmiques i jurídiques, que podrà explicar perquè estan avalades pels 



 61 

informes corresponents i els retreu que no vulguin donar solucions a Mallorca, sinó 
només embullar.  
 
Recorda que la seva obligació és donar una solució al tractament dels residus sòlids 
urbans de Mallorca i que això es fa assumint compromisos, no fent política basada en 
utopies.  
 
Sobre la definició de monopoli de l'empresa Tirme els recorda que durant el govern del 
Pacte de Progrés no varen rescindir el contracte a aquesta empresa, per tant la seva 
gestió no devia ser tan dolenta com ara diuen, o potser devien considerar que 
jurídicament no era tan senzill fer el que ara proposen.  
 
Assegura que el seu equip té molts d'arguments per actuar com ho fa, per tant no vol 
crear polèmica en aquest sentit, només interessa deixar clar que el que es presenta avui 
no és un contracte fet amb presses un mes i mig abans de les eleccions, sinó que duen al 
Ple la conclusió d'un informe final d'una aprovació inicial del mes de setembre de 2006 i 
que ara culmina amb l'aprovació definitiva, amb la novetat produïda a l'entremig d'un 
informe del Consell Consultiu que és favorable a aquesta ampliació de la concessió. 
 
També matisa que no només s'aprova una modificació de contracte, sinó que es dóna 
resposta a un Pla director sectorial de residus. A més, aquesta tramitació s'ha duit a 
terme durant vint-i-quatre mesos, per tant refusa que es parli de feina feta amb presses. 
 
Reitera que estan solucionant un problema d'estat, que afecta tota la ciutadania de 
Mallorca i que aquest treball farà possible una solució integral al problema dels residus 
de Mallorca i que l'any 2010 no tenguem cap abocador. Reitera que està convençuda 
que és general el desig de no tenir més abocadors i que està resolta a donar solucions a 
l'Ajuntament de Palma, que ho ha demanat i a complir les directrius europees en aquest 
sentit. 
 
Explica que l'empresa Tirme té l'encomana integral de la gestió dels residus sòlids 
urbans de Mallorca, per tant no té cap sentit pretendre que una altra empresa li faci les 
instal·lacions; el que es faria en aquest cas seria crear temeritats. Assegura que no li 
importa si aquesta empresa té grans o petits beneficis, l'important és que sigui una 
empresa solvent, perquè la gestió de 600 mil tones anuals de residus no pot dur-la a 
terme una empresa temerària, seria molt preocupant. D'altra banda,  no podem oblidar 
que vivim en una illa que viu del turisme i per tant s'ha de considerar un problema de 
primer ordre la gestió esmentada i donar-li solucions. 
 
Diu que un altre motiu per ampliar el contracte és que pretenen frenar la degradació i el 
consum de territori per l'abocament dels residus i volen recuperar espais degradats dels 
voltants de Palma. Recorda que l'abocador d'EMAYA té una vida útil que acaba el mes 
d'octubre de 2007 i que la directiva europea ho indica i l'Estat obliga a tancar-lo i 
explica que, a petició de l'Ajuntament de Palma, ja estan treballant en aquest sentit, des 
de fa més d'un any, prenent decisions, atesa la urgència de tancar aquest abocador. 
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Tot seguit, demana a la Sra. Rosselló per què durant el govern del Pacte de Progrés no 
varen tancar les incineradores i li diu que potser fos perquè, a l'hora de gestionar, va 
veure que una cosa són les utopies i les il·lusions i una altra la realitat.   
 
Dóna les gràcies als consellers del PP, per la seva decisió responsable i reitera el seu 
convenciment absolut de fer el que pertoca, perquè no es pot deixar aquesta institució 
hipotecada sense donar solució als problemes reals de Mallorca. 
 
La Sra. ROSSELLÓ comenta que espera que el canvi de vot que ha fet el PP en el 
darrer moment, tot i haver-lo explicat, no signifiqui també altres canvis i barats amb 
UM en els propers punts que es tractaran.  
 
Diu que hauria agraït que la Sra. Julve hagués donat aquestes explicacions abans, no 
només quan l'oposició es manifesta. Reconeix que fa temps que es treballa en aquest 
sentit, però tot i això, és evident que les presses per presentar-ho avui són de caire 
electoral, n'hi ha prou observant les formes en què s'ha gestionat, perquè no s'han donat 
respostes a l'oposició com pertoca fer-ho i no s'han demostrat tampoc les ganes de 
beneficiar la ciutadania.  
 
Reitera el desacord del seu Grup amb la decisió, pels termes en què es fa, per la gran 
envergadura que té, perquè no és admissible pretendre fermar el futur govern per voler 
aprovar amb presses un contracte d'aquestes característiques i consolidar el monopoli de 
Tirme, cosa que l'administració no hauria de permetre perquè no pot donar prebendes a 
ningú, sinó administrar els doblers de tota la ciutadania i procurar el benefici d'aquesta 
ciutadania. Retreu, per tant, a la Sra. Julve que no hagi parlat en cap moment de la 
licitació pública i que es tracti d'una adjudicació directe, gens transparent ni coherent.  
 
Per acabar, reitera la petició de retirar aquest punt de l'ordre del dia i esperar dos o tres 
mesos.  
 
El Sr. ALORDA respon que sí que volen solucions i que, a més, n'hi ha de millors que 
les que proposa el Pla director de residus sòlids urbans (PDRSU) però no vol continuar 
la seva intervenció en aquesta direcció.  
 
Reitera els arguments anteriors per fer especial esment en què la magnitud de la decisió 
obliga a centrar el debat tal com ha fet l'oposició. Explica totes les decisions que s'han 
pres des de l'any 1992 i els arguments donats en cada moment i fins ara, com argument 
per demanar que es qüestioni de bell nou la decisió. Posa l'exemple de la Inspecció 
Tècnica de Vehicles (ITV) i diu que va viure l'experiència d'aconseguir un superàvit 
espectacular amb la gestió directe del Consell de Mallorca, que a més duia una 
projecció extraordinària i observa que actualment segueix essent un gran negoci 
gestionar l'ITV a Mallorca, de forma privada. Reitera que mentre la gestió era pública 
anava molt bé i que, malgrat pugui fer-se per mitjà d'un concessionari, l'administració 
sempre ha de saber el que gestiona, per controlar si la tarifa és o no extraordinària.  
 
Diu a la Sra. Julve que potser a ella no li preocupa l'augment de tarifes, però un augment 
de més d'un 50% en quatre anys, en principi, perquè pujarà encara més, s'ha de 
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considerar un augment espectacular i ho paga tota la ciutadania. Per tant, al seu Grup sí 
que el preocupa, perquè vetlla pels interessos generals. 
 
Recorda que sí que podria fer licitació pública, perquè això és exactament el que farà 
l'empresa Tirme. A més, li retreu que així ho indica l'informe del Consell Consultiu i 
aprofita per comentar que creu que hi ha un error en el plantejament d'aquest informe i 
qüestiona per què Tirme ha de fer una licitació pública, si és molt més adequat que la 
faci una administració que una empresa.  
 
Per acabar demana si els interessos del PP han coincidit amb els d'UM, observant la 
mecànica dels vots. Retreu l'actitud d'UM negociant només amb PP i PSOE i deixant de 
banda la resta dels partits, perquè considera que són tots els que han de negociar pel bé 
de tota la ciutadania. 
 
El Sr. SUAREZ reitera que no s'ha referit en cap moment a les formes sinó al fons de la 
qüestió, perquè ja pressuposen l'existència de tots els informes tècnics pertinents i que 
és procedent, legal i que té els recursos econòmics i l'empara legal de tots els àmbits 
econòmics i jurídics imprescindibles.  
 
Assegura que opina exclusivament des del punt de vista polític i reitera totes les 
reflexions que ha fet abans, perquè es prengui consciència de l'abast d'una decisió tan 
desencertada, feta amb presses i de caire electoralista. Considera evident que la 
prudència aconsella posposar la decisió final per després de les eleccions.  
 
Diu que el seu Grup vota a favor de totes les urgències, però vol recordar al PP que qui 
té un pacte amb UM són ells i que a la Comissió Informativa varen votar en contra, per 
tant els demana que no vulguin embullar ni distreure l'atenció. Diu al Sr. Rubio que és 
prou clar que li han indicat que voti a favor aquest punt i que aquí s'acaba la discussió, 
però li retreu que hagi suplert amb agressivitat i amb insults la manca d'arguments, per 
la qual cosa li suggereix que comenci a tractar les persones amb respecte. 
 
El Sr. RUBIO diu que no vol entrar en cap tipus de polèmica, només recordar que el seu 
és un partit responsable i lleial, per tant diu al Sr. Suárez que, malgrat en el PSOE siguin 
incoherents, ell continuarà respectant la seva incoherència, perquè són lliures per esser-
ho.  
 
La Sra. JULVE reitera els arguments que ha donat per defensar la urgència de la 
proposta i l'aval de l'informe del Consell Consultiu. Assegura que si l'haguessin tengut 
abans, també li haurien presentat i per responsabilitat política, ho fan avui.  
 
Diu, però, que no acceptarà baix cap concepte és que aquí es facin acusacions 
d'escàndol ni de que intenten beneficiar l'empresa concessionària. Reitera al Sr. Alorda 
que no li importen els beneficis de l'empresa concessionària, perquè ella no n'hi té part, 
però el que sí li importa és que aquesta empresa resolgui amb bona nota la gestió dels 
residus a Mallorca.  
 
Tot seguit, refusa també la consideració de monopoli de l'empresa, perquè és un 
argument que no té cap consistència. Explica que el model de gestió del Consell de 
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Mallorca és d'un servei públic, integral, de caràcter insular, de tractament de residus 
sòlids urbans a través d'una gestió indirecta via concessió i el finançament d'aquest 
servei públic és a través d'una tarifa única integrada que aprova el Ple d'aquesta 
institució, no l'aplica i l'aprova l'empresa, com s'ha volgut fer veure.  Per tant, considera 
que és bo d'entendre que com a tal servei públic de caràcter insular no pot ser objecte de 
lots i de diferents concessions, però l'argument més clau, al seu parer, és que d'aquesta 
manera es garanteix que tots els residus sòlids urbans de Mallorca tenguin un mateix 
tractament i que tota la ciutadania pagui el mateix per aquest tractament, altra cosa seria 
un desbarat. 
 
Pel que fa al cost, 370 milions d'euros, el justifica dient que es faran unes inversions 
molt considerables, que donaran solucions a tots els problemes i no serà només un forn 
d'incineració, sinó que invertiran més de quinze milions d'euros per remodelar les 
plantes de tractament de residus, per tal de poder aplicar la recollida selectiva. A més, es 
farà un abocador de coa per poder tancar el d'EMAYA. També durà endavant la creació 
d'una planta solar de fangs i ampliar les plantes de reciclatge i d'envasos, per tant refusa 
que li diguin que només aposta per la incineració. Assegura que la seva aposta és donar 
una solució integral a tots els residus de Mallorca. 
 
S'aprova la proposta, per denou vots a favor (PP i UM), catorze en contra (PSOE, PSM-
EN i EU-Els Verds) i zero abstencions. 

 

DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES  

 
PUNT 10. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE TARIFES DE PEATGE VIGENTS 
SOL·LICITADA PER LA "COMPAÑÍA CONCESIONARIA DEL TÚNEL DE 
SOLLER, S.A" PER A L'ANY 2007. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del departament d'Obres 
Públiques: 
El Conseller Executiu d'Obres Públiques sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, per al seu dictament previ a l'elevació al Plenari del Consell Insular de Mallorca, la següent 
proposta d' 

ACORD  

Atès que en data 21 de febrer de 2007, va tenir entrada en el Registre General del Consell Insular de 
Mallorca, amb núm. 4357, l'escrit presentat per la "Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller, S.A.", 
en el qual sol·licita s'acordi la revisió de les tarifes vigents de peatge de la "Compañía Concesionaria 
Túnel de Sóller, S.A.", i s'aprovin les noves tarifes que resulten de l'aplicació de la fórmula de revisió 
aprovada per Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, sobre el procediment de revisió de tarifes 
d'autopistes de peatge. 

Atesa la certificació emesa el dia 21 de febrer de 2007 per l'Institut Nacional d'Estadística referit a l'índex 
de preus de consum referit al període de gener 2006 a gener 2007  

Atès que la clàusula 6n. del document administratiu de formalització de la concessió administrativa per a 
la construcció, conservació i explotació del Túnel de Sóller recull literalment el contingut de l'article 9 del 
Decret 86/1988, de 18 de novembre, d'adjudicació de la concessió administrativa per a la construcció, 
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conservació i explotació, com a carretera de peatge de la carretera C-711, amb túnel que creua la Serra 
d'Alfàbia i que mitjançant Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, es va donar una nova redacció a la 
clàusula 45 del Plec de Clàusules Generals per a la construcció, conservació i explotació de autopistes en 
règim de concessió, aprovada per Decret 215/73 de 25 de gener i posteriorment modificada per Reial 
Decret 1876/1981, de 20 d'agost. 

El Conseller del Departament d'Obres Públiques,  de conformitat amb el que disposa la Disposició 
Addicional sisena de la Llei 16/2001, de 14 de desembre d'atribució de competències als Consells Insulars 
en matèria de carreteres i camins, mitjançant la qual es modifica la Llei 5/1990, de 24 de maig, de 
carreteres de la Comunitat Autònom a de les Illes Balears, eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent 
proposta d' 

Proposta  

Primer.- Aprovar la revisió de les tarifes vigents de peatge de la "Compañía Concesionaria del  Túnel de 
Sóller, S.A." resultat de l'aplicació de la fórmula de revisió aprovada per Reial Decret 210/1990, de 16 de 
febrer, sobre procediment de revisió de tarifes d'autopistes de peatge, les noves tarifes de peatge 
aprovades són les que a continuació es relacionen: 

                                     NORMALS AMB 16% IVA     ESPECIALS AMB 16% IVA  

CATEGORIA I                       1,70 �                                                  0,40 � 

CATEGORIA II                     4,25 �                                                  1,10 � 

CATEGORIA III                    6,65 �                                                  1,70 � 

CATEGORIA IV                    7,55 �                                                  1,95 � 

Segon.- La revisió de tarifes entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears.  

 

El Sr. ALORDA (PSM-EN) comenta que, com cada any, discrepa del fet que hi 
continuï havent carreteres a Mallorca amb peatge, mentre s'estan gastant quantitats 
astronòmiques fent autopistes a totes les Illes Balears. 
 
Pensa que qualsevol inversió en carreteres havia d'haver prioritzat que totes les 
carreteres fossin de caràcter públic i atès que la situació és aquesta, anuncia que el seu 
Grup votarà en contra. 
 
El Sr. PASCUAL (conseller executiu d'Obres Públiques) comenta també com cada any, 
que aquest peatge és un contracte que vàrem rebre d'una concessió administrativa i que 
cada any s'apuja el preu com estableix el contracte i la llei. 
 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) diu que després de l'aprovació del nou Estatut i les 
bonances financeres que representa per Mallorca segons el Sr. Nadal, pensava que la 
situació econòmica seria millor però creu que tot continua. Assegura que s'ha tudat una 
oportunitat de negociar amb el Govern central un bon Estatut i aconseguir un 
finançament. 
 
Recorda que aquesta legislatura hi ha hagut una despesa molt important amb 
infraestructures viàries i que el túnel de Sóller encara té el peatge. 
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El Sr. PASCUAL (conseller executiu d'Obres Públiques)  comenta que en un futur es 
veuran el beneficis que durà l'Estatut. 
 
S'aprova la proposta per desset vots a favor (PP i UM), tres en contra (PSM-EN) i onze 
abstencions (PSOE i EU-Els Verds). 
 

PUNT 11. PROPOSTA D'ACORD RELATIU A LA QUALIFICACIÓ COM A 
PARCEL·LA SOBRANT DE DIVERSOS TERRENYS IDENTIFICATS ALS 
PLÀNOLS CORRESPONENTS COM A "FINCA SOBRANT NÚM. 11", A 
RESULTES DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE "MILLORA DE DIVERSOS 
TRAMS DEL CAMÍ PM-V 401-5" 

 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del departament d'Obres 
Públiques: 
El Conseller Executiu d'Obres Públiques sotmet a la consideració de la Comissió Informativa, General i 
de Comptes, per al seu dictamen previ a l'elevació al Plenari del Consell Insular de Mallorca, òrgan 
competent segons l'article 8.1.q) de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de Consells Insulars, la següent 
proposta d' 

Proposta  

Ateses les sol·licituds formulades per particulars per a l'adquisició de diversos terrenys identificats als 
plànols corresponents com a "finca sobrant núm. 11", a resultes de l'execució de les obres de "Millora de 
diversos trams del camí PM-V 401-5".  

Atès l'informe jurídic del tècnic d'Administració general de 28 de febrer de 2007. 

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 27 d'octubre, de Consells Insulars, el Ple del Consell Insular de Mallorca 
acorda: 

1r.- Qualificar com a parcel·la sobrant, d'acord amb l'article 137 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears, els terrenys situats al voltant de la nova carretera Ma-4015, 
identificats als plànols corresponents com a "finca sobrant núm. 11" i que restaren fora de l'àmbit del 
traçat d'aquella a resultes de l'execució de les obres de "Millora de diversos trams del camí PM-V 401-5" 
(aprovat mitjançant Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de 21 de juliol de 2003), 
i que es concreten en: 

Porció de terreny de naturalesa rústica situada al voltant de la nova carretera (Ma-4015), que limita: 

-           Al nord: part amb la "finca sobrant núm. 7", segons consta als plànols corresponents. 

-           A l'est: amb polígon 31, parcel·la 59 (segons plànols). 

-           I a l'oest i al sud: amb la carretera Ma-4015. 

Té una superfície (d'acord amb els plànols) de 248,76 m2 i pertany al Consell de Mallorca: 

La part comprensiva (segons els plànols) de 195,30 m2) des de molt abans de la Llei 5/1990, de 
Carreteres de la CAIB, en no tractar-se d'una carretera transferida. 

I la comprensiva dels 53,46 m2 restants, en virtut de les expropiacions derivades de les susdites obres. Cal 
assenyalar que, segons consta a l'expedient, els expropiats no estan interessats en exercir els drets que els 
puguin correspondre a resultes de les presents actuacions. 

El seu actual valor de venda és de MIL SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS, AMB TRENTA-DOS 
CÈNTIMS (1.741,32 �), segons resulta de multiplicar la seva superfície per la valoració (7 �) assignada al 
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m2 de la parcel·la a l'informe del Cap del Servei d'Expropiacions de 17 de juliol de 2006. Identificada als 
plànols corresponents com "finca sobrant núm. 11". 

2n.- Instar al Departament d'Economia i Hisenda del Consell de Mallorca perquè 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. 

3r.- I, de conformitat amb el citat article 137.1 de la Llei 20/2006, així com 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, als efectes de garantir l'exercici per part dels possibles propietaris 
confrontants del dret reconegut en el susdit article 137.1, sotmetre l'expedient a informació pública 
perquè, en el termini d'un mes, comptador des de la data de publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears, pugui ser examinat i es puguin presentar les al·legacions al mateix que 
s'estimin convenients. Si durant aquest termini no es presentés cap reclamació ni suggeriment, aquest 
acord esdevindrà definitiu. 

 

 
El Sr. AGUILÓ (PSM-EN) comenta que farà una intervenció dels tres punts que venen 
a continuació, ja que la temàtica és la mateixa. 
 
Assenyala que a la modificació de la carretera d'Alcúdia a sa Pobla, fa poc dies es va 
destruir la caseta de peons caminers que hi havia, i a més s'ha produït una privatització 
d'un espai que havia estat ocupat per la ubicació de contenidors i recollida de fems de la 
gent d'aquell indret. Per això pensa que actualment s'estan produint unes desafectacions 
del domini públic de trams sobrants de les reformes de les carreteres que és una mica 
precipitada. 
 
Vol demanar que reflexionin sobre aquesta qüestió i que reconsiderin i planifiquin el 
que es fa amb els sobrants, ja que tal vegada es podrien utilitzar com a àrees de descans, 
vials ciclistes o altres funcions. Comenta que a més, ha vist alguns dels expedients 
d'aquests terrenys que s'estan desafectan i considera que les quantitats són irrisòries.  
 
Per acabar, anuncia que el seu Grup s'abstendrà als tres punts i demana que es 
reconsideri aquest aspecte de cada al futur. 
 
El Sr. PASCUAL (conseller executiu d'Obres Públiques) comenta que aquests tres punts 
que venen aquí ja estan estudiats i per tant estam convençuts que no seran necessaris per 
carreteres. Creu que avui no s'ha de parlar de la caseta de peons caminers sinó de les 
desafectacions.  
 
Assenyala que aquestes propostes són per desafectar petits trossos que s'havien 
expropiat i que no s'han usat i que els mateixos propietaris han demanat la reversió cap 
a ells. Creu que si no tenen cap finalitat per carreteres el més normal és desafectar i que 
després el Departament de patrimoni del Consell de Mallorca decideixi. 
 
El Sr. AGUILÓ (PSM-EN) creu que el Sr. Pascual constata que s'han produït problemes 
importants de caràcter patrimonial per la desafectació d'una carretera reformada pel 
Consell de Mallorca i insisteix amb que possiblement s'hauria de posar més cura amb el 
patrimoni i evitar les destruccions com la de la caseta de peons caminers. 
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El Sr. PASCUAL (conseller executiu d'Obres Públiques) recorda al Sr. Aguiló que des 
que es va fer la transferència de carreteres al Consell de Mallorca no s'ha espanyat cap 
caseta de caminers que fos de titularitat del Consell, ni s'ha malmès cap paret de pedra 
seca, ja que posen molta cura amb el manteniment dels valors patrimonials. 
 
S'aprova la proposta per vint-i-sis vots a favor (PP, PSOE i UM), zero vots en contra i 
quatre abstencions (PSM-EN i EU-Els Verds). 

 

PUNT 12. PROPOSTA D'ACORD RELATIU A LA QUALIFICACIÓ COM A 
PARCEL·LA SOBRANT DE DIVERSOS TERRENYS IDENTIFICATS ALS 
PLÀNOLS CORRESPONENTS COM A "FINCA SOBRANT NÚM. 5" I "FINCA 
SOBRANT NÚM. 7", A RESULTES DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
"MILLORA DE DIVERSOS TRAMS DEL CAMÍ PM-V 401-5". 

 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del departament d'Obres 
Públiques: 
 
El Conseller Executiu dObres Públiques sotmet a la consideració de la Comissió Informativa, General i 
de Comptes, per al seu dictamen previ a l'elevació al plenari del Consell Insular de Mallorca, òrgan 
competent segons l'article 8.1.q) de la llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, la següent 
proposta d'  

ACORD 

Ateses les sol·licituds formulades per particulars per a l'adquisició de diversos terrenys identificats als 
plànols corresponents com a "finca sobrant núm. 5" i "finca sobrant núm. 7", a resultes de l'execució de 
les obres de "Millora de diversos trams del camí PM-V 401-5".  

Atès l'informe jurídic del tècnic d'Administració general de 5 de març de 2007. 

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 27 d'octubre, de Consells Insulars, el Ple del Consell Insular de Mallorca 
acorda: 

1r.- Qualificar com a parcel·la sobrant, d'acord amb l'article 137 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears, els terrenys situats al voltant de la nova carretera Ma-4015, 
identificats als plànols corresponents com a "finca sobrant núm. 5" i "finca sobrant núm. 7"  i que restaren 
fora de l'àmbit del traçat d'aquella a resultes de l'execució de les obres de "Millora de diversos trams del 
camí PM-V 401-5" (aprovat mitjançant Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de 21 
de juliol de 2003), i que es concreten en: 

Porció de terreny de naturalesa rústica situada al voltant de la nova carretera (Ma-4015), identificada als 
plànols corresponents com a "finca sobrant núm. 5", i que limita: 

a)             Al nord i a l'est: amb polígon 29, parcel·la 514. 

b)            A l'oest: amb camí d'establidors i "finca sobrant núm. 4" (segons plànols). 

c)            I al sud: amb la carretera Ma-4015. 

Té una superfície (d'acord amb els plànols) de 929,10 m2 i pertany al Consell de Mallorca: 

a)        La part comprensiva (segons els plànols) de 702,29 m2) des de molt abans de la Llei 5/1990, de 
Carreteres de la CAIB, en no tractar-se d'una carretera transferida. 

b)       I la comprensiva dels 226,81 m2 restants, en virtut de les expropiacions derivades de les susdites 
obres. Cal assenyalar que, segons consta a l'xpedient, els expropiats no estan interessats en exercir els 
drets que els puguin correspondre a resultes de les presents actuacions. 
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El seu actual valor de venda és de SIS MIL CINC-CENTS TRES EUROS, AMB SETANTA CÈNTIMS 
(6.503,70 �), segons resulta de multiplicar la seva superfície per la valoració (7 �) assignada al m2 de la 
parcel·la a l'nforme del Cap del Servei d'xpropiacions de 17 de juliol de 2006. Identificada als plànols 
corresponents com "inca sobrant núm. 5"üPorció de terreny de naturalesa rústica situada al voltant de la 
nova carretera (Ma-4015), identificada als plànols corresponents com a "inca sobrant núm. 7" i que limita: 

1)    Al nord: amb polígon 29, parcel·la 514. 

2)    A l'est: amb camí d'stablidors i "inca sobrant núm. 8"(segons plànols). 

3)    I a l'oest i al sud: amb la carretera Ma-4015. 

Té una superfície (d'acord amb els plànols) de 1.550,07 m2 i pertany al Consell de Mallorca: 

a)     La part comprensiva (segons els plànols) de 691,17 m2) des de molt abans de la Llei 5/1990, de 
Carreteres de la CAIB, en no tractar-se d'una carretera transferida. 

b)    I la comprensiva dels 858,90 m2 restants, en virtut de les expropiacions derivades de les susdites 
obres. Cal assenyalar que, segons consta a l'expedient, els expropiats no estan interessats en exercir els 
drets que els puguin correspondre a resultes de les presents actuacions. 

El seu actual valor de venda és de DEU MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS, AMB 
QUARANTA-NOU CÈNTIMS (10.850,49 �), segons resulta de multiplicar la seva superfície per la 
valoració (7 �) assignada al m2 de la parcel·la a l'informe del Cap del Servei d'Expropiacions de 17 de 
juliol de 2006. Identificada als plànols corresponents com "finca sobrant núm. 7". 

2n.- Instar al Departament d'Economia i Hisenda del Consell de Mallorca perquè 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. 

3t.- I, de conformitat amb el citat article 137.1 de la Llei 20/2006, així com 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, als efectes de garantir l'exercici per part dels possibles propietaris 
confrontants del dret reconegut en el susdit article 137.1, sotmetre l'expedient a informació pública 
perquè, en el termini d'un mes, comptador des de la data de publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears, pugui ser examinat i es puguin presentar les al·legacions al mateix que 
s'estimin convenients. Si durant aquest termini no es presentés cap reclamació ni suggeriment, aquest 
acord esdevindrà definitiu. 

