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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 12/2007 
Caràcter: ordinària 
Data: 1 d'octubre de 2007 
Horari: 10.10 a 13.37 
Lloc: sala de plens 
 
Assistents: 
 
Hble. Sra. Presidenta: Francesca Lluch Armengol Socias.  

Hbles. Srs. Consellers: Antoni Alemany Cladera, Pedro Álvarez Chillida, Cosme Bonet 
Bonet, Rafael Àngel Bosch Sans, Margarita Cabrer González, Sílvia Cano Juan, Maria 
Luisa Dubón Pretus, Juan Flaquer Riutort, Miquel Àngel Flaquer Terrasa, Maria José 
Frau Marí, Jaume Font Barceló, Carmen Garzón Pelegrín, Joan Lladó Binimelis, 
Bartomeu Martínez Oliver,  Pablo Martín Pere, Pere Joan Martorell Castelló, Joana 
Lluïsa Mascaró Melià, Clara del Moral Torres, Cristina Moreno Mulet, Dolça Mulet 
Dezcallar, Antoni Pascual Ribot, Antònia Maria Perelló Jorquera, Andreu Prohens 
Vicens, Maria Rosa Puig Oliver, Josefina Ramis Rigo, Miquel Ramon Matas, Damián 
Ripoll Gálvez, Ana María Rodríguez Arbona, Miquel Rosselló del Rosal, Fernando 
Rubio Aguiló, Maria Pilar Sansó Fuster, Catalina Sureda Fons. 
 

També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Jaume Garau Salas, Catalina 
Julve Caldentey, Isabel Maria Oliver Sagreras. 

 
Secretari General: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora General: Sra. Elena Montejo Fuentes. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (10-09-
2007) 

 
PRESIDÈNCIA 

2. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE. 

3. DECRETS A RATIFICAR 
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4. MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL 
AL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ES BALUARD, MUSEU D’ART MODERN I 
CONTEMPORANI DE PALMA 

5. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL CONSORCI PER AL 
FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA I LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA 
CULTURA DE LES ILLES BALEARS 

6. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL CONSELL ASSESSOR 
DE COMERÇ DE LES ILLES BALEARS 

7. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL CONSELL ASSESSOR 
DE PROMOCIÓ DEL TURISME 

8. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL CONSELL DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LES ILLES BALEARS 

9. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL PATRONAT 
FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER 

10. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL CONSELL PESQUER 

11. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL PATRONAT DEL 
PARC NACIONAL MARÍTIM TERRESTRE DE CABRERA 

12. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL CONSELL BALEAR 
DE CAÇA 

13. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL A EUROPARC ESPAÑA I 
FEDERACIÓ EUROPARC 

14. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL A L'AUTORITAT DE 
GESTIÓ DEL PARATGE NATURAL SERRA DE TRAMUNTANA 

15. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL A LA JUNTA RECTORA 
DEL PARC NATURAL DE LLEVANT 

16. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL A L'AUTORITAT DE 
GESTIÓ DEL PARC NATURAL DE LLEVANT 

17. NOMENAMENT REPRESENTANT DEL CONSELL AL CONSELL DE 
CONSUM 

18. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL CONSELL 
ASSESSOR PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I DE LA SUPRESSIÓ 
DE LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

19. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL COMITÈ 
AUTONÒMIC DE CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS 
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20. NOMENAMENT REPRESENTANT DEL CONSELL A LA COMISSIÓ DE 
TRANSPORTS DE LA CAIB 

21. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL A LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA DE LES ILLES BALEARS PER A LA 
MÚSICA 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

22. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2006 DE LA 
DIRECCIÓ INSULAR DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL DEPARTAMENT DE 
CULTURA I PATRIMONI, RELACIÓ 77/45320/20070313 

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I INNOVACIÓ 

23.  PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ART. 4 I DISPOSICIÓ FINAL DE 
L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER SERVEIS D'INSPECCIÓ TÈCNICA 
DE VEHICLES 

24. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 21 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2007 

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

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

26. PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ DE DELIMITACIÓ DEL JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC DE "SON CORB ROSSELLÓ" DE SON SERVERA 

27. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A L'ADAPTACIÓ DEL SECTOR SUP-1 
A LA SENTÈNCIA DEL TSJIB NÚM. 176/2003, DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES 
DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE CONSELL 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

28. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CANVI DE DENOMINACIÓ I MODIFICACIÓ 
DELS ESTATUTS DE L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE 
MALLORCA PER ADAPTAR-LOS A LA NOVA ESTRUCTURA DEL CONSELL 
DE MALLORCA 

29. EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE DEUTE DE DIFERENTS CRÈDITS A 
PERSONES FÍSIQUES I ENTITATS (REC 06/07). 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
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30. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LA TARIFA PER AL 
TRACTAMENT DELS RESIDUS URBANS PER A L'ANY 2008 

31. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ART. 4 I DE LA DISPOSICIÓ FINAL DE 
L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DEL TRACTAMENT DE 
RESIDUS URBANS DE L'ILLA DE MALLORCA PER A L'ANY 2008. 
 
MOCIONS. 
 
32. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP SOBRE TRANSFERÈNCIA AL 
CONSELL DE MALLORCA DE LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA 
D'ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA. 
 
33. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP SOBRE ACORD PER TAL 
D'EVITAR LA URBANITZACIÓ DE CALA BLANCA (ANDRATX). 
 
34. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP SOBRE DIADA DE 
MALLORCA. 
 
35. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'UM  SOBRE LLEI DE 
FINANÇAMENT DELS CONSELLS INSULARS.  
 
 
INTERPEL.LACIONS. 
 
36. INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L'HBLE. SRA. MARGARITA CABRER 
GONZÁLEZ A L'HBLE. SR. ANTONI PASCUAL RIBOT SOBRE ACTUACIONS 
EN MATÈRIA DE CARRETERES. 
 
DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
37. PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. CLARA DEL MORAL A L'HBLE. 
SR. COSME BONET (COMISSIÓ MODIFICACIÓ ROC) 
 
38. PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR.JAUME FONT A L'HBLE. SR. 
ANTONI PASCUAL (TERRENYS SON HUGO). 
 
39. PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. JOAN FLAQUER A L'HBLE. SRA. 
FRANCINA ARMENGOL (CONSELLERA DIPUTADA AL CONGRÉS) 
 
40. PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. BARTOMEU MARTÍNEZ A 
L'HBLE. SRA. JOAN LLUÏSA MASCARÓ (INSTITUT PATRIMONI DE 
MALLORCA) 
 
41. PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. MARIA ROSA PUIG A L'HBLE. 
SRA. FRANCINA ARMENGOL (COMPAREIXENÇA SRA. MULET). 
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Desenvolupament de la sessió i acords 
 
 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
(10-09-2007) 

 

S’aprova l’acta de la sessió anterior (10/09/2007) per unanimitat. 

 
PUNT 2. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE (Document adjunt) 
PUNT 3. DECRETS A RATIFICAR (Document adjunt) 

 

PUNT 4. MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DEL 
CONSELL AL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ES BALUARD, MUSEU D’ART 
MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió que va tenir lloc el passat dia 10 de setembre i d'acord amb els 
estatuts de la Fundació Es Baluard, Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, va nomenar vocals 
del Patronat a les persones següents: Dolça Mulet Dezcallar, Joana Lluïsa Mascaró Melià i Isabel Maria 
Oliver Sagreras. 

Atès que es voluntat d'aquesta presidència formar part de l'esmentada Fundació com ha vingut succeint 
fins ara. 

Es proposa l'adopció del següent: 

1. Disposar el cessament de la Sra. Isabel Maria Oliver Sagreras. 

2. Nomenar vocal del patronat a la Sra. Francisca Armengol Socías. 

3. Notificar-ho als interessats. 

4. Publicar-ho en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

PUNT 5. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL CONSORCI 
PER AL FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA I LA PROJECCIÓ 
EXTERIOR DE LA CULTURA DE LES ILLES BALEARS 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
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Atès l'escrit de la consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i presidenta del Consorci 
per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears, de data 25 
de juliol de 2007 (NRE 19724, de 26/07/2007), mitjançant el qual se sol·licita la designació d'un 
representant i d'un suplent del Consell de Mallorca en el Consell de Direcció de l'esmentat Consorci. 

Es proposa al Ple: 

1. Disposar el cessament del Sr. Josep Lliteres Vidal com a representant del Consell a l'esmentat 
organisme. 

2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Consell de Direcció del Consorci per al 
Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears, la Sra. 
Rosa Barceló Noguera, directora insular de Política Lingüística, com a titular, i el Sr. Andreu 
Caballero Romero, cap de programa de Cultura, com a suplent. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la 
Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

PUNT 6. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL CONSELL 
ASSESSOR DE COMERÇ DE LES ILLES BALEARS 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
Atès l'escrit del director general de Comerç, de data 25 de juliol de 2007 (NRE 20078, de 31/07/2007), 
mitjançant el qual se sol·licita la designació d'un representant i d'un suplent del Consell de Mallorca en el 
Consell Assessor de Comerç. 

Es proposa al Ple: 

 

1. Disposar el cessament del Sr. Antoni Segura Fuster (titular) i de la Sra. Cristina Cerdó Capellà 
(suplent), com a representant del Consell a l'esmentat organisme. 

2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Consell Assessor de Comerç a la Sra. 
Luz Maria Iglesias Alonso, directora insular de Promoció Econòmica, com a titular, i a la Sra. 
Isabel Monjo Bordoy, secretària tècnica del Departament d'Economia i Turisme, com a suplent. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i al Consell Assessor de Comerç. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

PUNT 7. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL CONSELL 
ASSESSOR DE PROMOCIÓ DEL TURISME 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
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Atès l'escrit del president de l'Institut Balear del Turisme, de data 24 de juliol de 2007 (NRE 19866, de 
27/07/2007), mitjançant el qual se sol·licita la designació d'un representant i d'un suplent del Consell de 
Mallorca en el Consell Assessor de Promoció del Turisme. 

Es proposa al Ple: 

1. Disposar el cessament del Sr. Francesc Xavier Buils Huguet (titular) i de la Sra. Maria Monserrat 
Ferrer Oliver (suplent), com a representants del Consell a l'esmentat organisme. 

2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Consell Assessor de Promoció del 
Turisme a la Sra. Melchora Gómez Andrés, directora insular de Turisme, com a titular, i a la Sra. 
Luz Maria Iglesias Alonso, directora insular de Promoció Econòmica, com a suplent. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i al Consell Assessor de Promoció del Turisme. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

PUNT 8. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL CONSELL 
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LES ILLES BALEARS 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
Atès l'escrit de la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, de data 13 de juliol de 
2007 (NRE 19802, de 26/07/2007), mitjançant el qual se sol·licita la designació dels representants, titular 
i suplent, del Consell de Mallorca en el Consell de Formació Professional de les Illes Balears. 

Es proposa al Ple: 

1. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Consell de Formació Professional de les 
Illes Balears, el Sr. Maties Garcies Salvà, director insular de Cultura, com a titular, i el Sr. 
Andreu Caballero Romero, cap de programa de Cultura, com a suplent. 

2. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Treball i Formació del Govern de 
les Illes Balears. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

PUNT 9. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL PATRONAT 
FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca al Patronat de la 
Fundació Jardí Botànic de Sóller, segons s'estableix en els seus Estatuts 

Es proposa al Ple: 

1. Disposar el cessament del Sr. Miquel Àngel Borràs Llabrés (titular) i del Sr. Bartomeu Calafell 
Salom (suplent), com a representants del Consell a l'esmentat organisme. 
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2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Patronat de la Fundació Jardí Botànic de 
Sóller al Sr. Antoni Segura Fuster, director insular de Programes i Ocupació, com a titular, i al 
Sr.. Francesc Cladera Pomar, director insular de Medi Ambient com a suplent. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Fundació Jardí Botànic de Sóller. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

PUNT 10. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL CONSELL 
PESQUER 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
Atès que l’article 3 del Decret 10/2005, de 28 de gener (BOIB núm. 20 de 05/02/2005) pel qual es 
modifica el Decret 252/1999, de 10 de desembre, pel qual es crea el Consell Pesquer adscrit a la 
Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, disposa que hi ha d'haver un 
representant del Consell Insular de Mallorca 

 

Es proposa al Ple: 

1. Disposar el cessament del Sr. Domingo Bonnín Daniel (titular) i del Sr. Bartomeu Calafell 
Salom (suplent), com a representants del Consell en l'esmentat organisme. 

2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Consell Pesquer de la Conselleria 
d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears el Sr. Francesc Cladera Pomar, director 
insular de Medi Ambient, com a titular, i el Sr. Antoni Segura Fuster, director insular de 
Programes i Ocupació, com a suplent. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les 
Illes Balears. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

PUNT 11. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL 
PATRONAT DEL PARC NACIONAL MARÍTIM TERRESTRE DE CABRERA 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca en el Patronat del 
Parc Nacional Marítim Terrestre de Cabrera segons disposa l’article 5 de la Llei 4/1989, de 29 d’abril, de 
creació del Parc Nacional Marítim Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera. 

Es proposa al Ple: 

1. Disposar el cessament del Sr. Joan Picornell Blas (titular) i del Sr. Bartomeu Calafell Salom 
(suplent), com a representants del Consell en l'esmentat organisme. 



 9 

2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Patronat del Parc Nacional Marítim 
Terrestre de Cabrera la Sra. Catalina Julve Caldentey, consellera executiva de Medi Ambient, 
com a titular, i el Sr. Joan Picornell Blas com a suplent. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i al Patronat del Parc Nacional Marítim Terrestre de 
Cabrera. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

PUNT 12. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL CONSELL 
BALEAR DE CAÇA 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca en el Consell Balear 
de Caça de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, segons el Decret 65/2005, de 
10 de juny, de modificació del Decret 95/2002, de 12 de juliol, pel qual es regulen el Consell Balear de 
Caça i els Consells Insulars de Caça. 

Es proposa al Ple: 

1. Disposar el cessament del Sr. Miquel Àngel Borràs Llabrés (titular) i del Sr. Bartomeu Calafell 
Salom (suplent), com a representants del Consell en l'esmentat organisme. 

2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Consell Balear de Caça la Sra. Catalina 
Julve Caldentey, consellera executiva de Medi Ambient, com a titular, i el Sr. Francesc Cladera 
Pomar, director insular de Medi Ambient, com a suplent. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les 
Illes Balears. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

PUNT 13. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL A EUROPARC 
ESPAÑA I FEDERACIÓ EUROPARC 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca a Europarc España i a 
la Federació de Parcs Naturals i Nacionals d’Europa. 

Es proposa al Ple: 

1. Designar perquè representi el Consell de Mallorca a Europarc España i a la Federació de Parcs 
Naturals i Nacionals d’Europa el Sr. Francesc Cladera Pomar, director insular de Medi Ambient, 
com a titular, i el Sr. Antoni Ferragut Llinàs com a suplent, en ambdues entitats. 

2. Notificar-ho a les persones interessades, a Europarc España i a la Federació Europarc. 
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S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

PUNT 14. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL A 
L'AUTORITAT DE GESTIÓ DEL PARATGE NATURAL SERRA DE 
TRAMUNTANA 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca en l’Autoritat de 
Gestió del Paratge Natural Serra de Tramuntana, segons disposa l’Ordre del conseller de Medi Ambient 
del Govern de les Illes Balears, de 21 de maig de 2007, per la qual es crea l’Autoritat de Gestió del 
Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. 

Es proposa al Ple: 

1. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en l’Autoritat de Gestió del Paratge Natural 
de la Serra de Tramuntana la Sra. Catalina Julve Caldentey, consellera executiva de Medi 
Ambient, com a titular, i el Sr. Francesc Cladera Pomar, director insular de Medi Ambient, com 
a suplent. 

2. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les 
Illes Balears. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

PUNT 15. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL A LA JUNTA 
RECTORA DEL PARC NATURAL DE LLEVANT 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca en la Junta Rectora 
del Parc Natural de Llevant, segons disposa el Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es declaren el 
parc natural de la península de Llevant i les reserves naturals de cap Farrutx i cap des Freu. 

Es proposa al Ple: 

1. Disposar el cessament del Sr. Miquel Àngel Borràs Llabrés (titular), com a representant del 
Consell en l'esmentat organisme. 

2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en la Junta Rectora del Parc Natural de 
Llevant la Sra. Esperança Massanet Forteza, secretària tècnica de Medi Ambient, com a titular, i 
el Sr. Josep Antoni Aguiló Ribas, cap de servei de Medi Ambient, com a suplent. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les 
Illes Balears. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 
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PUNT 16. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL A 
L'AUTORITAT DE GESTIÓ DEL PARC NATURAL DE LLEVANT 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca en l’Autoritat de 
Gestió del Parc Natural de Llevant, segons disposa el Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es 
declaren el parc natural de la península de Llevant i les reserves naturals de cap Farrutx i cap des Freu. 

Es proposa al Ple: 

1. Disposar el cessament del Sr. Miquel Àngel Borràs Llabrés (titular), i el  Sr. Miquel Àngel 
Flaquer Terrassa (suplent), com a representants del Consell en l'esmentat organisme. 

2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en l’Autoritat de Gestió del Parc Natural de 
Llevant el Sr. Francesc Cladera Pomar, director insular de Medi Ambient, com a titular, i la Sra. 
Esperança Massanet Forteza, secretària tècnica de Medi Ambient, com a suplent. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les 
Illes Balears. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

PUNT 17. NOMENAMENT REPRESENTANT DEL CONSELL AL CONSELL 
DE CONSUM 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca en el Consell de 
Consum de les Illes Balears, segons disposen els articles 3 i 4 del Decret 75/2001, parcialment modificat 
pel Decret 46/2005. 

Es proposa al Ple: 

1. Disposar el cessament del Sr. Manuel Oliva Cervera (titular), i el  Sr. Guillem Riera Colom 
(suplent), com a representants del Consell en l'esmentat organisme. 

2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Consell de Consum de les Illes Balears 
la Sra. Isabel Maria Oliver Sagreras, consellera executiva d’Economia i Turisme ( titular) i la 
Sra. Melchora Gómez Andrés,directora insular de Turisme ( suplent). 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les 
Illes Balears. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

PUNT 18. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL CONSELL 
ASSESSOR PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I DE LA 
SUPRESSIÓ DE LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
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Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca en el Consell 
Assessor per a la Millora de l’Accessibilitat i de la Supressió de les Barreres Arquitectòniques. 

Es proposa al Ple: 

1. Disposar el cessament del Sr. José Giménez Serra com a representant del Consell en l'esmentat 
organisme. 

2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Consell Assessor per a la Millora de 
l’Accessibilitat i de la Supressió de les Barreres Arquitectòniques la Sra. Maria Lluïsa Dubon 
Petrus, consellera executiva de Territori. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de d’Habitatge i Obres Públiques del 
Govern de les Illes Balears. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

PUNT 19. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL AL COMITÈ 
AUTONÒMIC DE CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca en el Comitè 
Autonòmic de Creu Roja Espanyola a les Illes Balears, segons preveu l’article 23 del Reglament general 
orgànic de la institució. 

Es proposa al Ple: 

1. Disposar el cessament del Sr. Miquel Caneves Vanrell i la Sra. Carme Feliu Álvarez de 
Sotomayor com a representants del Consell en l'esmentat organisme. 

2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Comitè Autonòmic de Creu Roja 
Espanyola a les Illes Balears la Sra. Cristina Moreno Mulet (titular) i el Sr. Virgili Moreno 
Sarrió (suplent). 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a Creu Roja Espanyola a les Illes Balears. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

PUNT 20. NOMENAMENT REPRESENTANT DEL CONSELL A LA 
COMISSIÓ DE TRANSPORTS DE LA CAIB 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca en la Comissió de 
Transports de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb l’article 3.3 del Decret de creació 
de l’esmentada Comissió. 