 

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

 

PUNT 13. PROPOSTA D'ACORD RELATIU A LA QUALIFICACIÓ COM A 
PARCEL·LA SOBRANT DELS TERRENYS DE L'ANTIGA CARRETERA DE 
MURO (PM-350), IDENTIFICATS ALS PLÀNOLS CORRESPONENTS COM A 
"TRAMS DE CARRETERA A DESAFECTAR NÚMEROS 4-A, 4-B I 5", A 
RESULTES DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "ACCÉS A MURO, MA-3500".  

 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del departament d'Obres 
Públiques: 
El Conseller Executiu d'Obres Públiques sotmet a la consideració de la Comissió Informativa, General i 
de Comptes, per al seu dictamen previ a l'elevació al Plenari del Consell Insular de Mallorca, òrgan 
competent segons l'article 8.1.q) de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de Consells Insulars, la següent 
proposta d' 
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ACORD 

Ateses les sol·licituds formulades per particulars per a l'adquisició de diversos terrenys de l'antiga 
carretera de Muro (PM-350), afectats per la variació del traçat de la via a conseqüència de l'aprovació del 
projecte de "Accés a Muro, Ma-3500". 

Atès l'informe jurídic del tècnic d'Administració general de 20 de febrer de 2007. 

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 27 d'octubre, de Consells Insulars, el Ple del Consell Insular de Mallorca 
acorda:    

1r.- Qualificar com a parcel·la sobrant, d'acord amb l'article 137 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears, els terrenys de l'antiga carretera de Muro (PM-350) que 
restaren fora de l'àmbit del nou traçat de la carretera amb motiu de l'execució de les obres del projecte de 
"Accés a Muro, Ma-3500" (aprovat mitjançant Acord del Consell Executiu del Consell Insular de 
Mallorca de 22 de novembre de 2004), i que es concreten en: 

1)      Porció de terreny de naturalesa rústica situada a l'antiga carretera de Muro (PM-350), que limita: 

a.      Al nord: part amb la carretera Ma-3500; part amb polígon 7, parcel·la 339; i part amb polígon 7, 
parcel·la 317. 

b.      Al sud i a l'oest, amb polígon 6, parcel·la 58. 

c.       I a l'est: part amb el polígon 7, parcel·la 317; i part amb l'esmentat "tram de carretera a desafectar 
núm. 4-B". 

Té una superfície (d'acord amb els plànols) de 1.260 m2 i pertany al Consell de Mallorca des de l'1 de 
gener de 2002 en virtut de l'atribució de la titularitat de les carreteres de la comunitat autònoma operada 
per la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria de 
carreteres i camins. El seu actual valor de venda és de VUIT MIL VUIT-CENTS VINT EUROS (8.820 
�), segons resulta de multiplicar la seva superfície per la valoració (7 �) assignada al m2 de la parcel·la a 
l'informe del Cap del Servei d'Expropiacions de 2 de novembre de 2006, amb registre de sortida núm. 
22782. Identificada als plànols corresponents com "tram de carretera a desafectar núm. 4-A". 

2)      Porció de terreny de naturalesa rústica situada a l'antiga carretera de Muro (PM-350), que limita: 

a.       Al nord: part amb polígon 7, parcel·la 317; part amb polígon 7, parcel·la 585; part amb camí 
d'establidors; part amb carretera Ma-3500. 

b.       Al sud i a l'est, amb el polígon 6, parcel·la 58.  

c.       I a l'oest, amb l'esmentat "tram de carretera a desafectar núm. 4-A". 

Té una superfície (d'acord amb els plànols) de 1.291 m2 i pertany al Consell de Mallorca des de l'1 de 
gener de 2002 en virtut de l'atribució de la titularitat de les carreteres de la comunitat autònoma operada 
per la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria de 
carreteres i camins. El seu actual valor de venda és de ONZE MIL SIS-CENTS DINOU EUROS (11.619 
�), segons resulta de multiplicar la seva superfície per la valoració (9 �) assignada al m2 de la parcel·la a 
l'informe del Cap del Servei d'Expropiacions de 2 de novembre de 2006, amb registre de sortida núm. 
22782. Identificada als plànols corresponents com "tram de carretera a desafectar núm. 4-B". 

3)      Porció de terreny de naturalesa rústica situada a l'antiga carretera de Muro (PM-350), que limita: 

a.       Al nord: part amb carretera Ma-3500; i part amb polígon 7, parcel·la 291. 

b.       Al sud i a l'oest, amb polígon 6, parcel·la 58. 

c.       I a l'est, amb el "tram de carretera a desafectar núm. 6", que figura als plànols corresponents com a 
ubicat a l'antiga carretera de Muro (PM-350). 

Té una superfície (d'acord amb els plànols) de 1.794 m2 i pertany al Consell de Mallorca des de l'1 de 
gener de 2002 en virtut de l'atribució de la titularitat de les carreteres de la comunitat autònoma operada 
per la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria de 
carreteres i camins. El seu actual valor de venda és de SETZE MIL CENT QUARANTA-SIS EUROS 
(16.146 �), segons resulta de multiplicar la seva superfície per la valoració (9 �) assignada al m2 de la 
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parcel·la a l'informe del Cap del Servei d'Expropiacions de 2 de novembre de 2006, amb registre de 
sortida núm. 22782. Identificada als plànols corresponents com "tram de carretera a desafectar núm. 5". 

2n.- Instar al Departament d'Economia i Hisenda del Consell de Mallorca perquè 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. 

3t.- I, de conformitat amb el citat article 137.1 de la Llei 20/2006, així com 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, als efectes de garantir l'exercici per part dels possibles propietaris 
confrontants del dret reconegut en el susdit article 137.1, sotmetre l'expedient a informació pública 
perquè, en el termini d'un mes, comptador des de la data de publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears, pugui ser examinat i es puguin presentar les al·legacions al mateix que 
s'estimin convenients. Si durant aquest termini no es presentés cap reclamació ni suggeriment, aquest 
acord esdevindrà definitiu. 

 

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

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

PUNT 14. PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE MONUMENT, A FAVOR DE 
L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA LA MAJOR, INCA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del 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 Insular 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 categoria de Monument, a favor de l'església parroquial de Santa Maria la Major, 
Inca. 

A la vista que, mitjançant acord de data 16 de febrer de 2007, la Comissió Insular 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 26 de febrer de 2007, 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 Parroquial de 
Santa Maria la Major d'Inca, la descripció i la delimitació del qual figuren a l'informe tècnic de data 3 de 
març 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 d'Inca i al Govern de les Illes 
Balears. 
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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) comenta que està molt honorat com a inquer per la 
declaració d'aquest BIC, però demana que s'estableixi un règim de visites, sobretot 
després de les declaracions del director insular de Patrimoni que afirma que ja s'establia 
el règim de visites a tots els BIC que es declaraven fent referència al cas d'Illetes. 
 
Reconeix que en el cas de la proposta actual no és especialment necessari perquè és una 
església oberta al culte i és segur que si hi hagués alguna oferta el rector estaria encantat 
d'obrir el dijous matí i mostrar el patrimoni artístic de l'església. 
 
Creu que per començar a establir un règim de visites estaria bé començar pels casos més 
senzills, com és aquest cas, i així garantir l'accés als BIC. 
 
El Sr. CERDÀ (conseller executiu de Patrimoni i Identitat Cultural) comenta que tendrà 
en compte les observacions del Sr. Alorda. 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

 

PUNT 15.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE MONUMENT, A FAVOR DE 
L'ESGLÉSIA I CONVENT DE SANT BARTOMEU, INCA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del 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 Insular 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 categoria de Monument, a favor de l'església i convent de Sant Bartomeu, Inca. 

A la vista que, mitjançant acord de data 16 de febrer de 2007, la Comissió Insular 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 26 de febrer de 2007, de la Cap de Secció Jurídico administrativa 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 Convent de 
Sant Bartomeu d'Inca, 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. 
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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 d'Inca 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) comenta que en aquest cas es tracta d'un convent de 
clausura i el règim de visites és més complicat, perquè l'església esta oberta al culte però 
no hi està el convent ni altres elements declarats BIC. 
 
Considera que un dia a l'any, com el de Santa Clara Andreu, es podria negociar amb la 
comunitat una jornada de portes obertes i poder establir una excepció a la clàusula del 
convent. Pensa que la superiora podria estar interessada en aquesta actuació. 
 
Per altra banda, lamenta que el seu oferiment, fet al president de la Comissió Insular 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, per negociar un règim de 
visites a les monges tancades de Santa Teresa no anés acompanyat de cap document 
oficial que ho corrobori i assenyala que per aquest fet no ha pogut fer cap gestió 
pública.  
 
Així i tot, es torna a oferir per negociar un règim de visites en aquest cas dels BIC d'Inca 
per tal que la ciutadania pugui visitar-los encara que tan sols sigui un dia a l'any.  
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 16.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ 
CATALOGAT A FAVOR DE L'EDIFICI CENTRAL DE GESA, SITUAT AL C/ 
JOAN MARAGALL, NÚM. 16, PALMA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del departament de 
Patrimoni iIidentitat Cultural: 
A la vista que, mitjançant acord de data 16 de juny de 2006, la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l'expedient de declaració de Bé  
Catalogat a favor de l'edifici central de GESA, situat al c/ Joan Maragall, núm. 16, Palma. 

A la vista que, mitjançant acord de data 16 de febrer de 2007, 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 22 de febrer de 2007 de TAG cap de la Secció Jurídica Administrativa de 
Patrimoni Històric. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, 
del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d'acord amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, 
de 13 de desembre, als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del 
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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.                            Desestimar les al·legacions presentades durant el període de tramitació de l'expedient 
de declaració com a bé catalogat l'edifici central de GESA, així com durant el període d'audiència als 
interessats i el d'informació pública, per les següents entitats: Asociación de Hoteleros de la Playa de 
Palma, Sr. Rafael de las Heras Serrano, Neinver Bolonia, SL, Associació de Veïns de Ses Veles, 
Ajuntament de Palma de Mallorca, Asociación Hotelera de Palma de Mallorca, PSM Entesa Nacionalista, 
JOSEL, SL, Federació d'Empresaris de Comerç de les Balears, Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Baleares CAEB, Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Federación Palmesana 
de Asociaciones y Entidades Ciudadanas FEPAE, Fomento de Turisme de Mallorca, MAPFRE 
INMUEBLES, SA, Govern de les Illes Balears Conselleria de Turisme, en base als informes tècnic i 
jurídic de data 8 de febrer i data 7 de febrer respectivament, que com a motivació s'adjunten i formen part 
integrant del present acord. 

II.                         Declarar com a Bé Catalogat l'edifici central de GESA, la descripció del qual figura a 
l'informe tècnic de data 16 de maig de 2006 que s'adjunta i forma part integrant del present acord. 

III.                       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.  

IV.                      Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears i anotar-ho al 
Catàleg Insular del Patrimoni Històric de les Illes Balears i comunicar-ho al Catàleg General del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears. 

V.              Notificar aquest acord als interessats, a l'Ajuntament de Palma i al Govern de les Illes 
Balears. 

 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) comenta que el seu Grup donarà suport a la proposta encara 
que lamenta el retard en la seva tramitació des que el Col·legi d'Arquitectes ho va 
demanar  l'any 2004. Expressa la seva preocupació sobre com encaixa aquesta protecció 
amb la modificació del passat mes d'octubre del Pla general de Palma que no tenia 
present aquest fet i comenta que el seu Grup el va recórrer per la via administrativa. 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la proposta, 
perquè els informes tècnics així ho recomanaven. Recorda que un membre destacat 
d'una altra institució que els va dir que prenien una decisió corrupta i vol que quedi clar 
que aquesta decisió no té res de corrupta.  
 
El Sr. CERDÀ (conseller executiu de Patrimoni i Identitat Cultural) comenta que ha 
estat una decisió basada en informes tècnics i fa un repàs de totes les actuacions dutes a 
terme: 
 

- El 16 de juny de 2006, la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric, va acordar la incoació l'expedient de 
declaració com a Bé Catalogat en favor de l'edifici central de Gesa. 

- L'organisme DoCoMoMo, el qual és de prestigi i defensa d'edificis moderns, 
a l'any 2002 va fer una petició a l'Ajuntament de Palma on explica la 
necessitat de protegir l'edifici de Gesa. 

- El Col·legi Oficial d'Arquitectes va demanar a l'any 2004 la protecció com a 
Bé d'Interès Catalogat. 

- A partir d'aquest moments es feren unes diligències prèvies, la primera fou 
una sol·licitud adreçada a Gesa per fer una inspecció per part dels tècnics del 
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Consell de Mallorca que no es va poder fer fins a l'any 2006, encara que hi 
havia una primera petició del 2005. 

- El maig de 2006, es va demanar un informe a l'Ajuntament de Palma, en el 
qual es va presentar l'acta a la Comissió del Centre Històric i un informe del 
tècnic del Departament que estaven clarament en contra de la declaració com 
a Bé d'Interès Catalogat, però que encara que hi havia un informe 
desfavorable de l'Ajuntament de Palma, hi varen votar a favor els 
representants de la Universitat de les Illes Balears, els representants 
d'ARCA, els representants del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes 
Balears i la directora del Museu de Mallorca. 

- Posteriorment es va demanar un informe a la Universitat, que el va realitzar 
la cap del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, amb 
l'aprovació del rector de la Universitat. 

- A continuació, els tècnics de la Direcció Insular de Patrimoni varen fer una 
proposta d'incoar un expedient de BIC amb categoria de monument cap a 
aquest edifici. 

- Aquesta proposta va anar a la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric, de la 
qual formen part diferents persones lligades al món de patrimoni, en aquest 
òrgan es va canviar la proposta per la de Bé Catalogat. Es va fer l'exposició 
pública, es van presentar i resoldre les al·legacions. Finalment es va dur a la 
Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric. 

 
 

A continuació, comenta que queda clar que la tasca realitzada pels tècnics 
ha estat la correcta i que ha tengut totes les garanties jurídiques; per tant, la instrucció ha 
donat totes les garanties a totes les associacions i administracions per poder dur 
endavant les seves reclamacions i manifesta la diferencia de criteri i a partir d'aquí s'ha 
pres una decisió avalada per informes tècnics i jurídics d'aquesta casa. Per això es 
presenta avui al Ple. 
 
S'aprova la proposta per desset vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds),  
setze vots en contra (PP) i zero abstencions. 

 

 
PUNT 17. PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT, A FAVOR DELS 
MOLINS D'AIGUA DE LA CALA DE BANYALBUFAR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del 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 Insular 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 categoria de Monument, a favor dels molins d'aigua de la cala de Banyalbufar. 

A la vista que, mitjançant acord de data 16 de febrer de 2007, la Comissió Insular 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. 
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Atès l'informe jurídic, de data 26 de febrer de 2007, 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, els molins d'aigua de la 
Cala de Banyalbufar, la descripció i la delimitació dels quals figura a l'informe tècnic de data 6 de febrer 
de 2006, que s'adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

III.               Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Banyalbufar 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. 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL  

PUNT 18.  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES QUE ES 
FINANÇARAN MITJANÇANT UN CONVENI ADMINISTRATIU PER A 
L'ANY 2007 

 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del departament de 
Cooperació Local: 
El Consell de Mallorca, en sessió plenària de dia 22 de gener de 2007, aprovà inicialment el Pla d'obres i 
serveis i de carreteres de 2007, el Pla Plurianual 2007, 2008, 2009 i 2010 i la relació d'actuacions que 
segons l'art. 10 del vigent Reglament de Cooperació Municipal s'han de finançar mitjançant un conveni 
administratiu tipus. 

Els esmentats plans foren sotmesos a informació pública mitjançant anunci en el BOIB nº14, de dia 27 de 
gener de 2007, durant un termini de deu dies hàbils (de dia 29 de gener de 2007 a dia 8 de febrer de 
2007). 

Els informes sol·licitats al Delegat del Govern a Balears i a la Comissió Provincial de col·laboració de 
l'Estat amb les Corporacions Locals no s'han emès en el termini de deu dies hàbils, la qual cosa fa que es 
puguin prosseguir les actuacions. (Art. 9.3 del R. Decret 835/2003, de 27 de juny).També s'han remès els 
Plans per al seu coneixement a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i a l'Associació 
de Municipis de les Illes Balears (AMIB).  

A més de la publicitat en el BOIB i de la remissió dels plans a la FELIB i a l'AMIB, les obres de cada 
ajuntament incloses inicialment en els Plans s'ha comunicat a tots i cadascun d'ells. En resposta a aquestes 
comunicacions i també en el transcurs del termini d'exposició pública dels Plans al BOIB s'han presentat 
les següents al·legacions referides al finançament d'obres per mitjà de convenis: 

- Al·legacions d'ajuntaments, que han estat totes acceptades, referides al canvi de la fórmula jurídica de 
finançament de les obres que s'esmenten, en el sentit que determinades obres municipals incloses en els 
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Plans siguin finançades mitjançant el conveni administratiu previst a l'art. 10 del vigent Reglament de 
Cooperació Municipal: 

Ajuntament d'Alaró: "Vial camí de Vela-carrer Barbut." 

Ajuntament d'Alcúdia: "Rehabilitació cra. Artà, zona Garden Maristany del Port d'Alcúdia." 

Ajuntament de Bunyola: "Piscina coberta municipal." 

Ajuntament de Campanet: "Construcció d'una escoleta municipal, centre d'educació preescolar." 

Ajuntament d'Escorca: "Construcció dipòsit regulador subministrament aigua potable Son Massip." 

Ajuntament de Maria de la Salut: "Acondicionament i arbrat de voravies." 

Ajuntament de Porreres: "Accessos al nou Auditori." 

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar: "Escoleta municipal primer cicle d'educació infantil, 4 
unitats." 

Ajuntament de Santa Margalida: "Adequació de l'entorn de l'església de Santa Margalida." 

Ajuntament de Sencelles: "Centre docent d'Educació Primària." 

Ajuntament de Vilafranca: "Pavelló polisportiu cobert." 

El finançament de les obres subvencionades mitjançant un conveni administratiu prové de l'aportació que 
fa el Consell de Mallorca i els ajuntaments dels seus propis fons. 
VIST ELS INFORMES DE DATES 15 I 16 DE MARÇ DE 2007 DE FISCALITZACIÓ DE 
DISCONFORMITAT DE L'EXPEDIENT. 

Per tot això, propòs que, previ l'informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de Comptes, la 
Consellera Executiva de Cooperació Local elevi al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 

ACORD 

1.- Resoldre la discrepància existent entre la Intervenció General i el Departament de Cooperació Local, 
manifestant-se a favor de la proposta de l'esmentat Departament. 

2.- Acceptar, en els termes que figuren als antecedents del dictamen, les al·legacions formulades contra 
l'acord d'aprovació inicial per part dels següents ajuntaments: Alaró, Alcúdia, Bunyola, Campanet, 
Escorca, Maria de la Salut, Porreres, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Margalida, Sencelles i Villafranca 
de Bonany.  

3.- Aprovar finançar mitjançant el Conveni administratiu tipus previst a l'art. 10 del vigent Reglament de 
cooperació municipal la relació d'actuacions que figuren en el document adjunt al present dictamen, amb 
el següent finançament:. 

- Aportació Consell de Mallorca:............     5.513.706,13    euros 

- Aportació Entitats Locals:......................    3.352.909,76    euros 

- Import total del pressupost:....................     8.866.615,89     euros 

4.- Els romanents que es puguin originar de la contractació de les obres finançades mitjançant conveni 
s'aplicaran a les obres previstes a l'anualitat de l'any 2008 del Pla Plurianual aprovat pel Ple del Consell 
de Mallorca de dia 5 de març de 2007. 

5.- D'acord amb l'article 22 del vigent Reglament de Cooperació Municipal, els Ajuntaments hauran de 
remetre en el termini d'un mes des de la recepció de la notificació del Consell de Mallorca, el 
corresponent certificat d'existència de crèdit adequat i suficient que garanteixi l'aportació municipal a 
l'obra o obres finançades mitjançant convenis. (MOD. 10). 

6.1.- La contractació de les obres finançades mitjançant conveni la realitzaran els propis Ajuntaments, 
però s'hauran de respectar les següents normes de procediment: 

- Les obres es contractaran ordinàriament mitjançant subhasta amb procediment obert, per tal 
d'aconseguir la màxima objectivitat, lliure concurrència i publicitat en el procés de selecció del 
contractista. No obstant això, la Corporació, prèvia petició motivada al Consell de Mallorca i la 
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corresponent autorització d'aquest, podrà utilitzar les altres formes i procediments prevists a la vigent Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 

-Abans de dia 31 de maig de 2007 s'han de remetre al Departament de Cooperació Local, degudament 
aprovats, els Plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació de les esmentades obres. 
En el cas de contractar-se una obra amb despesa plurianual, es farà constar explícitament en el Plec de 
clàusules el finançament de les anualitats.  

- Un representant del Consell de Mallorca serà membre de la Mesa de Contractació i l'ajuntament haurà 
de comunicar al Consell de Mallorca la data de la constitució de la Mesa de Contractació amb l'antelació 
suficient. 

En el cas que el representant del Consell de Mallorca no assisteixi a la sessió de la Mesa, s'haurà de 
remetre al Consell l'Acta que contingui la proposta de resolució. 

- En els Plecs de Clàusules administratives s'ha de fer constar que el contractista adjudicatari de les obres 
ha d'assumir el cost econòmic que suposi l'elaboració i la col·locació d'un cartell que indiqui a peu d'obra, 
en un lloc visible des de la via pública, el nom de l'obra, l'organisme o organismes que la subvencionen i 
la resta de dades adients. 

- Tots els anuncis que col·loqui el contractista a peu d'obra informant al públic en general dels perills o de 
les incidències han d'estar redactats, com a mínim, en la llengua catalana.  

- L'obra ha d'estar adjudicada i comunicada l'esmentada adjudicació al Consell de Mallorca abans de dia 
31 d'agost de 2007, i iniciada abans de dia 1 d'octubre de 2007. 

6.2.- Una vegada adjudicada l'obra per la corporació, dins el termini de quinze dies hàbils següents a la 
data de l'adjudicació, la corporació local haurà de remetre al Consell de Mallorca la següent 
documentació: 

a) Certificació de l'adjudicació de l'obra. 

b)Declaració jurada de la compatibilitat del director o directors de l'obra amb l'Administració (MOD 13) 

c) Acta de comprovació del replanteig (MOD 14) 

6.3.- El Consell de Mallorca abonarà la subvenció corresponent per al finançament de l'obra contra la 
presentació per part de l'ajuntament interessat de la següent documentació: 

- Model oficial de certificació (MOD. 15) degudament emplenat, i signat pel contractista i pel director (o 
directors) de l'obra, amb les firmes degudament identificades. 

- Relació valorada dels treballs duts a terme signada pel director (o directors) de l'obra i pel contractista 
amb les firmes degudament identificades. 

- Aprovació per part de l'ajuntament de la certificació d'obra, la qual es podrà acreditar bé per mitjà d'una 
diligència del secretari de la corporació en el cos de la certificació, bé per un certificat expedit pel 
funcionari esmentat. 

- Factura original de l'empresa contractista firmada pel Director de l'obra. (No es pot emplenar la factura 
sobre una fotocòpia del model original de factura que empri l'empresa; el logotip i la resta de dades de 
l'empresa han de figurar amb la tipologia original). En lloc de la factura original també es pot remetre una 
fotocòpia de la mateixa, la qual ha d'estar compulsada pel secretari de la corporació i s'ha d'acreditar, bé 
en el cos de la factura fotocopiada per mitjà d'una diligència signada per l'esmentat funcionari, bé a través 
d'un certificat expedit pel mateix funcionari, que la factura no s'ha emprat com a justificant per al 
cobrament d'una altra subvenció. 

6.4.- Per a l'abonament de la darrera certificació d'obra, la corporació local, a més de la documentació 
exigida anteriorment, haurà d'adjuntar la següent documentació: 

a) Certificat final d'obra signat pel director de la mateixa (MOD 17). 

b) Acta de recepció de l'obra (MOD 18) signada conjuntament pel director, el contractista, un facultatiu 
tècnic en representació de l'Ajuntament i un representant del Consell de Mallorca. A aquest efecte, 
l'Ajuntament, amb una antelació mínima de tres dies hàbils, comunicarà al Consell de Mallorca el dia i 
l'hora prevista per a la recepció de les obres i també la de la seva inauguració oficial. 
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c) Liquidació definitiva de l'obra on es faran constar les subvencions concedides d'altres institucions per a 
la seva execució.  

d) Fitxa de l'obra amb fotografia en color (MOD 20). 

En tot cas, les obres corresponents a l'anualitat de 2007 hauran d'estar finalitzades abans del dia 1 de 
novembre de 2008. 

6.5.- L'incompliment de les anteriors condicions per part de les Entitats Locals  pot ser causa de pèrdua de 
les subvencions atorgades. 

7.- Autoritzar la Consellera de Cooperació de Cooperació Local per a la concessió de pròrrogues per: 

a) La remissió dels Plecs de Condicions. 

b) L'adjudicació de les obres i el seu inici. 

c) La finalització de les obres. 

 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

PUNT 19. CORRECCIÓ D'ERRADES DETECTADES A L'ACORD DEL PLE 
DEL CONSELL DE MALLORCA DE DIA 5 DE MARÇ DE 2007, SOBRE 
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL PER A L'ANY 2007 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del departament de 
Presidència: 

Atès que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 5 de març de 2007, va adoptar l'acord 
d'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2007, el qual ha estat publicat al 
BOIB número 41 EXT., de 19-03-2007. 

Atès que s'ha posat de manifest l'existència d'una errada a una de les distintes columnes d'un determinat 
lloc de treball inclòs al document annex de l'acord, que cal esmenar. 

Atès que l'article 105,2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, faculta les administracions públiques per rectificar, en 
qualsevol moment, les errades materials, de fet o aritmètiques existents als seus actes. 

El conseller executiu del Departament de Presidència del Consell de Mallorca eleva al Ple la següent 
proposta:  

APROVAR la correcció d'errades de la modificació de la relació de llocs de treball del Consell de 
Mallorca, aprovada pel Ple dia 5 de març de 2007, que es relaciona a continuació i AUTORITZAR  al 
conseller executiu de Presidència per dur a terme l'aplicació individualitzada de les determinacions 
contingudes a l'esmentada correcció d'errades. 

On diu: 

../Departament d'Obres Públiques/Direcció Insular de Carreteres/Servei d'Explotació i Conservació/Suport Administratiu: 
Explotació                                                                                                                    
 
Codi  Lloc de treball                         Destinació         NP  TP    CD     CE    FP   Adm.   Grp.   PD    RN     Jor.         Categories         
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00636 Auxiliar Administració General   Palma              4      N     15       024    C     C1         D      N      N         1         Auxiliar A.G     
                             
Ha de dir: 
 
 ../Departament d'Obres Públiques/Direcció Insular de Carreteres/Servei d'Explotació i Conservació/Suport Administratiu: 
Explotació                                                                                                                    
  
Codi  Lloc de treball                         Destinació         NP   TP    CD    CE   FP    Adm.         Grp.    PD     RN         Jor.         Categories         
00636 Auxiliar Administració General         Palma         4       N      15    023   C      C1             D         N         N         1         Auxiliar A.G     
                                 
 
 

El Sr. BUILS ( conseller executiu de Presidència) comenta que hi ha hagut un error pel 
que fa a la plaça número 636 i a més se n'ha detectat un altre a la plaça número 962 de 
suboficial que s'havia valorat en funció de l'import de l'any passat i per tant hi ha una 
pujada del complement específic del 37 al  39. 
 