Es proposa al Ple: 



 13 

1. Disposar el cessament del Sr. Antoni Borràs Llabrés com a representant del Consell en 
l'esmentat organisme. 

2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en la Comissió de Transports de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears el Sr. Antoni Pascual Ribot, vicepresident i conseller executiu 
d’Obres Públiques. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i 
Transports del Govern de les Illes Balears. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

PUNT 21. NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL A LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA DE LES ILLES BALEARS PER A 
LA MÚSICA 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
Atès l’escrit del gerent de la Fundació Pública de les Illes Balears per a la Música de dia 7 de setembre de 
2007, sol·licitant el nomenament dels representants del Consell de Mallorca a l’esmentada Fundació. 

Vists els estatuts de la Fundació Pública de les Illes Balears per a la Música, l’article 17 dels quals 
determina que el vicepresident segon i un vocal són nomenats pel Consell de Mallorca. 

Es proposa al Ple: 

1. Designar perquè representi al Consell de Mallorca i ocupi el lloc de vicepresidenta segona en la 
Junta Directiva de la Fundació de les Illes Balears per a la Música la Sra. Joana Lluïsa Mascaró 
Melià, vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni, i com a vocal el Sr. Maties 
Garcies Salvà (titular) i el Sr. Andreu Caballero Romero (suplent). 

2. Notificar-ho a les persones interessades i a Fundació Pública de les Illes Balears per a la Música. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

 

PUNT 22. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2006 DE 
LA DIRECCIÓ INSULAR DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL DEPARTAMENT 
DE CULTURA I PATRIMONI, RELACIÓ 77/45320/20070313 

Es dóna compte de la següent proposta de la Consellera Executiva del departament de 
Cultura i Patrimoni: 
Atesa la factura presentada corresponent als serveis prestats durant l’any 2006, per publicar la Memòria 
relativa a la gestió de les competències sobre Patrimoni Històric, per a la Direcció Insular de Patrimoni 
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Històric, la qual no es va poder imputar el pressupost de l’exercici 2006, com a conseqüència de no haver 
seguit el procediment legalment establert. 

Atès l’informe de fiscalització emès per la Intervenció de núm. 2REC. 001  272/07, de data  5 de maig de 
2007. 

Atès que, d’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell Insular de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits i que amb caràcter previ haurà de dictaminar la Comissió 
Informativa corresponent. 

Es proposa a la Comissió Informativa que dictamini favorablement la proposta per a l’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a l’exercici 2006, del programa 45320 (Servei de 
Patrimoni Històric), relació de factures núm. 77/45320/20070313, per un import de ONZE MIL NOU-
CENTS TRENTA-SIS EUROS (11.936,00 �). 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I INNOVACIÓ 

PUNT 23. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ART. 4 I DISPOSICIÓ FINAL 
DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER SERVEIS D'INSPECCIÓ 
TÈCNICA DE VEHICLES 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del departament d'Hisenda 
i Innovació: 
Vist l'estudi econòmic justificatiu de l'increment dels imports de la taxa per serveis d'inspecció tècnica de 
vehicles de data 4 de setembre de 2007, i l'informe d'Intervenció, de data 17 de setembre de 2007, aquest 
Conseller eleva al Ple del Consell de Mallorca, la següent 

PROPOSTA D'ACORD 

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

Segon.- De conformitat amb allò que disposa l'article 17.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el present Acord 
provisional, i també el referit text annex, s'exposaran al públic en el tauler d'anuncis d'aquest Consell de 
Mallorca durant el termini de trenta dies hàbils, a fi de que els interessats puguin examinar l'expedient i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes.  

Tercer.- Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el BOIB, i també en un diari dels de major difusió de la 
Comunitat Autònoma i el seu termini serà comptador a partir de l'endemà del dia de la publicació del 
corresponent anunci en el BOIB. 

Quart.- Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d'exposició pública, segons el que disposa l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. La modificació 
entrarà en vigor el dia de la publicació de l'acord definitiu i el text de la modificació de l'Ordenança al 
BOIB i serà d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2008.” 

TEXT ANNEX.- 
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MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ FINAL DE L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES. 

Art. 4rt.- TARIFA. 

La taxa s'exigirà d'acord amb les següents tarifes: 

SERVEIS A REALITZAR EUROS 

1 Inspecció periòdica vehicles pesants 31,90 
2 Inspecció periòdica vehicles lleugers 25,52 
3 Inspecció periòdica turismes 19,22 
4 Inspecció periòdica vehicles de 2 i 3 rodes 11,55 
5 Inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 31,21 
6 Inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes diesel 15,69 
7 Inspecció emissió de gasos vehicles amb catalitzador 4,49 
8 Inspecció vehicles accidentats amb inspecció periòdica inclosa 110,09 
9 Suplement per inspecció a l'Estació mòbil 13,84 

10 Desplaçament                                                             [p=48,18+(n*-1) x 4,82] 

11 Pesatge 3,36 
12 Segones inspeccions pesants 9,57 
13 Segones inspeccions lleugers 7,67 
14 Segones inspeccions turismes 5,78 
15 Segones inspeccions motocicletes 3,45 
16 Segona inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 9,40 
17 Segona inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes diesel 4,74 
18 Emissió de duplicat de fulla d'inspecció periòdica i/o adhesiu 3,88
19 Inspecció periòdica tractors agrícoles 19,22
20 Inspecció periòdica remolcs agrícoles 11,55
21 Inspecció prèvia a matriculació vehicles de trànsit comunitari o d'importació 111,63
22 Inspecció prèvia a matriculació vehicles exempts d'homologació i vehicles 

històrics 90,47
23 Inspecció prèvia matriculació vehicles espanyols o importats per representant 

oficial i per canvi de matricula espanyola 39,10 
24 Reformes d'importància amb projecte 23,94 
25 Reformes d'importància sense projecte 11,97 
26 Duplicats de Targeta d'ITV 7,91 
27 Verificació i precintatge d'aparells taxímetres 12,52 
28 Inspecció extraordinària vehicles transport escolar i de menors 19,98 
29 Anotació Targeta d'ITV 5,60 
30 Carpeta, impresos i fotocòpies  1,09 
31 Emissió certificat sense inspecció prèvia 3,96 
32 Emissió certificat amb inspecció prèvia 11,97 

33 Desplaçament per inspecció de vehicles agrícoles [p=48,18+(n*-1) x 4,82] 
amb un import màxim de 6,98 � per vehicle 

34 Certificats ATP                                                                                      39,96 

n* = nombre de vehicles a inspeccionar a un mateix desplaçament 
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Suplement per a inspecció fora de l'horari de treball: El preu s'incrementarà en un 25 % (sols es podran 
realitzar fora de l'horari de treball a petició de l'interessat). 

Per a la segona inspecció de comprovació de la correcció dels defectes observats a la inspecció periòdica 
amb resultat desfavorable, s'abonarà una taxa del 30% de la primera, sempre que el termini de presentació 
del vehicle no sigui superior a dos mesos; en aquest cas  es procedirà a realitzar una inspecció completa al 
vehicle, abonant el 100% de la taxa corresponent. 

En el cas que el resultat de la inspecció sigui desfavorable, i que els defectes observats no obliguin a 
passar per la línia d'inspecció per comprovar la seva correcció, i no siguin més de 4 defectes greus, es 
concedirà un termini màxim de 7 dies hàbils per poder passar la segona inspecció sense abonar taxes. 

Les taxes caducaran a l’any de la data d’obertura dels expedients que les motiven. 

A aquestes tarifes s'hi afegirà l'IVA quan els serveis els presti el concessionari. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, la darrera modificació de la qual s’ha aprovat provisionalment pel Ple del Consell 
de Mallorca, en sessió de dia  1 d'octubre de 2007, entrarà en vigor el mateix dia que es publicarà al 
BOIB, serà d'aplicació a partir de dia 1 de gener de 2008 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expressa. 

 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) intervé per dir que respecte a l’aprovació de l’ordenança 
reguladora de la Inspecció Tècnica de Vehicles, el seu grup s’abstendrà perquè els 
increments per al 2008 estan basats en l’IPC, però no hi estan d’acord que les 
bonificacions i les exempcions no estiguin reflectides en l’ordenança. Tot i això, voldria 
que el Consell tengués en compte, i així ho proposaran, que atès que es tracta d’un taxa, 
s’hi puguin preveure bonificacions o exempcions per a col·lectius en virtut de la seva 
situació econòmica o familiar. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) explica que la taxa apuja únicament l’IPC, és a dir, un 2% i 
la resta de l’ordenança resta igual. No obstant això, creu que és una bona idea la que ha 
plantejat el Sr. Álvarez i s’ofereix a negociar-la encara que primer s’ha de fer un estudi 
per saber-ne la repercussió econòmica, per tant ara s’ha de mantenir la proposta tal i 
com està, amb la pujada de l’IPC. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

PUNT 24. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 21 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2007 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 
Aquesta Presidència, per Providència de dia 17 de setembre de 2007, atenent les necessitats que 
s'especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n'hi ha constància en els antecedents de 
l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2007, a 
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l'objecte de poder atendre algunes despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses 
o no tenen crèdit suficient en el pressupost propi de 2007  

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 

ACORD: 

PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 21 de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2007, 
d'acord amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM.21 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2007 
   
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-7/07)   
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
   
00,46330,48948 Ass.colombianos en Baleares p/activitats integració 6.000,00 
00,46330,48949 Club d'atletisme de Pollença p/ I mitja marató 6.000,00 
00,46330,78904 Centro Asturiano p/restaur.hórreo 3.750,00 
   
 TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 15.750,00 
   
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  
1) Baixes per anul·lació 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
   

00,46330,48900 Subv. Dinamització rel.institucionals 12.000,00 
00,46330,48908 Centro Asturiano 3.750,00 

 total baixes p/anulació 15.750,00 
   
 SUMA FONS DE FINANÇAMENT C.EXTRAORD. 15.750,00 

   
* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-13/07)  
   
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
00,11100,22601 Protocol i represent.OG.Presidència 23.890,00 
00,12150,48900 Aport.FELIB 1.414,31 
00,12180,48900 Aportació FEMP 4.157,15 
00,45130,48907 Fundación Hispania de Barcos de Epoca 12.000,00 
00,46310,85200 Aport.a Ràdio i Televisió de Mallorca, SA 4.000.000,00 
00,46330,48923 Ass.d'amics de Mallorca a Barcelona 1.016,94 
   
 TOTAL AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES  4.042.478,40 
   
B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
00,46100,47900 Progr.d'interès general Gab.Premsa 23.890,00 
00,11100,23000 Dietes càrrecs Òrgans de Govern 5.571,46 
00,45130,48900 Altres transferències cultura 12.000,00 
00,46310,85200 Adquisició accions RTV Mallorca, SA 4.000.000,00 
00,46330,48900 Subv.Dinamització rel.institucionals 1.016,94 
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 TOTAL DISMINUCIONS P/TRANSFERÈNCIES 4.042.478,40 
 
TERCER.- Aquest acord serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d'exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de 
la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del Règim local, i també l'article 169 del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

 

PROPOSTA D'ESMENA DE L'ERROR OBSERVAT A L'EXPEDIENT 

 
Vist que en la proposta d'aprovació de l'expedient núm. 21 de modificació de crèdits, dictaminada per la 
Comissió Informativa de 21 de setembre de 2007, s'ha observat que existeix un error material en l'apartat 
d'augments de crèdits per transferències, se'n proposa la rectificació en el sentit següent: 
 
On diu: 
 
00,46310,85200 Aport. a Ràdio i Televisió de Mallorca, SA               4.000.000,00 
 
Ha de dir: 
 
00,46310,74000 Aport.a Ràdio i Televisió de Mallorca, SA                4.000.000,00 
 

 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) manifesta que voldrien obtenir una breu explicació política per 
què apart de l’errada en la transferència de crèdit de quatre milions d’euros a Ràdio 
Televisió de Mallorca, SA, que en principi estava en el capítol 8 per compra d’accions i 
que ha passat al capítol 7, a veure si s’ha fet per acumular o per evitar pèrdues des del 
punt de vista de contraexplotació, però sobretot per què es produeix una baixada de dos 
mil euros a “Finestreta Única”, tot havent-hi, en teoria, un conveni signat amb 
l’Ajuntament de Palma i la comunitat autònoma, per saber si ha estat per una baixada de 
pressupost o per un estalvi. Pel que fa a l’Associació de Joves Empresaris, per què hi ha 
hagut una baixada de quatre mil euros per tal de fer un estudi tècnic de promoció 
econòmica i en què consisteix aquest estudi. 

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) respon 
que pel que fa al canvi de capítol 8 (compra d’accions) al capítol 7 (inversions) és per 
una errada material per dubtes sorgits en fer els pressuposts. Quan s’ha estudiat el tema, 
s’ha comprovat que eren inversions i per tant no calia fer una ampliació de capital i 
comprar d’accions i els doblers passen allà on havien d’anar inicialment, és a dir, per a 
programacions que, d’acord amb els informes que l’avalen, són inversions i per això 
han passat a capítol 7. 

Les altres dues qüestions vénen donades perquè atès que estam acabant l’any i intentam 
fer molt poques modificacions de crèdit per poder tancar el pressupost i per tant 
redistribuïm els doblers per assolir el que resta pendent. En aquest cas es tracta de 
doblers que no estan compromesos i difícilment es comprometran d’aquí a final d’any i 
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per tant i es destinen a la contractació d’una persona que s’encarregarà de fer una 
determinada tasca de promoció econòmica. 

 

El Sr. ÁLVAREZ opina que és una qüestió de voluntat política perquè tècnicament si 
que es poden comprometre els doblers fins i tot amb una retenció de crèdit. Creu que és 
qüestió de voluntat que la “Finestreta Única” funcioni o no. Igualment l’Associació de 
Joves Empresaris pot aportar qualque factura per justificar els doblers restants, encara 
que potser aquest govern té altres prioritats polítiques. 

El Sr. ALEMANY informa que no es tracta que llevin doblers a aquestes entitats, sinó 
que la quantitat pressupostada per a cada una d’elles ha estat major a la subvenció 
sol·licitada. És a dir, són doblers que han sobrat i es destinen a una altra finalitat.  

 
S’aprova la proposta amb l'esmena incorporada, per desset vots a favor (PSOE, UM i 
Bloc per Mallorca) i setze abstencions (PP). 

 

PUNT 25. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2007. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del departament d'Hisenda 
i Innovació: 
Des del Departament de Presidència i des del Departament d’Economia i Turisme del Consell de 
Mallorca, s’han presentat vàries sol·licituds d’increment d’una partida pressupostària, de canvi de partida 
pressupostària i de creació d’unes noves partides pressupostàries. 

Atès que aquestes modificacions afecten al Pla Estratègic de  subvencions del Consell de Mallorca de 
l’any 2007 i es considera adequat reflectir la nova situació produïda, per aquest motiu, vos prec que 
modifiqueu l’esmentat pla en el sentit següent: 

PROPOSTA D'ACORD 

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

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

DIRECCIÓ INSULAR  RELACIONS INSTITUCIONALS 

Al punt 5. Pressupost previst, modificar els crèdits de les següents partides: 

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
(...)   
00.46330.48900 Subvencions dinamització 16.750,80- � 
00.46330.48923 Amics de Mallorca a Barcelona    3.750,00- � 
  (...) 

 
Ha de dir: 
 
PARTIDES NOMINATIVES 
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PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
(...)   
00.46330.48900 Subvencions dinamització 15.733,86- � 
00.45330.48923 Amics de Mallorca a Barcelona    4.766,94- � 
  (...) 

 
Al punt 5. Pressupost previst, CANVIAR la següent partida: 
 
PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
(...)   
00.46330.48908 Centro Asturiano  3.750,- � 
  (...) 

 
Ha de dir: 
 
PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
(...)   
00.45130.789XX Centro Asturiano 3.750,- � 
  (...) 

 

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

• CLUB ATLETISME POLLENÇA 

a) Motivar les iniciatives socials, culturals i esportives dels mallorquins que treballen per a la 
llengua, la cultura i les tradicions. 

b) Promoció de moviments socials i associatius rellevants 

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

• ASSOCIACIÓN DE COLOMBIANOS EN BALEARES 

a) Facilitar la integració i el coneixement de la realitat de la pròpia Mallorca. 

b) Promoció de moviments socials i associatius rellevants. 

c) Mantenir contacte i promoure activitats per a aquest col.lectiu. 

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

 PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
00.46330.489XX ASSOCIACIONS DE COLOMBIANOS EN 

BALEARES 
6.000,- � 

00.46330.489XX CLUB ATLETISMO POLLENÇA 6.000,- � 
... ... ... 

 
I, allà on deia: 
 

CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

00.46330.48900 Subvencions dinamització 16.750,80 � 
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00.46330.48923 Amics de Mallorca a Barcelona   3.750,- � 
 
Ha de dir: 
 

CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

00.45130.48900 Subvencions dinamització  3.733,86 � 
00.45130.48923 Amics de Mallorca a Barcelona   4.766,94 � 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I TURISME 
 
DIRECCIÓ INSULAR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Al punt 5. Pressupost previst., modificar els crèdits de les següents partides: 
 
Allà on diu: 
 

80.72110.48913 Conveni Cambra Comerç Finestreta Única 20.000’00� 
80.72110.48914 Associació Joves empresaris 7.000’00� 

 
Ha de dir: 
 

80.72110.48913 Conveni Cambra Comerç Finestreta Única 18.000’00� 
80.72110.48914 Associació Joves empresaris 3.000’00� 

 
Segon.- Ordenar la publicació d’aquestes modificacions al Butlletí Oficial de les Illes Balears 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

 

PUNT 26. PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ DE DELIMITACIÓ DEL 
JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE "SON CORB ROSSELLÓ" DE SON 
SERVERA 

Es dóna compte de la següent proposta de al presidenta de la Comissió Insular 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric: 

A la vista que, mitjançant acord de data 5 de maig   de   2006, la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de 
delimitació del jaciment arqueològic de Son Corb Rosselló. 

A la vista que, mitjançant acord de data 1 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 18 de gener de 2007, de la TAG de la 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 
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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. Delimitar l’entorn de protecció del jaciment arqueològic de Son Corb-Rosselló, al terme 
municipal de Son Servera, la descripció i la delimitació del qual figuren als informes tècnics 
de data 3 d’abril de 2006 i de data 16 de gener de 2007 , que s’adjunten i formen part 
integrant del present acord. 

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

III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Son Servera 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 per unanimitat. 

 

PUNT 27. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A L'ADAPTACIÓ DEL 
SECTOR SUP-1 A LA SENTÈNCIA DEL TSJIB NÚM. 176/2003, DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE CONSELL 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera exetutiva del departament de 
Territori: 

Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament del municipi 
de Consell relativa a l’adaptació del Sector SUP-1 a la Sentència núm. 176, de 28 de febrer de 2003, de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, vist l’informe 
favorable de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, així com el 
dictamen favorable del Consell Consultiu de les Illes Balears, s’eleva al Ple del Consell Insular de 
Mallorca la següent proposta d’ACORD 

1r.- Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament del 
municipi de Consell relativa a l’adaptació del Sector SUP-1 a la Sentència núm. 176, de 28 de febrer de 
2003, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, pel que 
fa a la modificació del vial i la zona d’aparcament de l’àmbit de les cases i l’era de Can Ribes i Son Fiol, i 
d’acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica i la proposta de la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en el tràmit previst a l’article 132.3 del Reial decret 2159/1978, 
de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, i d’acord amb el dictamen del Consell Consultiu de 
les Illes Balears número 144, de data 24 de juliol de 2007, el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda 
aprovar definitivament l’esmentada modificació puntual. 

2n.- Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, en aplicació del disposat a la 
Llei 5/1993, de 28 març. 
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S’aprova per unanimitat. 
 

El Sr. FONT (PP) demana sobre un punt relatiu al compte general i que s’ha retirat de 
l’ordre del dia. 