S'aprova la proposta per denou vots a favor (PP i UM), zero vots en contra i catorze 
abstencions (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds). 
 
 
 

MOCIONS. 
 
PUNT 20. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'UM SOBRE PLA 
D'ACCIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC. 

Es dóna compte de la següent moció: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 El canvi climàtic és una de les principals amenaces per al desenvolupament sostenible, representa un dels 
principals reptes ambientals amb efectes damunt l¿economia global, la salut i el benestar social. Els seus 
impactes els patiran encara amb major intensitat les futures generacions. 

 Aquestes són les primeres paraules del document Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic i Energia Neta. 
Horitzó 2012, proposat pel Govern de l¿Estat al Consell Nacional del Clima. 

 El Sr. Stavros Dimas, Comissari Europeu del Medi Ambient, ha dit: 

 El canvi climàtic és una de les amenaces més greus per al nostre planeta. És imperatiu actuar contra el 
canvi climàtic. Insto a la resta del món desenvolupat a seguir en la nostra direcció, a assolir els nostres 
nivells de reducció i a seguir progressant cap a un acord internacional sobre reduccions d¿emissions 
globals. 

 Ens trobam davant una situació real. S¿està experimentant un canvi climàtic a escala planetària. Un canvi 
que se pot lligar íntimament tant en les seves causes com en l¿acceleració de les seves conseqüències a 
l¿activitat humana. 

 Unes conseqüències la magnitud de les quals encara és objecte de debats i d¿estudis, però que en 
qualsevol cas ens situen davant escenaris naturals, econòmics, territorials i humans realment preocupants. 

 Des d¿un primer moment, a la Primera Conferència Mundial sobre el Clima, celebrada l¿any 1979, 
l¿escalfament global fruit de l¿efecte hivernacle va ser objecte d¿especial atenció per a tota la Comunitat 
Internacional. 

 Anys més tard, i després d¿haver vist llum documents tan importants com el Protocol de Kyoto, de 1997, 
ens trobam amb una situació que lluny de millorar, pareix arribar a un punt crític. És necessari actuar ja. 
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 I és evident que qualsevol horitzó d¿esperança passa necessàriament per l¿acció coordinada i conjunta de 
tots els ciutadans, de totes les institucions, de tots els sectors econòmics i socials. Passa per un compromís 
global per lluitar contra el canvi climàtic. 

 Per això el Grup de Consellers d¿Unió Mallorquina proposam els següents 

ACORDS 

 1- El Consell de Mallorca manifesta la seva preocupació per l¿evident procés de canvi climàtic i 
escalfament global del nostre planeta, i per les conseqüències naturals, econòmiques, territorials i 
humanes que aquest procés pot provocar, d¿acord amb les previsions científiques més solvents i 
reconegudes. 

 2- El Consell de Mallorca, conscient de la necessitat d¿actuar des d¿un compromís global entre totes les 
institucions, entre tots els ciutadans i sectors implicats, durà a terme, a la major brevetat possible, un Pla 
d¿Acció del Consell de Mallorca contra el Canvi Climàtic. 

 3- Aquest Pla d¿Acció haurà d¿establir les línies mestres d¿actuació del Consell de Mallorca en la seva 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic, que se fonamentaran necessàriament en criteris de 
planificació, incloent als diferents instruments de planejament mecanismes de lluita contra el canvi 
climàtic; criteris de gestió, incloent als projectes i contractacions aquestes consideracions ambientals i 
criteris d¿educació ambiental, promovent la sensibilització de tots els sectors socials respecte a aquesta 
greu problemàtica. 

 

ESMENA DE GRUP DE CONSELLERS D'EU-ELS VERDS: 

Afegir un nou punt a la moció: 

El Consell de Mallorca, en un termini màxim d'un any, instal.larà a les teulades dels edificis i altes 
infrastructures que disposa (com aparcaments, etc) plaques solars fotovltàiques, tant per regenerar energia 
per connectar a la xarxa, com per a generar energia per autoconsum (refugis de muntanya, etc). 

 

ESMENA D'ADDICIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN: 

4.- En concret, el Consell de Mallorca reconeix l'error d'haver impulsat polítiques desenvolupistes durant 
la present legislatura i es compromet a revisar el Pla Territorial, el Pla Director Sectorial de Carreteres i el 
Pla Director Sectorial de Residus des de postulats de sostenibilitat 

 
La Sra. MULET (UM) explica que el seu Grup presenta aquesta moció perquè és 
conscient de la importància del canvi climàtic que s'està produint, motivat per l'activitat 
humana i prou acreditat pels científics, que origina molts problemes i que s'ha d'afrontar 
de forma conjunta i amb solucions globals.  
 
Esmenta tot seguit algunes de les conseqüències que pot produir dins tots els àmbits, de 
caire econòmic, territorial, humà, etc. 
 
Recorda que, tot i les advertències dels científics durant dècades i de la signatura de 
convenis, de protocols i d'acords internacionals, finalment tot ha quedat en bones 
intencions, però pocs resultats. En conseqüència, ha arribat el moment en què s'ha 
d'implicar tothom, tot el teixit social i econòmic, a més de les organitzacions 
internacionals, en la tasca de donar solucions efectives.  
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És clar, per tant, que el Consell de Mallorca ha d'actuar amb esforç i aquest és el motiu 
de la moció. Demana que s'elabori un pla d'acció del canvi climàtic, que proposi 
mesures clares; es tracta d'avaluar què podem fer, des d'aquesta institució i actuar dins 
l'àmbit de les seves competències, per la qual cosa demana a tots els grups polítics el vot 
favorable a la moció, que pretén únicament establir els criteris d'actuació del Consell de 
Mallorca contra el canvi climàtic.  
 
La Sra. ROSSELLÓ (EU-Els Verds) explica que el seu Grup ha presentat una esmena a 
aquesta moció d'UM. Diu, però, que l'explicarà al final i abans farà una sèrie de 
consideracions sobre la moció.  
 
Comenta que és una mostra més del cinisme del Grup UM, que integra el govern del 
Consell de Mallorca. En primer lloc, no és una moció creïble, perquè cada vegada que el 
Grup EU-Els Verds ha presentat iniciatives sobre aquesta qüestió, amb propostes 
concretes, ha quedat prou clar que l'equip de govern no li ha donat gens de suport, sinó 
tot el contrari. Recorda que quan el Grup EU-Els Verds argumentava, referint-se al Pla 
director sectorial de carreteres, que provocaria un augment de les emissions de CO2 i 
que era contrari a allò que establia el protocol de Kyoto, el Sr. Nadal, vicepresident del 
Consell de Mallorca, li va respondre que Kyoto estava molt lluny.  
 
A més, és evident que no es tracta d'un problema d'avui mateix, per tant UM no pot 
al·legar desconeixement de l'existència d'aquest fet, però el cert és que, tot i això, en tota 
la legislatura no ha duit endavant cap acció política ni iniciativa de cap tipus per evitar 
el canvi climàtic, sinó tot el contrari, la majoria d'accions polítiques aprovades i 
realitzades durant aquesta legislatura són a favor d'incrementar les emissions de CO2 de 
forma espectacular, amb un Pla director sectorial de carreteres, un Pla territorial de 
Mallorca, un Pla de residus i, a més, ha donat suport al Govern balear en totes les seves 
polítiques contràries a cercar mesures concretes i fermes per fer front al canvi climàtic.  
 
Diu que és prou evident, per tant, que si UM presenta aquesta moció precisament ara és 
per motius electorals, però que no són de fiar i només ho fan per quedar bé davant la 
ciutadania, com a conseqüència de la manifestació del passat dia 17 de març i just abans 
de les eleccions.  
 
Diu que ho demostra aquesta  preocupació, de sobte, pel medi ambient, amb fotografies 
amb un arbret però únicament un mes i mig abans de les eleccions. Assegura que en 
realitat la moció és insípida, buida de continguts i de compromisos, una declaració 
d'intencions inconcreta i, a més, presentada en el moment inadequat.  
 
Li demana que expliqui perquè el seu Grup no ho ha fet abans, amb propostes concretes 
i amb una bona coordinació amb el PP per dur-les a terme. Opina que és prou clar que 
només es tracta d'una qüestió de "màrqueting".  
 
Atès que el seu Grup vol plantejar qüestions concretes, proposa una esmena per aplicar 
mesures polítiques que involucrin l'administració, no només la ciutadania.  
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Diu que segueix una línia ben concreta d'actuacions i proposa instal·lar, en un termini 
màxim d'un any, plaques solars fotovoltàiques a les teulades dels edificis i altres 
estructures com ara aparcaments, que són propietat del Consell de Mallorca, per tant 
aquesta decisió involucra totes les forces polítiques que puguin governar. La intenció és 
que aquestes plaques generin energia a la xarxa, per a l'autoconsum dels refugis de 
muntanya i altres. Considera que malgrat ser només una proposta, ja seria una forma 
important de demostrar el compromís concret per contribuir a resoldre el problema. 
Creu que aquest és el camí, perquè tot el que ha fet fins ara UM amb les seves 
actuacions ha estat agreujar-lo més i abocar-nos a un futur encara pitjor.   
 
La Sra. FERRER (PSM-EN) coincideix amb la Sra. Mulet en què efectivament fa 
dècades que tenim advertències sobre les conseqüències en el canvi climàtic de les 
emissions de gasos i diu que és evident que cal estar d'acord i lluitar per combatre'l, 
segons els acords  de Kyoto.  
 
Respecte al plantejament que fa la Sra. Mulet de la moció, diu que es pot ampliar 
aportant més dades, per exemple les que explica tot seguit.  
 
Recorda que, a l'anomenada Cimera de la terra, celebrada a Rio de Janeiro l'any 1992, 
va néixer l'Agenda 21, un programa d'actuació que acompanya la Declaració de Río 
sobre el medi ambient i el desenvolupament. El principi fonamental és el 
desenvolupament sostenible, entès de forma global, per tant el que ocorre a l'Antàrtida 
també ens afecta i consegüentment calen actuacions locals.  
 
Explica que, més endavant, es va redactar el protocol de Kyoto, que va entrar en vigor 
el mes de febrer de 2005 i que l'Estat espanyol es va comprometre a no superar en més 
del 15% el nivell d'emissions de l'any 1990. Recorda que la fita per aconseguir-ho és 
l'any 2012.  
 
Comenta que l'any 1990, a les Illes Balears s'emetien 6 milions de tones de gasos 
d'efecte hivernacle i actualment s'ha passat a 9,8 milions de tones, per tant les emissions 
han augmentat un 60% respecte a l'any 1990. Observa, per tant, que cal reduir un 40% 
l'emissió de gasos.  
 
Per tot el que ha explicat, retreu que es proposi un Pla d'acció del Consell de Mallorca 
contra el canvi climàtic, precisament ara, a final de la legislatura que ha aprovat el Pla 
territorial de Mallorca, que s'ha caracteritzat, entre d'altres coses, per un consum del 
territori mai vist, transformant negativament el paisatge, per la construcció de grans 
estructures, del tot desproporcionades, per un fort increment de la possibilitat d'edificar, 
per un augment significatiu del consum dels recursos naturals d'aigua i energia, per una 
gran despesa econòmica innecessària en carreteres i autopistes, per una aposta clara pel 
transport privat, etc.  
 
La conseqüència ha estat l'augment en la construcció d'urbanitzacions, de centres 
comercials i d'oci, que han afavorit l'existència de més nuclis de població i més 
necessitats d'utilitzar el vehicle privat per a qualsevol necessitat de la vida quotidiana. 
Observa que precisament el parc automobilístic és el causant en bona mesura d'aquest 
augment del 60% d'emissió de gasos a l'atmosfera que creen l'efecte hivernacle. 
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Recorda que precisament ha estat durant aquesta legislatura quan, lluny de protegir el 
medi ambient, s'ha duit a terme una política agressiva contra el nostre patrimoni natural 
i s'ha posat la ciutadania en un estat d'alerta constant i d'indignació permanent, com 
abans mai havia ocorregut. Recorda a la Sra. Mulet que a Mallorca no s'havia vist mai 
que, en només tres anys, milers de persones sortissin al carrer per reclamar i exigir prou 
destrucció.  
 
Reconeix que Mallorca necessita una política ferma i valenta per emprendre mesures 
correctores per combatre aquest desgavell, per protegir els pocs espais naturals que ens 
queden i ordenar el territori i l'urbanisme de forma racional i globalment, reduir la 
contaminació de l'aire, el consum d'aigua i de terres, gestionar els recursos de forma 
sostenible, fomentar el transport col·lectiu, establir mesures eficaces d'estalvi i de 
reutilització i reciclatge, promoure i desenvolupar les energies renovables i potenciar la 
participació en l'educació ambiental de la ciutadania.  
 
Diu que lamenta que en aquest moment la Sra. Julve no hi sigui present, al Ple, per 
poder escoltar-ho, perquè considera que aquestes sí que són solucions per a Mallorca.  
 
Diu que creu que algun dia, l'Organització de consumidors posarà una denúncia al 
Consell de Mallorca i al Govern balear per fer propaganda enganyosa i oferir unes coses 
precioses de Mallorca que en aquests moments estan deixant d'existir. Comenta que 
potser aquesta moció s'ha fet a la desesperada, davant la manifestació del passat 17 de 
març, o potser és el darrer intent de populisme, abans de les eleccions, per fer creure que 
són el que no són.  
 
Tot seguit, informa que el seu Grup ha fet una esmena, basada en els postulats de la 
sostenibilitat, i anuncia que votarà a favor de la moció si s'aprova aquesta esmena. Tot 
seguit, la llegeix: 
 
"El Consell de Mallorca reconeix l'error d'haver impulsat polítiques desenvolupistes 
durant la present legislatura i es compromet a revisar el Pla territorial de Mallorca, el 
Pla director sectorial de carreteres i el Pla director sectorial de residus urbans de 
Mallorca, des dels postulats de la sostenibilitat".  
 
El Sr. CRESPÍ (PSOE) recorda que, al darrer Ple del Parlament, es varen trobar amb 
una situació no idèntica, però semblant, en què el Grup PP presentava una proposició no 
de llei, instant el mateix govern del PP a fer una determinada actuació.  
 
Observa, però, que avui no és exactament el mateix cas, perquè és la consellera de 
Cultura qui presenta una proposta pròpia del Departament de Medi Ambient, en relació 
al canvi climàtic, és a dir, la consellera de Cultura renya el seu company de govern, el 
conseller de Medi Ambient, per no haver fet cap pla en relació a aquesta qüestió durant 
tota la legislatura. Diu que a ell sempre li ha agradat l'autocrítica i considera que, quan 
es fa pública d'aquesta manera, tots ens hem de felicitar, per tant felicita la Sra. Mulet 
per la seva decisió i li diu que potser durant el proper Ple serà el conseller de Medi 
Ambient qui li faci, a la vegada, algun retret a la seva actuació. 
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Comenta que fer un pla mínimament seriós, sobre qualsevol qüestió, no és fàcil. Per 
altra banda, recorda que tot allò relacionat amb el canvi climàtic és competència del 
Govern central, per bé que això no sigui un obstacle perquè altres institucions puguin 
també dur endavant iniciatives, com és el cas d'altres competències, com la promoció 
turística, l'habitatge, etc. En aquest sentit, retreu l'actitud de pretendre ser o no ser 
competents, segons el tema de què es tracti.  
 
Explica que el seu Grup no està d'acord a fer un pla, perquè aquesta és una qüestió de 
conscienciació social, en el sentit que actualment sembla assumit que el que ens fa viure 
millor és allò que exigeix més consum energètic: tenir calor durant l'hivern i passar fred 
durant l'estiu, perquè es regula la calefacció o l'aire condicionat per damunt de la 
temperatura de confort.   
 
Diu que el seu Grup no votarà en contra de la moció, perquè comparteix l'opinió que 
s'ha de participar, però recorda que existeixen també moltes mesures que s'han de 
prendre, com és el cas de les propostes dels altres portaveus de l'oposició. Assegura que 
el seu Grup comparteix el contingut de les esmenes que han presentat. Afegeix una altra 
proposta a la que ha fet la Sra. Rosselló: aconseguir aigua calenta sanitària; considera 
que es tracta d'una mesura petita, però concreta i assenyada.  
 
Tot seguit, esmenta el cas de les noves carreteres que permeten augmentar en 20 
Km/hora la velocitat dels vehicles, la qual cosa ocasiona també un augment del consum 
de carburant, que no és lineal sinó exponencial; per tant, el consum energètic que es 
produeix és molt més alt que abans.  
 
Vista la situació, és clar que el pla que proposa la Sra. Mulet s'hauria de comprometre a 
revisar en quins aspectes els altres plans actuals del Consell de Mallorca no només no 
afavoreixen una contenció de l'emissió de gasos, sinó que l'afavoreixen.  
 
Assegura que votarà a favor de la moció, que considera només simbòlica, però que 
obligarà el nou equip de govern a dur el pla endavant. Demana, però, al Grup UM que 
admeti les esmenes que han proposat els Grups EU-Els Verds i el PSM-EN perquè 
donaria credibilitat a l'esmentat pla.  
 
El Sr. COLL (PP) anuncia el vot favorable del seu Grup als continguts i als acords de la 
moció.  
 
Explica que es tracta d'una qüestió que està per damunt d'ideologies, perquè és un 
problema global de la humanitat i, per bé que és cert que la competència la té el Govern 
central, pensa que la suma de moltes iniciatives és el que pot arreglar el problema. 
Comenta que és bo que les administracions s'impliquin per resoldre'l.  
 
Recorda que l'Organització de les Nacions Unides (ONU) va crear el Programa de les 
Nacions Unides per al Medi Ambient i fruit d'aquest programa, l'any 1988, va sorgir el 
Plafó intergovernamental del canvi climàtic (IPCC), format per científics de prestigi, 
que no depenen de cap govern i que actuen amb total independència. Informa que són 
moltes les actuacions d'aquest grup, són molts els camps de treball que abasta arreu del 
món i considera que s'han de tenir molt en compte els seus suggeriments. Reitera que 
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els equips de govern han de prendre decisions i actuar, independentment de la seva 
ideologia.   
 
Recorda que el Govern de les Illes Balears ja ho va fer fa dos anys, amb la creació de 
l'Oficina del Canvi Climàtic, pionera en tot l'Estat espanyol, que ha donat els seus fruits 
en les tres àrees en què es basa l'estratègia balear per a la lluita contra el canvi climàtic. 
Explica que han actuat transversalment i des del punt de vista de l'exemplaritat i la 
conscienciació ciutadana. Considera, per tant, que el seu Grup té experiència sobre 
aquesta qüestió i podria presentar propostes molt vàlides. 
 
Per acabar, dóna l'enhorabona a la Sra. Mulet i assegura que el Grup PP donarà tot el 
seu suport a la moció.    
 
La Sra. MULET comenta que ha observat que alguns portaveus de Grups s'han posat 
nerviosos perquè UM havia presentat la proposta. Reitera que el problema és global i 
per tant cal actuar perquè fins ara només s'han vist teories, però no fets concrets.  
 
Diu als portaveus dels Grups PSM-EN i EU-Els Verds que precisament els seus Grups 
són els més donats a fer teories, però a l'hora de la veritat no actuen i explica que el que 
pretén UM és fer un pla, amb les aportacions de tots, però real i centrat en les 
atribucions que el Consell de Mallorca pugui tenir.  
 
Comenta al Sr. Crespí que la seva intenció no ha estat renyar el Sr. Borrás, sinó tot el 
contrari, perquè ha fet un treball molt important, sobretot en la qüestió del canvi 
climàtic, en tot allò que ha pogut, juntament amb tota la resta dels companys.  
 
Tot seguit, agraeix les aportacions fetes, però informa que el seu Grup no accepta les 
dues esmenes presentades, perquè considera que el que s'ha de fer és reunir-se tots els 
Grups polítics, crear una comissió, fer les aportacions corresponents i, sobretot, no 
pretendre actuacions impossibles, sinó donar solucions concretes, d'acord amb la línia 
de gestió d'aquest equip de govern.  
 
Agraeix al PP el vot favorable a la seva moció. 
 
La Sra. ROSSELLÓ es reafirma en tot el que ha expressat a les seves intervencions 
durant tota la legislatura respecte a que el PP i UM són exactament el mateix.  
 
Retreu a la Sra. Mulet que fa un any el seu Grup era el primer que no en volia sentir 
parlar, de canvi climàtic i també que hi ha hagut representants polítics d'aquesta 
institució que fins i tot han negat l'existència d'aquest fet.  
 
Reitera que no creu que es tracti d'una voluntat per part d'UM de fer una bona política, 
sinó d'un cinisme espectacular, després de les seves actuacions amb el Pla territorial de 
Mallorca i el Pla sectorial de carreteres i el Pla director sectorial de residus urbans, que 
incrementen les emissions de CO2. Recorda que,  a més, ha donat suport al Pla energètic 
del Govern balear, que també les incrementa de forma descomunal.  
 
Reitera que aquesta moció no diu res, no especifica res, per tant és absurd presentar-la. 
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Lamenta que no aprofitin l'ocasió per fer cas a l'esmena presentada pel seu Grup, perquè 
no ha demanat cap modificació substancial, sinó només una petita acció, que han 
refusat; per tant, no demostren ser gens conscients que no es tracta d'un problema local, 
sinó planetari. Li retreu la responsabilitat que té en aquest sentit, perquè precisament 
són les accions del govern les que ajuden a sensibilitzar la ciutadania. 
 
Reitera que, per coherència i per la gran importància que el seu Grup dóna a totes les 
qüestions relacionades amb el canvi climàtic, votarà en contra d'aquesta moció. 
 
La Sra. FERRER assegura a la Sra. Mulet que reitera tot el que ha dit sobre les 
emissions dels gasos d'efecte hivernacle, perquè els percentatges que ha indicat són els 
que reflecteixen els estudis científics; per tant, es tracta de dades reals, que també ella 
hauria de conèixer.  
 
També li diu que l'esmena que presenta el PSM-EN no és per demanar cap mesura 
petita, sinó de fons, que vol arribar a l'origen del problema, per assegurar polítiques 
sostenibles, que són la base per resoldre'l. Diu a la Sra. Mulet que sí que pot dur-les 
endavant un equip de govern.  
 
El Sr. CRESPÍ intervé per fer dues observacions. En primer lloc, recorda que el 
president dels Estats Units d'Amèrica, Sr. Bush, no ha ratificat el Protocol de Kyoto, el 
que demostra que, evidentment, aquesta és una qüestió política.  
 
Assegura que fer un Pla territorial amb unes característiques o unes altres és una decisió 
totalment política, com també ser més o menys sensible al canvi climàtic; recorda que 
encara hi ha gent que nega aquest problema, com altres neguen que va existir 
l'holocaust, per pura conveniència política.  
 
Observa que, certament, caldrà canviar les nostres maneres de vida i, per tant, tot el que 
suposi aquest canvi, que evidentment no sempre satisfarà tothom. Explica que això 
forma part de la política, assumir el risc que determinades decisions comporten. És 
evident que són decisions que s'han de prendre, malgrat limitin els drets dels ciutadans. 
 
En segon lloc, valora les afirmacions de la Sr. Mulet. Li recorda que "dur a terme" vol 
dir "fer coses", mentre que ella ha parlat de "crear una comissió", per tant encara no està 
redactat el Pla i no és possible dur a terme res; en conseqüència, li demana que no jugui 
amb la semàntica i ho expliqui correctament, perquè no és el mateix dur a terme un pla 
que redactar un pla. En conseqüència, li demana que el text de la moció sigui revisat i 
adequat a allò que realment vol expressar.  
 
Recorda que abans ha expressat el vot favorable del seu Grup, però vol que quedi ben 
clar el que s'ha de fer, per saber si es tracta de crear una comissió d'experts, o si ja tenen 
el pla fet i en aquest cas que els facin arribar una còpia, per no perdre temps, etc. Per 
aquest motiu, demana aquests aclariments a la Sra. Mulet. 
 
El Sr. COLL comenta que ja no entén res, que tot plegat sembla el món al revés. Reitera 
a la Sra. Mulet el suport del seu Grup, malgrat el Grup EU-Els Verds, tot i la seva 
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definició com a "verds" no votin a favor una moció d'aquestes característiques. Diu que 
es posen a la seva disposició per començar a fer feina conjuntament en els termes que ha 
expressat a la seva anterior intervenció.  
 
Tot seguit, es voten les esmenes dels Grups PSM-EN i EU-Els Verds.  
 
Es rebutja l'esmena d'EU-Els Verds per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els 
Verds), devuit en contra (PP i UM) i zero abstencions.  
 
Es rebutja l'esmena del PSM-EN, per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els 
Verds), devuit en contra (PP i UM) i zero abstencions.  
 
Rebutjades les esmenes, es vota la proposta.  
  
S'aprova la moció, per vint-i-sis vots a favor (PP, UM i PSOE), zero en contra i cinc 
abstencions (PSM-EN i EU-Els Verds). 
 
Arribat a aquest punt, la presidenta suspèn la sessió a les 14.30 hores, fins a les 17.00 
hores. 
 

El Sr. Nadal reprèn la sessió a les 17.15 hores i anuncia el següent punt. 

 

PUNT  21. MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN I 
EU-ELS VERDS SOBRE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS ADMINISTRATIU 
CONTRA L'ALIENACIÓ DE CAN DOMENGE. 

Es dóna compte de la següent moció: 
El 21 de juliol de 2006, el PSM-Entesa Nacionalista va presentar recurs administratiu contra l’acord 
d’adjudicació del contracte d’alienació de l’immoble de Can Domenge adoptat pel Ple de dia 5 de juny de 
2006 (boib de dia 22).  
 
Més de mig any després, el recurs no ha estat contestat tot i la gravetat dels arguments en què es 
fonamenta, en el sentit de què l’acord s’havia adoptat en un procediment viciat d’arbitrarietat i desviació 
de poder, per la qual cosa es demana que l’adjudicació sigui declarada nul·la, i amb ella els actes tràmit 
del procediment.  
 
Tot i que l’acord està recorregut als Tribunals pel grup de consellers d’Esquerra Unida Els Verds des del 
20 de febrer de 2006 (contra el Decret de la Presidència de 30 de desembre de 2005 i ampliat als acords 
subsegüents, auto número 290/06), la transcendència de l’acord impugnat i la polèmica suscitada fa 
indefugible una resolució expressa del Ple del Consell sobre el recurs administratiu.   
 