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) li explica 
que aquest punt va anar a Comissió Informativa General i de Comptes i ara està en 
període d’exposició pública i llavors anirà a Ple. 

 
 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

 

PUNT 28. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CANVI DE DENOMINACIÓ I 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I 
ESPORTIUS DE MALLORCA PER ADAPTAR-LOS A LA NOVA 
ESTRUCTURA DEL CONSELL DE MALLORCA 

Es dóna compte de la proposta del president de l'Institut de Serveis Socials i Esportius 
de Mallorca on consten els següents antecedents: 
Atès que, en la sessió de dia 23 de juliol de 2007, el Ple del Consell de Mallorca va adoptar l'acord 
d'aprovar inicialment el canvi de denominació i modificació dels estatuts de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca per adaptar-los a la nova estructura del Consell de Mallorca. 

Atès que en el BOIB núm. 115, de 28 de juliol, es va publicar l'acord d'aprovació inicial i es va sotmetre 
l'expedient a informació pública per a què totes les persones interessades poguessin examinar-lo i 
presentar les reclamacions i els suggeriments que estimassin pertinents, dins el termini de trenta dies a 
comptar des de la inserció del corresponent anunci en el butlletí. 

Atès que, en temps i forma, han tingut entrada en el Registre General del Consell de Mallorca els escrits 
d'al·legacions presentats per la Federació de Serveis i Administracions Públiques de les Illes Balears de 
CCOO i la Secció Sindical de CCOO al Consell de Mallorca; pel Col·legi Oficial de Secretaris, 
Interventors i Tresorers de l'Administració Local de les Illes Balears; i pel Grup Socialista al Consell de 
Mallorca.  

Atès que la Federació de Serveis Públics – UGT ha presentat un escrit d'exposició de manifestacions. 

Atès l'informe jurídic, de dia 7 de setembre de 2007.  

 

Tot seguit es dóna compte de l’esmena del grup de consellers del Partit Popular de data 
20 de setembre 2007 corregida amb data 28 de setembre que diu així: 

 
ESMENA PRESENTADA PEL GRUP DE CONSELLER DEL PARTIT 
POPULAR 
 
"ESMENA D'ADDICIÓ: 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA. 
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Des del moment de l'aprovació dels presents Estatuts, es reconeixerà amb caràcter retroactiu a l'efecte de 
reconeixement de nivell per serveis prestats i a altres efectes oportuns, la similitud de càrrec i  funcions 
dels directius de l'actual Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) I ELS DE L'ANTERIOR Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca (S'Institut): 
 
· Els directors executius de S'Institut equiparats als directors ececutius de l'IMAS. 
· El director gerent de S'Institut equiparat al director gerent de l'IMAS. 
·  El coordinador de programes de S'Institut equiparat al coordinador de programes de l'IMAS. 
· El president  de S'Institut equiparat al president de l'IMAS." 

 
El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) informa que des del 9 de juliol 
quan es va crear la nova estructura del Consell de Mallorca, l’Institut que exercia 
competències de Serveis Socials, Esports, Joventut i Igualtat, va començar a adaptar-se 
a la nova estructura. Vistes les al·legacions que s’han fet, s’han introduït una sèrie de 
petits canvis que no afecten substancialment a la constitució de l’Institut sinó que 
perfilen d’una manera més adient els diferents serveis. L’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials resta ara amb un perfil molt més professional i més tècnic fonamentat només en 
intervencions pròpies de serveis socials. 

Hi ha hagut al·legacions que s’han acceptat i d’altres que no. El Partit Popular va fer una 
proposta d’addició que acceptam però que encara s’ha de redactar adequadament per no 
envair competències de legislació superior, però la idea que alguns càrrecs que han 
exercit en l’anterior IMAS puguin tenir el dret de reconeixement del seu nivell sí que es 
recull. 

La Sra. PUIG (PP) confirma que això era l’esmena que el seu grup havia proposat i que 
afecta a una de les principals modificacions que preveia el nou Estatut i si aquesta 
esmena es recull, votaran a favor. 

El Sr. GARAU concreta com quedarà la redacció de la disposició addicional de l’Estatut 
tenint en compte l’esmena del Partit Popular: “Des del moment de l’aprovació dels 
presents Estatuts, es reconeixerà la similitud de càrrecs i funcions dels directius de 
l’actual Institut Mallorquí d’Afers Socials i els de l’anterior Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca”, encara que matisa que el tema de nivell no es pot acceptar 
perquè afecta a normativa de superior rang. Tampoc no poden acceptar l’especificació 
dels càrrecs perquè no són exactament igual, però substancialment diu el mateix i les 
persones que han exercit aquests càrrecs podran sol·licitar el reconeixement de nivell, 
d’acord amb l’assessorament tècnic i jurídic. 

La Sra. PUIG diu que no ha quedat clar si s’accepta o no el nivell, per la qual cosa, 
voldria saber si els directors executius de la passada legislatura queden assimilats a 
directors insulars i el gerent a secretari tècnic. 

El Sr. GARAU explica que els directors executius sí queden assimilats a directors 
insulars, ara bé, els coordinadors no, perquè es tracta d’un altre tipus de nivell. 

Sotmès l’assumpte a votació, inclosa l’esmena modificada “in voce”, s’acorda,  per 
unanimitat: 
Primer. Estimar íntegrament l'al·legació presentada per la Federació de Serveis i Administracions 
Públiques de les Illes Balears de CCOO i la Secció Sindical de CCOO,  
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Segon. Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Grup Socialista al Consell de Mallorca, 
d'acord amb les consideracions recollides a l'informe jurídic.   

Tercer. Desestimar íntegrament l'al·legació presentada pel Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i 
Tresorers de l'Administració Local de les Illes Balears, d'acord amb les consideracions recollides a 
l'informe jurídic. 

Quart. Aprovar definitivament el canvi de denominació i modificació dels estatuts de l'Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca per adaptar-los a la nova estructura del Consell de Mallorca, que queden 
redactats en els termes següents: 

ESTATUTS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 
 
L’article 39 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears preveia la possibilitat que els consells insulars 
assumissin, entre d’altres, la funció executiva i la gestió de l’assistència social, dels serveis socials, i de la 
protecció i tutela de menors a les Illes Balears. En exercici d’aquestes previsions i d’acord amb el principi 
de màxima proximitat als ciutadans en la prestació dels serveis socials s’anaren transferint als consells 
insulars, i especialment al Consell de Mallorca, diferents blocs competencials. 
 

Així, l’aprovació de les Lleis 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències en matèria de 
serveis socials i assistència social; i 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de competències als consells 
insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors, fou una primera passa en la potenciació 
d’aquest model descentralitzat en la gestió dels serveis socials a l’illa de Mallorca. 

 
Posteriorment, l’aprovació la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, de transferència de competències als consells 
insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, va suposar una segona passa, molt més important 
que la primera, en el camí d’aquesta gestió autònoma dels interessos propis de cada illa i en la satisfacció 
de les demandes de serveis socials primordials en el territori de l’illa de Mallorca. 
 
El repte que suposa per al Consell de Mallorca la gestió de totes aquestes competències es vol afrontar 
amb tots els instruments que estan a l’abast de les administracions públiques en el moment actual, per tal 
d'aconseguir prestar uns serveis socials de màxima qualitat amb fórmules de gestió àgils i eficaces. 
 
Aquest repte requereix, com ja s’ha dit, posar damunt la taula la necessitat d’habilitar instruments que 
permetin desenvolupar la tasca proposada amb garanties. Aquesta gestió passa per poder gaudir de 
l’autonomia suficient, que no independència, de l’organització administrativa centralitzada. Aquesta 
necessitat pren major envergadura ja que els serveis, el personal, els mitjans i els equipaments de serveis 
socials transferits  ja s'estaven gestionant al Govern de les Illes Balears a través de la fórmula d’una 
organització autònoma. 
 
La fórmula que dóna resposta a les necessitats esmentades és la d’entitat pública de caràcter institucional 
i, més concretament, la d’organisme autònom. Una gestió de l’atenció social àgil i eficaç permetrà 
encaixar la gestió dels serveis actuals del Consell de Mallorca i aquells que puguin ser transferits, sense 
crear compartiments estancs, i es podrà disposar d’una certa identitat pròpia, que li permetrà relacionar-se 
adequadament amb altres institucions. 
 
Així, es crea, d’acord amb el que estableix l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i els articles 159 i 161 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local;  i en el marc d’allò que disposen els articles 6.1 i 8.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells 
insulars, l’Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia, 
creat pel Consell de Mallorca per a l’exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències 
atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i menors. 
 
En consonància amb les idees precedents, l’estructura organitzativa establerta en aquests estatuts dóna 
prioritat a esquemes de gestió que consolida un organigrama jeràrquic i departamentalitzat, i que articula 
un Consell Rector que ha de garantir l’efectivitat del principi de coordinació, i facilita el debat i la 
participació social a través del consell assessor. 
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CAPÍTOL I.  NATURALESA I FINALITATS 

 
Article 1. Naturalesa de l’entitat 
 
1. L’Institut Mallorquí d'Afers Socials és un organisme autònom local creat pel Consell de Mallorca, i del 
qual depèn, per a l’assoliment de les finalitats determinades en aquests Estatuts, d’acord amb allò que 
estableixen els articles 85 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
els articles 159 i 161 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local; i en el marc 
d’allò que preveuen els articles 6.1 i 8.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars. 
 
2. La Presidència del Consell de Mallorca determinarà, mitjançant el Decret d'organització, el 
departament del Consell de Mallorca al qual s'ha d'adscriure l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
 
Article 2. Objecte i funcions 
 
1. Constitueix l’objecte fonamental de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials  l’exercici, en forma directa i 
descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de 
serveis socials i menors. 
 
2. D’acord amb això, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials té les funcions següents: 
 
a) Planificar, ordenar i gestionar les actuacions que en matèria de serveis socials i menors són pròpies del 
Consell de Mallorca d’acord amb les normatives aprovades i aplicables. 
b) Atendre les necessitats socials de la població de Mallorca, en especial dels col·lectius més desfavorits. 
c) Desplegar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada a la cobertura de 
les necessitats socials. 
d) Detectar les noves necessitats i proposar els recursos necessaris per tal de poder abordar-les. 
e) Coordinar les actuacions que en matèria de serveis socials i menors li corresponen. 
f) Representar el Consell de Mallorca en els espais de coordinació interinstitucional d’àmbit insular, 
autonòmic i estatal, en matèria de serveis socials i menors. 
g) Elevar propostes al Consell de Mallorca per millorar les situacions detectades, així com els informes i 
els estudis que les complementin. 
h) Donar suport tècnic als municipis de Mallorca d’acord amb l’objecte de l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials. 
i) Impulsar i coordinar totes aquelles iniciatives, investigacions i estudis de caràcter social que puguin 
incidir favorablement en el benestar de la població i en la correcció de les desigualtats socials. 
j) Millorar la gestió dels programes, centres i serveis socials i de menors per tal de poder donar una 
atenció de qualitat, àgil i eficaç. 
k) Impulsar, promoure i realitzar investigacions i estudis per tal d’augmentar la qualitat de vida i el 
benestar de la població. 
 
3. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials  exercirà qualsevol altra competència que li encomani el Consell 
directament, mitjançant delegació o comanda, o, indirectament, a través de conveni amb altres ens 
territorials o institucionals amb finalitats coincidents. 
 
Article 3. Personalitat i capacitat 
 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials  té personalitat jurídica pròpia i un patrimoni adscrit, com també la 
capacitat d’obrar necessària per complir els seus fins. Per tant, sense perjudici de les funcions de tutela 
que aquests Estatuts reserven al Consell de Mallorca, pot: 
 
a) Gestionar i administrar els béns de domini públic i patrimonials que se li adscriguin o que adquireixi, 
sense perjudici de la titularitat del Consell de Mallorca. 
b) Adquirir i arrendar béns i drets. Alienar béns mobles. 
c) Obtenir subvencions i ajudes, sense perjudici de l’acceptació del Consell de Mallorca. 
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d) Contractar obres, serveis i subministraments, i gestionar serveis públics, sense perjudici d’allò que 
correspongui a l’òrgan competent del Consell de Mallorca. 
e) Gestionar el personal funcionari i laboral adscrit a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i contractar 
personal laboral. 
f) Establir-ne la pròpia organització interna. Dictar resolucions dins les competències atribuïdes. 
g) Assumir obligacions. 
h)Concertar operacions de crèdit, sense perjudici de l’aprovació del Consell de Mallorca. 
i) Prestar garanties i avals amb l’aprovació de l’òrgan competent del Consell de Mallorca. 
j) Comparèixer en judici i realitzar tota mena d’actes i negocis jurídics, congruents amb la finalitat de 
l’entitat. 
k) Fixar els preus públics i recaptar les quantitats que s’escaiguin per a la prestació dels serveis atribuïts a 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
l) Establir acords i convenis de tot tipus amb entitats públiques i privades en relació amb l’objecte de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
m) Realitzar totes les actuacions que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats 
de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i que es derivin de l’aplicació de la normativa vigent. 
n) Atorgar subvencions, premis, beques i altres ajuts que es considerin oportuns i sempre en relació amb 
les competències de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
o) Dur a terme el control administratiu d’entitats, serveis i centres dependents de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials. 
 

Article 4. Règim jurídic 

 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials desenvoluparà la gestió dels serveis i de les activitats que li són 
confiades de conformitat amb aquests Estatuts i les disposicions estatals i autonòmiques que siguin 
d'aplicació. 
 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials es regeix per aquests Estatuts, pels reglaments i ordenances que es 
dictin de desenvolupament i pels acords dels òrgans de govern vàlidament adoptats. En les qüestions no 
previstes expressament, s’aplicaran la Llei de bases de règim local i els seus reglaments;  la Llei 20/2006, 
de 15 de desembre, municipal i de règim local; i la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com pel que sigui d’aplicació de la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local. 
 
La contractació administrativa de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es regirà pel Reial decret legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la llei de contractes de les administracions 
públiques i normes concordants. 
 
El patrimoni de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es regirà pel Reial decret 1372/86, de 13 de juny, pel 
que s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals, i per la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
patrimoni de les administracions públiques i per les altres normes concordants. 
 
Tot això respecte dels preceptes que siguin d’aplicació plena i bàsica. 
 

Article 5. Seu 

 
1. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials té la seu a la ciutat de Palma. Mentre la Presidència no determini 
una altra cosa, el domicili social està al carrer del General Riera, núm. 67, d’aquesta ciutat. 
 
2. Si la Presidència ho autoritza, poden crear-se delegacions territorials a qualsevol municipi de Mallorca. 
 
CAPÍTOL II.  ORGANITZACIÓ 
 
Article 6. Òrgans de l’entitat 
 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials adopta l’estructura bàsica següent: 
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a) Òrgans de govern: el president, el vicepresident i el Consell Rector. 
b) Òrgans de gestió: el director gerent, els directors executius i la resta d’òrgans subordinats als anteriors. 
c) Òrgans de consulta i participació: el Consell Assessor. 
 

Article 7. Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 

 
1. La Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials recau en el conseller titular del departament al 
qual quedi adscrit. 
 
2. Correspon al president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials: 
  

a) Assumir la representació institucional de l’entitat amb caràcter general, i dirigir i coordinar els òrgans i 
els serveis de l’entitat. 

b) Aprovar els projectes de pressuposts anuals i planificar l’actuació de l’entitat. 
c) Aprovar els reglaments de règim intern. 
d) Proposar la relació de llocs de treball i la plantilla per tal que siguin aprovades pel Consell. Elevar al 
Ple del Consell les propostes de conveni col·lectiu i els acords de personal funcionari, quan s'escaigui. 
Elevar a la Mesa General de Negociació del Personal Funcionari i del Personal Laboral del Consell de 
Mallorca les propostes de conveni col·lectiu i els acords de personal funcionari. 
e) Aprovar les ofertes d'ocupació pública, les bases de selecció i proveïment de llocs de treball i resoldre-
les. 
f) Nomenar lliurement el director gerent, els directors executius i els òrgans assimilats. Crear òrgans 
desconcentrats de gestió, com també els que hagin d’exercir funcions d’assessorament, estudi i 
participació. 
g) Aprovar les memòries anuals d’activitats i elevar-les al Ple del Consell de Mallorca. 
h) Proposar al Ple del Consell de Mallorca la reforma d’aquests estatuts. 
i) Convocar i presidir les sessions del Consell Rector, i executar i fer complir els acords que adopti aquest 
òrgan. 
j) Aprovar i revisar els catàlegs de serveis i els programes d’actuació. 
k) Aprovar l’adquisició de béns i drets. 
l) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions d'acord amb el que disposin les bases d'execució 
del pressupost i retre comptes d'acord amb aquests Estatuts. 
m) Fixar els preus públics dels serveis de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials establerts pel Consell de 
Mallorca, llevat dels que no cobreixen el cost del servei. 
n) Contractar el personal, exercir-ne la direcció superior, nomenar i separar els càrrecs d’alta direcció i el 
personal eventual, i exercir la potestat disciplinària. 
o) Autoritzar l’exercici d’accions judicials i administratives. 
p) Aprovar els projectes d’obres i serveis de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com també la 
contractació de tota classe d’obres, serveis, subministraments i assistències tècniques. Dirigir, impulsar i 
inspeccionar les obres i els serveis que ha de dur a terme l’entitat. 
q) Autoritzar els convenis de col·laboració amb altres organismes i entitats públiques, i donar-ne compte 
al Ple del Consell de Mallorca. 
r) Proposar al Ple del Consell de Mallorca l’aprovació de les bases reguladores de les ajudes i 
subvencions públiques. Aprovar i resoldre els procediments d’ajudes i subvencions. 
s) Totes aquelles competències no atribuïdes expressament per aquests estatuts a cap altre òrgan de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
 

Article 8. El vicepresident 

 
1. El vicepresident supleix el president i assumeix les seves atribucions en els casos de vacant, absència o 
malaltia. A més, el vicepresident tendrà les funcions i competències que li delegui el president. 
 
2. El vicepresident serà nomenat per la Presidència del Consell de Mallorca, a proposta del president de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
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Article 9. El Consell Rector 

 
1. El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de caràcter executiu al qual, d’acord amb les directrius del 
president, correspon la coordinació dels serveis de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Està format pel 
president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que en deté la presidència, pel vicepresident, pel director 
gerent, pels directors executius i pels coordinadors d'àrea. 
 

2 Són funcions del Consell Rector: 

a) Adoptar les mesures de coordinació administrativa dels serveis de l’entitat. 
b) Donar assistència i assessorament al president en les qüestions que aquest li plantegi, i particularment 
en relació als projectes que tenen per objecte les matèries següents: 
1. Pressuposts anuals. 
2. Plans generals d’actuació. 
3. Organització i reglaments de règim intern. 
4. Relació de llocs de treball, plantilla de personal, convenis col·lectius i acords del personal funcionari. 
5. Memòries anuals d’activitats. 
6. Reforma dels estatuts. 
c) Exercir qualsevol altra competència que determinin aquests Estatuts o que li delegui el president. 
 
3. El Consell Rector és convocat pel president, el qual en fixa l’ordre del dia i  en dirigeix els debats. 
També pot autoritzar l’assistència a les sessions, amb veu però sense vot, de l’interventor i dels tècnics i 
assessors que consideri oportú. 
 

Article 10. El director gerent 

 
1. El gerent és el titular del màxim òrgan de direcció de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Serà nomenat 
i/o cessat per la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. El nomenament ha de recaure en un 
funcionari de carrera o laboral de qualsevol administració pública o en un professional del sector privat, 
titulat superior en ambdós casos, i amb més de cinc anys d’exercici professional en el segon. En cas que 
tengui la condició de personal laboral, estarà sotmès a la relació laboral de caràcter especial d'alta 
direcció. 
 