L’informe tècnic del propi Consell, de dia 21 de desembre de 2005, fa objeccions sobre l’elecció del 
sistema de concurs i sobre els barems, en especial la justificació de les millores no econòmiques, en 
concret, la diferència entre els 60 punts que s’assignen al projecte tècnic i els 15 de l’oferta econòmica. 
 
El recurs posa en dubte la transparència del procediment atès el poc temps que hi hagué per presentar 
projectes, i qüestiona la valoració de l’immoble. Per altra banda, no s’ha aclarit l’afecció de les obres 
previstes sobre els béns patrimonials existents a la finca. 
 
Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca adopta els següents 
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A C O R D S 

 
Primer.- Instar l’equip de govern del Consell a donar resposta explícita al recurs administratiu de dia 21 
de juliol de 2006, interposat pel PSM-Entesa Nacionalista contra l’acord d’adjudicació del contracte 
d’alienació de l’immoble de Can Domenge adoptat pel Ple de dia 5 de juny de 2006.  
 
Segon.- Per fonamentar la resolució caldrà requerir, com a mínim, els següents documents: 
 

1. Taxació de l’immoble per part d’un pèrit extern a la institució elegit de manera aleatòria.  
2. Declaració de l’adjudicatari sobre el moment en què va conèixer l’operació de Can Domenge. 
3. Informe tècnic sobre l’afecció de les obres adjudicades sobre els béns patrimonials que es troben 

a la finca. 
4. Pronunciament dels tècnics signants de l’informe de dia 21 de desembre de 2005 sobre la 

vigència del seu contingut. 

 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) explica, que aquesta moció en relació a l'expedient de Can 
Domenge demana que es contesti el recurs administratiu que tenen interposat davant 
aquest Ple pel que fa a les bases i a l'adjudicació incomprensiva. Pensa que aquest 
expedient és un despropòsit, tant per la forma d'adjudicar els solars, com per la 
excessiva valoració de l'estètica de l'edifici.  
 
Diu que és cert que el tema està als tribunals, que hi figura una causa penal i també una 
causa contenciosa interposada per part de EU-Els Verds i que posteriorment s'hi va 
sumar el PSM-EN. Considera poc adequat que no hi hagi hagut una resposta dins 
l'àmbit polític sobre aquest contenciós. 
 
Assegura que algú ha tengut informació privilegiada i que el plet penal argumenta que 
és impossible que en el termini legal establert es puguin presentar propostes 
arquitectòniques interessants i molt més d'un arquitecte de renom com el Sr. Jean 
Nouvelle.  
 
Per això demana una reconsideració de tot el plec de condicions, per les conseqüències 
d'aquest escàndol polític per haver venut per una tercera part del preu real aquests solars 
sense treure'n cap profit social. 
 
Per altra banda, diu que és incomprensible que el Consell de Mallorca tant sols s'hagi 
preocupat per l'estètica d'uns edificis de caràcter privat i d'ús residencial. Creu que la 
decisió esdevé inversemblant quant es dóna tanta importància a l'estètica alhora que es 
dóna molt poc temps per redactar el projecte. 
 
A més recorda que les bases d'adjudicació es publicaren durant les vacances de Nadal 
de l'any passat i pràcticament no hi ha haver temps material per redactar el projecte que 
com ja ha recordat era el que més es valorava. 
 
Comenta que la moció d'avui es fa amb la intenció d'obtenir una resposta al recurs 
contenciós administratiu. Diu que ara la Sra. Estaras braveja de fer un canvi en la 
política d'aquest Consell assegurant que hi haurà transparència i que fins ara no n'hi ha 
hagut. Pensa que com a mínim si hi ha un propòsit d'esmena és que hi ha un 
reconeixement del pecat del que s'ha viscut.  
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A continuació diu que Can Domenge és un dels escàndols i dels motius del desencontre 
entre PP i UM, fins el punt que l'Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes Balears 
són uns dels que han presentat pliques per adjudicar-se Can Domenge. Per tant defensen 
la seva moció i dóna l'oportunitat a l'equip de govern a tornar enrera els despropòsits i 
reconsiderar tota l'operació. 
 
 
La Sra. ROSSELLÓ (EU-Els Verds) comenta que la moció és conjunta del PSM-EN i 
EU-Els Verds i considera que ara és el moment idoni, ja que estan molt a prop de les 
eleccions. Diu que ara es parla molt de la transparència, la democràcia i les bones 
formes. 
 
Assenyala que els quatre punts dels acords permetrien demostrar l'objectivitat de les 
administracions i llevar qualsevol mena de dubte sobre el desenvolupament de 
l'expedient, i considera que si un pèrit extern a la corporació taxés el solar, es podria 
aclarir si el preu de venda ha estat l'apropiat. Recorda que el seu Grup sempre ha 
denunciat aquest fet i pensa que s'està pendent de resoldre però que, en darrer cas, 
hauria d'anar en benefici de la ciutadania en general i no ser benefici privat. 
 
Per altra banda, diu que sospita sobre si algú ha obtingut d'informació privilegiada i per 
això demanen una declaració de l'equip de govern que aclareixi aquestes sospites. 
 
Sobre el béns patrimonials que hi ha a la zona de Can Domenge, considera que s'hauria 
de fer un informe per determinar quin béns d'interès cultural hi ha, sembla que fins ara 
no s'han tengut en compte. També demana un pronunciament dels tècnics que varen 
firmar l'informe de dia 21 de desembre de 2005 sobre la vigència del seu contingut. 
 
Recorda que EU-Els Verds varen considerar que un recurs administratiu seria molt lent. 
A més diu que Can Domenge es va convertir en un "pelotazo" semblant a Son Espases. 
Explica que per això anaren als jutjats i presentaren un recurs contenciós administratiu 
que en aquest moments segueix la seva tramitació. Pensen que si hi ha una 
reconsideració dels punts de aquesta moció, es veuria com un tema transparent. 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció ja que 
consideren que és de justícia que quan un ciutadà o un Grup polític fa un recurs hi hagi 
una resposta.  
 
A més, creu que si es complissin els requisits que demana la moció, implicaria 
l'acceptació del recurs. Pensa que el dia que el Ple va aprovar els expedients de Son 
Espases i Can Domenge va ser un dia desafortunat per aquesta institució. 
 
El Sr. PUCHE (PP) comenta que el seu Grup tan sols va aprovar la proposta presentada 
tenint en compte els informes tècnics pertinents de la mesa de contractació, és el mateix 
criteri que va utilitzar el Sr. Alemany amb el tema de la protecció de Gesa. Creu que la 
situació és similar al cas de Gesa on també hi va haver recursos i es varen resoldre. 
Comenta que no entén perquè el Grup PSOE diu que votarà en contra encara que els 
informes tècnics de la mesa de contractació siguin favorables. 
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Reitera que el seu Grup s'ha limitat tan sols ha donar suport als informes tècnics que 
s'han presentat i amb fidelitat al Pacte amb UM per tal de poder governar al Consell de 
Mallorca. 
 
El Sr. FLAQUER ( conseller executiu d'Economia i Hisenda) comenta al Sr. Alorda que 
ha tornat a fer un conjunt d'acusacions infundades, ja que no es tenen proves al respecte 
i no considera adequat dubtar de la honorabilitat de les persones. 
 
Comenta que no està d'acord amb la moció i assenyala pel que fa al procediment 
administratiu de Can Domenge que aquest va ser objectiu, clar, transparent i 
jurídicament irreprotxable.  
 
Afirma que ja s'ha contestat el recurs per mitjà de la figura del silenci administratiu, 
regulada per la llei 30/92 com a procediment administratiu comú i en aquest cas és 
silenci administratiu té caràcter desestimatori, encara que al Sr. Alorda no li agradi. 
 
Pel que fa al segon punt de la moció considera un despropòsit dubtar de la serietat dels 
tècnics del Consell de Mallorca i voler demanar informes externs alternatius als tècnics 
d'aquesta casa. Pensa que és un insult a la institució.  
 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) agraeix als grups que han donar suport a la seva moció i 
lamenta que el PP i UM admetin que la resposta política a un recurs sigui un silenci 
administratiu. 
 
Comenta que de tots els recursos que el seu Grup ha interposat, que han estat 
moltíssims, tan sols han contestat el de Ses Salines. 
 
Per altra banda, assenyala que després de la resposta del Sr. Flaquer el seu Grup es 
plantejarà tramitar el cas per la via penal, ja que considera que la forma d'adjudicar 
aquest expedient és més propi d'un debat penal que d'un debat contenciós. 
 
Creu que és sospitós vendre un solar en el centre de Palma, sense voler saber el preu 
real, ni voler treure cap benefici social, valorant només les qüestions estètiques. 
 
Repeteix al Sr. Flaquer que les bases valoraven molt l'aspecte estètic de l'edifici, però a 
la vegada tants sols es donaven quinze dies per realitzar el projecte. Per tant, afirma que 
algú sabia prèviament quines serien les condicions establertes per a l'adjudicació. 
 
A continuació, comenta que el sentit d'aquesta moció era obtenir una resposta de l'equip 
de govern i diu que no ha qüestionat els tècnics de Consell de Mallorca, de fet fa esment 
a un informe intern de la casa que qüestiona el sistema. 
 
A més, posa messions que si es realitza una taxació del terreny a càrrec de qualsevol 
pèrit extern a la institució, de forma aleatòria, la quantitat resultant seria superior als 30 
milions d'euros. El seu Grup considera que en una subhasta en podrien obtenir 90 
milions. Per tant, l'empresa concessionària traurà uns grans beneficis. 
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Comenta que en un punt anterior s'ha ratificat el conveni de la Platja de Palma i creu 
que si el Sr. Nadal està d'acord amb la reconversió hauria d'haver associat el solar de 
Can Domenge amb aquest tipus d'operació urbanística i alleugerir la zona del Camp 
Redó.  
 
La Sra. ROSSELLÓ (EU-Els Verds) troba que el Sr. Flaquer els ha donat la raó pel fet 
de no tramitar un recurs administratiu, sinó que millor fer un recurs contenciós, ja que 
segons la seva resposta davant un recurs administratiu tan sols cal un silenci 
administratiu, per no xerrar-ne massa. Considera que la resposta del Sr. Flaquer és molt 
poc adequada al tema que es tracta i políticament incorrecte. 
 
En segon lloc, comenta el mateix que el Sr. Alorda sobre l'escàndol de Can Domenge. 
Creu que no s'ha fet bé i que fins i tot l'equip de govern ho va haver de reconèixer i 
rectificar en un moment donat, per això el seu Grup va plantejar el recurs contenciós. 
 
Reitera el que ha comentat el Sr. Alorda sobra la taxació del terreny amb un preu tan 
baix.  Pensa que aquesta contractació s'ha fet per aquesta quantitat perquè es la quantitat 
màxima per pot contractar la presidenta sense haver de anar al Ple. Reitera la falta de 
transparència de l'adjudicació d'aquest procediment i creu que a més s'incompleixen 
algunes lleis vigents.  
 
Considera també que hi ha hagut informació privilegiada, ja que un arquitecte que no ha 
estat mai aquí, en dotze dies ha fet un projecte meravellós. 
 
Per altra banda, creu que s'ha perdut l'oportunitat de destinar terrenys del Consell de 
Mallorca per fer millores a la ciutat de Palma i que s'han prioritzat els beneficis a les 
empreses privades. Consideraven que la moció podria rentar un poc la cara al govern 
d'UM i l'única cosa que saben fer és renyar-los per voler-ne parlar. 
 
Acaba afirmat que el tema de Can Domenge ha estat un dels grans escàndols d'aquesta 
legislatura, protagonitzat per UM. 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) contesta al Sr. Puche que cada vegada que volen justificar el 
que és injustificable es dirigeixen al PSOE. Li recorda que la moció d'avui no parla del 
PP, ni de les seves actuacions, tan sols diu que es contesti un recurs que va presentar el 
PSM-EN i EU-Els Verds. Creu que estan molts preocupats per aquella votació ja que ho 
repeteix en un moment en què no es qüestiona aquest fet, sinó que avui tan sols volien 
que es donés una resposta als Grups que havien presentat un recurs contra aquell acord. 
 
El Sr. FLAQUER ( conseller executiu d'Economia i Hisenda) creu que l'equip de govern 
pot anar amb la cara ben alta ja que no tenen res per amagar. Afirma que avui aguanten 
una sèrie d'acusacions infundades per tal d'embrutar el nom d'UM i del Consell de 
Mallorca.  
 
Torna a repetir que aquest expedient és absolutament correcte. Demana que li comentin 
alguna irregularitat de l'expedient administratiu, perquè encara no n'hi ha dita cap; creu 
que tot està basat en suposicions. 
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Pel que fa al preu comenta que té un informe d'un tècnic que va taxar el solar amb un 
preu i que si a l'oposició no li agrada ell no hi pot fer res. Sobre el termini de 
presentació de propostes, pensa que tot són suposicions i res més. 
 
Diu que es va optar pel silenci administratiu perquè creien que el procediment havia 
estat correcte, objectiu i irreprotxable i per tal de no polemitzar més, i a més aquesta 
opció està establerta per llei.  
 
Es rebutja la moció per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), desset en 
contra (PP i UM) i zero abstencions. 

 

 

PUNT  22.- MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN 
I EU-ELS VERDS SOBRE REVISIÓ DEL PLA TERRITORIAL DE 
MALLORCA I D'ALTRES NORMES TERRITORIALS. 

Es dóna compte de la següent moció: 
La manifestació de dia 17 de març va replegar més de cinquanta mil persones que sota el lema “Salvem 
Mallorca” demanaven un canvi cap a la sostenibilitat en la política territorial a Mallorca. El Consell, com 
a màxima autoritat urbanística de Mallorca i amb amples atribucions en planificació territorial, compta 
amb mecanismes molt rellevants per afrontar mesures de contenció en la línia que reivindicava el 
manifest de la convocatòria. El Ple del Consell ha votat en diverses ocasions en contra de revisar el Pla 
Territorial i d’altres normes territorials, però el clam de l’opinió pública exigeix una rectificació.  
 
Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca adopta els següents: 
 

A C O R D S: 
 

Primer.- Modificar el Pla Territorial de Mallorca, en la línia de: 
 

a) Eliminar les Àrees de Reconversió Territorial que creen nous espais urbanitzables i establir 
mecanismes per impossibilitar noves urbanitzacions, tant en el litoral com al excessius 
creixements als municipis d’interior, com ara les de Muleta II (Sóller), Montport (Andratx), part 
alta d’El Vilà i L’Ullal (Pollença), Cala Murada (Manacor), Can Marçal Vell (Felanitx), Cap 
Regana (Llucmajor), noves urbanitzacions a Sa Ràpita (Campos), etc. 

 
b) Promoure nous espais verds de relleu a la ciutat de Palma i preservar-ne el sòl rústic, en concret, 

el Parc de les Vies, a la Façana Marítima i a Son Espases. 
 

c) Promoure mesures en favor del sòl agrari i dels espais naturals, evitant la construcció de grans 
equipaments en sòl rústic, com grans centres comercials, parcs temàtics, etc. 

 
d) Incloure mesures per garantir el pas pel domini públic i l’accés a la costa. 

 
e) Introduir polítiques a favor de l’habitatge de preu taxat. 

 
f) Dissenyar un model territorial sostenible des del punt de vista econòmic, social i mediambiental. 

 
Segon.- Modificar el Pla Director Sectorial de Carreteres, impedint la construcció de noves autopistes i  
eliminant l’autopista d’Inca-Manacor i la segona via de cintura de Palma. 
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Tercer.- Iniciar la tramitació d’un Pla Director Sectorial de Camps de Golf molt restrictiu, i suspendre la 
tramitació dels expedients relatius a nous camps. 
 
Quart.- Instar l’equip de govern a elaborar, de manera immediata, normes territorials cautelars per 
suspendre la tramitació de les operacions que vagin en contra dels objectius anteriors. 
 
Cinquè.- Constituir d’immediat el patrimoni públic de sòl insular.  
 
Sisè.- Ampliar a 500 metres l’entorn de protecció del BIC del Monestir de La Real.  

 
El Sr. ALEMANY (PSOE) demana la paraula per una qüestió d'ordre. Comenta que 
com que aquesta moció parla de territori i la que presenta el seu Grup més endavant 
també, proposa fer un debat únic i una votació única si als proposants els sembla 
adequat. 
 
La Sra. TUGORES (EU-Els Verds) comenta que per la seva part li sembla bé ja que 
considera que són dues mocions complementàries i a més comenta que pensaven votar a 
favor de la moció que presenta el PSOE. 
 
El Sr. NADAL (UM) demana si el PP està d'acord a tractar conjuntament el P 22 i P 24, 
a la qual cosa li contesten afirmativament. 
 
La Sra. TUGORES (EU-Els Verds) assenyala que el dia 17 de març es va produir una 
gran manifestació a Palma, convocada per més de 160 entitats i plataformes, amb una 
assistència realment espectacular, ja que els mitjans parlaven entre 40.000 i 50.000 
persones. El lema de la manifestació era "Prou destrucció" i "Salvem Mallorca" i 
després d'aquesta manifestació els partits que governen tant al Govern de les Illes 
Balears com el Consell de Mallorca s'anaven tirant la pilota i argumentaven que no 
tenien cap responsabilitat en matèria de territori.  
 
El PP deia que era clar que aquesta manifestació no anava en contra de les polítiques del 
seu govern, perquè ells no tenien competències. Aquesta afirmació és falsa ja que el 
Govern balear ha intervingut de manera molt important en molts de temes territorials i 
ambientals prenent decisions que realment repercuteixen sobre el desenvolupament 
urbanístic i territorial d'aquesta illa. Diu que basta recordar la supressió del Parc de 
Llevant que va ser una decisió del Govern balear que ha tengut una repercussió 
clarissíma sobre la protecció territorial de Mallorca.  
 
A continuació comenta que a la moció del PSOE es fa esment de moltes altres 
actuacions que ha tingut el Govern balear que han repercutit en el desenvolupament 
urbanístic. 
 
Per altra banda, el govern del Consell de Mallorca, presidit per la Sra. Munar, en tot 
moment va afirmar que la manifestació anava en contra del PP, fins i tot la presidenta va 
dir:  "no puedo creer que gente inteligente diga que la propuesta era contra nosotros". 
Diu que és indignat ja que tots els membres d'aquesta sala sabem que les decisions 
urbanístiques es prenen en aquest Ple. 
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Pel que fa a la manifestació, diu que si es repassen la llista de les plataformes 
convocants ens donam compte que la política urbanística del Consell de Mallorca té 
molt a veure amb les protestes i reivindicacions dels que hi havia dia 17 de març, 
demanant que Mallorca es salvi de la destrucció urbanística. 
 
Recorda que UM ha dit que els manifestants no anaven en contra de la política 
territorial del Consell de Mallorca i per això avui vol demostrar que efectivament hi ha 
aquesta sensibilitat i que encara hi ha temps per rectificar la política territorial d'aquesta 
legislatura, la qual s'ha dut a terme amb un pacte PP i UM al Consell de Mallorca i amb 
un suport d'UM al PP al Parlament de les Illes Balears. 
 
Creu que com ja han argumentant moltíssimes vegades en aquest Ple, amb mocions, 
esmenes i propostes, és necessari modificar el Pla territorial de Mallorca en la línia de la 
proposta de la seva moció i que és important, atès que el Pla director sectorial de 
carreteres suposa un model de destrucció territorial de l'illa de Mallorca i que aquest 
està aprovat per aquest Ple amb el suport d'UM i PP. 
 
Diu que el Pla director sectorial de camps de golf també és competència d'aquesta 
institució i per tant creu que pel que fa a les demandes de la manifestació, UM i el 
govern del Consell de Mallorca té moltíssima responsabilitat pel que fa a la destrucció 
territorial. 
 
 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) comenta que com que s'ha donat un cas d'economia 
processal, creu que és bo que tots els grups participin del debat encara que una de les 
mocions sigui conjunta. 
 
Comença la seva intervenció parlant de les 50.000 persones que es varen manifestar el 
passat 17 de març, afirma que no és fàcil que els mallorquins surtin al carrer per 
demandar actuacions polítiques i creu que quan aquest fet es produeix és necessari que 
hi hagi una resposta política congruent; fins i tot, creu que seria interessant que la 
presidenta fos a la sala. 
 
Comenta que pel que s'ha vist aquesta legislatura la presidència no ha estat present en 
els debats polítics de primera magnitud, assenyala que, fins i tot, el Sr. Jaume Matas 
contesta alguna pregunta i que considera que al Consell de Mallorca tan sols es dedica a 
fer de moderador del plens, la qual cosa degrada la institució. Sobretot perquè la 
presidenta ha fet una sèrie de declaracions importants que s'haurien d'aclarir. Diu que 
una era sobre els interessos que justifica l'entesa amb el PP, segons explica als mitjans 
de comunicació i una altra les declaracions que afirmaven que "no són intel·ligents els 
ciutadans que es pensen que UM té competències amb ordenació del territori". Li 
sembla una frase molt desafortunada que convendria matisar o desdir, perquè la màxima 
autoritat en urbanisme i ordenació del territori del país és el Consell de Mallorca. 
 
Ell creu que seria més indicat dir "que ningú intel·ligent a Mallorca seria capaç de 
defensar que UM i el Consell de Mallorca no té molt a dir en matèria d'ordenació del 
territori i urbanisme" i a més tots els manifestants demanaven als polítics que 
prenguéssim mesures, però especialment PP i UM que són els qui governen. 
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Per altra banda, comenta el descontent per la resposta política tant del pp com d'um, els 
quals no han reconegut la seva culpa sinó que s'han culpat mútuament i a més han 
afirmat que no eren competents en la matèria.  
 
A més, els dos grups polítics esmentats desmenteixen el problema amb unes 
macrocampanyes publicitàries pagades per tots els ciutadans on neguen l'existència de 
la destrucció del territori i ens diuen que les Illes és el millor lloc per viure. 
 
El seu Grup afirma que les dues respostes són falses, la segona que vivim a la millor 
Mallorca possible és opinable, segurament per PP i UM sí, però la propaganda diu tot el 
contrari per tant hem d'entendre que ni ells defensen la política territorial que han dut a 
terme; de fet, en aquesta legislatura, UM ha votat a favor de convertir tot el passeig 
Marítim en blocs de pisos i el Sr. Nadal envia casa per casa un tríptic que diu que han 
de fer zones verdes. 
Explica que aproven l'any 2003 i a l'any 2006 fer pisos i ens diu que voldria zones 
verdes. Li diu que aprovi el que vol i no cal que engani la ciutadania. 
 
Pel que fa a la platja de Palma, el mateix: milers de places noves en el Pla territorial de 
Mallorca, mestre que ens diuen que hi ha d'haver reconversió i esponjament. Creu que 
hi ha una gran falsedat amb tots els temes relacionats amb l'ordenació del territori. 
 
A continuació comenta que fins ara no es podia corregir el PTM, però afortunadament 
ho han corregit pel cas de Cala Blanca. També el batle d'Andratx deia que no podia fer 
res per protegir les dunes de Camp de Mar i les obres ara ja estan aturades. Creu que són 
dos bons símptomes de les polítiques absurdes i utòpiques que planteja el PSM-EN, 
però que estan reflectides als Butlletí Oficial avui mateix. 
 
Per contra no està d'acord amb que el nou nucli de Marratxí que és el vint-i-dos que diu 
el PTM, ni amb les milers de places a sa Ràpita, com tampoc amb la dotzena de camps 
de golf que hi ha en aquest moment en tramitació al Consell de Mallorca i que el 
Consell no denega.  
 
Recorda que les autopistes segueixen dibuixades al Pla director sectorial de carreteres, i 
que tampoc s'ha creat ni un sol metre quadrat de patrimoni públic del sòl i de mentre les 
campanyes publicitàries menteixen sobre la realitat del PTM, el Pla director sectorial de 
carreteres, la inexistència del Pla de camps de golf, etc. i totes aquestes actuacions ens 
duen cap a un model insostenible del Mallorca. 
 
Per tant, avui li agradaria sentir un "mea culpa" i que es comprometessin a fer un canvi 
de polítiques, o com a mínim un repte: si volen fer la mateixa polítiques que ho diguin 
obertament i no s'amaguin a la ciutadania.  
 
El Sr. ALEMANY (PSOE)  afirma que no es pot discutir que el dia 17 de març hi va 
haver una manifestació massiva i que després les reaccions han estat que tant PP com 
UM no tenien la culpa i inculpaven el seu soci de govern. 
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Segons el seu parer la manifestació no anava en contra de cap partit en concret sinó que 
demanava a tots els polítics que comencessin a rectificar les polítiques que s'han dut fins 
ara en matèria de territori. Sembla ser que cap partit dels que està als governs de 
Mallorca i de les Illes volen dur a terme cap actuació per rectificar en matèria territorial.  
 
Per això el seu Grup ha demanat fer un debat conjunt perquè la filosofia arran de la 
manifestació és la mateixa: la necessitat d'una reacció política i una rectificació en 
matèria de territori. 
 
Comenta que caldria fer canvis tant dins l'àmbit de les competències del Govern balear, 
com des del Consell de Mallorca, amb la modificació del Pla territorial de Mallorca, 
encara que també està d'acord amb la moció del PSM-EN i EU-Els Verds sobre la 
modificació del Pla director sectorial de carreteres. 
 
Per altra banda, pensa que no serà suficient canviar el Pla territorial de Mallorca, sinó 
que caldrà tornar enrera actuacions que s'han fet durant aquesta legislatura, que es varen 
aprovar alguna d'elles per urgència i que llevaren garanties a proteccions d'espais 
naturals i també es varen legalitzar urbanitzacions que s'havien desclassificat. 
 
Reitera els arguments del Sr. Alorda sobre la necessitat de reaccionar i demostrar una 
mica de sensibilitat després de la manifestació. 
 
Creu que si hi ha voluntat i els partits majoritaris volen arribar a un acord, que ho diguin 
i iniciïn les tramitacions per modificar les polítiques territorials que hem dut fins ara, ja 
que la ciutadania està preocupada pel futur de l'illa que depèn del territori i també la  
nostra principal indústria, el turisme. 
 
Diu que vol felicitar la gent que va sortir al carrer a manifestar-se i encoratjar perquè ho 
continuïn fent. Recorda que algú va intentar desprestigiar els manifestants dient que la 
manifestació anava contra el turisme, la qual cosa no és certa. A més, sembla ser que 
aquesta vegada els empresaris no varen voler jugar a aquest joc. 
 
Per acabar, anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció conjunta del PSM-EN i 
EU-Els Verds i evidentment a la seva moció ja que van en la mateixa línia. 
 
 
El Sr. PUCHE (PP) comenta, en primer lloc, el seu respecte pels manifestants que de 
forma honesta varen assistir a la manifestació del dia 17 de març. 
 
En segon lloc, considera que amb el tema del territori s'està fent molta demagògia, ja 
que hi ha partits que utilitzen una doble moral, com és el cas del PSOE, que sembla no 
utilitzar els mateixos criteris d'urbanisme i protecció del territori a tot Espanya. Per 
exemple, un poble que hi ha la sortida de Madrid, que es diu Seseña, en direcció 
Andalusia on s'ha fet unes construccions descomunals al mig del camp i s'estan 
construint 13.508 habitatges, amb el vist i plau de la Junta de Castilla la Mancha, en 
poder del PSOE. 
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Un altre cas, la platja de El Algarrobico que va ser famosa perquè varen fer un hotel just 
davant la mar i el Tribunal de Justícia d'Andalusia ha decretat que s'hauria d'esbucar i a 
més ha condemnant al batle del poble i l'han inhabilitat per exercir un càrrec públic, 
encara que recentment el Sr. Rodríguez Zapatero va decidir en Consell de Ministres 
indultar-lo. 
 
I el cas més nou, a Hellin a Albacete s'estan fent 685 xalets de luxe a un Lloc d'Interès 
Comunitari (LIC) i a una Zona d'Especial Protecció d'Aus (ZEPA). 
  
Reitera que el PSOE té una doble moral, que aplica segons el que convé. 
 
Però si parlam de més a prop de la nostra comunitat autònoma, creu que han enganat  
l'opinió pública, ja que a l'anterior legislatura del Pacte de Progrés es va construir molt 
més que el que s'ha fet durant aquesta legislatura. Varen fer  malbé el turisme i per això 
varen deixar que es construís més. Diu que si ens fixam amb la Comissió Insular 
d'Urbanisme, el Sr. Alorda era el vicepresident de la comissió, veim que les 
declaracions d'interès general que es varen atorgar l'any 2000 varen ser 345, a l'any 
2001 varen ser 348 i, comparant amb aquesta legislatura a l'any 2004 varen ser 302 i a 
l'any 2005 varen ser 321. Es veu clarament que els permisos sobre els interessos 
generals d'aquesta legislatura són molt inferiors als que es varen donar a l'anterior 
legislatura amb el Pacte de Progrés. 
 
Pel que fa a les cèdules d'habitabilitat dels habitatges que són per poder conectar-se a la 
corrent elèctrica a Gesa, per primera ocupació a l'any 2001 se'n varen donar 9.138 
cèdules  i a l'any 2002 se'n varen donar 10.135 cèdules. Aquest govern actual a l'any 
2005 ha donat 8.305 cèdules bastants menys que les que es donaren a la legislatura del 
Pacte de Progrés. 
 
Sobre els habitatges en sòl rústic, que preocupa tant als progressistes i ecologistes, 
insisteix a dir que quan el Sr. Alorda era vicepresident de la comissió, l'any 2000, es 
varen concedir 810 llicències d'habitatges unifamiliars aïllats en sòl rústic, a durant l'any 
2004 en aquesta legislatura es varen donar 262 llicències. 
 
Creu que amb totes aquestes xifres queda clar que no s'ha d'enganar la ciutadania i 
afirma que a l'anterior legislatura del Pacte de Progrés la destrucció del paisatge va ser 
molt superior amb tots els termes a la que s'ha dut a terme aquesta legislatura, amb la 
diferència que aquesta legislatura si s'ha malmès el paisatge ha estat per crear unes 
infrastructures totalment necessàries per a l'illa de Mallorca i que la gent ara les està 
disfrutant. Afirma que es completament compatible el desenvolupament amb la 
protecció del paisatge. 
 
El Sr. VICENS (conseller executiu de Territori) en primer lloc vol expressar el seu 
respecte per qualsevol manifestació popular. 
 
Pel que fa a la moció de PSM-EN i EU-Els Verds assegura que es fan vint-i-dues 
peticions, i que algunes estan totalment obsoletes com l'autopista d'Inca-Manacor i que  
ja fa més d'un any que han dit que l'autopista no es faria.  
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Una altra referida a la Real la qual ja està protegida i que a més es va aprovar en aquesta 
institució. 
 
També considera fora de lloc la proposta del Patrimoni públic del sòl, ja que està 
establert dins la nova Llei del sòl estatal i ja està vigent. 
 
Troba que tampoc té cap sentit la proposta sobre els parcs temàtics que varen passar per 
Inca i per Calvià i ara no comprèn perquè s'han de fer mocions en contra de parcs 
temàtics, creu que no estan al dia. 
 
Pel que fa a la proposta de crear els espais verds a Palma assegura que no és el Consell 
de Mallorca qui ha de decidir ja que no forma part de les seves competències sinó que 
ho són de l'Ajuntament de Palma i, a més, seria anticonstitucional. 
 
També creu que modificar a dos mesos de les eleccions tres plans directors sectorials es 
impossible, si tenim en compte que per cada pla director com a mínim són necessaris sis 
mesos. 
 
Sobre les normes cautelars i les moratòries consideren que no estan prou detallades i no  
entén com s'han d'elaborar les normes cautelars si no expliquen clarament el que s'ha de 
suspendre. 
 
I finalment demana si no seria més senzill fer complir la normativa urbanística i 
d'ordenació territorial. A més, comenta que hi ha municipis on governa el PSM-EN que 
encara no s'han adaptat a cap norma territorial. Creu que seria més adequat adaptar-se a 
les lleis i normatives territorials vigents i no demanar modificar-les 
 
Diu que el Sr. Puche ha donat un parell de dades interessants, però que la realitat és que 
el Consell de Mallorca té una competència normativa que és el Pla territorial de 
Mallorca i que aquest s'ha aprovat i per tan s'ha de complir. 
 
Diu al Sr. Alorda i Sr. Alemany que encara que no els agradin les normes, primer s'han 
de complir totes les normes de protecció, no només el PTM, sinó la Llei d'espais 
naturals, les Directius d'ordenació territorial, les lleis de sòl rústic.  
 
Reitera que s'han de complir totes les normes territorials a tots els organismes, Consell 
de Mallorca, Govern balear i després ja les modificarem si no agraden. 
 
La Sra. TUGORES (EU-Els Verds) creu que després d'escoltat el Sr. Puche i el Sr. 
Vicens queda una tasca molt complicada que és explicar als 50.000 manifestants que la 
crida al carrer no serveix de res ja que els que governen a la comunitat autònoma, és a 
dir, el PP amb el suport d'UM, creuen que s'ha fet bé i a més l'equip de govern del 
Consell de Mallorca creu que ha dut a terme unes bones polítiques territorials. A més, 
declararen als mitjans que els manifestants no sabien perquè protestaven. 
 
Diu que el PP, aquí a les illes, ha fet lleis per a la desprotecció territorial durant aquesta 
legislatura, que han tengut un impacte gravíssim sobre el nostre territori i per això la 
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ciutadania ha protestat. Afirma que el Consell de Mallorca tampoc ha protegit amb la 
redacció del PTM i el Pla de carreteres. 
 
Reitera els arguments de la primera intervenció pel que fa als motius de la manifestació 
i a la nul·la actuació de les administracions afectades, la qual cosa representa que no han 
fet gens de cas als manifestants i que fins i tot se'n han rigut d'ells. A continuació, 
comenta que després de les eleccions veurem què pensa realment la ciutadania. 
 
Comenta que el Sr. Nadal, a la seva campanya electoral, diu que vol una façana 
marítima verda per Palma. Però això es contradiu amb que el Sr. Vicens comenti 
irònicament que el Consell de Mallorca no pot dir on situar espais verds ja que no en té 
competències.  
 
Per tant demana serietat i afirma que és esgotador estar en aquesta institució, ja que s'ha 
arribat a un nivell de degradació del debat molt ofensiu. 
 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) comenta que és difícil superar la contundència de la Sra. 
Tugores, però ell també considera que el respecte als manifestants hauria de ser real, ja 
que ara verbalment ho han dit però es cert que pels mitjans de comunicació els han 
tractat de poc intel·ligents i poc informats. 
 
Creu que seria més adequat dir que hi ha un model de Mallorca que no comparteixen, 
però que respecten que hi sigui. Per això no està d'acord amb que diguin que el 
problema no existeix i neguin els motius pels quals la gent ha sortit en el carrer. Afirma 
que el seu Grup se sent plenament representant per les demandes dels manifestans i per 
això demana que no els insultin. 
 
Sobre el que ha dit el Sr. Puche de la manca d'actuacions per a la protecció del territori 
de la legislatura del Pacte de Progrés comenta que és difícil mantenir qualsevol tipus de 
debat en aquest sentit. 
 
Recorda que just al començament d'aquesta legislatura, el primer que va fer el PP va ser 
redactar lleis d'acompanyament per llevar normes restrictives que havia posat durant 
l'anterior legislatura el Pacte de Progrés i retreu que ara ho negui. Explica que els 
interessos generals eren d'instal·lacions elèctriques, que venien de normatives anteriors.  
 
Diu al Sr. Puche que l'acusi d'una sola cosa i no de les dues a la vegada perquè resulta 
molt incongruent i bastant mal d'admetre. Així i tot si el seu Grup es va equivocar, el 
que vol la ciutadania és un canvi. Demana que votin a favor de les restriccions a les 
urbanitzacions que ha anat presentant el PSM-EN. 
 
Diu al Sr. Vicens que demanen un canvi d'actitud d'humilitat i de reconèixer que s'ha 
anat en sentit contrari, perquè és la primera legislatura des que hi ha democràcia a les 
Illes Balears que hi ha hagut moltes més mesures de destrucció del territori que de 
protecció.  
 
Diu també al Sr. Vicens que si no s'adapten al PTM només es pot créixer un 3% si 
s'adapten al Pla territorial de Mallorca com a mínim un 7%. Afirma que el Pla territorial 
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de Mallorca permet créixer molt més del que es podia créixer abans de la seva creació, 
per això Inca i Campos es volen adaptar. 
 
Pel que fa a la resposta del Sr. Vicens sobre el patrimoni públic del sòl, diu que és cert 
que hi ha una llei estatal que estableix que hi ha d'haver aquest tipus de patrimoni, però 
el Consell de Mallorca no ha creat ni un sol metre de sòl.  
 
Sobre l'autopista Inca-Manacor, afirma que encara està publicada i que per això ara el 
Pla general d'Inca es presenta per aprovació amb una franja de reserva per aquesta 
autopista, perquè està en el Pla de carreteres. 
 
Sobre el tema de les zones verdes de Palma, creu que esta ben clar, fins i tot UM diu a la 
ciutadania que les necessita però vota sistemàticament en contra de les zones verdes en 
el Pla territorial de Mallorca. 
 
Pel que fa als arguments sobre la manca de temps per redactar o corregir els plans 
directors sectorials, no està d'acord amb ell i, fins i tot, s'ofereix a ajudar-lo. Comenta, 
però, que segurament tendran temps per fer el Pla sobre el canvi climàtic.  
 
Per altra banda diu que no creu amb les moratòries improvisades i anunciades per UM 
que creen una punta de creixent de la qual ha fet referència el Sr. Puche sobre l'anterior 
legislatura, i creu que han estat un dels majors despropòsits polítics que s'han fet en 
matèria d'urbanisme de Mallorca en tota la seva història. 
 
Per últim creu que tan sols PP i UM creuen que els problemes urbanístics de Mallorca 
són a Santa Maria i Petra. Li diu que dels ajuntaments del PSM no se'n preocupi, que 
vagi a veure la fesomia de la resta dels pobles de Mallorca i així entendran als 
manifestants. 
 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) comença per expressar que la gent de Mallorca és 
intel·ligent, que sap el que demana i que no es deixa enganar fàcilment. 
 
En relació a les declaracions que ha fet el Sr. Puche sobre que el PSOE vol enganar la 
ciutadania, no ho accepta, ja que tots els grups tenen la seva opinió dels temes.  
 
A la seva primera intervenció ja ha dit que creien que tots els polítics havien de 
rectificar, fins i tot el seu Grup reconeix que s'han equivocat i que han de rectificar 
alguna cosa. 
 
Comenta que el Sr. Puche diu que el PSOE ha de rectificar les polítiques de Seseña i de 
El Algarrobico ho accepta, però diu que no sap que passa en els pobles de Mallorca.  
 
Però recorda el cas d'Andratx, sobre el batle inhabilitat i li demana si el coneix, si sap de 
quin partit era i qui li donava suport i que a més el proposaven com a futur candidat, 
perquè era el que representava millor les idees del PP.  
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Ara ja sap perquè al Parlament el Sr. Puche votava a favor de les mesures urgents per 
desprotegir el territori i també a favor de la Llei d'acompanyament del pressupost, ja que 
devia estar investigant els casos de Seseña i d'altres i oblidant Mallorca. 
 
La moció d'avui demana que els consellers de Mallorca es preocupin per l'illa. 
 
Contesta al Sr. Vicens sobre què fer només dos mesos abans de les eleccions; li diu que 
poca cosa, ja que no ho han fet en tres anys i mig, però que comencin per reconèixer que 
han de rectificar. 
 
Per que fa a l'afirmació del Sr. Vicens sobre que basta que es compleixin les normes, 
diu que és ell qui les ha de fer complir, mitjançant el Servei de Disciplina Urbanística 
del Consell de Mallorca. 
 
Assegura que avui per tercera vegada quan es discuteixen mocions de pes, que el PP no 
entra en absolut en matèria, sinó que es limita a mirar cap al PSOE i a mesclar 
arguments fora de lloc. 
 
El Sr. PUCHE (PP) diu i manté que el PSOE sempre ha intentat enganar la ciutadania, 
però que no ho ha aconseguit. Reitera els seus arguments sobre els casos de corrupció 
urbanística a Espanya.  
 
Creu que d'Andratx tan sols n'haurien de parlar el just, ja que el Grup PSOE ha tengut 
un regidor d'urbanisme durant dos anys i quan la causa dels jutjats es resolgui es veurà 
que hi ha molt d'expedients d'obra que són d'aquesta època. 
  
Diu que està clar que quant varen governar les esquerres hi va haver una inseguretat 
jurídica molt gran, que era un dels motius que provocava que la ciutadania es poses a 
demanar llicències d'obres.  
Diu que a Balears l'únic partit que ha protegit el territori i ha fet les pertinents lleis de 
protecció urbanística ha estat el PP.  
 
Demana al Sr. Alorda perquè quan era vicepresident de la Comissió Insular 
d'Urbanisme, no va aprovar el Pla territorial. Li diu que creu que li agradava molt 
ocupar un càrrec polític.  
 
Reitera que quan va governar el Pacte de Progrés no varen fer res per protegir el territori 
i que tan sols varen fer desastres i que ja veuran els resultats el proper 27 de maig a les 
eleccions. 
 
El Sr. VICENS (conseller executiu de Territori) contesta en primer lloc a la Sra. 
Tugores i li diu que no considera seriós demanar vint-i-dues actuacions urbanístiques i 
nou moratòries només dos mesos abans de les eleccions. Per tant, està clar que tenen un 
concepte diferent. La moció demana modificar el Pla territorial de Mallorca, per tal de 
promoure espais verds a Palma. Afirma que el Sr. Nadal ho ha dit moltes vegades, per 
defensa de Palma, però es impossible posar  zones verdes des del PTM. 
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Diu al Sr. Alorda que el PSM-EN no arribarà al govern i per això no farà aquesta 
ordenació del territori ja que és incapaç d'ordenar el territori i el seu propi partit. 
Diu que no sap d'on surten els números i d'on surt el 7% de creixement que comenta i 
que ja ho havien discutit quan s'havia d'aprovar el PTM. 
Afirma que el creixement amb el PTM és d'un 3,40%, que representa 70.000 habitants 
més en deu anys però realment en tres anys ja ho hem superat degut a l'alt creixement 
demogràfic i aquesta previsió ja està superada. 
 
Pel que fa a les desclassificacions li recorda al Sr. Alorda que varen fer 47 
desclassificacions i que el Tribunal Superior les va anul·lar totes i per això ho han hagut 
d'arreglar amb el Pla territorial de Mallorca, per això creu que hem de salvar Mallorca 
amb fets i no amb intencions. Recorda els fets: Pla territorial de Mallorca aprovat i unes 
dades del Greempeace sobre l'edificació a les Illes Balears un 5,3% del territori, a 
Catalunya un 39%, a Andalusia un 24% i a València un 34%. 
 
Comenta les dades de llicència de sòl rústic de 1999 que eren 1.289 llicències; el 2006 
tan sols 308, quatre vegades menys. A més el Servei de Disciplina Urbanística aquesta 
legislatura ha tramitat el doble de sancions, ha quadruplicat les demolicions. També ha 
realitzat deu execucions subsidiàries i set impugnacions  a més col·laborar amb els 
tribunals i la Fiscalia. 
 
Es passa a la votació conjunta de les mocions P 22 i P 24. 
 
Es rebutjen per catorze a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), desset en contra (PP i 
UM) i zero abstencions. 

 

PUNT 23.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES DE 
CONDEMNA A L'US PARTIDISTA DE L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I 
ESPORTIUS DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent moció: 

Segons notícies de diverses fonts arribades a membres del Grup Socialista al Consell de Mallorca sembla 
ser que des de l'Institut es preparen actes de presentació de la candidata del PP a la presidència del 
Consell de Mallorca. 

L'ús de les institucions públiques per interessos partidistes és sempre condemnable. 

1.- El Ple del Consell condemna l'ús partidista de qualsevol institució pública. 

2.- El Ple del Consell de Mallorca reprova al president de l'Institut per l'ús partidista que fa de la institució 
que presideix, i acorda la constitució d'una Comissió d'Investigació per estudiar fins a quin punt s'ha fet 
mal ús de la institució. 

 
El Sr. CRESPÍ (PSOE) comença la seva intervenció esmentant les declaracions de la 
candidata del PP a la presidència del Consell de Mallorca, aparegudes a la premsa, que 
llegeix textualment:  
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"En estos últimos cuatro años gobierna UM en solitario y el PP gestiona en solitario el 
Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, cada uno en su parcela".  
 
Diu que precisament el que pretén és parlar d'aquesta "parcela", atès que el PP en sap 
moltíssim del tema de parcel·les, fins i tot d'aquelles que estan dins ANEI (Àrea natural 
d'especial interès)  o dins ARIP (Àrea Rural d'Interès Paisatgístic).  
 
Tot seguit, centra l'atenció en la parcel·la que ja han denunciat altres vegades, sobretot 
quan s'han debatut els pressuposts i quan han comprovat on anaven destinats els fons 
d'aquest pressupost. Comenta que aquesta parcel·la a la qual es refereix la candidata del 
PP està gestionada d'una manera absolutament partidista i parcial, perquè és la seva 
parcel·la. No s'entén com una part del pressupost del Consell de Mallorca destinada a 
que la ciutadania millori les seves condicions, sinó com una parcel·la pròpia.  
 
Recorda el comentari que ha fet a una moció anterior a la Sra. Mulet sobre la 
importància de les paraules, per demostrar que és clar que a l'esmentada entrevista amb 
la premsa, distesa, la candidata del PP a presidir aquesta institució va dir el que realment 
pensava.  
 
Retreu que el PP acusi UM de tenir una "piñata", quan la situació generada a l'Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca és de més grans dimensions i es pot comparar 
amb una autèntica "alfàbia". Opina que els doblers van a parar allà on és necessari per 
tal d'aconseguir els objectius que políticament s'han marcat de l'ús de la parcel·la.  
 
Diu que posarà un exemple, però que n'hi ha molts d'altres. El president i la 
vicepresidenta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears varen lliurar fa pocs dies 
282 tensiòmetres, per tal que un mateix, cada deu minuts, es pugui mirar la tensió 
arterial, cosa que qualsevol especialista en medicina sap que fa caure en una absoluta 
neurosi d'hipertensió i que és del tot contrari per a la tensió arterial.  
 
Comenta que, bromes a part, no li sembla una mala mesura que persones que tenguin el 
diagnòstic d'hipertensos puguin controlar-se, amb uns bons consells, però el que sí 
retreu és que, per entregar 282 tensiòmetres, varen convidar 800 persones a sopar. Per 
aquest motiu demana si és perquè són aparells per compartir o és que existeixen petits 
nuclis d'hipertensos que han d'acudir junts al sopar.  
 
Informa, a més, que qui va ser realment l'estrella d'aquest sopar va ser la senyora Rattier 
i família, que són aquells que només reben com a Federació d'associacions dos milions 
d'euros. Recorda que aquest fet ja el va denunciar el seu Grup a la sessió del Ple en què 
es varen debatre els pressuposts de l'any 2007.  
 
Tot seguit, retreu que tenguin previst dur a terme, després de les festes Pasqua, una sèrie 
de sopars als quals es destinaran 58.000 euros. Aprofita per recordar que no és 
precisament el més convenient, després de les panades de Pasqua, per als hipertensos; 
demana més coherència i que es vetlli per la salut i l'alimentació correcta de les 
persones majors. 
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Diu però, que no opinarà més sobre les eutanàsies actives que vulgui practicar el PP, 
però sí que qüestiona que això es faci en nom d'un organisme que encara està vinculat al 
Consell de Mallorca. Retreu que quan des d'aquest organisme es posen en contacte amb  
les associacions, els expliquen que poden anar al sopar dos representants i que els 
telefonen des de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. Opina que es tracta 
d'una utilització espúria d'aquest organisme i ultrapassa els límits permissibles i diu que 
en aquest cas ja no només és una alfàbia, ja és un escàndol absolut. Assegura que té 
proves de tot el que diu, rebudes directament de les associacions que han denunciat 
aquest fet, però que no les anomenarà, perquè perdrien la subvenció que ara reben.  
  
Davant aquests fets, diu que considera que el seu Grup ha de fer tot el possible per posar 
ordre en aquesta qüestió, per tant demanen en primer lloc una reprovació de qui 
suposadament dóna cobertura a aquests fets, al qual donen dos dies de termini, en cas 
que no n'estigui assabentat, per cessar els responsables d'aquestes actuacions i, en segon 
lloc, obrir una investigació que analitzi en profunditat la gestió de l'Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca, que el seu Grup ja havia demanat abans, en la sessió 
d'aprovació dels pressuposts de 2007. 
 
La Sra. TUGORES (EU-Els Verds) diu que coincideix del tot amb el contingut de la 
intervenció del Sr. Crespí. Assegura que, tot i el to irònic i divertit d'alguns moments de 
la seva exposició, en realitat és molt seriosa i  assenyada. 
 
Reitera la denúncia que el seu Grup ha fet també de l'estratègia de gestió per separat que 
des de l'inici han seguit els Grups PP i UM, com també la manca d'implicació del 
govern del Consell de Mallorca en les qüestions socials i que l'Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca hagi treballat com un compartiment tancat i diferenciat 
de la resta, rebent un tracte preferent per part del Govern de les Illes Balears des del 
punt de vista de les assignacions pressupostàries, atès que, de fet, ha funcionat com una 
direcció general més del Govern balear.  
 
Considera que una cosa és que funcioni de forma independent, que és un error polític i 
com a tal l'han criticat, i una altra és que s'utilitzi la institució amb finalitat partidista, 
convocant les persones a un acte polític d'un partit des de la institució, fet que encara és 
més greu. Diu que aquesta utilització electoral que n'ha fet el PP de l'Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca per aconseguir vots per al PP és lamentable i per tant 
anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció.  
 
El Sr. AGUILÓ (PSM-EN) intervé per recordar que l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca actualment té serioses dificultats econòmiques, excepte a un lloc: 
allà on hi ha activitats de caire electoral, trobades, sopars i subvencions absolutament 
desorbitades a determinades associacions. Opina que quan un departament té dificultats 
econòmiques, sembla que ha de ser pertot, però quan només en té en un segment de la 
seva activitat i a altres no en té cap, potser ho expliqui el fet que es desvien els doblers 
cap on hi ha interessos espuris, com s'ha dit ja abans.  
 
Diu que el seu Grup comparteix totalment la moció y anuncia que li donarà suport.  
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El Sr. SERRA (president de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca) diu que 
també ell es vol sumar a demanar que no es faci un ús partidista de les administracions 
públiques ni, en cap moment, dels doblers públics. Assegura que ho manifesta des de la 
tranquil·litat i convençut que des de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca 
no s'ha fet cap gestió a favor de cap partit polític, ni tan sols del PP, que en tot cas seria 
lògic, però que no és així.  
 
Respon als portaveus que han intervingut que, amb total sinceritat, entén que el seu 
paper en un moment tan proper a les eleccions sigui presentar denúncies en relació a 
qualsevol activitat de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i que vulguin 
suposar o maquillar-ho perquè sembli que són certes, però considera que és trist que 
hagin de recórrer a aquest tipus d'arguments i que siguin els únics que presenten. Retreu 
que enlloc de presentar propostes serioses, programes i idees, hagin de recórrer a 
argumentacions trivials que no són constructives ni beneficioses per al conjunt de la 
ciutadania.  
 
Reitera el que ha dit al principi sobre l'ús partidista de l'administració, però fa una 
observació que considera important: és lògic que els partits polítics intentin fer la millor 
gestió possible de les seves àrees i assegura que des de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca s'ha intentat fer la millor tasca possible a favor del sector de la 
ciutadania que més ho necessitava, tal com és la seva responsabilitat.  
 
Diu també que està convençut que el PP rebrà tot el suport de la ciutadania, precisament 
per aquesta gestió o almenys per la part de la gestió que des de l'oposició pretenen 
obviar: la reestructuració de la xarxa de les persones sense sostre, la protecció als 
menors, la creació de noves residències, a més dels criteris del Pla de prestacions 
bàsiques, aprovats amb el consens de tots i cada un dels ajuntaments de Mallorca. Els 
retreu també que durant el govern del Pacte de Progrés no varen fer res en tots aquests 
àmbits i també que entén que no en parlin d'aquestes qüestions, perquè això té poca 
repercussió en la campanya política. 
 
Recorda que el PP ha estat capaç de treure gent del carrer, de reduir en un 50% la 
conflictivitat en zones concretes, per exemple el Camp Redó, on han minvat els petits 
delictes gràcies a la gestió no només de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca, sinó també de totes les entitats implicades, com el Projecte Home en el cas de 
Sa Placeta.  
 
Per acabar, diu que malgrat facin aquestes afirmacions amb ironia, considera que 
freguen l'insult cap a les persones que, des de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca fan la seva feina en la direcció que consideren més adequada.  
 
A més, demana que quan es faci, més endavant, la declaració institucional per donar 
suport als professionals del Consell de Mallorca, incloguin també els de l'Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca, per evitar que el seu treball rebi un tractament 
trivial. En aquest sentit, considera indigne els termes en què s'ha parlat de la convidada 
a un pic-nic i els retreu que els membres de dues federacions, una de Palma i l'altra de la 
part forana, de més de noranta mil socis, amb les quals treballen, varen ser totalment 
ignorades pel govern del Pacte de Progrés.  
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Explica, a més, que durant la passada legislatura es feien sis trobades i ara només se'n 
fan dues, precisament perquè s'intenta optimitzar els recursos. Assegura també que tota 
la despesa que abans estava dispersa amb activitats, ara es concentra en aquestes dues 
activitats, perquè resulti més econòmic mantenir-les.  
 
Assegura també que es fa amb total transparència i que l'oposició ha pogut accedir a les 
dades precisament perquè ho han fet pel sistema de concurs públic, com pertoca i no 
pagant factures d'alimentació, com ha fet en ocasions anteriors l'oposició, essent-ne 
conscients i mirant cap a un altre costat.  
 