2. El director gerent tendrà la consideració de personal directiu i queda equiparat a tots els efectes al 
càrrec de secretari tècnic. 
 

3. Són funcions del director gerent: 

 
a) Representar tècnicament i administrativament l'Institut Mallorquí d'Afers Socials quan la Presidència o 
Vicepresidència no assumeixin aquesta representació; i relacionar-se en funció del seu càrrec amb altres 
institucions públiques i privades. 
b) Executar i fer complir les resolucions del president i els acords del Consell Rector. 
c) Dirigir i inspeccionar les obres, servei i dependències de l’Entitat, així com tot el seu personal, d’acord 
amb les directrius del president. 
d) Proposar al president la contractació del personal laboral temporal. 
e) Adscriure i traslladar el personal als diversos llocs de treball de l’Entitat. 
f) Redactar i proposar a la Presidència la plantilla del personal, la relació de llocs de treball i les 
retribucions.  
g) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques 
adequades. 
h) Aprovar l’expedient i contractar obres, serveis i subministraments que requereixin un contracte menor. 
i) Presidir les meses de contractació. 
j) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions d'acord amb les bases del pressupost. 
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k) Ordenar els pagaments que tinguin consignació expressa i responguin a obligacions degudament 
contretes per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
l) Preparar la Memòria i els Pressupostos de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials així com la liquidació i la 
rendició de comptes. 
m) Contractar tota classe d’obres, serveis, subministraments, estudis, serveis, assistències tècniques amb 
persones físiques o societats i empreses consultores i de serveis i gestió de serveis, prèvia delegació de la 
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
n) Realitzar l’inventari general dels béns de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, i mantenir-lo en estat 
permanent d’actualització i remetre’l a l'òrgan que correspongui del Consell de Mallorca. 
o) Exercir qualsevol altra competència per delegació del president, excepte les definides en els apartats a), 
c), e), f), g) i l) de l'article 7. 
 

Article 11. Els directors executius 

1. La presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials determina el nombre i l’àmbit de competències 
dels directors executius, i els nomena lliurament d’acord amb criteris de qualificació tècnica i 
d’experiència. 
 
2. Els directors executius, que tenen la consideració d'alt càrrec assimilat al director insular, dirigeixen les 
àrees de gestió que es determinin, les quals s’estructuren en una o més unitats, al capdavant de cada una 
de les quals hi haurà un coordinador d’àrea. 
 
3. Atribucions dels directors executius: 
a) Dirigir i gestionar els serveis de la seva àrea i exercir-ne la prefectura. 
b) Vigilar i fiscalitzar les dependències al seu càrrec. 
c) Proposar a la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials que resolgui els assumptes de la seva 
competència, la tramitació dels quals correspongui a l'àrea. 
d) Establir el règim interior dels serveis que depenguin de l'àrea. 
e) Representar la seva àrea, per delegació de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
f) Exercir altres atribucions que els assenyalin les lleis i els reglaments. 
 
Article 12. Els coordinadors d'àrea 
 
1. La presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials determina el nombre i l’àmbit de competències 
dels coordinadors d'àrea, i els nomena lliurament d’acord amb criteris de qualificació tècnica i 
d’experiència. 
 
2. Als coordinadors d'àrea correspon la gestió, sota la direcció del director executiu respectiu, de les 
diverses unitats funcionalment homogènies que conformen la direcció d'àrea. 
 
3. Els coordinadors d'àrea tenen les atribucions que els assigni el director executiu corresponent. 
 

Article 13. El Consell Assessor de Serveis Socials 

 
1. El Consell Assessor de Serveis Socials és l'òrgan de consulta i participació sectorial de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials. Està presidit pel president o pel vicepresident, o per la persona en la qual 
deleguin, i integrat pels vocals següents: 
 
- El director gerent de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials o el director executiu que designi la Presidència. 
- Un representat de cada partit polític amb representació en el Consell de Mallorca. 
- Quatre persones designades pel president d’entre membres del Ple del Consell, tècnics de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials i/o persones de competència reconeguda en el camp dels serveis socials. 
- Quatre representants de les entitats representatives de l’àmbit dels serveis socials amb major implantació 
a l’illa de Mallorca. 
- Un representat de cadascuna de les entitats representatives dels interessos locals. 
- Un representant de cadascuna de les organitzacions sindicals més representatives a nivell de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears. 
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2. Són funcions bàsiques del Consell Assessor: 
 
a) Conèixer i examinar, a sol·licitud del President, els projectes, els plans i els programes de competència 
de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
b) Elevar propostes o suggeriments al president o al Consell Rector en relació a la millora del serveis, 
quan així li ho requereixin aquests òrgans. 
c) Qualsevol altra que, en connexió amb les anteriors, li encomani el president de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials. 
 
3. El Consell Assessor s'ha de reunir, com a mínim, una vegada a l’any, i quan ho acordi la Presidència, 
per pròpia iniciativa o per sol·licitud d’un mínim de cinc membres. 
 

Article 14. De la Secretaria i de la Intervenció 

 
1. Actuarà de secretari de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials el secretari general del Consell de Mallorca, 
que podrà delegar en un funcionari del grup A del propi Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
 
2. La Intervenció de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials serà exercida per l'interventor general del Consell 
de Mallorca, o per un interventor delegat. 
 

CAPÍTOL III.  EL PERSONAL 

 
Article 15. La plantilla 
 
1. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials disposarà del personal necessari per al compliment de les seves 
comeses. 
 
2. La plantilla màxima del personal serà aprovada pel Ple del Consell a proposta de la Presidència de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
 
3.  
a) Les places de la plantilla i els llocs de treball seran establerts i modificats atenent als principis 
d'eficiència, d'economia i de racionalització de recursos i d'igualtat. 
b) Els llocs de treball seran coberts amb els mateixos criteris de selecció del Consell de Mallorca.  
 
4. Les places seran cobertes per: 
a) El personal funcionari de carrera o interí i el personal laboral fix o temporal del Consell que presta els 
seus serveis en dependències, òrgans o centres de Serveis Socials que s'adscriuen a l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials . 
b) Els funcionaris de carrera o interins i el personal laboral fix o temporal traspassat per la comunitat 
autònoma de les Illes Balears en virtut de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als 
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, els quals s'integraran en la forma i amb 
els efectes establerts a la disposició addicional tercera d'aquesta llei. 
c) El personal funcionari i laboral seleccionat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, selecció que es farà 
sempre atenent als principis constitucionals d'igualtat, de mèrit i de capacitat. 
 
5. El personal provinent del Consell de Mallorca que passi a formar part de l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials podrà participar en els concursos de trasllats que convoqui el Consell de Mallorca en igualtat de 
condicions que la resta del personal del mateix cos o categoria, perquè així pugui mantenir en cada 
moment el dret permanent d'opció. A aquests efectes, l'antiguitat a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es 
considerarà com a pròpia del Consell. 
 
6. El personal traspassat per la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més del dret permanent d'opció 
recollit a l'apartat anterior, mantindrà el dret d'opció establert a la disposició addicional tercera de la Llei 
14/2001, de 29 d'octubre. 
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7. Els dos col·lectius assenyalats als dos punts anteriors mantindran tots el drets econòmics i socials que 
tenen a l’Administració d’origen, fins i tant no s’acordin, prèvia l’oportuna negociació, les modificacions 
que es considerin adients. 

 
8. A més del personal de plantilla, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials podrà contractar personal temporal 
laboral per obra o servei, per circumstàncies de la producció o per substituir a personal amb reserva de 
lloc, prèvia la justificació de la necessitat. 
 

9. Quan sigui procedent, i d’acord amb la legislació aplicable i la relació d’ocupació existent en cada cas, 
correspon a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials la determinació del marc laboral i de les condicions de 
treball del personal vinculat a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, prèvia la corresponent negociació amb 
els representants del personal. 

 
10. El personal de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials tindrà el seus propis òrgans de representació, que 
constituiran les corresponents meses negociadores, a l’objecte de tractar els temes que s’hagin de sotmetre 
a negociació o consulta, d’acord amb el que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, modificada per la Llei 
7/1990, de 19 de juliol, i la resta de normativa que sigui d’aplicació. 
 

CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC 

 

Article 16. Patrimoni 

 

El patrimoni de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials està integrat per: 

a)  Els béns i drets que l’entitat adquireixi per qualsevol títol jurídic. 

b) Els béns necessaris per a l’exercici de les seves funcions que li siguin adscrits pel Consell de Mallorca. 
 

Article 17. Recursos econòmics 

 
Per al compliment de les seves finalitats, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials comptarà amb els recursos 
econòmics següents: 
a) Les aportacions inicials que el Consell de Mallorca atribueixi a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
b) Les aportacions que el Consell consigni anualment en els seus pressupostos per garantir una prestació 
efectiva dels serveis establerts en els plans d'actuació de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, aprovats pel 
Consell. 
c) Les subvencions i aportacions de la Unió Europea, de l’Estat, de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears i d'altres entitats públiques, o de particulars, que siguin transferits al Consell de Mallorca per a 
fins propis de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
d) Els ingressos que obtengui per la prestació dels serveis a què es refereix l’article 2 d’aquests Estatuts. 
e) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtengui. 
f) Les herències, llegats i donacions que siguin rebuts pel Consell de Mallorca per a fins propis de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
g) Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la normativa legal aplicable. 
 

Article 18. Tresoreria 

 
Les funcions encomanades a la Tresoreria de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials seran assumides pel 
Tresorer del Consell, que podrà delegar en un funcionari, i que són: 
a) Recaptar els drets i pagar les obligacions relacionades amb els comptes restringits de pagaments a 
justificar o bestretes de caixa fixa. 
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b) Servir al principi d’unitat de caixa. 
c) Les altres que se’n deriven del seu càrrec, relacionades amb les anteriors, i les altres que la legislació 
vigent li atribueixi. 
 

Article 19. Potestats 

 
1. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials  podrà concertar els serveis financers de la seva Tresoreria amb 
entitats de crèdit i estalvi, mitjançant l’obertura de comptes restringits de recaptació i de pagaments. 
 
2. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials podrà disposar de caixes fixes per als fons de les operacions 
diàries, subjectes a les limitacions que estableixin la legislació i les bases d'execució del pressupost. 
 
3. El règim pressupostari, econòmic i financer, de comptabilitat, d'intervenció, de control financer i 
d'eficàcia, es faran d'acord al que disposen la legislació sobre les hisendes locals; el capítol III, Títol X, de 
la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local; i pel Títol XI de la 
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local o normativa que resulti d'aplicació. 
 
4. El control i la fiscalització de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, amb la seva triple accepció de funció 
interventora, funció de control financer i de control d'eficàcia, serà exercida per l'interventor general del 
Consell de Mallorca o per un interventor delegat.  
 

Article 20. Règim de comptabilitat 

 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials queda sotmès al règim de comptabilitat pública, sota el control de la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 
 

Article 21. Memòries econòmiques 

 
1. A l’acabament de l’exercici pressupostari, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials formarà i elaborarà els 
estats i comptes anuals, els quals comprendran totes les operacions pressupostàries, independents i 
auxiliars, patrimonials i de Tresoreria, dutes a terme durant l’exercici. 
 
2. La Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials rendirà aquest Compte General, configurat en la 
forma i amb els requisits determinats per la normativa d’hisendes locals, al Consell de Mallorca abans del 
15 de maig de cada any. 
 

Article 22. Elaboració del pressupost 

 
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials elaborarà per a cada exercici econòmic un pressupost que s’integrarà 
en el Pressupost general del Consell de Mallorca. En el pressupost esmentat hi constarà la documentació 
preceptiva segons la normativa local vigent. 
 

Article 23. Aprovació del pressupost 

 
1. L’Avantprojecte de pressupost l’elaborarà el director gerent i s’elevarà a la Presidència de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials abans de la primera desena de setembre, juntament amb la Memòria 
explicativa, les certificacions dels conceptes i l’import dels deutes exigibles, com també els ingressos 
percebuts en l’exercici anterior i en els sis primers mesos de l’any en curs. Així mateix s'aportarà la 
plantilla de personal. 
 
2. El president aprovarà, si s’escau, el Projecte de pressupost i l’elevarà al Consell de Mallorca perquè 
l'integri en el Pressupost general i aprovació abans del 15 de setembre de cada any. 
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Article 24. Liquidació del pressupost 

 
1. El pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions, 
el 31 de desembre de l’any natural corresponent. 
 
2. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials confeccionarà la liquidació del seu pressupost abans del 15 de 
febrer de l’exercici següent. Aquesta liquidació, amb l'informe de la Intervenció i amb una proposta de la 
Presidència, es remetrà al Consell de Mallorca abans del primer de març perquè l'aprovi. 
 

Article 25. Gestió del pressupost 

 
1. La gestió del pressupost de despeses es realitzarà en els fases establertes per la normativa d’hisendes 
locals. l'Institut Mallorquí d'Afers Socials realitzarà de forma descentralitzada totes les fases d'execució 
pressupostària. 
 
2. Correspon al director gerent l’autorització de despesa, la disposició de despesa, el reconeixement o 
liquidació de l’obligació i l’ordenació del pagament, quan aquests actes no estiguin atribuïts per aquests 
Estatuts a un altre òrgan. 
 

Article 26. Facultats que se reserva el Consell de Mallorca 

 
1. El Consell de Mallorca, a través del Ple, es reserva les facultats de tutela següents: 
 
a) L'aprovació del pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de la plantilla i de la relació de llocs 
de treball. 
b) La concessió de crèdits extraordinaris, l’ampliació dels existents mitjançant suplement i transferències 
de crèdits entre diferents grups de funció, llevat quan afecti als crèdits de personal. 
c) Aprovar els estats i comptes que formen el Compte General, que inclou el balanç, el compte de 
resultats, la liquidació del pressupost, i el patrimoni de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
d) La modificació d'aquests Estatuts. 
e) L'aprovació de l’establiment de preus públics i taxes quan no correspongui a la Presidència de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials. 
f) Aprovar les despeses plurianuals, llevat de les que corresponen a expedients de contractació o de 
concessions administratives amb una durada inferior a quatre anys. 
g) Autoritzar la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini. 
 

2. A l'efecte de facilitar l’exercici de les funcions de control i fiscalització que corresponen al Ple, el 
titular de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials compareixerà davant el Ple, a petició 
pròpia, a requeriment del president del Consell de Mallorca o d’un dels grups polítics amb representació 
al Consell de Mallorca, d’acord amb el que estableix el capítol III del títol III del Reglament orgànic del 
Consell, per tal d’informar sobre l’actuació de l’entitat. 

 
Article 27. Dels actes de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
 
1. Contra els actes dictats per la Presidència i pel Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, es 
pot interposar recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els 
efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
2. Contra els actes dictats per qualsevol altre òrgan de l’entitat es pot interposar recurs d’alçada davant el 
president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials en els terminis i amb els efectes de l’article 114 de la Llei 
de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Article 28. Modificació 
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La modificació dels Estatuts haurà d’ajustar-se als mateixos tràmits seguits per aprovar-los. 
 
Article 29. Duració i extinció 
 
La duració de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials serà indefinida. Per acord del Consell de Mallorca, 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials podrà ser extingit en qualsevol moment. 
 
Article 30. Efectes de l’extinció 
 
1. En extingir-se l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, el Consell de Mallorca el succeirà universalment i el 
seu patrimoni, amb tots els increments i aportacions que figurin en l’actiu, revertirà al Consell de 
Mallorca. 
 
2. En cas de dissolució de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, el Consell de Mallorca se subrogarà en tots 
els drets i obligacions del personal que en aquell moment integri la plantilla de l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials. 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 

 
1. Queden incorporats a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials els serveis, centres, programes i recursos 
pressupostaris actualment adscrits a l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca que eren titulars 
de competències en matèria de serveis socials i de menors, i, en concret, els següents: 
 
- Llar dels Ancians 
- Llar del Menor i Unitat de diagnòstic socioeducatiu "Puig des Bous" 
- Serveis transferits Serveis Socials: Residència de la tercera edat "Huialfàs" 
- Programa ERGON 
- Serveis Socials 
- Serveis transferits del Menor 
- CAT d’adolescents de Muro 
- Programa d'inserció sociolaboral. 
 
2. Queden incorporats, a partir de l’efectivitat de la transferència produïda per la Llei 14/2001, de 29 
d’octubre, reformada per la Llei 6/2003, de 8 de juliol, els serveis, centres, programes i recursos 
pressupostaris de l’Institut Balear d’Afers Socials corresponents a l’àmbit material definit a l’article 2 
d’aquests estatuts. 
 
3. Així mateix, i sempre que el Ple del Consell no disposi una altra cosa, s’entendran incorporats a 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials els serveis, centres, programes i recursos pressupostaris corresponents 
a l’àmbit material definit a l’apartat anterior que, en qualsevol moment, siguin atribuïts per qualsevol títol 
al Consell de Mallorca. 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

 
El Consell de Mallorca es subrogarà a partir de dia 1 gener de 2008 en tots els drets i obligacions de 
l'Institut Mallorquí d’Afers Socials relatius als serveis i competències atribuïts a l’esmentat Institut en 
matèria d'esports, promoció sociocultural i igualtat. 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 

 
Reverteixen al Consell de Mallorca els serveis, centres, programes i recursos pressupostaris actualment 
adscrits a l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca que eren titulars de competències en matèria 
d'esports, promoció sociocultural i igualtat, i, en concret, els següents: 
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- Poliesportiu Sant Ferran 
- Servei de Medicina Esportiva 
- Servei d'Esports 
- Esport Base 
- Promoció Social i Cultural i Associacionisme (Gent Gran) 
- Llars de la Tercera Edat d'Avinguda Argentina, Felanitx, Llucmajor i Manacor 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA 
 
Des del moment de l'aprovació dels presents Estatuts, es reconeixerà la similitud de càrrec i  funcions dels 
directius de l'actual Institut Mallorquí d'Afers Socials  i els de l'anterior Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 

 
1. El personal assenyalat a la lletra a) de l'apartat 4 de l'article 15 dels presents estatuts restarà adscrit a 
l'Institut a partir del dia 1 dels mes següent al de la constitució d'aquest. Al personal esmentat s'aplicarà el 
règim següent: 
 
a) Els funcionaris de carrera inclosos a l'esmentat apartat restaran en els seus cossos o escales de 
l'administració del Consell de Mallorca en situació administrativa de serveis a d'altres administracions 
públiques, que les permet mantenir en relació amb aquests tots els seus drets com si es trobessin en 
situació de servei actiu. 
b) El personal laboral fix inclòs al mateix apartat restarà a l'administració del Consell de Mallorca en la 
situació d'excedència singular, prevista a l'article 48 del vigent Conveni Col·lectiu del personal laboral del 
Consell de Mallorca. 
 

2. El personal assenyalat a l’apartat b) del punt 4 de l’article 15 dels presents estatuts restarà adscrit a 
l’Institut a partir del dia 1 de gener de 2004. 

 
3. El personal adscrit als serveis, centres i programes d’Esports, Promoció Sociocultural, Igualtat i Llars 
de la Tercera Edat d'Avinguda Argentina, Felanitx, Llucmajor i Manacor s’incorporarà en data 1 de gener 
de 2008 al Consell de Mallorca. Aquest personal podrà participar en els concursos de trasllats que 
convoqui l'Institut Mallorquí d'Afers Socials en igualtat de condicions que la resta del personal del mateix 
cos o categoria, perquè així pugui mantenir en cada moment el dret permanent d'opció. A aquests efectes, 
l'antiguitat al Consell de Mallorca es considerarà com a pròpia de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 
 
1. Els expedients de despesa i els corresponents a subvencions amb partida nominativa, i que facin 
referència a les competències en matèria d'esports, promoció sociocultural i igualtat, seran gestionats fins 
al 31 de desembre de 2007 per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
 
2. Correspon a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials el reconeixement dels drets i la recaptació dels 
ingressos prevists en el seu pressupost fins al 31 de desembre de 2007. 
 
3. Mentrestant no s'aprovin les noves ordenances fiscals i els preus públics per als serveis que es 
relacionen a la disposició addicional segona d'aquests estatuts, el Consell de Mallorca aplicarà les taxes i 
els preus públics aprovats des de la creació de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA 

 
Fins que l'Institut Mallorquí d'Afers Socials no gaudeixi dels mitjans tècnics i humans adequats per a 
l'exercici de les funcions atribuïdes, es podran subscriure acords de col·laboració amb el Consell de 
Mallorca, convenis que definiran les obligacions a realitzar per ambdues parts. 
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior en el que contradiguin o s'oposin a aquests 
estatuts. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 
Aquests estatuts entraran en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

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

No obstant això, el Ple resoldrà. 

 
 

PUNT 29. PUNT. EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE DEUTE DE 
DIFERENTS CRÈDITS A PERSONES FÍSIQUES I ENTITATS (REC 06/07) 

Es dóna compte de la següent proposta del president de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca: 
Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca durant l’any 2007, les quals no es varen imputar al pressupost 
corresponent per no haver seguit el procediment legalment establert, no tenir crèdit suficient o ser 
inadequat pel tipus de despesa. 

Atès l’informe jurídic que figura al corresponent expedient. 

Atès que procedeix el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que suposaria no 
pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als particulars a haver de recórrer davant 
els tribunals de justícia per al cobrament dels seus crèdits. 

Atès que, d’acord amb la legislació vigent, correspon al ple del Consell de Mallorca el reconeixement 
extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

Es proposa a la Comissió Informativa que informi favorablement la proposta  per a l’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdit per import total de CENT CINQUANTA-DOS MIL SET-CENTS 
VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS amb el detall que a continuació es relaciona: 

01.- Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a despeses efectuades a l’any 2007 del 
programa Serveis Socials (codi relació 3/31082007), per import de 112.547’80 � 

02.- Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a despeses efectuades a l’any 2007 del 
programa Esports (codi relació 6/25062007), per import de 21.744’23 � 

03.- Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a despeses efectuades a l’any 2007 del 
programa Esports (codi relació 6/28052007), per import de 3.453’10 � 

04.- Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a despeses efectuades a l’any 2007 del 
programa Esports (codi relació 6/15062007), per import de 12.754’81 � 

05.- Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a despeses efectuades a l’any 2007 del 
programa Esports (codi relació 6/21052007), per import de 1.152’96 � 

06.- Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a despeses efectuades a l’any 2007 del 
programa Esports (codi relació 6/03052007), per import de 1.068’37 � 
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S’aprova per unanimitat. 
 
 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

 

PUNT 30. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LA TARIFA PER 
AL TRACTAMENT DELS RESIDUS URBANS PER A L'ANY 2008 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del departament de 
Medi Ambient: 
Atès que la clàusula vuitena de la modificació del contracte relatiu al servei de gestió dels residus sòlids 
urbans de l'Illa de Mallorca (Acord de Ple de dia 2 d'abril de 2007) signada el dia 4 de maig de 2007, 
estableix que "... amb les dades corresponents des de l'1 de juny de l'any anterior i 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".   

Atès que de les dades presentades per TIRME SA, com a empresa concessionària del servei de gestió dels 
residus sòlids urbans de l'Illa de Mallorca, relatives a la proposta d'actualització de la tarifa de tractament 
dels residus sòlids urbans per a l'any 2008, d'acord amb la clàusula vuitena esmentada abans, resulta un 
import de 119.42 �/tona, IVA no inclòs. 

Atès l'informe emès per l'economista i els enginyers industrials del Departament de Medi Ambient de dia 
7 de setembre de 2007,  mitjançant el qual exposen que la proposta relativa a l'actualització de  la tarifa 
per al tractament dels residus urbans per a l'any 2008 aplicable al Servei de Gestió de RSU de l'Illa de 
Mallorca per un import de 119.42 �/tona /tona, IVA no inclòs, d'acord amb les dades presentades per 
TIRME SA, s'ajusta a les previsions de gestió dels residus per a l'any 2008, i atès l'informe de 
fiscalització prèvia favorable emès per Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Per tot el que s'ha exposat, la Consellera Executiva del Departament de Medi Ambient eleva al Ple la 
següent proposta d' 

ACORD 

1. Aprovar la revisió de la tarifa per al tractament dels residus urbans per a l'any 2008 aplicable al Servei 
de Gestió dels residus  urbans de l'Illa de Mallorca, per un import de 119.42 �/tona,  IVA no inclòs. 

2. Aquest Acord aprovatori resta condicionat a l'aprovació definitiva de l'ordenança fiscal corresponent a 
aquesta tarifa. 

 
 
La Sra. PRESIDENTA diu que en aquest punt, dues entitats han sol·licitat intervenir, 
l’Associació de Municipis de les Illes Balears (AMIB) i la Federació Palmesana 
d’Associacions i Entitats Ciutadanes (FEPAE) i tal com preveuen els Estatuts del 
Consell, en primer lloc tenen l’ús de la paraula les entitats que així ho han sol·licitat. 

El Sr. Jaume Crespí Deyà, representant de l’AMIB, pren la paraula i fa la intervenció 
següent: 

“Com no pot ésser d’altra manera, la nostra presència avui aquí és pel fet del nou 
increment del 26,34% de la taxa d’incineració que es vol aplicar. 

Des dels municipis de la nostra illa volem mostrar la nostra preocupació per aquest fet, 
ja que l’augment final d’aquest increment l’hem d’aplicar nosaltres, com a batlles i 
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batllesses, i els nostres ciutadans ens demanen o ens demanaran explicacions. 
Explicacions que, avui per avui, no podem donar ja que la informació que tenim és la 
dels mitjans de comunicació. 

Són moltes les preguntes que ens han fet arribar els batlles dels diferents municipis a la 
nostra associació que no podem respondre ja que no gaudim d’informació certa, ni els 
motius, ni per què d’aquest nou augment després del que es va produir del 32% l’any 
2004. 

Segons ens consta a través dels mitjans de comunicació, vostè, Sra. Presidenta, té 
previst per al dia 15 d’octubre realitzar una assemblea o trobada de batlles i batllesses 
per perfilar totes aquelles coses que ens afecten en comú i que, per descomptat, són 
moltes, motiu pel qual ja li agraesc en nom dels meus representats que, a la fi, el 
Consell de Mallorca obri la seva fortalesa als ajuntaments. 

És per aquest motiu que avui li volem demanar i que ho tengui en consideració, que 
retiri de l’ordre del dia la votació de l’increment de la taxa d’incineració fins que no 
s’hagi celebrat l’assemblea de batlles prevista per al proper 15 d’octubre i expliqui els 
motius i els dubtes dels nostres municipis. 

El que no consideram oportú és que un tema tan importat per als nostres conciutadans 
com és l’increment de la taxa que afecta directament als ajuntaments no sigui un tema a 
tracta amb els batlles i batllesses i que se’ns expliqui una vegada aprovada, quan les 
nostres preguntes i preocupacions ja no tendran sentit ni remei. 

Per acabar, dir-li, si no m’equivoc, que durant l’exercici 2008 també finalitza el Servei 
de Recollida Selectiva que en aquests moments gestiona el Consell que vostè presideix i 
passarà a ser competència dels ajuntaments. Com entendrà és un tema relacionat amb 
residus i per tant una altra patata calenta, una vegada més, per als ajuntaments. 

És per tots aquests motius que li deman, en nom meu i dels municipis que represent, que 
ajorni aquest punt fins a després de l’assemblea si és que realment vol convertir el 
Consell Insular en l’ajuntament dels ajuntament i no prescindir d’ells. 

Ara és el moment de confiar i donar confiança. 

Moltes gràcies.” 

 

A continuació, pren la paraula la Sra. María Soledad Sarabia Oliver, representant de la 
FEPAE i fa la següent intervenció: 

“La nostra intervenció ve avui determinada per un assumpte d’especial transcendència 
per als ciutadans i veïns no només de Palma, sinó de tot Mallorca. La negativa 
conseqüència que provoca en les nostres economies el 26% d’increment en la taxa 
d’escombraries per al 2008, si avui no es remeia. És un injust increment el de les taxes 
d’incineració que, repetesc, bé podríem considerar com un abús si no s’evita. Per això, li 
sol·licitam que recondueixi aquest tema i impedeixi la tercera major pujada de la taxa 
d’escombraries des de l’any 1994. I vostè, Sra. Armengol, que no incompleixi la seva 
promesa electoral, que a més va realitzar en el seu discurs d’investidura: rebaixar la taxa 
d’escombraries. 

Va ser el passat mes d’abril que el Ple del Consell de Mallorca, no només atorgà sense 
concurs públic a l’empresa Tirme 16 anys més de concessió per gestionar el servei de 
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residus de tota l’illa, sinó que, a més, li va concedir fixar cada any la taxa de residus que 
pagam els ciutadans i que acaba revertint en la mateixa empresa concessionària. 
Aquesta modificació en el contracte anava acompanyada d’una previsió de les tarifes 
que s’havien de cobrar. Així, de cop i volta, passam dels 101 euros actuals a gairebé 128 
i pujant, per la qual cosa la xifra dels 147 prevista per a l’any 2010, a aquest pas serà 
història, una quimera i una utopia. 

No hi va haver debat. Com sempre, no hi cap la negociació o la consulta amb els 
ciutadans quan es tracta d’implantar pujades de taxes, imposts o sous. I en aquest cas, 
faltaria més, des del Consell es va aprovar per “decret”, sense “diàleg” amb els veïns o 
ciutadans tot l’esmentat anteriorment. La justificació, tècnica, clar, com ara, ben segur. 
En aquell moment, que l’empresa ha de construir noves instal·lacions i que les 
inversions que calen les realitzarà de la seva pròpia butxaca. Ara, errades en la previsió 
d’ingressos. Va ocórrer, que davant aquest increment de la pressió fiscal que pena  
encara més la ja soferta butxaca ciutadana, només un únic recolzament: el dels partits 
que constituïen en aquell moment l’oposició en el Consell, entre d’ells, el que vostè 
representa, el PSOE, que no hi va estar d’acord. Aquesta postura d’oposició a aquell 
acord i, per tant, a un increment desorbitat i desproporcionat de les taxes, era lògic que 
s’hi oposassin, no només pel greu perjudici que suposa als contribuents, sinó perquè es 
tracta d’un servei públic, un dels més cars. Des que hi ha incineradora no ha fer més que 
pujar, pujar i pujar i només si comparam la relació qualitat/preu, no surten els comptes: 
és pèssim; pagam la taxa, pagam el cost que suposa als ajuntaments recaptar-la per a 
aquesta Institució, i així i tot, segurament no s’incinera, essent optimistes, més que la 
meitat dels residus. Dic això perquè és públic i notori. Conseqüentment, el seu partit i 
vostè varen anunciar i es varen comprometre a rebaixar la taxa d’escombraries. Lògic i 
plausible. Quelcom del que qualsevol ciutadà es congratula. 

I així comencen les preguntes: Tenen en compte que això no funciona? És prou sabut 
que no s’incinera tot, per tant, no funciona. I si no funciona com cal, doncs a qui 
beneficia? Perquè sabem a qui perjudica: als ciutadans, soferts contribuents. 

Mirin, si quelcom no funciona; si un servei, una empresa, sigui la que sigui, no 
funciona, solucionau-lo, però no cerqueu la solució mitjançant pujades de taxes o 
imposts. No és una bona manera de començar la gestió d’aquesta Institució recaptant 
imposts i elevant la pressió fiscal dels ciutadans, perquè no surten els comptes, sinó 
cercar solucions a les deficiències o als mals resultats. 

Per tot això, ens hi oposam; manifestam el nostre rebuig i elevam una enèrgica protesta 
-vull fer un incís: si no la pugen, tendran el nostre recolzament i suport- per aquest 
increment que tendrà una nefasta repercussió en les economies de la gent del carrer, 
especialment en les més modestes, en les de les persones majors amb pensions escasses, 
en els joves, en definitiva en tots aquells que cada vegada ens és més difícil arribar a 
final de mes. En una classe mitjana cada vegada més feble econòmicament, etc. 

Sra. Armengol, quan algú ens demani què fa el Consell pels nostres ciutadans i 
conveïns, que puguem dir que el que fa és no estar a favor ni aprovar aquest desorbitat 
increment de les tarifes de la incineració. No executi una mesura, al nostre entendre i al 
de la majoria, li ho assegur, amb clar afany recaptador, que ens pena clarament, per la 
qual cosa en demanam la retirada, per considerar-la excessiva. 

Moltes gràcies.”  
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La Sra. Presidenta agraeix les intervencions. 

 

La Sra. JULVE (consellera executiva de Medi Ambient) manifesta que recull amb 
interès i responsabilitat les declaracions d’AMIB i FEPAE perquè, si més no, 
reflecteixen el sentir dels ciutadans i, al cap i a la fi, els polítics estam per treballar per a 
ells i per, mitjançant reflexions i intercanvis de criteris, assolir la millor solució per al 
tema dels residus. 

Diu que avui presenta una proposta, com cada any per aquestes dates, per a la revisió de 
tarifes per a l’any 2008, per tal que els ajuntaments puguin aprovar les ordenances 
fiscals i així aplicar els preus públics i les taxes i tributs a partir de dia 1 de gener. És 
una tarifa, com ja se sap, que amb la revisió i els càlculs dels costs, passa de 94 �/t a 119 
�/t, la qual cosa suposa un increment del 26% basat en una sèrie de valoracions i 
informes tècnics que així ho justifiquen. 

És cert que la tarifa sempre ha anat pujant i s’ha de treballar perquè no sigui així, però 
els fets en la legislatura que començam i en l’exercici d’enguany i d’acord amb la 
valoració, són uns altres. 

D’una banda es basa en quatre arguments més importants i d’altres en què també hi 
podem entrar, si escau. 

Principalment la tarifa puja en l’exercici d’enguany perquè la previsió de tones de 
rebuig assimilables a urbans provinents del nou servei de tractament d’enderrocs i que 
han de ser tractades en el servei d’urbans no ha estat encertada. En els càlculs es 
preveien més tones que entrarien, però per moltes raons, i algunes les coneixen els 
ciutadans, molts d’enderrocs no entren a les plantes on han d’arribar i això ha fet que de 
96.000 tones previstes de residus d’enderrocs assimilables a urbans només n’han 
entrades 17.000. Això suposa aproximadament el 50% del total de la pujada d’enguany, 
amb un cost aproximat de 6,2 milions d’euros. 

S’estan fent denúncies i campanyes de sensibilització perquè els enderrocs arribin a les 
plantes de tractament perquè no és just que els qui fan les coses bé acabin sent els que 
paguen més i els qui no duen els enderrocs a les plantes de tractament hi surten 
guanyant en detriment dels ciutadans que acompleixen les seves responsabilitats. 

En segon lloc, i com ha dit la representant de FEPAE, la pressió fiscal va en augment i, 
com no podia ser d’altra manera, nosaltres també ho patim. Aquesta pressió fiscal ha fet 
que els preus pugin a tots els nivells i els costs del tractaments dels residus no n’han 
estat aliens: la venda del kW/h, el preu del qual es preveia més alt, i ha estat més baix. 
L’empresa concessionària per aplicar la tarifa fa una fórmula: costs menys ingressos, 
dividits per tones i d’aquí surt el preu de la tarifa. Si l’empresa té uns ingressos 
superiors provinents de l’energia elèctrica que genera la incineradora els repercuteix en 
una rebaixa de la tarifa, però si els ingressos són inferiors, com ha estat el cas per un 
menor preu públic de l’energia, doncs la tarifa ha de pujar. El Consell de Mallorca no hi 
pot fer res perquè estam regulats per un decret específic com a generadors d’energia 
elèctrica que fa no anem a mercat regulat sinó a mercat lliure i és el Govern que marca 
el preu del kWh. Prevèiem un preu de 0,69 �/kWh i ha estat de 0,57 �/kWh. 

D’altra banda, també s’ha de dir, que s’imputa a la tarifa els costs de la cessió dels 
terrenys per part de l’Ajuntament de Palma per fer possible la construcció d’una sèrie 
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d’instal·lacions que permetin tractar tots els residus i fer que no hi hagi cap abocador a 
Mallorca. El que sí era una estafa era pagar fa deu anys 10.000 pessetes per dur els fems 
a un abocador i cremar-los a cinc quilòmetres dels nostre poble. 

El nou sistema modern de tractament de residus ens obliga a tenir unes instal·lacions i 
pagam un lloguer en concepte dels terrenys a l’Ajuntament de Palma. Aquest lloguer és 
de 600.000 � anuals. Tot això són despeses que s’han de repercutir en la tarifa. 

Finalment hi ha un altre cost, que d’un costat és positiu perquè suposa tenir cura del 
medi ambient però que té un cost: és el fet de la recollida selectiva. Han entrat més 
tones en el sistema de recollida selectiva, és a dir, de paper, cartró, vidres i envasos. 
Aquest residus suposen unes tones que no paguen tractament, la qual cosa és una 
mesura, com saben els batlles dels ajuntaments, la feim per incentivar els ajuntaments, 
però per contra, això genera unes despeses de transport i de tractament a les nostres 
plantes del Parc de Tecnologies Ambientals. Aquests costs es carreguen damunt els 
rebuigs, és a dir, sobre la recollida en massa. 

Això és un fet indiscutible: d’una banda incentivam econòmicament els ajuntaments 
perquè ho fan de cada vegada millor, però tot això té un cost que va a la tarifa de residus 
generals. 

Dit tot això vull puntualitzar que la pujada de la tarifa no és del tot cert que sigui per la 
incineradora. La incineradora suposa un 23% del cost total de la tarifa. 

La tarifa que aprovam avui i que és d’obligat compliment, que s’ha d’aplicar dia 1 de 
gener i que es presta un servei que s’ha de cobrar, també té aquest cost perquè hi 
aplicam 27 conceptes que tots sumen. A més de la incineració hi aplicam el tractament 
de fangs de les depuradores, les transferències dels residus, el compostatge, la 
mecanització, la neteja dels 63 parcs verds de Mallorca, el dipòsit de seguretat de 
cendres, el tractament d’escòries, la recepció de paper i de vidre, les mesures de 
vigilància ambiental, etc. 

La meva valoració és que com a responsable del departament i com a ciutadana, no és 
agradable pujar les tarifes. Estam treballant amb els millors sistemes possibles perquè 
els càlculs, l’any vinent, ens permetin fer una rebaixa i que sigui un preu més realista, 
però també he de dir que aquest sistema que tenim és bo i de qualitat. No podem, a una 
illa turística com la nostra, dur les escombraries a un abocador i cremar-les i a més 
pagar per això. Es tracta d’un pagament que es fa una vegada a l’any, que és elevat i que 
quan arriben aquestes dates, s’afegeix als costs que ja acumulen tots els ciutadans, però 
no és menys cert que si aquesta tarifa es fraccionàs com feim amb el rebut del telèfon o 
de l’electricitat, estaríem parlant d’un servei pel qual pagaríem 0,60 � cada dia per cada 
domicili. Pagar 60 cèntims per un servei de recollida bo i de qualitat és una gestió ben 
feta, independentment que estiguem o no contents de pujar la tarifa. 

Vull recordar que aquesta pujada és d’obligat compliment. 

 

El Sr. FLAQUER (UM) manifesta que escoltant els representats d’AMIB i FEPAE és 
fàcil assumir els seus arguments com a ciutadans, però com a polítics tenim la 
responsabilitat de dir la veritat als ciutadans. És difícil rebaixar, i dir el contrari és 
enganar-nos. Molts de partits havien posat en el seu programa que baixarien la tarifa 
d’eliminació de residus, la qual cosa és atractiva de cara al ciutadà, però Unió 
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Mallorquina en cap moment no ho va posar en el seu programa perquè sabíem que era 
de difícil compliment.  