Assegura que menteixen quan acusen l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca de subvencionar federacions que no han rebut absolutament res. Aporta un 
document signat pel senyor Pere Mascaró Pons, cap del servei econòmic de l'organisme, 
acreditant que no existeix cap operació comptable a favor de la federació FEPAE, amb 
NIF G07582844; per tant, els retreu que ho hagin declarat a la premsa i que ho mostrin 
amb tota tranquil·litat, sense cap tipus de rubor, per aconseguir el descrèdit.  
 
Pel que fa al pressupost per a l'any 2007, retreu que ara el qüestionin si quan era el 
moment, cap dels partits del l'oposició va presentar una sola esmena. Per tant, els retreu 
que visquin del discurs, de fer quatre bromes, d'ignorar allò que no els convé i de donar 
un tractament trivial a qüestions prou importants, com és la tasca que duen a terme, 
adreçada a la ciutadania de Mallorca i molt especialment als col·lectius que més ho 
necessiten, als quals reitera la seva dedicació.  
 
El Sr. CRESPÍ diu que cedirà al Sr. Serra la meitat del seu temps d'intervenció, per tal 
que pugui respondre a totes les referències que ha fet a la gestió del PSOE pel que fa a  
la protecció als menors durant les anteriors legislatures, perquè ell no té tota aquesta 
informació i, atès que era el PP qui s'ocupava d'aquesta àrea, creu que l'han de tenir i 
demana que li doni; per aquest motiu, renunciarà a la meitat del seu temps.  
 
Respon al Sr. Serra que forma part del seu estil no parlar amb to ofensiu, sinó irònic, 
perquè pot ferir però no mata i aquesta és la seva manera d'entendre la dialèctica 
política; no li agrada insultar, però sí picar una mica.  
 
Assegura al Sr. Serra que en cap moment ha dit que l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca hagi donat o no subvencions a la FEPAE, per tant no entén 
perquè mostra un document referit a aquesta qüestió signat per un funcionari. Assegura 
que en cap moment ha acusat els funcionaris ni ha afirmat que fossin funcionaris de 
l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca els que telefonaven, sinó que els que 
telefonaven per convidar al sopar del PP deien que ho feien en nom de l'Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca. Diu que això no té res a veure amb l'explicació 
que ha donat el Sr. Serra.  
 
Assegura que ell mesura molt les paraules, per tant demana al Sr. Serra que no mescli 
conceptes ni digui que ataca els funcionaris, perquè no és així. Li diu que només l'ataca 
a ell, única i exclusivament, per tant li demana que es defensi tot sol, de la mateixa 
manera que l'ataca to sol i que no s'empari en els funcionaris.  
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Li recorda que, a l'ISSEM, qui dóna les ordres per tal que algú telefoni és ell, o potser 
algú les hi dóna, potser perquè no comanda tant com sembla. Li assegura, però, que no 
qüestiona si és o no funcionari la persona que ho fa, el que sí li assegura és que la 
informació que es donava era que el sopar estava patrocinat per l'Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca.  
 
També li diu que, si realment sap que no és així, que investigui quina persona del seu 
partit és qui fa dir això, perquè potser ell no ho sap, però sí que ho han de saber les 
persones del comité organitzador, que potser no són de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca, però l'utilitzen. Per aquest motiu, li demana que cridi a l'ordre 
aquestes persones del seu partit per advertir-les que no parlin d'aquest organisme.  
 
Insisteix a demanar al Sr. Serra que no s'escudi en coses que ell no ha dit i reitera que 
les persones que aniran al sopar hi van convençudes que l'organitza l'Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca, no saben que és organitzat pel Partit Popular.  
 
Adverteix que espera no trobar informacions a la premsa relatives a l'assistència a 
l'esmentat sopar de dirigents del PP, aprofitant per fer campanya electoral, si són certes 
les afirmacions del Sr. Serra negant aquests fets. Per aquest motiu, li recomana que avui 
mateix exposi aquest tema al partit, atès que forma part d'un comité electoral o potser és 
l'assessor d'algun càrrec electoral d'aquest partit i, com a tal, convé que ho adverteixi per 
tal que no es faci un ús incorrecte de l'administració pública. 
 
Creu que s'ha excedit un poc en el temps disponible, però tot i això pensa que el Sr. 
Nadal, podrà intervenir i establir un torn més, si ho considera oportú. 
 
La Sra. TUGORES considera que la moció no és per entrar a debatre a fons la gestió  
durant les legislatures anteriors. Recorda que els dos motius pels quals el seu Grup li 
dóna suport són prou clars i els explica tot seguit.  
 
En primer lloc, per l'ús partidista que fa el PP de l'Institut de Serveis Socials i Esportius 
de Mallorca, com a compartiment independent de la gestió del Consell de Mallorca, atès 
que ha funcionat com una direcció general més del Govern de les Illes Balears.  
 
En segon lloc, perquè considera que el Sr. Serra havia d'haver explicat que es tractava 
d'un error, demostrant i justificant degudament que no era cert el que l'oposició 
explicava. Opina que, pel que s'ha vist, sembla tenir raó el Sr. Crespí, per tant anuncia el 
vot favorable del seu Grup a la moció.  
 
El Sr. AGUILÓ respon al Sr. Serra que el que és trist és pensar que el món comença 
quan un arriba a un lloc. En aquest sentit, li recorda que l'any 1999, quan ell va arribar 
al Consell de Mallorca, el pressupost de la institució era aproximadament d'uns 90 
milions d'euros, que és aproximadament el pressupost que té actualment l'Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca i que, d'aleshores fins ara, els serveis socials a la 
institució han representat aproximadament el 30% del seu pressupost.  
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En conseqüència, l'atribució de mèrits en exclusiva sobre la seva capacitat de gestió li 
sembla molt divertida. Opina que cal considerar la realitat institucional, que té un 
precedent, un període que el Sr. Serra ha gestionat i que tendrà un futur quan ell ho 
deixi. 
 
Assegura al Sr. Serra que, davant els dubtes que han sorgit, té una oportunitat d'or per 
aclarir-los: convidar la presidenta del Consell de Mallorca a presidir aquest sopar, 
juntament amb ell, per demostrar que no existeix cap utilització partidista ni electoral.   
 
Per acabar, comenta que ha estat una sessió interessant la d'avui, perquè el Sr. Vicens ha 
començat desautoritzant tots els seus predecessors del seu partit i el Sr. Serra, que ha 
estat més pulcre, només s'ha limitat a desautoritzar la Sra. Mulet i la Sra. Sintes, que són 
les que gestionaven la seva àrea de responsabilitat durant l'anterior legislatura.  
 
També recorda que les assignacions insuficients de l'àrea de menors, a les quals s'ha 
referit el Sr. Serra, eren les que el Govern de les Illes Balears havia assignat quan va 
transferir aquesta competència al Consell de Mallorca, per tant li diu que pot argumentar 
tot el que li interessi, però no el podrà convèncer del fet que l'assignació diària durant el 
govern del PP era més alta que l'assignada durant aquesta legislatura pel govern del 
Consell de Mallorca. Tot i reconèixer que puguin haver augmentat posteriorment les 
partides, el que no és possible és pretendre demostrar que el PP no ha tengut en cap 
moment la responsabilitat sobre l'aportació econòmica per a la gestió d'aquesta àrea.  
 
Diu al Sr. Serra que amb les seves manifestacions pretén fer creure que quan va arribar 
com a president a l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca es va trobar que 
des de sempre havien governat el país els partits d'esquerra. Li recorda, per tant, que des 
de l'any 1983 a la institució hi ha hagut autogovern i que la major part d'aquest període i 
de la responsabilitat política en matèria de serveis socials correspon al PP. És evident, 
per tant, que el PP ha d'assumir les seves responsabilitats, com també ho assumirien els 
Grups de l'oposició si es demostra que ho han de fer. 
 
Li recorda també que ha tengut quatre anys per resoldre qüestions de competències i que 
no ho ha pogut arreglar.  
 
Per acabar, li demana que demostri que no s'ha fet un ús partidista de l'Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca, organització de la qual en té encomanada la 
gestió, però no en té la propietat.   
 
Abans de donar el torn de paraula al Sr. Serra, la presidenta del Consell de Mallorca 
intervé per demanar-li que expliqui com pertoca tot el que li retreuen sobre la moció que 
es debat, per tal que es puguin concentrar en la mateixa i dur-la endavant.  
 
En aquest sentit, assegura que aquesta presidència ha rebut moltes queixes de diferents 
batles, de diferents colors polítics, referides a sopars amb finalitats partidistes, a càrrec 
de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca; per tant, li demana que arregli la 
situació per poder acabar la legislatura amb tranquil·litat i li diu que no ve d'un sopar per 
guanyar les eleccions.   
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El Sr. SERRA respon a la presidenta que, per a la seva tranquil·litat li pot dir que tot el 
que demanava el Sr. Crespí en la seva intervenció, cedint part del seu temps, ho ha 
resolt el Sr. Aguiló en la seva darrera intervenció, quan s'ha referit als anys en què el PP 
ha tengut la competència sobre els serveis socials. Per tant, demana al Sr. Crespí si no 
sap que aleshores la Sra. Rado, del seu partit, com a directora general de Menors, hauria 
pogut revisar l'assignació diària per plaça dins l'àmbit de menors i no ho va fer en cap 
moment; aquesta és la responsabilitat que reclama al PSIB-PSOE.  
 
Diu al Sr. Crespí que entén que vulgui desviar l'atenció cap al pacte PP-UM, per no 
parlar de la responsabilitat del seu partit dins l'àmbit dels serveis socials. Li recorda que 
existia la conselleria de Benestar Social, que tenia responsabilitat sobre les places de 
discapacitats i sobre la protecció dels menors i que el seu partit no va fer res. No nega 
que en algunes qüestions el PP ho haurà fet pitjor, però precisament en aquests àmbits 
que ha anomenat ho ha fet millor, gràcies al pacte de govern entre el PP i UM, que ha 
permès realitzar moltes coses.  
 
Diu a la Sra. Tugores que ha existit una estructura que ha fet possible totes les 
realitzacions que ha esmentat i això cal remarcar-ho, perquè és molt positiu.  
 
Demana al Sr. Crespí que no desviï l'atenció de la seva responsabilitat, del seu partit ni 
d'aquells partits als quals també es donava suport durant el govern del Pacte de Progrés, 
del qual el PSOE en tenia la presidència. Diu que potser el PP tengui un caràcter 
latifundista, però li retreu el caràcter minifundista que tenia el govern del seu partit 
polític, per la gran quantitat de parcel·les en què estructurava la seva gestió.  
 
Opina també que és trist que el seu principal objectiu sigui ignorar tot allò positiu que 
s'ha fet des de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, tot i que entén que 
puguin avaluar negativament algunes coses; ho accepta i està disposat a rectificar-les en 
un futur, si és possible i necessari.  
 
També li sembla incorrecte que vulguin desviar l'atenció cap a una suposada mala 
relació del PP amb UM i pensa que ambdós partits han fet un esforç per ser lleials i no 
serà ara que entrin en situació de deslleialtat.  
 
Pel que fa a la suposada utilització de les institucions per promoure que les associacions 
de gent gran vagin a un o altre lloc, diu que és mentida el que han afirmat, mai ha 
succeït, en cap moment s'ha utilitzat cap recurs públic per aquesta finalitat. Diu que si 
fos així, estaria disposat a fer els canvis oportuns per tal d'impedir-ho. Altra cosa és que 
alguna persona que, voluntàriament, participi en unes convocatòries i que estigui més o 
menys identificada amb l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, com pugui 
ser ell mateix; posa l'exemple del que podria ocórrer si ell, des del PP, convidàs algú a 
un acte del seu partit.  
 
Observa, a més, que no és correcte que parlin com si el col·lectiu de gent gran es pugui 
manipular fàcilment. Puntualitza que, tot i que ells parlin de deu associacions, en realitat 
varen ser 380 les assistents a l'acte de presentació de la senyora Rosa Estaràs, candidata 
del PP al Consell de Mallorca i és evident que no es pot enganar tanta gent. Assegura 
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que potser fan aquestes afirmacions perquè no han tengut la sort de conèixer aquests 
col·lectius, com sí l'ha tenguda ell i per això els admira profundament.  
 
Per acabar, recorda que aquest no és el camí perquè els serveis socials funcionin i en 
surtin reforçats, cercar maneres d'enfrontament entre PP i UM no és el més adequat. 
Recorda que en tot moment han defensat el conjunt de tots els partits, perquè ho han 
considerat una responsabilitat compartida, tot exercint cadascun les competències dins 
el seu àmbit. 
 
Proposa als portaveus dels partits que han intervingut que mesurin el que diuen quan fan 
declaracions a la premsa sobre institucions o sobre persones i demana especialment al  
 
Sr. Aguiló que informi el seu partit perquè no utilitzin paraules com "hooligan" que, a 
part que com anglicisme que és pot evitar-se, identifica les persones amb connotacions 
molt negatives, sense cap dubte.  
 
Es rebutja la moció, per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), devuit 
en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
El portaveu del PP demana que es faci la votació dels punts 1 i 2 per separat. 
 
El Sr. CRESPÍ, diu que el seu Grup no accepta la votació separada.  
 
La presidenta demana si pot considerar-se vàlid el resultat anterior. 
 
El secretari el ratifica. 
 

 

PUNT 24.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE EL 
TERRITORI. 

Es dóna compte de la següent moció: 

El PP comença aquesta legislatura obsessionat amb el territori, no amb la seva protecció però sí amb el 
territori, i així ja en el Debat d'investidura el President va anunciar en el seu discurs programàtic i en tota 
solemnitat al Parlament un pacte de governabilitat amb UM per la legislació 2003-2007. "Pacte producte 
dels programes electorals d'ambdós partits i per solucionar els problemes dels ciutadans" (paraules del 
President) pacte que havia de servir (seguia dient el Sr. President) "per desenvolupar temes com les 
carreteres, els parcs naturals, les Directrius d'Ordenació Territorial, la llei de defensor del territori i pel 
que fa a Mallorca, el Pla Territorial" 

En el debat d'investidura el dia 25 de Juny del 2003 ja va anunciar  l'aleshores candidat, i ara President, 
que el territori formava part del pacte PP-UM. Per cert hem de recordar que el PP tenia al Parlament 
majoria absoluta i que, per tant, el pacte amb UM sols era necessari per controlar les polítiques de 
territori, des del Parlament per un costat, però també des del Consell de Mallorca. 

Queda clar doncs que pel President de govern formaven part del seu programa de legislatura l'ordenació 
del territori en general i el Pla Territorial de Mallorca en particular. 

El setembre del 2003 es va debatre al parlament a iniciativa del Govern la "Llei de mesures urgents en 
matèria d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes Balears", llei que va significar entre altres coses la 
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derogació de la moratòria de camps de golf a Eivissa, la requalificació d'una urbanització que havia estat 
desclassificada per l'anterior Govern, la legalització de construccions il·legals i va permetre urbanitzar 
zones no urbanitzables sempre que estiguessin entre urbanitzables. 

A la llei d'acompanyament del pressupost 2004 un altre cop es prenen mesures en contra de la protecció 
del territori com l'amnistia per edificacions il·legals a Eivissa, la modificació de la matriu d'ordenació del 
sòl rústic de les DOT per permetre més usos residencials, industrials i més pedreres a sòl rústic. Es 
modificaren les DOT per requalificar urbanitzacions que havien estat desclassificades pel Govern del 
Pacte, com per exemple els Caülls de Marratxi. Varen desprotegir parcs naturals com el Parc de Llevant i 
de Cala Hort, etc. 

A totes les lleis d'acompanyament dels Pressuposts s'han pres mesures que res tenen a veure amb el 
Pressupost de la Comunitat i sí amb la destrucció de territori i, concretament, a la darrera de Pressupost 
pel 2007 es legalitzaren construccions d'oferta turística complementària al litoral amb una superfície 
menor als 150 m2. 

El juny de 2005 es va aprovar al Parlament a iniciativa del Consell d'Eivissa i Formentera la "Llei de 
mesures específiques per a les Illes d'Eivissa i Formentera en matèria d'ordenació Territorial, urbanisme i 
turisme", llei que significa: 

1) L'assignació als propietaris de terrenys on l'ús d'habitatge resulti prohibit, de terrenys inclosos entre els 
obtinguts en sòl urbà i urbanitzable en virtut de la cessió obligatòria que estableix la llei 6/1998 de règim 
del sòl, per tal de possibilitar a aquests propietaris la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat.  

2)  Permet l'agrupació d'habitatges unifamiliars en sòl rústic, en numero indefinit, vulnerant l'esperit de la 
pròpia Llei de Sòl Rústic. 

3)  Permet l'agrupació de finques a sòl rústic protegit, facilitant així la construcció en aquests tipus de sòl. 

4) Aquestes agrupacions es beneficiaran d'una reducció del 25% de la superfície mínima exigible per la 
construcció d'habitatge unifamiliar. Els 50.000 m2 exigits a Eivissa per poder construir en ANEI, 
passarien a 37.500 m2. 

5)  Es concedeix una segona amnistia urbanística, legalitzant totes aquelles edificacions fora d'ordenació 
per haver estat construïdes incomplint la normativa vigent en el seu moment. 

6) La totalitat del sòl rústic d'Eivissa i Formentera passa a ser apte per a usos turístics. Es podran construir 
hotels a qualsevol punt del sòl rústic, sense que obligatòriament tinguin que ser hotels rurals o 
agroturismes. Bastarà que siguin de 5 estrelles. 

El pacte PP-UM ha servit perquè els darrers anys a Mallorca s'hagin fet actuacions molt greus en contra 
del territori i del medi ambient, unes vegades per la construcció de infrastructures sobredimensionades i 
altres per l'aprovació d'instruments jurídics permissius amb la construcció i urbanització excessiva així 
com la desprotecció d'espais naturals. 

El passat 17 de març més de 50.000 persones sortiren al carrer per protestar per la destrucció del territori i 
per demanar als polítics un canvi de model territorial i de forma preocupant s'ha iniciat una sospitosa 
campanya distorsionant el sentit de la multitudinària manifestació, pel que consideram que el Consell 
hauria de sortir al pas de les informacions aparegudes a Alemanya i deixar ben clar que la manifestació no 
era contra el turisme sinó precisament en contra de la destrucció del més important producte turístic com 
és el territori. 

1. El Consell de Mallorca felicita als convocants de la manifestació del passat dia 17 de març  en contra 
de la destrucció del territori i els encoratja a seguir lluitant per la conservació del medi ambient. 

2. El Consell de Mallorca adoptarà les mesures de comunicació necessàries dirigides a institucions, 
col·lectius i ciutadans necessàries donant la informació real del que succeeix a Mallorca, en relació a la 
destrucció del territori, i els motius que varen propiciar la multitudinària manifestació del passat 17 de 
març. Aquesta iniciativa es farà, si es possible, en col·laboració amb els sindicats i empresaris turístics, 
així com els convocants de la manifestació i el Govern de les Illes Balears. 
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3. El Ple del Consell insta al Govern de les Illes Balears a derogar la "Llei de mesures urgents en matèria 
d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes Balears" aprovada el Setembre del 2003. 

4. El Ple del Consell insta al Govern de les Illes Balears a derogar la "Llei de mesures específiques per a 
les Illes d'Eivissa i Formentera en materia d'ordenació territorial, urbanisme i turisme" aprovada el juny 
del 2005. 

5. El Ple del Consell insta al Govern de les Illes Balears a derogar tots aquells articles de les lleis 
d'acompanyament de pressupost referits a territori. 

6. El Ple del Consell insta al Govern de les Illes Balears a rectificar el projecte de construcció de l'hospital 
de Son Espases. 

7. El Consell de Mallorca es compromet a iniciar una modificació del Pla Territorial de Mallorca per 
donar compliment a les reivindicacions i demandes socials expressades a la manifestació del 17 de març, 
sempre cercant el consens entre les distintes forces polítiques i socials. 

                                         
S'ha discutit i votat conjuntament amb la P 22. 

                                 

INTERPEL.LACIONS. 

PUNT 25.- INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANDREU 
CRESPÍ PLAZA A L'HBLE. SRA. DOLÇA MULET DESCALLAR SOBRE 
INAUGURACIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL. 

 

Es dóna compte de la següent interpel.lació: 

ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a conseller i portaveu del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA, d'acord amb el que preveu l'art. 75 del  Reglament Orgànic, formula, per al proper Ple 
ordinari, a la Conellera Executiva del Departametn de Cultura, la Sra. Dolça Mulet Dezcallar, la següent 
interpel.lació. 

TEMA: INAUGURACIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL 

 

El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la Consellera Executiva del 
Departament de Cultura, la Sra. Dolça Mulet Dezcallar, sobre la INAUGURACIÓ DEL TEATRE 
PRINCIPAL. 

 
El Sr. CRESPÍ (PSOE) comença la seva intervenció amb un retret a les dificultats de 
caire urbanístic, constructiu, administratiu, polític i també musical. Diu que parlarà 
sobretot de les de tipus musical, atès que de la resta ja se'n ha parlat prou.  
 
Comenta que es vol fer ressò de la opinió manifestada per persones que pertanyen a 
col·lectius musicals i que cal que es reconeguin el seu amor i la seva afició a una part de 
l'afició musical, la operística.  
 
Recorda que el Teatre Principal té un caràcter fonamentalment operístic, que malgrat 
haver fet concerts simfònics, s'ha caracteritzat per la seva dedicació a l'òpera. Diu que, 
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tot i els arguments que moltes vegades ha donat la Sra. Mulet sobre els riscs que té 
presentar una escenografia nova, una òpera, pensa que els riscs també són importants i li 
retreu que, essent una persona més jove que ell, hauria de tenir valor per assumir-los i, 
en aquest cas, el més adequat hauria estat fer la inauguració amb una òpera.  
 
Li recorda que, en canvi, sí que va assumir el risc de decidir inaugurar amb un concert 
del Sr. Rostropovitch, intèrpret de gran prestigi musical, però que per motius d'edat era 
prou evident que existien altíssimes probabilitats de que sorgissin problemes. Semblava, 
però, que s'havia resolt el problema contractant un altre director, que no sap per quins 
motius s'ha declarat en fugida, per acabar finalment amb un concert d'un solista, que a 
hores d'ara encara no està clar si podrà tenir els assaigs suficients amb l'orquestra i si 
tendrà realment la rellevància que se li vol donar.  
 
Retreu a la Sra. Mulet el mal ús que ha fet del Patronat de la Fundació Amics de l'Òpera 
del Teatre Principal, entitat que durant tota la legislatura li ha donat el seu suport, per 
unanimitat i amb molt poques abstencions. Li diu que quan ha dedicat atenció als seus 
components ha estat perquè li han reclamada, mai per la seva bona voluntat. Considera 
que, precisament quan han sorgit les dificultats de contractació, era el moment de reunir 
el patronat i donar als seus membres tota la informació. 
 
També opina que els hauria d'haver informat de la decisió final abans de donar-la als 
mitjans de comunicació, o almenys fer-ho simultàniament. 
 
Per altra banda, també hauria estat el més lògic convidar-los a la inauguració, per tant 
també li retreu que potser fins i tot els seus membres es quedin sense poder veure el 
resultat de les obres de remodelació del teatre, que per altra banda han hagut de patir 
durant tota la legislatura. 
 
Recorda que l'esmentat patronat té com objectius controlar, gestionar i col·laborar amb 
el conseller o consellera corresponent, que presideix el patronat amb la presidenta de la 
institució; en conseqüència, haurien d'haver tengut la informació suficient per poder 
exercir el control pertinent els membres de l'oposició i el suport els membres del 
govern, però creu que una i altre decisió s'han de prendre des del coneixement, no des 
de la ignorància.  
 
La Sra. MULET (vicepresidenta del Consell de Mallorca) diu al Sr. Crespí que ho 
explicat molt bé, perquè ha esta una legislatura molt difícil pel que fa a aquesta qüestió, 
des de l'inici fins ara. Pel que fa a l'aspecte musical, reconeix el suport que ha tengut 
sempre per part del patronat i explica que el motiu de tants de canvis ha estat només la 
mala sort. Explica que es va encomanar aquesta tasca a una empresa especialitzada i el 
primer oferiment es va fer al Sr. Pavarotti, després es va fer al Sr. Rostropovitch però 
quan ja s'havia tancat l'acord de contractació, va caure malalt. Assegura que la intenció 
era contractar el millor possible per al teatre, per aquest motiu s'havia tancat l'acord. 
 
Informa que, tot seguit, va informar de la decisió de contractar el Sr. Mutti com a 
director, perquè ja tenien contractada l'Orquestra Querubini. Atès que, per motius 
d'agenda, el Sr. Mutti tampoc va poder acceptar, es va anul·lar el contracte amb aquesta 
orquestra.  
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Comenta també que existia una certa pressió per part del sector musical de Mallorca que 
demanava perquè no actuava l'Orquesta Simfònica Ciutat de Mallorca, cosa que va ser 
possible un cop anul·lat el contracte amb l'anterior. Aprofita per dir que tots els 
membres de la fundació d'aquesta orquestra tenien també tota la informació sobre les 
esmentades gestions. Continua informant que, a partir d'aquest moment, varen iniciar 
les gestions amb el Sr. Pogorelich i amb el director Andreas Weiser, el director habitual 
del Sr. Rostropovitch,  i es va decidir que hi hauria una part operística a càrrec de 
l'Orquesta Simfònica Ciutat de Mallorca i els cors de la Fundació Teatre Principal.      
 
 Reitera el seu agraïment al suport que ha tengut per part del patronat d'aquesta 
fundació, però pensa que a vegades s'ha d'assumir el risc i avançar-se a prendre 
decisions per tirar endavant; retreu que a vegades no ha trobat el seu suport; creu que a 
causa de les seves decisions valentes ha anat per damunt un fil durant tota la legislatura. 
Finalment, però, considera que tots ens podem sentir satisfets, perquè només s'està 
pendent de l'Ajuntament de Palma, que té tota la documentació a la seva Gerència 
d'Urbanisme.   
 
Aprofita, per tant, per agrair a tot l'equip de govern el seu suport, per haver fet possible 
una obra tan important per a tota la ciutadania de Mallorca, perquè és un referent 
cultural que s'havia tancat durant cinc anys i que en dos anys ha estat possible dur-ho 
endavant. Reconeix els problemes, diu al Sr. Crespí que li sap greu si ha fallat en 
algunes coses, però li assegura que ho ha fet en benefici del teatre.  
 
El Sr. CRESPÍ diu que agraeix les explicacions de la Sra. Mulet, però les hauria agraït 
molt més si ho hagués fet directament al patronat, que és on les havien de rebre en 
primer lloc, a més de fer-ho també al Ple.  
 
També li diu que no li ha agradat l'excusa de que no els ha trobat, perquè començant per 
ell, sempre ha estat ben accessible i sobretot si l'avisen per endavant.  
 
Respecte a l'afirmació que ha fet de que anava per damunt un fil, li recorda que els 
membres del patronat podien haver estat la xarxa; en canvi, sense comptar amb ells, 
com ha succeït, és lògic que la xarxa no existia. Malgrat tot, li recorda que han estat una 
bona xarxa durant tota la legislatura i li demana que no ho oblidi, en el futur.    
 