A Mallorca, el sistema d’eliminació de residus funciona i això té un cost. Eliminar els 
residus i fer que el sistema funcioni té un cost. Que no hi hagi abocadors il·legals, 
fomentar el reciclatge, anar eliminant progressivament els residus de construcció que 
podíem trobar a les voreres de les carreteres, tot això té un cost, i els polítics ho hem de 
fer entendre i dir-ho amb claredat i no enganar. No hi ha res que baixi, i nosaltres, com a 
representats d’Unió Mallorquina, creim que és complicat, encara que no és popular, fer 
baixar la tarifa de residus. 

Hi ha hagut una mala planificació en la quantificació de residus sòlids provinents de 
construcció i demolició, això significa gairebé el 60% d’aquesta pujada, però no hem 
d’oblidar que aquesta pujada del 26% ve avalada per uns informes tècnics, no s’ha fet 
per caprici de ningú.  

Tots els que estam aquí tenim una responsabilitat i és no fer demagògia amb temes tan 
seriosos com l’eliminació de residus perquè el sistema funciona i mantenir aquest 
sistema té un cost. 

 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) diu 
que el Bloc per Mallorca comparteix la preocupació dels municipis, de la FEPAE i de 
tots els ciutadans perquè a ningú li agrada que li pugin allò que ha de pagar. És conegut 
i no ho negam, que els partits que integram el Bloc estam en contra del Pla Director 
Sectorial de Residus i ens manifestàrem en contra del contracte amb Tirme, però també 
sabem que són dues coses vigents i d’obligat compliment. 

Mentre que no es faci un nou Pla Director Sectorial de Residus, amb la qual cosa, 
gairebé tots els grups presents hi estam d’acord, és impossible tornar enrere. Deixam 
constància que estàvem en contra però que ambdues coses són d’obligat compliment, 
tant el contracte amb Tirme com el Pla Director Sectorial de Residus que ara ens duen a 
aquesta pujada. Existeixen uns informes tècnics que avalen i quantifiquen aquesta 
pujada. Som coresponsables de l’actual govern i la legislació i el contracte vigent ens 
obliguen a votar a favor d’aquesta pujada, la qual cosa no va en contra que l’objectiu 
final d’aquesta legislatura pugui ser rebaixar els residus, o si escau, plantejar-nos algun 
altre sistema d’eliminació i de tractament de residus. 

 

El Sr. RAMON (PSOE) mostra la seva satisfacció per la participació ciutadana. Fa 
quatre anys hi va haver una pujada del 36% i no hi va haver tanta participació, la qual 
cosa és positiva. 

Votarem a favor de la pujada perquè, com s’ha assenyalat, és una obligació contractual i 
hi estam obligats. Si bé és cert que aquestes tarifes s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 
2008, també s’ha de deixar clar que són les tarifes de la darrera legislatura, atès que els 
estudis que s’han fet per pujar les tarifes van des de l’1 de juny de 2006 al 31 de maig 
de 2007, per tant podem dir que és la darrera tarifa de la legislatura passada i basats en 
això i entenent que els informes fets pel personal de la casa són correctes envers la 
proposta feta per la concessionària, nosaltres votarem a favor. 
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El Sr. FONT (PP) comença la seva intervenció agraint la participació d’AMIB i FEPAE 
i de tots els portaveus. Afegeix que hi ha una pàgina web que diu: “...Consideram 
socialment intolerable les taxes de residus que han de pagar els ciutadans. Proposam 
establir una política d’exempcions i de subvencions que beneficiïn les famílies més 
modestes i que els petits productors de fems no paguin els grans productors. Les taxes 
per tractament i recollida de residus ocupen i ocuparan un lloc cada cop més important 
dins els pressuposts familiars. Per tant, Esquerra Unida - Els Verds subvencionarem les 
famílies més modestes...”, i d’altres compromisos que en governar s’obliden. La Sra. 
Mascaró no ha estat molt encertada en dir que no està d’acord amb el Pla Director quan 
va ser aprovat quan el seu partit governava. 

A continuació manifesta el seu desacord amb les intervencions del Sr. Flaquer i del Sr. 
Ramon i puntualitza que els informes que consten a Secretaria són els informes fets per 
Tirme que passen a Medi Ambient i d’aquí a Intervenció; els tècnics del Consell de 
Mallorca només han fet un informe que dóna per bons els informes de Tirme. No té 
sentit que es repercuteixin en la tarifa les pèrdues per la mala previsió d’ingressos 
d’enderrocs, com tampoc els 18 milions d’euros derivats d’una avaria del 2006 i que es 
podrien haver imputat abans a la tarifa. Entre l’avaria i la minva d’enderrocs sumen 24 
milions d’euros que en els municipis amb manco indústria hauran de suportar els 
ciutadans. Això és com si un negoci no ingressa els doblers prevists i a final d’any vol 
que el Govern o el Consell li pagui la diferència. 

El PSOE, Esquerra Unida i el PP dúiem en el programa electoral la rebaixa d’aquesta 
tarifa i per això, ara, hauríem d’aturar-ne l’aprovació i cercar altres solucions com fer 
front a la manca d’ingressos amb el pressupost propi. No cal que la tarifa s’aprovi ja, ni 
que sigui publicada el 31 de desembre. Si estam un mes més no passa res, només que 
hauríem de negociar amb Tirme el pagament de gener. 

Crida l’atenció que d’aquesta pujada, només el 23% sigui per la incineració i el 77% 
restant no ho sigui. Hi ha un sistema de reciclatge amb Ecoembes i Ecovidrio i altres 
sistemes de gestió que es generin que haurien de ser autosuficient tenint en compte que 
quan el ciutadà compra un producte amb envàs susceptible d’ésser reciclat, ja n’està 
pagant la recollida i la selecció. A Mallorca pagam per tona d’enderrocs bruts devers 80 
euros, és a dir, uns 50 euros per tona neta quan a Catalunya només se’n paguen 18. 

Ara existeix la possibilitat d’acomplir amb el compromís electoral aplicant a la tarifa 
només la pujada equivalent a l’IPC, la qual cosa suposa en si una rebaixa. Nosaltres ara 
aprovarem un tarifa i després ens n’oblidarem i serà més endavant quan els ajuntaments 
rebin la nova tarifa que els batlles hauran de donar la cara davant el ciutadà quan hem 
estat nosaltres qui hem aprovat la pujada. 

En matèria de sanitat o d’educació hi ha qüestions bàsiques de les qual han d’assumir 
els costos la comunitat autònoma, els consells o els ajuntament; doncs bé, en matèria de 
medi ambient també, com ara són els enderrocs que no es poden imputar a la tarifa. 

A més a més, la Sra. Presidenta té prevista una assemblea de municipis on seria més 
adient tractar aquest tema i acordar-lo amb ells. 

Hem de canviar i atès el compromís electoral de rebaixa la tarifa i les peticions d’AMIB 
i de FEPAE, ens hauríem de plantejar aturar el tema ara i fer feina junts durant els 
propers quinze dies per tal de consensuar una proposta per al proper mes de gener. 
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La Sra. JULVE respon al Sr. Font que governar té coses bones i coses dolentes. Quan 
governàvem junts ho assumíem tot junts i ara és l’equip de govern que ha d’assumir les 
coses dolentes. Afegeix que ha dit una sèrie de coses que no s’ajusten a la realitat i que 
poden confondre la ciutadania:  

En primer lloc, s’ha dit que la tarifa s’ha duit a Ple basada en un informe de Tirme i això 
no és així. Tirme fa una proposta per ajustar la previsió de residus per a l’any 2008 i en 
base als conceptes abans esmentats, s’ha de passar de 94 �/t a 119 �/t. És normal que 
l’empresa que gestiona els residus ens passi una proposta de tarifa, però després aquesta 
proposta l’estudien els tècnics de Medi Ambient, com són l’economista del 
Departament i l’enginyer industrial de la Direcció Insular de Gestió de Residus, i 
emeten informe favorable o desfavorable i la passen a Intervenció i la fiscalitzen i 
Secretaria en dóna el vistiplau. 

En segon lloc, s’ha dit que s’eviti cobrar al ciutadà el desfasament dels 6,2 milions 
d’euros derivats de la minva de les tones d’enderrocs assimilables a urbans que s’havia 
previst que ingressarien. No és d’aplicació el símil que ha dit el Sr. Font perquè les 
empreses concessionàries d’un servei públic s’han d’ajustar a un equilibri 
economicofinancer que faci possible i viable el funcionament de l’empresa, perquè en 
cas contrari, igualment ho acabaria pagant el ciutadà. Hi ha un sistema aprovat basat en 
un càlcul de costs menys ingressos dividits per tones i d’aquesta fórmula surt la tarifa, 
ara no podem deixar-lo d’aplicar. Hem de dir als ciutadans que els qui fan les coses ben 
fetes no han de pagar pels qui no les fan. Vostè el que ha de denunciar són les males 
pràctiques en el tractament dels residus. 

Finalment la recollida selectiva amb Ecoembes i Ecovidrio: la tarifa hauria de ser 
autosuficient, és a dir, no hauria de tenir cap costs cap als ajuntaments i cap als pobles 
que els repercutim en els residus sòlids urbans. És cert que aquest serveis haurien de ser 
autosuficient però no en som responsables del mal tractament de la recollida selectiva, 
és a dir, la recollida selectiva no és fa per tot igual i de manera acurada i això fa que 
s’encareixi, per això, el nostre Departament ha proposat que en la propera assemblea de 
batlles i batllesses es tracti el tema de la creació d’un consorci per a la recollida 
selectiva, atès que ara nosaltres en feim el tractament, la gestió i la recollida i genera uns 
problemes que si els ajuntaments hi participen, donat que viuen la realitat de més a 
prop, això farà que es pugui curar el servei i fer-lo millor i que això repercuteixi en una 
rebaixa de la tarifa que paga el ciutadà. 

Pel que fa al preu dels enderrocs, és cert que a Catalunya paguen 18 euros per tona, però 
tampoc no fan el tractament que feim a Mallorca. Allà separen els residus de demolició  
i els tiren dins un clot. Aquí els reciclam i els donam una segona vida com a àrid reciclat 
que el constructor pot adquirir a 0,30 � tona i que a més de ser més barat, feim una 
contribució molt especial al medi ambient ja que no s’han de fer tantes canteres i en el 
futur no ens quedarem sense recursos naturals i haguem d’anar-nos fora amb un camió i 
un vaixell a cercar la grava per fer les nostres cases i això suposa una aposta de futur, 
potser agosarada, complicada, realista. El tractament correcte i eficaç dels residus és 
costós però és la realitat que tenim. Per això us deman que reconsidereu la vostra 
postura i ens doneu suport a aquesta tarifa i alhora anuncii la nostra voluntat de fer feina 
junts per tal d’aconseguir no haver de pujar la tarifa l’any vinent. 
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La Sra. MASCARÓ manifesta que malgrat haver expressat la seva postura, atès que el 
portaveu del Partit Popular ha fet al·lusions errònies que vol puntualitzar recordant que 
el Partit Popular, en la darrera legislatura, va ser qui va aprovar el conveni que ara ens 
duu a la pujada i que la darrera modificació del Pla Director Sectorial també va ser 
aprovada pel Partit Popular. Avui voldrien que els consellers del Bloc per Mallorca 
votassin en contra, la qual cosa posaria en perill un pacte que per res del món posarem 
en perill perquè per als nostres objectius seria pitjor un canvi de color polític i pel que fa 
al canvi de model és una llàstima que no haguessin convençut l’anterior conseller de 
Medi Ambient de les Illes Balears per dissenyar un nou model de gestió de residus i 
ambiental que, segons vostè, hagués estat molt bo per aquestes illes i sobretot per 
Mallorca. 

 

El Sr. RAMON li diu al Sr. Font que no li ha agradat el comentari que ha fet perquè al 
seu municipi es fa bé el tractament de residus també gràcies al Partit Popular. Allà no es 
fa política d’això, és on funcionen bé les coses. 

D’altra banda, nosaltres no duim en el programa la rebaixa de tarifes sinó tarifes 
progressives pel que fa a la gestió de residus urbans. Sí ho duim en el tema d’enderrocs 
que sí podríem estar d’acord en canviar el sistema de càlcul de la tarifa. 

Pel que fa referència que traslladam el problema als municipis, això és relatiu, perquè hi 
ha municipis que tenen una taxa de gairebé 200 euros i d’altres que la tenen de 100. Els 
municipis també hi tenen molt a dir en aquest tema perquè la gestió municipal de 
recollida és molt important. 

Nosaltres no estàvem a favor de la renovació del contracte que s’ha fet el mes d’abril 
d’enguany, fa només quatre o cinc mesos. Potser llavors era l’hora d’aturar i revisar la 
gestió, més que el model, perquè el model i el Pla Director ens ve imposat per les lleis 
estatals i les directrius europees. Hi havia una oportunitat d’aturar-lo el passat mes 
d’abril i vostè varen forçar la signatura del contracte, per la qual cosa, ara estam obligats 
a aprovar les tarifes d’acord amb l’esmentat contracte. 

 

El Sr. Font contesta al Sr. Ramon dient que no sap si ho duien en el programa escrit o 
no, però que la Presidenta, aquí, va dir que baixarien les tarifes dels fems. La paraula de 
la Presidenta és la paraula de la meva Presidenta i hi vull creure, però avui n’estic 
decebut. 

El sistema d’incineració s’aprova durant la legislatura 91-95, es posa en marxa el 
sistema d’incineració durant la legislatura 95-99, primera legislatura del Pacte, conseller 
d’aquest tema: el president Antich. Des del 95 que està en marxa la incineradora, el 
Partit Popular ha donat suport la passada legislatura i a la tercera legislatura a Unió 
Mallorquina que gestionava aquest tema; vostès ho ha fet durant dues legislatures. Del 
total acumulat de 300% de pujada, en som responsables del 33% i vostès del 66%. El 
Bloc sempre sembla estar-hi en contra i hi ha estat a favor durant vuit anys: 95-99 i 99-
2003. No em digui, Sr. Portaveu del PSOE, que nosaltres vàrem aprovar una ampliació 
del contracte fins a l’any 2041 i vostès hi varen votar a favor en Comissió Informativa i 
llavors en contra en el Ple, tot perquè hi havia d’haver eleccions. 
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Hi ha gent que té paraula i gent que no en té. El Partit Popular, la passada legislatura, 
vàrem dir que baixaríem l’impost de successions i l’hem baixat i l’hem llevat. I 
baixaríem l’impost de transmissions patrimonials per als joves i l’hem baixat del 7 al 3, 
l’altre al 0. Nosaltres quan dúiem en el programa que baixaríem la tarifa dels fems ho 
compliríem com férem amb els esmentats imposts, perquè això no té res a veure amb el 
contracte. En una negociació per un preu d’una tarifa on hi deixes d’imputar una cosa, 
automàticament la baixaràs. El que diu la consellera sobre les depuradores, el que seria 
lògic és que això es carregàs al cànon i no a la incineració.  

En nosaltres trobaran un grup que tenim propostes per donar solucions a aquest tema i 
avui era un dia ideal perquè això quedàs damunt de la taula i amb un mes de feina ho 
tendríem resolt, n’estic convençut. Ja no ens tornarem a veure fins l’any vinent en 
aquest mes i això ja afectarà a l’any 2009 i haurem pagat 18 milions d’euros. L’any 
passat, el Consell sabia que hi havia un 19% més que s’havia d’aportar i només va 
decidir pujar el 4%, però ja sabien dels 18 milions. Els nostres socis d’Unió 
Mallorquina varen anar molt vius en aquest tema, atès que hi havia campanya electoral 
no varen pujar un 22% i a nosaltres ja ens va anar bé. 

Ara és un moment ideal i davant els pressuposts de la comunitat autònoma que s’han 
d’aprovar, encara que sé que la llei d’acompanyament no volen arreglar res, però amb 
aquesta llei podrien arreglar qualque cosa del cànon pel que fa als fangs que s’imputen a 
aquesta tarifa. Si vostès aproven aquesta tarifa avui i baldament després tenguin els 
doblers, no podran cobrar menys perquè farien una il·legalitat, per això s’hauria de 
deixar damunt de la taula i veure’l en el proper Ple. 

He sentit parlar de consorci de recollida selectiva: abans de fer propostes, ho consensuïn 
amb els batlles, perquè volen ser l’ajuntament dels ajuntaments i som l’ajuntament que 
posa problemes, hagi governat qui hagi governat. 

Com a darrera qüestió i dirigida al Bloc per Mallorca, dir-los que vostès tenen la 
possibilitat de complir les promeses per les quals han arribat on són i avui no passaríem 
gust que votassin en contra, vostès votin amb els que han decidit anar. Jo no la sé veure 
com a Bloc. Veig que el PSM cada dia són manco diputats, n’eren 5 i ara en són 2, 
arribaran a quedar en no-res. Em sembla bé el plantejament d’Esquerra Unida, però el 
PSM, del qual pràcticament no queda res, convendria que fos més responsable i 
recordàs que va votar a favor d’aquest Pla Director de Residus Sòlids Urbans perquè 
sinó, el que fan vostès, baldament governin, és enganar la gent. 

Sra. Presidenta, deixi per favor la proposta damunt de la taula. Vostè ens ha enganat, 
vostè va dir aquí que baixaria els fems i avui puja un 26% els fems. Vostè fa que aquell 
que té menys serà qui pagarà més i com més petit sigui el municipi i més dificultats 
tengui per tirar endavant, perquè no té indústries o sector turístic, resultarà que aquelles 
famílies hauran de pagar gairebé el doble perquè els ajuntaments no podran imputar la 
tarifa sobre hotels, indústries o grans superfícies. Vostè avui ajuda qui té més i castiga 
qui té menys i incompleix la seva paraula. 

 

La Sra. JULVE tanca el debat i diu al Sr. Font: 

Per concloure aquest debat, al qual poca cosa es pot afegir, però per deixar-ho més clar, 
Sr. Font, el que no farà aquesta consellera és desvestir un sant per vestir una capella. No 
llevaré el cànon de les depuradores per imputar-lo a una altra part, perquè al final, feina 
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feta, feina pagada. I si no ho paga aquesta tarifa ho farà la de la conselleria de Medi 
Ambient del Govern. Si vénen fons europeus o de qualsevol altra procedència i ens ho 
paguen, n’estaré encantada, igual que el cost del lloguer de les instal·lacions que 
l’Ajuntament de Palma, per un contracte fet la passada legislatura, haurà de repercutir 
en aquesta tarifa. Per tant, no faltem a la veritat ni intentam confondre els ciutadans. Els 
donam a entendre que els costs del medi ambient existeixen i que el medi ambient no és 
gratuït. Cobram per uns serveis que prestam, perquè vostè segur que convendrà amb mi 
que pagam molt de Seguretat Social cada mes i no hi ha dret a estar a una llista d’espera 
per ser operats. Si parlam del que pagam i com ens repercuteix, podem entrar en un 
debat molt gros i extens.  

Per tant, us deman que apel·leu al vostre sentit de coherència, atès que aquesta tarifa va 
en augment, igual que ho hem fet altres anys, pels mateixos motius que sempre han 
existit i ha arribat el moment de ser realistes, d’aprovar el que hi ha i de tenir un sentit 
coherent per a tot allò que feim envers els residus. El que és una vertadera estafa és tenir 
43 abocadors oberts a Mallorca i avui per avui només en queda un perquè s’ha fet una 
feina important en tema de medi ambient. Perquè l’abocador és el que més contamina 
l’atmosfera i que si hem d’assumir el protocol de Kyoto farem l’acte més important de 
Mallorca que és tancar l’abocador d’Emaya que és l’únic que ens queda per tancar. 
M’ha de creure, Sr. Font, quan li assegur que estam tots dos en el mateix camí per 
arribar al tancament d’aquest abocador, però abans d’aquest n’hi ha hagut 42 altres que 
per poder-los tancar, ho hem fet aplicant aquest sistema de gestió de residus que tenim a 
tot Mallorca, que si bé és car, ens n’hem de sentir orgullosos perquè a Mallorca no ens 
podem permetre el luxe de tenir abocadors oberts i de pegar-los focs ni, a una illa 
turística, de cremar residus de qualsevol manera, per la qual cosa us deman que sigueu 
responsables i a la fi, la realitat, ens duu a aquesta tarifa que hem d’aprovar. 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze en contra (PP). 
 
 

PUNT 31. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ART. 4 I DE LA DISPOSICIÓ 
FINAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DEL 
TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS DE L'ILLA DE MALLORCA PER A 
L'ANY 2008. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del departament d'Hisenda 
i Innovació: 
Atesa la Revisió del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l'illa de Mallorca, 
aprovada definitivament pel Ple de Consell de Mallorca, en sessió de dia 6 de febrer de 2006, i per tal 
d'adequar l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel tractament dels residus urbans a allò que es preveu 
a l'article 5.2 b) de l'esmentat Pla Director, d'acord amb documentació econòmica financera justificativa 
de la revisió de la tarifa, presentada per TIRME, SA com a empresa concessionària del servei de gestió 
dels residus sòlids urbans de l'Illa de Mallorca,  de la qual resulta un import de 119,42 euros/tona, IVA no 
inclòs, per a l'any 2008 pel tractament dels residus urbans de l'illa de Mallorca. 

Atès l'informe emès per l'economista i els enginyers industrials del Departament de Medi Ambient de dia 
7 de setembre de 2007,  mitjançant el qual exposen que la proposta relativa a l'actualització de  la tarifa 
per al tractament dels residus urbans per a l'any 2008 aplicable al Servei de Gestió de RSU de l'Illa de 
Mallorca per un import de 119.42 �/tona /tona, IVA no inclòs, d'acord amb les dades presentades per 
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TIRME SA, s'ajusta a les previsions de gestió dels residus per a l'any 2008, i atès l'informe de 
fiscalització prèvia favorable emès per Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Per tot el que s'ha exposat, el Conseller Executiu del Departament d'Hisenda i Innovació eleva al Ple del 
Consell de Mallorca la següent proposta d' 

ACORD 

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

2n. De conformitat amb allò que disposa l'article 17.1  del RDL 2/2004, de dia 5 de març, pel que s'aprova 
el Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, el present Acord provisional, i també el referit 
text annex, s'esposaran al públic en el tauler d'anuncis d'aquest Consell de Mallorca durant el termini de 
trenta dies hàbils, a fi de que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que 
estimin oportunes.  

3r.- Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el BOIB, i també en un diari dels de major difusió de la 
Comunitat Autònoma i el seu termini serà comptador a partir del dia següent de la  publicació en el BOIB 
o des de la publicació en el diari si aquesta és posterior. 

4t.- Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d'exposició pública, segons el que disposa l'article17.3 del RDL 2/2004, de dia 5 de 
març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals.   

TEXT ANNEX 

MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ FINAL DEL’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA TAXA PEL TRACTAMENT DELS RESIDUS  URBANS DE L'ILLA DE 
MALLORCA. 

ARTICLE QUART.- 

La tarifa a aplicar és de 119,42 �/tona de residus, IVA no inclòs. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança Fiscal, originàriament aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 23 de 
desembre 1996, la darrera modificació de la qual s'ha aprovat provisionalment pel Ple en sessió de dia 1 
d'octubre de 2007,  entrarà en vigor el mateix dia en que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, serà d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2008 o des del mateix dia que es publiqui en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears si la publicació és posterior i romandrà en vigor fins que es modifiqui o 
derogui expressament. 

 
 
El Sr. FONT (PP) comenta que ja que no han triomfat amb la proposta que l’anterior 
punt es retiràs de l’ordre del dia, vol dir que, encara que això sigui el sistema i reciclem 
les pedres per tenir grava i no haver de fer canteres, ho hem de fer si ens ho podem 
permetre, com qualsevol família. Es pot permetre tothom tenir un cotxe, un mòbil, etc? 
No. Hi ha gent que pot i d’altra que no, i qui no pot i ho fa, s’endeuta amb el banc. I el 
nostre sistema de gestió de residus, que és potent, valent, agosarat, necessita un 
reajustament, perquè la nostra butxaca no en pot suportar el manteniment. Això era bo 
per conscienciar però ara hem de mirar per les butxaques de la gent. 
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Aquesta tarifa d’avui que vostès han aprovat i nosaltres no i que no han volgut deixar 
damunt de la taula per estudiar-la. Reconeixem que cobram 600.000 euros per fer nets 
els 63 parcs verds de Mallorca, però hem acordat que l’any que ve no ho farem. És a dir, 
a partir d’avui pujant un 26% deixam d’anar a netejar 63 parcs verds. Això és el que 
vostès es preocupen dels ajuntaments? 

 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze en contra (PP). 
 
 
 
MOCIONS. 
 
PUNT 32. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP SOBRE 
TRANSFERÈNCIA AL CONSELL DE MALLORCA DE LES COMPETÈNCIES 
EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Atès el fet de que les competències en matèria de ordenació i promoció turística varen ser transferides als 
Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en data de 29 de novembre de 1996. 

 

Atès el mandat contingut en el nou Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en relació a la transferència  
de les competències en matèria de promoció i ordenació turística als Consells Insulars. 

 

Atès la necessitat de comptar amb instruments de gestió de la promoció turística que garanteixin una 
adequada coordinació entre la iniciativa pública i la privada, el Grup de Consellers del Partit Popular 
eleva al Ple la següent proposta d’ 

   

ACORD 

 
1.- Que es concreti el traspàs efectiu de les competències en matèria de ordenació turística i de promoció 
turística al Consell de Mallorca, tal com preveu l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia de les illes Balears 
en data de 1 de gener de 2008. 

 
 
2.- El Consell de Mallorca acorda promoure la creació d’una fundació per a la promoció turística de 
Mallorca, on s’integraran  els ajuntaments , el Consell Insular i les entitats més representatives del sector 
turístic de Mallorca, i a la que destinaran la totalitat dels fons transferits pel govern en matèria de 
promoció turística. 
 
 
El Sr. FLAQUER (PP) defineix la proposta que presenta el seu Grup com molt senzilla i 
clara. Explica que la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovada 
enguany pel Congrés dels Diputats aprofundeix de forma notable en la qüestió de la 
descentralització –el que es podria anomenar la segona descentralització- és a dir, la 
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transferència de competències des del Govern de les Illes Balears cap als consells 
insulars. 
 
Comenta que, dins aquest context, l’art. 70 de l’esmentat estatut elabora i enumera una 
sèrie de competències, que considera pròpies dels consells insulars i, en conseqüència, 
és un mandat contingut dins el mateix Estatut que el Govern de les Illes Balears, de la 
manera més ràpida possible, pugui fer efectiu aquest traspàs i pugui permetre que els 
consells insulars gestionin i administrin les competències que el mateix Estatut els 
confereix com a pròpies.  
 
Precisament dins aquestes competències es troba l’ordenació i promoció turística; per 
aquest motiu, el Grup del Partit Popular demana, amb aquesta moció, que es concreti el 
traspàs efectiu d’aquestes competències en matèria d’ordenació i promoció turística el 
dia 1 de gener de 2008.  
 
Justifica aquesta data en la conveniència que coincideixi amb l’any natural, amb uns 
nous pressuposts –del Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears- que puguin 
considerar la hipòtesi de la transferència d’aquestes competències. A més, considera que 
d’aquesta manera es deixa un marge de tres mesos, suficients per fer efectiu el traspàs 
d’aquesta competència.  
 
Recorda que, atès que és una competència pròpia, un sol decret del Govern de les Illes 
Balears pot produir aquest traspàs. Caldria constituir la Comissió Mixta i en tres mesos 
es podrien fer les gestions adients per aconseguir el traspàs efectiu per a l’1 de gener de 
2008.    
 
Retreu també la promesa que va fer la presidenta del Consell de Mallorca al seu debat 
d’investidura i que va reiterar la setmana passada a la Conferència de Presidents en 
relació a la voluntat de reclamar totes les competències i exigir que comencin aviat les 
negociacions sobre el traspàs de les competències fixades a l’Estatut. 
 
Comenta que, en el cas de l’ordenació turística, s’hi afegeix també el fet que el Consell 
de Menorca i el Consell d’Eivissa i Formentera ja gestionen aquestes competències des 
de l’any 1996. 
 
Per tot el que ha explicat, el seu Grup, alhora que reclama el traspàs efectiu i el 
compliment immediat d’allò que estableix el nou Estatut d’Autonomia, també afegeix a 
la moció un segon punt per reclamar que millorin les sinergies entre la iniciativa pública 
i la privada en matèria de promoció turística.  
 
Recorda que aquesta proposta ja es va dur a terme durant la legislatura passada, a 
Menorca i a Eivissa i Formentera es varen constituir una fundació a cada illa dedicades 
a la promoció turística de cadascuna de les illes, dins les quals estaven integrats el 
Govern de les Illes Balears, els consells insulars, els ajuntaments i la iniciativa privada, 
per aconseguir l’aprofitament òptim de tots els recursos de la iniciativa pública i la 
privada. Pel que fa a Mallorca, no es va crear una fundació per treballar en la mateixa 
línia perquè el conseller de Presidència del Consell de Mallorca, actualment conseller de 
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Turisme del Govern de les Illes Balears va proposar no fer-ho durant el darrer any de 
legislatura perquè durant la legislatura següent seria el moment oportú.   
 
Assegura que l’aplicació d’aquests dos punts esmentats només depèn de la voluntat real 
de fer efectius els traspassos esmentats per part del Govern balear i del Consell Insular 
de Mallorca, no calen excuses perquè les competències són pròpies del Consell Insular 
de Mallorca.  
 
Per acabar, reitera que un sol decret bastaria, un cop negociades amb el Govern balear 
les partides pressupostàries corresponents, per fer possible que el dia 1 de gener de 2008 
el Consell Insular de Mallorca ja pogués gestionar aquestes competències. També 
recorda que un sol acord del Consell Insular de Mallorca bastaria per fer possible que el 
sector públic i el sector privat poguessin treballar junts seguint el model iniciat ja a les 
altres illes.  
 
El Sr. FLAQUER (UM) reconeix que és prou clar en aquest sentit el contingut de 
l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears  i reconeix que és clara també 
la voluntat del Consell de Mallorca, com també del Govern balear de dur a terme aquest 
traspàs. A més, reitera que aquest ha estat i és encara el parer seu Grup, que considera 
que la gestió s’ha de fer per illes. 
 
Diu, però, que no es pot caure en la precipitació i que la negociació per fer un traspàs de 
competències és complicada; per tant, seria un error fer-ho amb presses.  
 
Posa l’exemple del traspàs de les competències de Joventut, que durant la passada 
legislatura es va estudiar detingudament, però era molt negatiu pel Consell de Mallorca i 
per aquest motiu no es va acceptar. En canvi, pel que fa a traspassos anteriors que 
s’havien acceptat, concretament el de Serveis Socials i el de Carreteres, considera que 
cal reconèixer que actualment són un problema molt important per a la institució; per 
aquest motiu, considera que el traspàs que es demana a la moció d’avui s’ha d’estudiar 
sense presses i amb molta cautela.  
 
Anuncia que el seu Grup comparteix aquesta voluntat d’iniciar les gestions per 
sol·licitar els traspassos esmentats, però no admet el termini proposat pel PP, perquè 
seria una irresponsabilitat acceptar una competència sense una negociació i un estudi 
previ per part de les dues institucions implicades. 
 
Admet, tot seguit, la importància de la participació de les entitats privades del sector 
turístic, de les patronals, dels sindicats i de la ciutadania sense haver de constituir una 
fundació; el seu Grup no està convençut aquesta sigui la solució, perquè creu que la 
sobirania de la promoció i l’ordenació, sobretot de la promoció en aquest cas, ha d’estar 
en mans de l’Administració. Creu que sí que hi ha d’haver una participació directa i 
activa del sector privat, aprofitant les sinergies, però que no s’han de cedir a una 
fundació les responsabilitats i les competències d’una administració.      
 
La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
manifesta el desacord del seu Grup amb la data del dia 1 de gener de 2008 que a la 
moció es fixa com a termini, com també de la proposta de cedir a una fundació tots els 



 53 

doblers que el Govern de les Illes Balears destini a aquesta competència, perquè ho 
considera exagerat.  
 
Creu que pot fer-se per mitjà d’una fundació, o d’un consorci, o ser gestionat 
directament des del Consell de Mallorca, fins i tot fer una gestió mixta, però la proposta 
del PP obliga que tots els doblers passin directament a l’esmentada fundació i no 
considera que existeixin altres alternatives. En conseqüència, anuncia que el seu Grup, 
en aquests termes, no donarà suport a la moció. 
 
La Sra. SANSÓ (PSOE) recorda que el seu Grup sempre ha reclamat la transferència 
econòmica per poder dur endavant les competències que l’Estatut d’Autonomia, al seu 
art. 70, preveu com a pròpies del Consell de Mallorca. També recorda que, dins 
aquestes competències, sempre han fet una especial referència als àmbits del turisme, de 
la joventut i dels serveis socials. 
 
Pel que fa a l’àmbit de joventut, recorda al Sr. Flaquer (PP) que el seu Grup polític no 
va donar els recursos suficients i per aquest motiu el traspàs de competències al Consell 
de Mallorca no va ser possible. Per altra banda, respecte a l’àrea de Benestar Social, 
retreu també al PP que, un cop transferida al Consell de Mallorca, varen muntar un 
consorci de recursos sanitaris de Mallorca, per controlar aquesta gestió.  
 
Considera que els exemples anteriors demostren que el PP predica, quan està a 
l’oposició, allò que no ha complit mentre governava. També li demana que no faci 
demagògia ni demani que en dos mesos el Consell de Mallorca posi en funcionament un 
procés de transferències que el Grup del Partit Popular, en quatre anys, no ha estat capaç 
de complir.  
 
Recorda, tot seguit, que la presidenta del Consell de Mallorca, després de la Conferència 
de presidents va comunicar la seva intenció de demanar al Govern de les Illes Balears 
recursos econòmics, tècnics i humans suficients per poder desenvolupar les 
competències que preveu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, entre les quals hi 
figurava la matèria turística. 
 
Demana al Sr. Flaquer per quin motiu l’any 1996, data que ha esmentat per referir-se a 
les decisions preses a Menorca i a Eivissa i Formentera, el Partit Popular no va negociar 
amb el Consell de Mallorca aquestes transferències.  
 
Considera que no s’ha d’actuar precipitadament, sinó que s’ha de fer una bona 
negociació per tal d’assegurar els bons resultats de la gestió turística.  Reitera el 
convenciment del seu Grup respecte a la voluntat d’aconseguir aquesta fita que tenen 
tant la presidenta del Consell de Mallorca com el president del Govern de les Illes 
Balears.  
 
Sobre la creació d’una fundació per gestionar la promoció turística a Mallorca, el seu 
Grup opina que han de ser els responsables i l’equip de tècnics de la conselleria de 
Turisme d’aquesta institució els que han de decidir les línies d’actuació oportunes per a 
la gestió d’aquestes competències.  
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Pel que fa a la intervenció del sector privat, considera que és evident la màxima 
predisposició a la col·laboració que existeix per part de la presidència i de la conselleria 
d’Economia i Turisme d’aquesta institució.   
 
La Sra. OLIVER (consellera executiva d’Economia i Turisme) diu que s’alegra molt per 
l’interès que han expressat els diferents portaveus, ja des de l’inici de la legislatura, per 
aconseguir el traspàs de competències als consells insulars.  
 
Lamenta, però, que no hagués succeït el mateix durant els darrers onze anys, perquè des 
del Govern de les Illes Balears ja s’hauria pogut transferir aquesta competència. En 
aquest sentit, recorda al Sr. Flaquer (PP) que l’art. 39 de l’anterior Estatut d’Autonomia 
ja permetia aquesta possibilitat i, malgrat això, el PP no ho va fer.  
 
Li retreu també que precisament ell va ser conseller de Turisme durant set anys d’aquest 
període d’onze que ha esmentat, en què ha governat el PP, però tot i això no va actuar 
en la línia que ara proposa. Tot i això, pensa que cal diferenciar els períodes; ens trobam 
en un moment diferent i cal actuar en conseqüència.  
 
Retreu al Sr. Flaquer (PP) que defineixi la moció com senzilla i clara, perquè creu que 
senzilla ho és, però no clara. Ho explica tot seguit. 
 
En primer lloc, perquè diu que les competències en matèria d’ordenació i promoció 
turística varen ser transferides al Consell Insular d’Eivissa i Formentera l’any 1996 i no 
és cert, la promoció turística no es va transferir a cap consell insular durant aquest any. 
 
Per altra banda, li recorda que la competència en matèria turística, com també les de 
Joventut, Serveis Socials o Carreteres ja són del Consell Insular de Mallorca; per tant, 
quan va entrar en vigor el recent Estatut d’Autonomia de les Illes Balears ja era una 
competència pròpia del Consell de Mallorca. La prova és que l’art. 72 del nou Estatut 
dóna a aquesta institució la potestat reglamentària sobre aquesta matèria.  
 
Pel que fa a la coordinació amb el sector privat, diu que no considera bàsic haver de 
crear una fundació i que l’argumentació que ha fet el Sr. Flaquer no es pot considerar 
una justificació per crear un instrument de promoció turística. 
 
Respecte als acords, diu que no pot donar-los suport. Sobre la petició de que es concreti 
el traspàs efectiu, li diu que considera que aquest traspàs ja existeix, ja és del Consell de 
Mallorca i l’únic que manca és el traspàs dels recursos humans, materials i econòmics, 
aspectes sobre els quals ja es treballa, però es farà de forma ordenada, correcta i que 
resulti satisfactòria per ambdues parts. Expressa el seu convenciment de què, finalment, 
s’arribarà al consens absolut.   
 
Reitera que no està d’acord a promoure la creació d’una fundació en els termes que 
proposa la moció, sinó un instrument de promoció dins les coordenades de màxima 
professionalitat, participació pública i privada i coordinació entre el sector públic i el 
privat i aquesta és la decisió de l’equip de govern. Creu que, tant si es tracta d’una 
fundació o una altra estructura jurídica, no és ara el moment de concretar-ho, ja es farà 
en el moment oportú.  



 55 

 
Reitera que l’objectiu serà dur a terme la millor promoció turística possible. 
 
El Sr. FLAQUER (PP) agraeix les aportacions que han fet tots els portaveus i la pròpia 
consellera d’Economia i Turisme.  
 
Matisa que ell en cap moment ha volgut fer història i la consellera sí que ho ha tractat 
des d’aquest punt de vista, esmentant els set anys durant els quals ell ha estat el 
conseller de Turisme. Per tant, li retreu que durant quatre d’aquests set anys ella també 
ha estat la secretària general d’aquesta mateixa conselleria i tampoc no ha fet el traspàs 
efectiu d’aquestes competències al Consell de Mallorca, tot i que el seu partit sempre ha 
presentat al programa electoral el traspàs d’aquesta competència.  
Li diu que la primera interessada en què es faci efectiu aquest traspàs és ella, entre 
d’altres coses per tenir feina, atès que actualment té una conselleria bastant buida de 
continguts. Comenta que té preparada també, en aquest sentit, una pregunta per a la 
presidenta.  
 
 
Diu a la Sra. Oliver, per endavant, que és lògic que en aquesta situació hagi pogut fer 
compatible el seu càrrec com a diputada nacional, amb presència als Plens i a les 
Comissions, perquè no està obligada a la permanència dia a dia en aquesta institució per 
a ocupar-se de l’ordenació i la promoció turística.  
 