La Sra. MULET reconeix que és cert, que malgrat tot han estat una bona xarxa i que 
finalment s'han aconseguit el que tots volíem, el teatre acabat i un bon concert per 
inaugurar-lo. 

 

PUNT 26.-  INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L'HBLE. SR. BERNAT 
AGUILÓ SIQUIER A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA EN RELACIÓ AL PLA DE 
PRESTACIONS BÀSIQUES. 

Es dóna compte de la següent interpel.lació: 
D'acord amb el que preveu l'article 5, punt d del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, el conseller 
sotasignant interpela a la Presidenta del Consell de Mallorca en relació al Pla de Prestacions Bàsiques de 
l'ISSEM. 
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El Sr. AGUILÓ (PSM-EN) recorda que en un dels darrers Plens el seu Grup plantejava 
una objecció seriosa al fet que el Pla de prestacions bàsiques fos reduït en 
aproximadament un milió d'euros, amb una modificació pressupostària que es va dur al 
Ple.  
 
Recorda que aleshores el president de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca va convidar els portaveus de l'oposició a estudiar la situació de l'esmentat pla 
als diferents municipis i a valorar si efectivament en trobaven algun que manifestàs 
queixes en aquest sentit.  
 
Informa que han fet cas d'un requeriment tan amable i s'han trobat una cosa estranya. 
Efectivament, l'any 2006 els ajuntaments de Mallorca varen rebre l'aportació habitual de 
l'esmentat pla, però l'Ajuntament de Palma en va rebre la meitat, però amb el 
compromís que la diferència que mancava li seria adjudicada l'any 2007, segons consta 
al document d'acord plurianual del mes d'octubre de 2006, que expressa que el Consell 
de Mallorca adjudica per a l'any 2007 la quantitat de 1.332 euros multiplicat per tres, 
que seria l'aportació que li correspondria. A canvi, s'han trobat que l'assignació 
pressupostària que l'any passat varen rebre els municipis de Mallorca, pràcticament 4 
milions d'euros, un cop adjudicat a l'Ajuntament de Palma i tal com consta l'aportació 
compromesa per l'any passat i per enguany, la partida pressupostària ha quedat reduïda 
a zero euros.  
 
Informa que, en aquests moments, els ajuntaments de Mallorca tenen pressupostats en 
els seus ingressos, quatre milions d'euros que han de rebre del Consell de Mallorca, per 
mitjà de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, però resulta que aquest 
organisme no té aquesta quantitat com a disponibilitat pressupostària. Observa que 
aquest fet està creant un problema de greus conseqüències pel finançament dels 
ajuntaments i destaca que, a més dels ajuntaments, de forma importantíssima, per a les 
mancomunitats de municipis, especialment la del Pla de Mallorca i la del Raiguer, que 
tenen com a una de les seves funcions centrals els serveis socials, considerant l'ajuda a 
domicili com a concepte indissociable del Pla de prestacions bàsiques. Per tant, els 4 
milions d'euros esmentats mancaran al seu pressupost.  
 
Observa que aquests fets estan provocant un daltabaix financer, per mitjà d'un "trile" 
pressupostari –ara ho tenc, ara no ho tenc, ara ho canviï de lloc-. La realitat després de 
tot això és que els ajuntaments de Mallorca tenen disponible la quantitat de zero euros, 
en aquests moments.  
 
Adverteix que, des del punt de vista pressupostari, les conseqüències poden ser 
considerables, però evidentment en tendrà des del punt de vista dels serveis.     
 
Recorda al Sr. Serra que ja li han hagut de cridar l'atenció, però li diu que també el 
renyarà com a batlessa, quan vegi que no li arriba l'assignació per a prestacions 
bàsiques. 
 
Davant aquesta situació, diu que el seu Grup té l'obligació i la necessitat de demanar al 
Sr. Serra com pensa arreglar aquesta situació. Li recorda que només queda un Ple per 
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finalitzar la legislatura, que és ell qui ha creat el problema i per tant qui l'hauria de 
resoldre abans que es disolgui el Ple per acabament de la legislatura. Per tant, li demana 
que expliqui com ho pensa fer, perquè estan molt preocupats per aquest problema, atès 
el seu abast tan ampli.    
 
El Sr. SERRA diu que es reafirma en totes les seves manifestacions del Ple de dia 5 de 
febrer passat, en les qual i entre d'altres qüestions, va esmentar un reconeixement clar i 
directe de que l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca no té, en començar 
l'any, tota l'assignació que li pertoca per a tot l'any, com es pot comprovar, però 
assegura que a mesura que passa el temps, aquestes diferències es van reduint i es van 
suplint amb tots els convenis pendents de signatura i tots els que ja s'han signat al llarg 
de l'any. Diu que també cal considerar el repartiment de romanents, que cada any es 
signa a aquesta institució, per tal de poder seguir mantenint la seva estructura.  
 
Reconeix que aquesta no és la situació ideal, comenta que la pateix més que la disfruta, 
perquè és una dificultat afegida que té, però el compromís de tots els presents i la gestió 
pròpia de la institució ha fet possible el funcionament i el compliment de tots els 
objectius que s'ha anat marcant l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, 
inclòs el Pla de prestacions bàsiques i el d'atenció domiciliària. Considera que la gestió 
d'aquests anys anteriors, a la qual els tramet, així ho acredita.  
 
Tot seguit, tracta dues qüestions més. La primera, per informar de l'augment del 20% 
d'aquesta partida, atès que per primera vegada el Consell de Mallorca, per mitjà de 
l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca ha afegit un suplement a la quantitat 
que aporta la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal de restablir un equilibri 
entre les qüantitats econòmiques que es donaven a cada ajuntament. Assegura que per 
primera vegada tenim uns criteris objectius de repartiment del Pla de prestacions 
bàsiques, amb el consens de tots els ajuntaments de Mallorca, cosa que abans no existia, 
perquè fins ara es funcionava de forma diferent: cada ajuntament decidia quina qüantitat 
destinava, l'Estat central aportava el mateix i ho entregava a la Comunitat Autònoma i 
es repartia. Aquesta situació era la que regia el funcionament del Pla de prestacions 
bàsiques quan es varen transferir aquestes competències, però varen entendre que era 
necessari actualitzar-la. En aquest sentit es va crear aquesta ratio i es varen establir 
criteris proporcionals respecte al creixement de la població, com també al nombre de 
persones depenents i sobretot a les persones que podien ser usuàries d'aquests serveis 
bàsics dels ajuntaments.  
 
Explica que el dubte el tenien sobre si restar les persones que estaven per damunt 
d'aquesta ratio en relació a la resta i varen decidir no restar ningú, sinó suplementar 
aquells que estaven més per davall, amb aquest 20% extra que feia possible el 
reequilibri, de forma que a poblacions com Alcúdia, amb un creixement de població 
molt important, va ser possible equilibrar aquesta situació, com també en el cas de petits 
municipis que tenien pocs recursos. 
 
Respecte als problemes econòmics, considera que ja s'han comentat abans i que la 
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts va donar respostes ben clares i directes al Ple del 
passat 5 de febrer.    
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Reconeix que és cert que des de la seva creació l'Institut de Serveis Socials i Esportius 
de Mallorca no ha tengut cap any, el mes de gener, les assignacions suficients i que, al 
llarg de l'any, s'han anat incorporant diferents partides per fer possible la seva activitat; 
aquest ha estat el funcionament de cada any.  
 
Recorda també que, històricament, el Pla de prestacions bàsiques s'ha pagat a final 
d'any. Diu que coincideix també a valorar que és un element més que s'ha de corregir i 
millorar, però sempre assegurant la gestió dels serveis socials de base.  
 
Reitera, per acabar, la importància dels criteris equitatius que s'han aplicat i de la 
incorporació de l'increment de la partida pressupostària que ho ha fet possible.  
 
El Sr. AGUILÓ reitera que suposa que s'ha entès prou bé que en aquest moment no hi 
ha recursos per al Pla de prestacions bàsiques. Diu que està sorprès perquè el seu partit 
ha presentat una dura crítica sobre qüestions pressupostàries i tothom els està donant la 
raó, inclòs el Sr. Serra, el qual reconeix que no té els recursos per aquest tipus de 
prestacions bàsiques.  
 
Respecte a l'augment del 20% de què ha parlat, li diu que no és cert, perquè potser a 
començament d'any pujàs aquest percentatge, però l'any passat li va restar 1.300.000 
euros a l'Ajuntament de Palma, a finals d'any i va llevar-li també el 20% que 
suposadament havia augmentat. Li diu que enguany ha llevat el 50%, per tant les 
explicacions que ha donat no responen a l'autèntica realitat.  
 
Diu que, efectivament l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, anomenat 
abans Departament de Serveis Socials, tenia al seu inici algunes dificultats estructurals 
pressupostàries, que s'anaven resolent amb el superàvit. Comenta, però, que actualment 
aquest organisme no té la més mínima possibilitat de resoldre els seus problemes 
pressupostaris acudint al superàvit, com tampoc acudint a la tan anomenada Llei de 
dependències.  
 
Recorda al Sr. Serra que actualment aquest organisme es troba en una situació de dèficit 
en matèria de recursos humans de 7 milions d'euros i amb un dèficit en el Pla de 
prestacions bàsiques de 4 milions d'euros.  
 
Informa, a més, que aquest organisme ha fet un reconeixement extra judicial de crèdit 
de 2 milions i mig d'euros i no s'ha augmentat el pressupost que va generar aquesta 
darrera quantitat per enguany –destinats al pagament de l'electricitat i els aliments per a 
les residències, per tant es tracta de despeses difícilment reduïbles-, per tant aquesta 
quantitat de 2 milions i mig d'euros s'ha de multiplicar per dos, perquè es tracta dels 
anys 2006 i 2007. Insisteix a dir que la quantitat real és de 5 milions d'euros.    
 
També reitera el que ha dit la Sra. Tugores, que no han pressupostat els costos relatius a 
les residències que properament s'inauguraran. Diu que està molt bé parlar de les 
residències, però insisteix a demanar on són els doblers que permetran pagar els 1.600 
euros que costa mensualment cada persona internada en una d'aquestes residències.  
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Pel que fa al Pla de viabilitat pressupostària, informa que el cost d'aquest projecte, quan 
funcionin totes les residències previstes, serà de 14 milions d'euros anuals i que 
enguany, que encara no funcionarà al cent per cent, serà de 3 o 4 milions d'euros. Per 
tant, recorda al Sr. Serra que té un descobert de 20 o 25 milions d'euros, que no sap on 
trobar i per tant no sap resoldre aquesta situació. Li assegura que el mes d'agost ja no 
podrà pagar més i farà fallida.  
 
Assegura que ens trobam en una situació que aquesta institució no havia viscut mai i diu 
a la Sra. presidenta que, davant aquestes circumstàncies, l'única sortida real que tenim 
és que es produeixi una destitució de l'equip de gestió de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca, que es nomeni un equip tècnic gestor, perquè resolgui aquesta 
dificultat que realment crearà gravíssims problemes a la gestió diària d'aquesta institució 
en el seu conjunt, no tant de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. 
 
El Sr. SERRA diu que entén els motius del Sr. Aguiló per demanar la destitució de tot el 
que faci referència al PP dins el Consell de Mallorca, però considera que això 
s'anomena vèncer per eliminació i no per argumentació; és trist, però real com la vida 
mateixa. També entén que faci una valoració esbiaixada de la realitat, però el convida a 
revisar conjuntament aquestes quanties que ha expressat, sobretot per una qüestió: fa 
referència a les residències, però deixa de banda la disposició addicional setena sobre el 
traspàs de competències, que estableix que tots els concerts sobre places els ha de dotar 
el Govern de les Illes Balears.  
 
També li retreu que la Llei de dependència no servirà per res. En aquest sentit, li 
recomana que parli amb els consellers del PSOE, perquè evidentment el convenceran 
del contrari. Li recorda que aquesta llei té una aplicació plurianual i que durant l'any 
2007 les previsions es centren en els casos de grans discapacitats, en les persones en 
situació de gran dependència, de les quals existeix una quantificació clara i directe dins 
les residències que, casualment, precisament són residències per a grans dependents i 
per persones dependents.  Diu que moltes d'aquestes persones ja estan enquadrades dins 
aquesta possibilitat i, per tant, les reclamacions oportunes cap a l'Estat espanyol seran 
les evidents.  
 
Li diu que cal que ambdós demanin, conjuntament, la connivència de l'Estat espanyol en 
aquesta qüestió. Li reconeix que l'Estat espanyol hi té un paper important i avui per avui 
parla de 25.000 persones dependents, però realment al PP, en fer el recompte, n'hi 
surten 50.000 i aquest sí que és un problema, però que l'han creat des de l'Estat espanyol 
per les dificultats per posar-se d'acord en una sèrie de xifres: aquesta és la reclamació 
que ambdós han de fer, però amb la tranquil·litat de que existeix la disposició addicional 
setena del traspàs de competències de l'any 2003, amb efectes de 2004, que estableix 
que la responsabilitat pel que fa a les places és de la Comunitat Autònoma i això dóna 
resposta al que li demanava sobre com es finançaven aquestes places dins el Pla de 
prestacions bàsiques. Explica que precisament si es fan certes reduccions és precisament 
perquè s'entén que es poden fer dins aquest àmbit, des del coneixement que es té 
d'aquesta realitat i de cadascun dels casos.  
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Li diu que entén que, perquè no té responsabilitats dins l'àmbit dels serveis socials, no 
disposa de certes informacions, entre elles saber quines persones dependents 
possiblement són objectiu d'aquesta qüestió.  
 
Reitera el seu convenciment sobre la necessitat de reclamar a l'Estat espanyol el 
reconeixement de la xifra de 52.000 persones, cosa que no dubta que farà, perquè es 
tracta de criteris objectius.  
 
Li assegura que quan conegui els nous barems de qualificació dels usuaris li sortiran 
millor els comptes.  Respecte a la resta de xifres que ha donat, discrepa, però entén que 
les hagi augmentat amb escreix, potser amb intenció electoralista i li reconeix que també 
al PP es fa, perquè elaborant llistes aquests factors a vegades influeixen, per tant ho 
entén perfectament.     
 
Diu, però, que malgrat tot són moments de reflexió importants, no es pot perdre de vista 
la realitat i en aquest cas s'han de considerar les noves estructures, que es dotaran d'uns 
recursos que estan establerts per llei, com ha explicat abans i que cal valorar la relació 
que aquesta llei té amb el Pla de prestacions bàsiques, per tant no dubta que vendrà 
acompanyada de la dotació corresponent. Li demana, però, que no preocupi els usuaris 
ni manipuli aquest reconeixement que fa d'una determinada situació econòmica, que ha 
explicat convenientment. Reconeix que té solució per millorar-la, que en un futur s'ha 
de reflexionar per donar-li solució, però això no vol dir que no existeixi la previsió de 
dotació de cadascuna de les partides. 

 

PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
Els grups de consellers de PSOE, PSM-Entesa nacionalista, Unió Mallorquina, i 
Esquerra Unida-Els Verds proposen al ple que s’adopti el següent acord : 
 
"En una societat democràtica com és la nostra, l’existència de mitjans de comunicació 
independents és un dels factors que garanteixen l’exercici de la llibertat d’expressió i el 
dret a la informació. 
Convé, per tant, defensar de manera inequívoca aquesta llibertat d’expressió, sempre en 
el marc legal que la regula, així com també reclamar una informació verídica i 
contrastable. 
És en aquest context en el que el ple del Consell de Mallorca dona suport a aquells 
funcionaris que s’hagin sentit agreujats per informacions que, posant-los en el centre de 
la batalla política, poden posar en dubte la seva professionalitat, honorabilitat, i 
honradesa. 
De la mateixa manera, el ple del Consell de Mallorca ratifica la seva plena confiança 
amb tots els funcionaris i personal laboral que treballa en aquesta institució.    
 
Palma, 02 d’abril del 2007" 
 
 
El Sr. RUBIO (PP) informa que el seu Grup ha preparat una proposta alternativa. 
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La presidenta li dóna la paraula. 
 
El Sr. Rubio (PP) dóna lectura al text següent: 
 
"En una societat democràtica com és la nostra, l'existència de mitjans de comunicació 
independents és un dels factors que garanteixen l'exercici de la llibertat d'expressió i el 
dret a la informació.  
 
Convé, per tant, defensar de manera inequívoca aquesta llibertat d'expressió, així com la 
manera en què es porta a terme aquesta tasca, sempre en el marc legal que la regula.  
 
En aquest sentit, el Consell de Mallorca mostra un profund respecte a l'activitat dels 
seus funcionaris i conjunt de treballadors de l'administració pública, defensant la seva 
professionalitat, honorabilitat i honradesa." 
 
El Sr. CRESPÍ (PSOE) intervé per explicar que, al seu parer, això no és una moció, que permet que la 
resta dels grups presentin propostes alternatives. En aquest cas, hi ha una declaració institucional o no hi 
és, però considera un cas insòlit que s'esmeni una declaració institucional, perquè és evident que es fa o 
no es fa.  
 
Opina que, si els Grups n'han pactat una, aquesta és en tot cas la que ha de sortir; si no 
és així, no en surt cap i prou. 
 
La presidenta opina que, si existia una proposta, s'havia de dir. Demana als altres 
portaveus quina és la seva opinió.  
 
La Sra. TUGORES (EU-Els Verds) reitera el que ha dit el Sr. Crespí.  
 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) també reitera els arguments anteriors. Diu que, si algú 
presenta una moció d'urgència, s'haurà de debatre la urgència. Aprofita per retreure que 
la tendència és no acceptar urgències, tret que es tracti del govern de la institució.  
 
La presidenta informa que, atès que no existeix acord entre tots els Grups, aquesta 
presidència entén que no hi ha declaració institucional.  

 

DESPATX EXTRAORDINARI. 

PRIMER PUNT. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE 
DECLARACIÓ BIC A SES OLLERIES. 

Es dóna compte de la següent moció: 

El Ple del Consell de Mallorca de 13 de desembre de 2004, va aprovar el Pla Territorial de Mallorca. 

La Disposició Addicional Primera de Patrimoni històric, al seu punt 3, proposa la declaració de Bé 
d'Interès Cultural, amb la categoria de conjunt històric, una sèrie de conjutns de petites dimensions, entre 
elles la de Ses Olleries. 

Per altra banda, la Llei de Sòl de 1976, al seu article 73 obliga les construccions que formen part d'un 
grup d'edificis de caràcter artístic, històric, arqueològic, típic o tradicional harmonitzin amb el grup. 
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En concret, l'apartat b) d'aquest article diu, literalment: "En els indrets de paisatge obert i natural, sigui 
rural o martítim, o en les perspectives que ofereixein els conunts urbans de característiques històrico-
artístiques, típiques o tradicionals en les immediacions de carreteres i camins de trajecte pintoresc, no se 
permetrà que la situació, massa, altura dels edificis, paretx i tancaments, o les instal.lacions d'altres 
elements, limiti el camp visual per a contemplar belleses naturals, rempre l'harmonia del paisatge o 
desfigurar la perspectiva pròpia del mateix" 

Així mateix, el punt 4 de la Diposició Addicional Primera del Pla Territorial de Mallorca preveu que el 
plantejament general municipal ha de preservar i adoptar mesures amb la finalitat del maneniment de les 
trames urbanes originàries derivades de les Ordinacions de 1300 del Rei Jaume II, i és l'article 98 del 
Reglament de Planejament de Santa Eugènia que s'expressa en les mateicos temres que la Llei del Sòl 
abans esmentada. 

Per toto això, el grup de Conseller del PSM-ENTESA NACIONALISTA  al Conell de Mallorca proposa 
al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Incoar la declaració de Bé d'Interès Cultural (BIC), amb la categoria de Conjunt Històric, el llogaret de 
Santa Eugènia  anomenat Ses Olleries. 

  
El Sr. ALORDA (PSM-EN) explica que una de les poques coses positives que té el Pla 
territorial de Mallorca és que defensa que els llogarets siguin declarats bé d'interès 
cultural i, atès que existeix una urgència per demanar-ho per aquest indret pel fet que 
s'han demanat unes llicències per construir unes cases adossades dins aquest terme, que 
podrien afectar la fesomia del llogaret.  
 
En conseqüència, el seu Grup entén que el més prudent seria fer una suspensió de 
llicències immediatament, per poder tenir més marge de maniobra a l'hora de 
reflexionar sobre el futur del llogaret de Ses Olleries, del terme municipal de Santa 
Eugènia.  
 
Recorda que això és el que ha demanat el seu Grup a la Comissió Insular d'Urbanisme 
del passat mes de febrer i que el seu president va informar que tenien aquesta intenció i 
hi treballaven. Diu, però, que el que no ha atès és la urgència d'aquesta declaració, per 
aquest motiu avisa que és imprescindible que s'aprovi, a la pròxima comissió insular 
d'urbanisme, perquè si no és així s'arribarà massa tard. Diu que, de fet, ja s'arriba tard 
pel que fa a la concessió de la llicència, que desgraciadament ja està concedida. Avui 
demana que, com a mínim, es suspengui l'execució de la llicència, perquè seria una 
mesura molt positiva per al llogaret i explica que si el Ple ho aprovàs, la Comissió 
Insular d'Urbanisme hauria d'aprovar la incoació de l'expedient, almenys a la propera 
sessió que celebri.  
 
Retreu que potser no l'han escoltat amb atenció, però manifesta el convenciment d'haver 
fet tot el possible, complint amb la seva obligació.  
 
Tot seguit, es vota la urgència.  
 

Es rebutja la urgència, per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), zero en 
contra i catorze abstencions (PP i UM). 
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SEGON PUNT. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE 
DIMISSIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. 

Es dóan compte de la següent moció: 
Dia 14 de març, en el transcurs d'un debat a l'Espai Mallorca de Barcelona, el Sr. Miquel Melià i Caules, 
Director General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears va equiparar la defensa del deure 
de conèixer el català (la conseqüència que la Constitució lliga a l'oficialitat del castellà) amb la pertinença 
a l'organització terrorista ETA. 
 
Durant molts d'anys distints partits han proposat i impulsat polítiques de reconeixement de la llengua 
pròpia com a senya d'identitat cultural i social. El debat sobre les conseqüències de l'oficialitat és un debat 
impecablement democràtic. De fet, l'actual Estatut de Catalunya, aprovat en referèndum pel poble català, 
equipara les obligacions de conèixer les dues llengües oficials, ja que la Constitució només imposa el 
deure de conèixer el castellà. Un deure, que, al cap i a la fi, només suposa que no se'n pot al·legar 
ignorància, tret de casos especials. 
 
Que un representant del Govern de les Illes Balears, i, més encara, l'encarregat de la política lingüística, 
compari els qui defensen que una de les obligacions de l'oficialitat de la llengua sigui el deure de 
conèixer-la amb l'activitat terrorista, és un despropòsit majúscul que exigeix una immediata rectificació. 
 
Però aquesta rectificació no s'ha produït i, per tant, esdevé inevitable l'assumpció de responsabilitats 
polítiques. 
 
Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca adopta els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Instar el Govern de les Illes Balears a destituir el Sr. Miquel Melià i Caules, Director General de 
Política Lingüística. 
 
Segon.- Instar el Govern de les Illes Balears a rectificar públicament i demanar disculpes per les paraules 
del Director General de Política Lingüística en les quals equiparava els qui defensen democràticament el 
deure de conèixer la llengua catalana amb els terroristes d'ETA. 

 

El Sr. ALORDA (PSM-EN) explica que el motiu de la urgència és que, al centre 
cultural Espai Mallorca, de Barcelona, es varen produir unes declaracions del Sr. 
Miquel Melià Caules, director general de Política Lingüística, en les quals va afirmar 
que els que defensaven la cooficialitat o les mateixes conseqüències de la cooficialitat 
de la llengua catalana que les que té la castellana, eren equiparables als terroristes 
d'ETA.  
 
Expressa el seu rebuig als termes en què es va expressar, perquè considera que el tema 
de fons pot generar opinions distintes, però el fet de l'equiparació expressada pel Sr. 
Melià no té perdó i per tant mereixen una reacció política de primer ordre.  
 
Assegura que el Consell de Mallorca ha de reaccionar davant aquestes declaracions, que 
es produïren en un centre cultural de la institució, i confia en la corresponent 
desautorització, clara i contundent, per tal de no fer-se còmplice d'aquest absurd 
manifestat pel Sr. Melià, atès que aquesta institució ha demostrat una sensibilitat 
totalment distinta respecte a la llengua del país. 
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Es rebutja la urgència, per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), zero 
en contra i catorze abstencions (PP i UM).  

 

TERCER PUNT. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS DE CONSELLERS DEL 
PSM-EN I EU-ELS VERDS SOBRE LA URBANTIZACIÓ DE MULETA II 
(SÓLLER). 

Es dóna compte de la següent moció: 

Una de les funcions bàsiques  del Pla Territorial de Mallaorca haria de ser evitar la urbanització del sòl no 
transformat en les zones de més interès, molt especialment en el litoral. No hi ha dubte que un d'aquests 
indrets és la zona de la urbanització de Muleta II, en plena Serra de Tramuntana. 

La segona fase de la urbantizació de Muleta, es la costa del municipi de Sóller, no compte amb els serveis 
urbanístics i, de fet, està poc transformada, tret dels vials, que, a més, no s'ajusten a les previstes al Pla 
Parcial aprovat en el seu moment, per la qual cosa cal qüestionar la errònia classificació com a sòl urbaà 
dels terrenys que féu el planejament general de Sóller l'any 1981. 

El Ple de l'ajuntament de Sóller, reunit en sessió de dia 6 de març de 2003, va adoptar l'acord de sol.licitar 
al  Consell de Mallorca que el Pla Territorial procedís a la desclassificació de la urbanització de Muleta, 
segona fase. Això no obstant, aquesta proposta de l'ajuntament de Sóller no fou recollida en el Pla 
Territorial de Mallorca i el Ple del Consell, amb els vots de PP i UM, ha rebutjat les mocions i esmenes 
qu en reivindicaven a protecció. 

Tanmateix, ha n continuat les declaracions per part de tots els partits (inclosos PP i UM) en sentit 
favorable a la protecció i, per tant, no s'entén que aquesta no es produeixi. Així mateix, el clam propular 
expressat a la manifestació de dia 17 de març reclama emprendre mesures en favor del territori i seria 
molt  apropiat começar per una zona d'un tan alt interès paisagístic, ecològic, històric i patrimonial com 
Muelta, un indret del més atractius de l'illa. 

A més, en aquest moments, partin d'aquesta urbanització (Muleta II), s'està obrint un camí amb llicència 
municipal incorrecte, que travessa sòl rústic protegit: ANEI  i ARIP. El camí fa una amplada de 3.5 
metres i una largada entre 800 metres i 900 metres per la qual cosa s'ha alterat notablement el sòl, amb 
importants moviments de terra i afectant a la flora, paisatge i marjades de la zona. A més, aquesta nova 
ubicació del camí esmentat genera un elevadíssim impacte paisatgístic el Por de Sóller i a espais protegits. 

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

Acords 

Instar l'equip de govern a redactar una norma territorial cautelar a fi de suspendre el planejament i la 
concessió de llicències sobre els terrenys de la urbanització de Muleta,  segona fase, en el terme 
municipal de Sóller, mentre es tramita la modificació del Pla Terrirorial de Mallorca que incorpori la 
fórmula urbanística més escaient per evitar l'edificació de dita urbanització. 

Requerir a l'Ajuntament de Sóller, que paralitzi les obres d'obertura d'un amí il.legal que parteix de la dita 
urbanització.  

 

El Sr. ALORDA (PSM-EN) explica que ja no confia gaire en la qüestió de l'urbanisme, 
atès que anteriorment, pel que fa a la identitat i la llengua catalana Unió Mallorquina fa 
cos amb el PP, fins i tot davant un insult al país com el del Sr. Miquel Melià Caules, 
explicat al punt anterior. Diu que, davant aquest fet, poc podem esperar en qüestions 
urbanístiques.  
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Informa que el PP i UM de Sóller declaren als mitjans de comunicació que volen 
protegir la urbanització de Muleta II, de Sóller i que ho ha de fer el Consell de Mallorca. 
Recorda que l'any 2004 havien expressat tot el contrari, però ara tenen la intenció de 
protegir-la. 
 
Recorda el cas de la protecció de Cala Blanca, agraeix la participació ciutadana per fer 
costat a les peticions del seu Grup i assegura que si existeix un altre indret que mereix el 
mateix, és Muleta.  
 
Per tant, insta el tractament d'aquest tema al final d'aquesta legislatura, perquè la 
protecció d'aquest indret és urgent, sobretot perquè actualment s'està obrint un camí que 
és il·legal, que parteix de la urbanització i té tots els permisos municipals. Insisteix a dir 
que és ara que s'ha d'actuar, per tant demana el pronunciament polític del Consell de 
Mallorca.  
 
Es rebutja la urgència, per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), zero en 
contra i catorze abstencions (PP i UM). 

 

QUART PUNT.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS DE CONSELLERS DEL 
PSM-EN I EU-ELS VERDS SOBRE IB3 TELEVISIÓ. 

Es dóna compte de la següent moció: 
Des de la seva posada en funcionament, la televisió autonòmica IB3 ha estat objecte de debat  i de crítica, 
no sols pel cost econòmic que ens suposa als residents a les illes o pel disseny de la seva programació o 
pel despreci a la nostra llengua, sinó molt especialment perquè els seus continguts i tractaments dels 
temes d'interès general (a informatius, tertúlies,...) ha estat sectari i clarament dirigit a justificar i lloar les 
actuacions del Govern, no com a representant de tots els ciutadans sinó com a cara visible d'un determinat 
partit polític. Així, una televisió pública, pagada per tots noltros, es converteix en portaveu i màquina de 
fer propaganda partidista. 
 
Aquesta situació ja ha resultat especialment evident i inqüestionable amb el programa "IB3 confidencial" 
on, a través de càmeres ocultes i disseny previ de la imatge –presumpament objectiva- que es vol donar, 
s'ataquen entitats o institucions que poden ser un obstacle a la benaurada imatge pública del partit al qual 
IB3 vol enlairar. Basta repassar els continguts dels programes emesos: Hospital de Son Espases/Salvem la 
Real, Immigració/Consell de Mallorca, Ecotasa/PSIB-Pacte de Progrés,... 
 
Per tot això, el Grup del PSM-EN i el Grup d'EU-Els Verds presenten pel seu debat al proper Ple de la 
institució la següent MOCIÓ: 
 

El Consell de Mallorca rebutja la utilització de les institucions en benefici particular , i 
condemna tota manipulació dels mitjans de comunicació públics per interessos partidistes o 
privatius. 
 
El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern Balear a fomentar una major transparència i 
objectivitat en les actuacions de les diferents administracions, especialment en referència als 
mitjans de comunicació de titularitat pública. 
 
El Consell de Mallorca demana al Govern Balear la destitució de la directora general d'IB3, 
Maria Umbert, per la seva actuació en el denominat cas "IB Confidencial" i sol·licita del 
President del Govern que doni públiques explicacions sobre la seva implicació en aquest cas. 
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El Sr. ALORDA (PSM-EN) explica que la pròpia institució ha patit el fet d'haver estat 
vigilada, atesos els reportatges d'IB3 Televisió, que considera sectaris.  
 
Informa que fins i tot s'ha produït una queixa per part del president del Parlament de les 
Illes Balears, referit a l'ús que s'ha fet de càmeres ocultes, sense que aquests paranys 
mediàtics tenguéssin cap justificació.  
 
Considera que el Consell de Mallorca hauria d'intervenir, per fer una condemna d'aquest 
tipus d'actuacions i, en general, del sectarisme que caracteritza la direcció general d'IB3 
Televisió. 
 
Es rebutja la urgència de la moció, per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els 
Verds), zero en contra i catorze abstencions (PP i UM). 

 

CINQUÈ PUNT.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS DE CONSELLERS DEL 
PSM-EN I EU-ELS VERDS SOBRE LA URBANITZACIÓ DE SAN MARÇAL 
VELL (FELANITX). 

Es dóna compte de la següent moció: 

Una de les funcions bàsiques del Pla Territorial de Malalorca hauria de ser la d'evitar la urbanització del 
sòl no transformat en el litorial. Aquest és el cas del Polígon 16 del Pla General d'Ordenació Urbana de 
l'any 1969 de Felantix, anomenat Can marçal Vell. 

Aquest polígon, situat entre l'hotel Cala Marçal i el camí de cala Brafi, proper a una àrea natural 
d'especial interès, té una superfície d'unes 8 hectàrees i una capacitat de població d'unes  400 places. 

Tot i provenir d'una planificació molt antiga, el Pla Parcial no ha estat executat i els terrenys no compten 
amb serveis. Tanmateix, el planejament municipal en tramitació (aprovació inicial de juny de 2004 i 
pendent d'aprovació provicioonal) mantén el caràcter edificable d'aquest espai com a PPr 21. 

Portocolomj encara té 34 hectàrees de mou sòl urbà i urbanitzable sense executar, amb una previsió total 
d'un 600 habitatges dins nou sòl urbà (sense comptar solars buits o pisos afegits), més o menys dues 
vegades i mitja la superfície de S'Horta. 

Per tot aixó, el grup de Conseller del PSM-ENTESA NACIONALISTA  i d'ESQUERRA UNIDA-ELS 
VERDS al Consell de Mallorca proposen al Ple que adopti el següent: 

Acord: 

Instar l'equip de govern insular a emrpendre els acords escaients per desclassificar el polígon 16, a Can 
marçal Vell, del Pla General d'Ordenació Urbana de Felanitx, suspenent d'immediat el planejament i la 
consessió de llicències. 

 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) explica que avui els han dit que no plantejaven mesures 
concretes, sinó el contrari. Ho refusa, explicant que s'han cansat de presentar casos de 
topònims d'urbanitzacions, que han aconseguit la desclassificació d'algunes, que de bell 
nou han tornat a declarar-se urbanitzables, gràcies al PP i UM.  
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Assegura que no fa cap discurs proteccionista vague, sense concreció sobre el territori, 
sinó que darrera cada mesura que defensa el seu Grup hi ha una urbanització del litoral 
de Mallorca, perquè considera que si s'autoritza, després se'n penediran.  
 
Explica que en aquest cas es tracta de 34 hectàrees, situades en segona línia de la mar, a 
Porto Colom (Felanitx), devora Cala Brafi. Conforma un nou nucli de població, atès que 
la previsió és de més de 400 noves places.  
 
Recorda que ja es va desclassificar Cala Brafi i que, atès que a simple vista és evident 
que és una àrea natural d'especial interès, és del tot necessària la intervenció del Consell 
de Mallorca per evitar aquesta urbanització.  
 
Observa que aquesta mesura podria ser un bon gest cap als assistents a la manifestació 
del passat 17 de març, tot i que ja ha vist que entenen que aquestes persones no tenien 
cap motiu per manifestar-se. 
 
Es rebutja la urgència, per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), zero en 
contra i catorze abstencions (PP i UM). 

 

PRECS I PREGUNTES. 

PUNT 27.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR.  MIQUEL CÀNEVES 
VANRRELL A L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (EXPEDIENTS 
INSPECCIÓ CENTRES). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
Miquel Càneves Vanrrell, com a conseller DEL GRUP POPULAR al Consell de Mallorca, formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Il·lm. President del Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra 
Torres. 
 
Pregunta: 
 
Quina és la situació actual dels expedients d'inspecció als centres de serveis socials? 

 

El Sr. CÀNEVES (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. SERRA (president de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca) explica 
que aquesta secció dur una tasca molt important que a l'any 2006 s'han dut a terme 98 
inspeccions a centres i que la secció ha passat de tres a sis persones que es dediquen a 
aquesta tasca. 
Considera que aquesta ampliació de la secció ha servit per comprovar  que les empreses 
privades que treballen amb l'Institut compleixen plenament la normativa.  
 
Pel que fa a les inspeccions dels centres també s'ha incrementat notablement, sabem que 
l'any 2004 es produïren: cinc denúncies, es realitzaren quaranta-sis inspeccions a centres 
i cinc visites d'assessorament. 
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L'any 2005 es produïren: catorze denúncies, es realitzaren cinquanta-una inspeccions a 
centres i es feren dues visites d'assessorament.  
L'any 2006 es produïren: setze denúncies, es realitzaren noranta-vuit inspecciona a 
centres i es feren vint visites d'assessorament.  
 
Diu que representa un increment notable que demostra que poden assegurar el benestar 
de les persones que més ho necessiten a la nostra societat. 

 

PUNT 28.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. FRANCESC 
CAÑELLAS ALEMANY A L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (ACORD 
AMB LA FUNDACIÓ REIAL MALLORCA). 

 
Es retira la pregunta. 

 

PUNT 29.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR.  MIQUEL AMENGUAL 
GUASP A L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (SERVEIS A FAMÍLIES EN 
PROCÉS ADOPCIÓ). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
Miquel Amengual Guasp, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca, formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Il·lm. President del Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra 
Torres. 
 
Pregunta: 
 
Quins serveis presta S'Institut a les famílies que han seguit un procés d'adopció? 

 
El Sr. AMENGUAL (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. SERRA (president de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca) explica 
que fa un quants mesos va inaugurar un servei de post-adopció, per tal de poder atendre 
les persones que han optat per adoptar un infant i donar-li suport després de l'adopció. 
L'adopció provoca una situació familiar diferent, que implica uns canvis importants amb 
la família que requereixen d'un suport extra que fins ara no s'havia donat i que a partir 
d'ara és una realitat, gràcies a l'assistència de psicòlegs, pedagogs i altres professionals 
que faran possible que estiguin millor atesos els nins adoptats i les seves famílies. 

 

 

PUNT 30.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR.  COSME BONET 
BONET A L'HBLE. SR. BARTOMEU VICENS MIR (OBRES ESGLÉSIA 
VELLA SES SALINES). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
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COSME BONET BONET, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, 
presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant del 
Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada al Conseller Executiu del Departament del Territori, 
el Sr. Bartomeu Vicens Mir. 

Quines mesures pensa prendre davant les obres que l'Ajuntament de Ses Salines està fent a l'Església 
Vella d'aquest poble, atès que sembla ser que estan alterant elements arquitectònics protegits per les 
Normes Subsidiàries del municipi, que cataloguen l'edifici amb la màxima protecció, essent això una 
clara infracció de la normativa urbanística municipal?  

 
El Sr. BONET (PSOE) comenta que aquesta pregunta ja s'havia fet en un altre Ple, i 
creu que el Sr. Vicens li contestarà que no pot actuar al respecte, però vol insistir i per 
això demana si el Consell de Mallorca actuarà contra un ajuntament que esta incomplint 
les seves pròpies normes subsidiàries i destruint una antiga església del segle XVIII. 
 
El Sr. VICENS (conseller executiu de Territori) comenta que aquest tema és una 
competència exclusiva municipal, però si el Grup PSOE ho denúncia i l'ajuntament no 
actua, si que ho farà el Consell de Mallorca. 

 

PUNT 31.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. PILAR SANSÓ  
FUSTER A L'HBLE. SR. ANTONI PASCUAL RIBOT (ESBUCAMENT PONT 
CTRA. PALMA-MANACOR). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
PILAR SANSÓ I FUSTER, 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 Conseller Executiu del 
Departament d'Obres Públiques, el Sr. Antoni Pascual Ribot. 

Per quins motius no s'ha donat solució a l'esbucament del pont de la carretera Palma-Manacor a l'altura de 
Montuïri?  

 
La Sr. SANSÓ (PSOE) comenta que durant mig any no s'ha fet cap actuació al pont de 
Montuïri i que el passat dijous feren un pont a la vorera de la carretera Palma-Manacor a 
l'alçada de Montuïri i els hi agradaria saber si fan comptes reposar-lo. 
 
El Sr. PASCUAL (conseller executiu d'Obres Públiques) diu que creu que ella era 
present a la inauguració de l'esmentada carretera el mes de desembre i que el director de 
carreteres va anunciar que si tot anava bé el mes d'abril es reconstruiria el pont. 
Diu que ja ha vist l'estructura de ferro que s'està preparant per muntar aquest dies i que 
per tant confien que abans d'acabar el mes d'abril estigui totalment reconstruït el pont. 

 

PUNT 32.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. M. MAGDALENA 
TURGORES BAUTISTA A L'HBLE. SR. MIQUEL ÀNGEL FLAQUER 
(CATÀLEG ELEMENTES PATRIMONIALS A LES CARRETERES DE 
MALLORCA) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
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M. Magdalena Tugores Bautista, com a consellera del Grup d’Esquerra Unida-Els Verds presenta la 
següent PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL DAVANT EL PLE, dirigida al Sr. Miquel Àngel 
Flaquer, Conseller Executiu d’economia i Hisenda: 
 
Hem tingut coneixement pel BOIB núm. 26 de data 17/02/2007 que el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca ha anunciat la licitació d’un concurs per a la contractació d’assistència tècnica per a la 
realització d’un catàleg sobre els elements patrimonials a les carreteres de Mallorca, per un pressupost 
base de 92.000 �. 

Tots coneixem els errors en l’execució de carreteres per part del Consell de Mallorca que han produït 
danys en elements patrimonials protegits, per la qual cosa tot intent de millorar la fixació d’aquests 
elements i la seva protecció ens pareix adient; si bé estimam que totes les dades referides a bens 
patrimonials protegits i a carreteres es troben a disposició de les diferents departaments del cim, pel que el 
Consell executiu, amb personal del cim, pot realitzar un recull de les dades que poden trobar-se 
actualment disperses, i disposar, si s’estima pertinent, de la quantitat pressupostada per senyalitzar in situ 
i millorar les actuacions protectores a tots els elements patrimonials de la Mallorca que la proximitat de 
carreteres posa en perill. 
 
Per tot això i per tal de clarificar el tema li presentam les següents preguntes: 
 
Quins objectius poden justificar la necessitat d’aquest mapa a realitzar per persones externes, quan tota la 
informació es troba als diferents departaments del Consell de Mallorca i sols seria necessari, en tot cas, 
fer una recopilació de dades? 
 
Com aquest mapa podrà implicar una millora en la conservació del nostre patrimoni si la licitació no dur 
entre els seu objectius la detecció d’elements no protegits però dignes de ser-ho? 
 
Com pot explicar-nos que no hi hagi cap membre del departament de patrimoni dins la Mesa de 
contractació?  
 

 
La Sra. TUGORES (EU-Els Verds) comenta que va veure al BOIB un anunci signat pel 
Sr. Flaquer sobre una convocatòria d'un concurs per a la contractació d'assistència 
tècnica per a la realització d'un catàleg sobre els elements patrimonials a les carreteres 
de Mallorca i que aquesta licitació té un pressupost de 92.000 �. 
 
El seu Grup volia sabre perquè es vol fer aquesta contractació atès que dels elements 
patrimonials que s'han fet per obres noves el Departament d'Obres Públiques en té 
coneixement, ja que segons ens explicaren era una de les tasques del contractista la 
inclusió d'aquest elements.  
 
Per altra banda, dels elements que no formen part de les noves obres ja se'n té 
constància i no entenen el sentit d'aquesta contractació externa. Creu que seria suficient 
fer un recull intern de la documentació. 
 
Per altra banda, troba estrany que dins la Mesa de Contractació no hi hagi cap 
representant del Servei de Carreteres i sembla a més que és una iniciativa del 
Departament d'Economia i Hisenda. 
 

El Sr. PASCUAL (conseller executiu d'Obres Públiques) comenta que el que es pretén 
fer és un recull gràfic i fotogràfic de tots els elements patrimonials i en especial de tots 
els elements d'art que hi ha a les carreteres i lògicament entén que no és una tasca del 
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serveis propis del Consell de Mallorca. Per això, s'ha fet una contractació externa i està 
convençut que quant estigui editat li agradarà. 

 

PUNT 33.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR.  ANTONI NADAL 
URREA A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (SUBVENCIONS ISSEM A COMITÈ 
TEMPS LLIURE I PROMOCIÓ ESPORTIVA) 

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 Riutort. 

Quin és el motiu del retard d'una sol·licitud de documentació al President de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca, presentada dues vegades a Registre de la institució en data 1 de desembre de 2006 
i 22 de febrer de 2007 per aquest conseller, en relació als justificants de les subvencions atorgades per 
l'ISSEM al Comitè de Temps Lliure i Promoció Esportiva i als contractes subscrits per aquest amb 
tercers?  

 
El Sr. NADAL (PSOE) comenta que va demanar veure un expedient ara ja fa cinc 
mesos, amb unes factures i un justificants de pagament de les mateixes d'un conveni 
amb una entitat privada de més d'un milió d'euros, signat entre l'ISSEM i una entitat 
privada, i encara no ha estat possible. 
 
Creu que el Sr. Serra hauria de donar exemple de transparència i facilitar aquesta 
documentació. 
 
El Sr. SERRA (president de l'ISSEM) contesta que la mitjana de temps per contestar les 
preguntes durant aquesta legislatura ha estat de desset dies en lloc dels trenta dies 
reglamentaris. Afirma que en cap moment s'ha excedit aquest termini, potser amb 
aquesta sol·licitud hi ha hagut alguna dificultat per trobar la documentació. Es 
compromet a fer-li arribar la documentació el més aviat possible abans i li demana 
disculpes per no haver rebut la documentació. 
 
Per altra banda, diu que està tranquil ja que la sol·licitud feia referència a qüestions 
econòmiques que han de passar pels filtres d'Intervenció corresponents i que no hi ha 
hagut cap informe negatiu. A més, recorda que la Direcció d'Esports ha passat de 74.000 
a 147.000 usuaris i que ha representat un canvi significatiu en l'estructura de la direcció; 
potser per aquest motiu la documentació s'hagi pogut retardar. 

 

PUNT 34.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. MARGALIDA 
ROSSELLÓ PONS A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (RUTES 
CICLOTURÍSTIQUES). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Margalida Rosselló Pons, consellera del Grup d’Esquerra Unida-Els Verds al Consell de Mallorca, 
presenta la següent PREGUNTA amb resposta oral davant el ple, dirigida a la Presidenta del Consell de 
Mallorca, la Sra. Mª Antònia Munar : 
 
El 17 de març es va inaugurar a Muro la nova xarxa de rutes cicloturístiques que unirà els pobles de la 
Mancomunitat del Nord. La Presidenta va ressaltar l’aspecte positiu d’aquestes “ecovies” ja que 
suposarien “una bona opció per donar-li una alternativa al sol i la platja”. 
En els plenaris passats hi ha hagut diversos debats sobre la utilització o no d’aquest mitjà de transport. 
 
Per tot això i per tal de clarificar el tema li presentam la següent pregunta: 
 
Considera que aquestes rutes cicloturístiques que ha inaugurat son segures pels ciclistes? 

 
La Sra. ROSSELLÓ (EU-Els Verds) comenta que la pregunta anava adreçada a la 
presidenta encara que no hi és i suposa que li contestarà el conseller d'Obres Públiques. 
 
En primer lloc, assenyala que l'hi ha sorprès molt que la Sra. Munar pugés a una 
bicicleta i es fes una foto que ha sortit publicada a tots els mitjans de comunicació. 
 
En segon lloc, comenta que aquesta foto s'ha fet a un mes i mig de les eleccions, li 
sembla una propaganda insultant.  
 
En tercer lloc, comenta que la presidenta va afirmar que les rutes cicloturístiques que 
havia fet el Consell de Mallorca eren una bona alternativa al turisme de sol i platja. 
Atès que la diversificació del turisme és molt important, demana perquè han estat tant 
de temps a fer les rutes i en canvi han fet les carreteres amb tanta rapidesa. 
 
En quart lloc, diu que actualment hi ha molt de cicloturistes, a més de ciutadans locals 
que utilitzen aquest mitjà de transport i demana si la seguretat d'aquests rutes 
cicloturístiques és l'adequada. 
 

La Sra. MULET (UM)  comenta que les eco-vies són segures i, a més, respectuoses amb 
el medi ambient. 

 

PUNT 35.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR.  BERNAT AGUILÓ 
SIQUIER A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA (DESTRUCCIÓ SIQUIA DEN 
BASTER). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

D'acord amb el que preveu l'article 5, punt d del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, el conseller 
sotasignant demana: 

Quines mesures de protecció i recuperació ha adoptat el Departament de Patrimoni i Identitat Cultural en 
relació a la destrucció de diferents trams de la Siquia den Baster i altres elements que integren l'esmentat 
Be d'Interès Cultural? 

 
El Sr. AGUILÓ (PSM-EN) comenta que la seva pregunta era sobre la Síquia d'en Baster 
que és un bé d'interès cultural, que els darrers anys ha estat agredida en alguns dels seus 
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trams. El darrer amb el desmuntatge de la paret seca que hi ha davant del camí dels Reis 
i comenta que no tenen constància que hi hagi hagut cap tipus d'inspecció al respecte. 
Comenta que està visible des de la vorera de la carretera i fa uns mesos, amb la 
construcció del velòdrom, es va destruir també l'aljub i la zona afectada al solar de Can 
Domenge. 
 
Per tot això volia saber quines mesures pensa prendre el Departament de Patrimoni i 
Identitat Cultural perquè els fets que s'han produït no es tornin a repetir i per reposar les 
construccions fetes malbé, ja que desconeixen si existeix alguna actuació. 
 
El Sr. VICENS (conseller executiu de Territori) recorda que ha estat durant aquesta 
legislatura quan s'ha declarat com a BIC aquestes síquies i que el conseller de Patrimoni 
cada vegada que rep una denúncia obre un expedient i, si cal, deriva en expedient 
sancionador. 
 
A part d'haver declarat BIC aquesta síquia i els seus ramals, ara el Consell de Mallorca 
ha creat una partida nominativa en el pressupost de Patrimoni per la Comunitat de 
Regants de la Siquia den Baster per import de 60.000 euros per començar una primera 
fase de restauració. 

 

PUNT 36.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. COLOMA FERRER 
SALAS A L'HB LE. SRA. PRESIDENTA (INFORME "IMPLICACIONES 
AMBIENTALES-SANITARIAS EN LA INMIGRACIÓN LATINOAMERICANA 
Y AGRICANA") 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

D'acord amb el que preveu l'article 5, punt d del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, el conseller 
sotasignant demana: 

Quines mesures pensa emprendre el Conseller de Medi Ambient davant el fet que l'informe 
"Implicaciones ambientales-sanitarias en la immigración latinoamericana y africana" sigui un plagi? 
 
 
La Sra. FERRER (PSM-EN) comenta al Sr. Borràs que ha tornat a passar, el Consell de 
Mallorca ha tornat a pagar per un informe que pareix fet per un estudiant de tercer cicle 
de primària, la quantitat de 12.000 euros. 
 
Considera que l'informe del Sr. Cuenca és una còpia de diverses pàgines publicades a 
internet d'on ha tret els seu valuós i car informe, i nomena algunes de les fonts d'internet 
copiades paraula per paraula, i afirma que aquest fet és un insult a la intel·ligència dels 
ciutadans. 
 
A més, les dades que utilitza el Sr. Cuenca són de l'any 2001, quant tothom sap que hi 
ha dades del 2005 i que a més a més el fort increment de la població immigrada a 
Mallorca s'ha produït aquests darrers cinc anys i per tant les dades són obsoletes. 
Assenyala que també hi ha dades de consum energètic de l'any 2002, que estan 
completament obsoletes. 
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Per altra banda, a favor del treball diu que té un bon índex, que ha sabut cercar la 
informació per internet, però que ha utilitzat poques fonts i que a més són antigues. 
Creu que s'ha limitat a copiar la informació i afirma que no utilitza cap mètode 
d'investigació científica ni arriba a cap conclusió d'interès, per això considera que aquest 
informe estaria suspès.  
 
A continuació, assenyala que si el Consell de Mallorca necessita informes hi ha 
prestigiosos investigadors a la UIB i que podrien fer-los. 
 
Per finalitzar, demana al Sr. Borràs quines mesures pensa emprendre davant del fet que 
l'informe anomenat "Implicaciones ambientales-sanitarias en la immigración 
latinoamericana y africana" sigui un plagi. 
 
Espera que la resposta del conseller sigui que ordenarà les accions pertinents perquè el 
Sr. Cuenca retorni el doblers cobrats per l'esmentat informe i que el Sr. Borràs es 
disculpi davant del Ple i davant la ciutadania per pagar uns informes que no serveixen 
per res. 
 
El Sr. BORRAS (conseller executiu de Medi Ambient i Natura) comenta que les dades 
s'han obtingut fonts documentals diverses i, després d'haver avaluat el tema amb els 
serveis de la institució, no es pensa prendre cap mesura en aquest sentit.  
 
 
PRECS 
 
 
El Sr. ALORDA (PSM-EN) comenta que la presidenta hauria de cessar el Sr. Borràs ja 
que dóna per bons aquests dos informes, i troba que no mereix ser el conseller de Medi 
Ambient del Consell de Mallorca. 
 
El segon prec del Sr. ALORDA  és sobre l'autobús que va tenir un sinistre a la carretera 
que va a la Calobra fa uns quinze dies. Creu que s'hauria de retirar el vehicle quan abans 
millor ja que és un lloc bastant transitat i que s'haurien de prendre les mesures 
adequades perquè no torni a succeir un fet com aquest. 
 
El tercer prec del Sr. ALORDA, és sobre el paper de la presidenta als Plens, demana si 
al mes de maig la presidenta podrà assistir a tota la sessió plenària i que a més de fer de 
moderadora pogués participar als debats i que tengues una presència i contestés totes les 
preguntes de control que realitza l'oposició. 
 
 
La Sra. Mulet comenta que, atès que no hi ha més punts a tractar, aixeca la sessió a les 
vint hores i trenta minuts. De tot el qual se n'esten la present acta (que consta de 199 
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.  
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