Coincideix en què no s’ha actuar amb presses ni precipitacions. També creu que el seu 
Grup no tendria cap inconvenient per nomenar de la forma més adequada el que ell 
considera un traspàs. Diu que si la Sra. Oliver considera que si s’ha de dir traspàs 
efectiu o assignació de recursos, no té cap problema, poden fer una esmena per canviar 
el nom.   
 
Diu a la Sra. Oliver que ella coneix perfectament l’esperit d’aquesta moció. Considera, 
des del coneixement que té de la conselleria de Turisme, que es tracta d’una 
transferència, d’una assignació relativament senzilla, sobretot pel que fa a l’ordenació, 
perquè existeix un paquet molt important que ja està transferit, el de Menorca, Eivissa i 
Formentera. 
 
Tot i això, manifesta que no vol ser obstacle per a un acord entre totes les forces. 
 
Respon al portaveu d’Unió Mallorquina que és possible que el termini de tres mesos 
sigui insuficient, per la qual cosa ofereix el canvi de la data de l’1 de gener de 2008 per 
la de l’1 de gener de 2009. Considera que un any i tres mesos és temps més que 
suficient per arribar a l’acord d’una assignació dels recursos humans i materials 
necessaris per fer front a aquestes competències. 
 
Assegura que el que vol el seu Grup és que es faci efectiu i que el Consell Insular de 
Mallorca expressi la voluntat que aquestes competències puguin ser efectivament 
pròpies i gestionades amb els recursos necessaris des d’aquesta institució. Per altra 
banda, expressa la necessitat que tots els Grups polítics col·laborin per ajudar la 
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presidenta a complir el compromís i les exigències al Govern de les Illes Balears, que va 
expressar tant en el seu discurs d’investidura com a la Conferència de Presidents.  
 
Tot seguit, fa una esmena in voce per canviar la data de dia 1 de gener de 2008 per la de 
dia 1 de gener de 2009. Explica que ho fa amb la intenció que la resta de Grups polítics 
no puguin al·legar precipitació en les negociacions dels recursos ni en la presa de 
decisions. 
 
Pel que fa al segon punt, la creació d’una fundació, explica que el seu Grup no ha fet 
més que recollir la proposta i el sentit que en el seu moment va fer ja el sector turístic 
d’aquestes illes, en aquest cas liderat pel Foment del Turisme de Mallorca; aquest 
organisme ha expressat la conveniència de fer una fundació seguint els models de les de 
Menorca i Eivissa i Formentera. Diu que han parlat d’una fundació, però es pot 
anomenar consorci; un instrument únic, en definitiva, al qual s’aportin els recursos 
públics i privats i en el qual sigui la iniciativa privada la que pugui dur el pes de les 
decisions de promoció, perquè es tracta d’un sector més expert en aquest sentit que el 
sector públic. Recorda que ell sempre ha defensat aquesta opció, fins i tot durant la seva 
època de conseller, perquè creu que és el millor des del punt de vista de la 
professionalitat i de l’aprofitament de les sinergies que es creen entre els recursos 
públics i els privats, per tant la gestió és molt millor. Diu que ara li pertoca al Consell de 
Mallorca demostrar també, de forma efectiva, si ho creu o no.    
 
Per acabar, recorda que avui tots els Grups representats al Consell de Mallorca tenen 
l’oportunitat important de demostrar, en primer lloc, que creuen en l’Estatut 
d’Autonomia i, per altra, que aquesta institució és el veritable govern de Mallorca. 
Demana que no tenguin en compte les actuacions que en el passat han tengut els 
diferents partits polítics sobre aquesta qüestió i que visquin el present.  
 
Tot seguit, la presidenta proposa als diferents portaveus fer un recés de cinc minuts per 
tal d’arribar a un acord en la definició de les esmenes, atès que són vàries les 
transaccions que presenta el Partit Popular. 
 
Un cop fet el recés, la presidenta demana al Sr. Flaquer (PP) que expliqui l’acord a què 
s’ha arribat. 
 
El Sr. FLAQUER agraeix sincerament a tots els portaveus i especialment a la consellera 
d’Economia i Turisme, els esforços que han fet i que vol valorar en la mesura que 
correspon.  
 
Explica que, malgrat tot, no ha estat possible arribar a un acord. Reitera que per al seu 
Grup és molt important poder determinar de forma ben clara la voluntat de 
desenvolupar l’Estatut i que el Consell de Mallorca demostri que és l’autèntic govern de 
Mallorca, per la qual cosa és important marcar des de l’oposició el camí, el calendari, 
les dates. Per tant, reitera l’esmena in voce que varia la data de dia 1 de gener de 2008 
per la de dia 1 de gener de 2009, però pel que fa a la resta de la moció, el seu Grup la 
manté amb la mateixa redacció que l’ha presentada.  
 
La Sra. OLIVER agraeix al Sr. Flaquer el to de la seva exposició.  
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Tot seguit, informa que el seu Grup havia plantejat una transacció per instar el Govern 
balear a constituir, el més aviat possible, les Comissions Mixtes de Transferència i més 
concretament aquesta, la referida a la promoció i l’ordenació turística per tal que, un cop 
acabada la feina d’aquestes comissions, es fes el decret de traspàs efectiu dels recursos 
humans, materials i econòmics als consells insulars. A més, observa que el Grup de 
l’oposició també demostra de forma clara la seva intenció de dur endavant aquestes 
transferències; en conjunt, per tant, creu que és prou clar l’interès general. Reitera que 
tant l’actual equip de govern del Consell de Mallorca com el de l’actual Govern de les 
Illes Balears ho han demostrat prou, tant a la Conferència de Presidents de consells 
insulars com amb el primer acord que s’hi va elaborar.    
 
Assegura que estarà ben pendent per tal de fer les gestions al més aviat possible, perquè 
aquesta és la voluntat i la ferma convicció de l’equip de govern. 
 
El Sr. FLAQUER informa que també s’ha arribat a l’acord de substituir, al punt segon 
de la moció, la paraula fundació per instrument. La redacció final seria la següent: “El 
Consell de Mallorca acorda promoure la creació d’un instrument per a la promoció 
turística de Mallorca, on s’integraran els ajuntaments, el Consell Insular i les entitats 
més representatives del sector turístic de Mallorca, i a la qual es destinaran els fons 
transferits pel Govern en matèria de promoció turística”. Creu que, en aquests termes, sí 
que hi ha hagut un acord.  
 
La Sra. OLIVER confirma que ha existit acord en aquest segon punt de la moció. 
 
La presidenta explica que es votaran per separat els dos punts de la moció. 
 
Es vota el primer punt modificat. 
 
Es rebutja, per setze vots a favor (PP) i desset en contra (PSOE, Bloc per Mallorca i 
UM). 
 
Es vota el segon punt modificat. 
 
S’aprova, per unanimitat. 
 
 
PUNT 33. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP SOBRE ACORD 
PER TAL D'EVITAR LA URBANITZACIÓ DE CALA BLANCA (ANDRATX). 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Atès que en data 21 de desembre de 2006 el Ple de l’Ajuntament d’Andratx va adoptar, per unanimitat, 
l ácord de sol·licitar al Consell de Mallorca la preservació de Cala Blanca. 

Atès que el Ple del Consell de Mallorca en sessió de 22 de gener de 2007 acordà adoptar els acords 
escaients per evitar la urbanització de Cala Blanca. 



 58 

Atès que en la sessió plenària del Consell de Mallorca, de 5 de febrer de 2007,  es va adoptar l’acord 
d’aprovar inicialment la norma territorial cautelar per la qual s’adopten mesures provisionals per 
assegurar la viabilitat i efectivitat de la modificació del Pla Territorial de Mallorca dirigida a la 
preservació de Cala Blanca a Andratx. 
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’aprovació inicial, per unanimitat, de la norma territorial 
cautelar sense que aquesta hagi estat aprovada definitivament. 
Atès que la no aprovació definitiva dins el termini de sis mesos deixa sense efecte la mesura cautelar 
territorial aprovada inicialment el 5 de febrer de 2007, i, amb això, la preservació de Cala Blanca, el  
Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent  

 

PROPOSTA D’A C O R D 

 
1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda que s  ́ adoptin novament els acords escaients per evitar la 
urbanització de Cala Blanca (part del sector V, Biniorella, de les Normes Subsidiàries d’Andratx, en la 
delimitació dels treballs preparatoris del Pla Territorial). 
 
 
La Sra. PERELLÓ (PP) recorda que el dia 5 de febrer de 2007 el Ple del Consell de 
Mallorca va acordar, per unanimitat, aprovar inicialment la norma territorial cautelar per 
la qual s’adoptaven mesures provisionals per assegurar la viabilitat i l’efectivitat de la 
modificació del Pla territorial de Mallorca per tal d’assolir la preservació de Cala 
Blanca (Andratx). 
 
Explica que es reconeixia, d’aquesta manera, una realitat: el Pla territorial de Mallorca 
delimita el sector V de les Normes Subsidiàries d’Andratx com a sòl de 
desenvolupament urbà i que la protecció d’una de les darreres cales verges que queden a 
Mallorca, Cala Blanca, requereix la modificació del PTM. Ara bé, l’efectivitat de la 
norma cautelar aprovada inicialment precisava la tramitació d’acord a allò que estableix 
la Llei d’ordenació territorial i exigia, per fer possible desplegar els seus efectes i 
obtenir l’aprovació definitiva, ser aprovada abans d’haver transcorregut el termini de sis 
mesos, termini que va finalitzar el passat mes d’agost, sense que el nou equip de govern 
hagués duit al Ple l’acord d’aprovació definitiva de la norma territorial cautelar.  
 
Les conseqüències d’aquest fet són que cessen els efectes de protecció. Això significa 
que, a dia d’avui, a Cala Blanca es pot construir, segons la normativa que actualment 
està en vigor, un establiment hoteler i també habitatges aïllats o agrupats. Totes aquestes 
determinacions són compatibles amb l’actual redacció del PTM. 
 
Explica que, un cop ha perdut eficàcia la norma territorial cautelar, no hi ha cap 
suspensió de llicències i autoritzacions, la qual cosa significa la possibilitat immediata 
de transformació urbanística de la zona, amb més motiu si es considera que ja el mes de 
gener de 2007 va tenir entrada a l’Ajuntament d’Andratx una sol·licitud de llicència per 
construir a la zona un establiment hoteler.  
 
Diu que l’actual equip de govern va convocar, el passat mes de juliol, dos Plens 
extraordinaris, però a cap dels dos hi va tenir cabuda l’acord d’aprovació definitiva de la 
norma territorial cautelar i tampoc es va considerar necessari celebrar un Ple 
extraordinari, el mes d’agost, malgrat ser aquest mes el que determinava el compliment 
del termini de sis mesos que marca la Llei d’ordenació territorial per aprovar 
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definitivament la norma cautelar. Per aquest motiu, avui, el Grup del Partit Popular, en 
un exercici de responsabilitat i perquè entén que s’ha de preservar de la urbanització 
aquesta zona de Mallorca, presenta aquesta moció, per tal que es tornin a iniciar els 
tràmits corresponents per aconseguir la protecció definitiva d’aquesta zona.   
 
La Sra. DUBÓN (consellera executiva de Territori) anuncia que, des de l’equip de 
govern, es donarà suport a aquesta moció, perquè la considera positiva. Diu a la Sra. 
Perelló que, per a totes les iniciatives que pretenguin preservar el territori de l’illa de 
Mallorca, el Grup del Partit Popular tendrà sempre el nou equip de govern al seu costat.   
 
Li retreu, però, que l’actitud del Grup PP no hagi estat la mateixa durant els anys 
anteriors, perquè si hagués demostrat aquesta mateixa sensibilitat abans no tendríem 
actualment a Mallorca les situacions amb què ens trobam.  
 
Malgrat tot, assegura que ara no és qüestió de mirar enrere, sinó endavant. Reitera per 
tant que l’equip de govern donarà suport a la moció. 
 
Tot seguit, vol fer una puntualització a l’afirmació de la Sra. Perelló en relació a 
l’acabament, el passat mes d’agost, del termini establert, fet que permet la urbanització 
a Cala Blanca. Assegura que, pel que fa al termini que marca la norma, efectivament és 
així; ara bé, que es pugui construir a la zona no és cert i ho explica tot seguit. 
 
Informa que, des del passat mes de juliol, data en què es va produir la seva incorporació 
a l’equip de govern, el seu equip va començar a treballar intensament i aquest, 
lògicament, va ser també un dels temes tractats. Assegura que, acompanyada dels seus 
directors generals, ha visitat la zona i ha pogut comprovar l’especial valor que té, per les 
seves qualitats ambientals i paisatgístiques. Per aquesta raó, valora molt positivament la 
moció.  
 
Reitera, per tant, que pel que fa als terminis, és clar que era inviable ajustar-s’hi, el 
temps del qual disposaven era del tot insuficient per elaborar i presentar tal com pertoca 
el document corresponent a la Comissió Informativa i  al Ple. En canvi, sí que s’han fet 
les visites corresponents a la zona, per verificar-ne la qualitat, a més d’estudiar des del 
punt de vista jurídic la situació d’aquests terrenys.  
 
Informa que, actualment, la norma cautelar creu que és positiva, però no hi ha una 
urgència immediata, per una raó, perquè existeix un desajustament en la qüestió del 
planejament urbanístic. La iniciativa dels promotors, en un primer moment, responia a 
un Pla parcial i a partir d’aquest pla parcial es va fer un projecte d’urbanització, amb 
unes determinacions concretes, que posteriorment les Normes Subsidiàries de 
l’Ajuntament d’Andratx varen modificar; per tant, actualment aquest fet impedeix als 
promotors obtenir una llicència, perquè encara no hi ha coincidència entre els dos 
planejaments.  
 
Assegura que aquesta qüestió requereix temps, però és cert que es pot resoldre, amb 
temps i bona voluntat dels promotors; per tant, hi ha temps per fer les coses amb 
tranquil·litat. Tot i això, considera correcte fer una nova norma cautelar, per donar més 
garanties a tot el procés.  
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La Sra. PERELLÓ es congratula, en nom del seu Grup, per haver obtingut el suport 
positiu a la moció.  
 
Lamenta, però, que el traspàs de poders no s’hagi fet d’una forma més eficaç, perquè 
considera que la protecció de Cala Blanca havia d’haver figurat a la cartera d’assumptes 
d’immediata resolució. 
 
Reitera el seu convenciment sobre l’aprovació d’una nova norma cautelar com la millor 
solució, però discrepa de què es tengui tant de temps per aprovar-la. Recorda que el 
planejament de l’Ajuntament d’Andratx que va aprovar el Consell de Mallorca el passat 
mes de maig continua mantenint la mateixa qualificació per aquella zona i per tant la 
situació d’urgència per aconseguir la protecció definitiva es manté, com ja ho era el mes 
de febrer, quan es va aprovar la norma territorial cautelar.  
 
La Sra. DUBON discrepa de l’afirmació de la Sra. Perelló sobre l’eficiència en el 
traspàs de competències i gestió del nou equip de govern, perquè considera que el 
Departament de Territori ha demostrat que, en dos mesos, ha duit una activitat bastant 
intensa, amb molts de temes i molt complexos. Assegura, però, que els tècnics han de 
donar les passes oportunes en tots els camps en què cal fer-ho, però amb serenitat i 
sense errors.  
 
Reitera a la Sra. Perelló que les gestions sobre la protecció de Cala Blanca s’han fet 
correctament i que té un informe que així ho avala, per la qual cosa li assegura que 
actualment, atesa la manca d’adequació de vials i de serveis, és impossible concedir una 
llicència, des del punt de vista urbanístic; aquest és el motiu que li permet fer les 
gestions amb la serenor i la tranquil·litat de què ha parlat en la seva intervenció anterior. 
Creu que, en matèria d’urbanisme, les coses s’han de fer d’aquesta manera, perquè una 
equivocació en aquest sentit pot resultar molt cara.  
 
Tot seguit, comenta que per poder aprovar la moció, potser s’hauria de fer una esmena; 
creu que es tracta d’un error material, per tant llegeix textualment la moció, indicant que 
dins el darrer parèntesi es volia dir: “... a la delimitació dels treballs preparatoris de la 
modificació del Pla territorial de Mallorca”.  
 
Demana al secretari que en prengui nota i diu que, amb aquesta petita rectificació, 
l’equip de govern donaria per bona aquesta moció.      
 
La presidenta confirma que el Grup del Partit Popular accepta aquesta proposta 
d’esmena, per la qual cosa dóna pas a la votació, amb l’esmena incorporada. 
 
S’aprova la proposta, per unanimitat. 
 
 
 
PUNT 34. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP SOBRE DIADA DE 
MALLORCA. 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Atès que el dia 12 de setembre es va celebrar la Diada de Mallorca, tal i com es va celebrant cada any. 

Atès el protagonisme que aquest acte suposa per una institució com el Consell de Mallorca. 

Atès la necessitat de promocionar la Diada com un dia significatiu per a tots els mallorquins. 

Atès la no idoneïtat d’aprofitar un acte institucional com la Diada per tal de presentar la “parrilla” 
televisiva del Televisió de Mallorca 

Atès el contingut de certes imatges en la presentació de dita “parrilla”. 

Atès la importància de saber diferenciar entre els actes institucionals i els actes partidistes de caire polític 
i sectari, el Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent proposta d’ 

A C O R D 

 
1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda no fer ús dels actes institucionals com a mitjà de discriminació 
política i partidista. 
 
 
 
El Sr. RUBIO (PP) exposa que el seu Grup fonamenta la moció en la importància que té 
la celebració de l’acte central de la Diada de Mallorca i el que representa per aquesta 
institució, que va ser establert pel propi Ple, amb el seu caràcter d’acte institucional amb 
lliurament de medalles d’Honor i Gratitud que com a tal requereix una solemnitat i, 
sobretot, una imparcialitat i una unitat de totes les forces democràtiques, reflex 
d’aquesta unitat davant la ciutadania. Per aquest motiu, considera que no és l’espai 
adequat per fer política, perquè per aquesta finalitat ja existeixen el Ple, les comissions 
informatives i les rodes de premsa, però l’acte central de la Diada de Mallorca no és el 
lloc adient perquè una formació política concreta faci política partidista.  
 
Valora correctament l’acte institucional, creu que la cerimònia de lliurament de premis 
va ser satisfactòria, però al seu Grup no li va semblar correcta la presentació de la 
graella de la Televisió de Mallorca, en una fita tan important com és l’acte central de la 
Diada de Mallorca.  
 
Demana que li expliquin el motiu pel qual es va presentar aquesta graella i per què no es 
va fer en un acte a part. Considera que hauria estat el més adient, perquè es tracta d’una 
empresa que es regula pel dret mercantil i pot organitzar un acte per presentar el seu 
personal, la seva programació o tot allò que li sembli necessari. Opina que no és 
correcta aquesta inclusió tal i com es va fer.  
 
A més, el seu Grup considera que es varen emetre una sèrie d’imatges, molt comentades 
pels assistents, que valora com a molt ofensives i tendencioses i que s’hagués pogut 
evitar aquest fet.  
 
Insisteix a dir que dins aquest espai de concòrdia i enteniment de totes les forces 
polítiques, aquesta manipulació informativa no hi tenia cabuda. 
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Per tot el que ha explicat, demana l’explicació oportuna i, sobretot, una rectificació per 
als propers actes.  
 
El Sr. FLAQUER (UM) comenta que el seu Grup creu que no hi va haver cap voluntat 
de fer un acte partidista ni discriminatori per part de l’equip de govern ni es va fer amb 
voluntat de ferir el PP dins l’àmbit d’un acte institucional com és la Diada de Mallorca. 
 
Tot i això, de cara a l’acte de l’any 2008, el seu Grup demana una sèrie de punts de 
millora. Per una part, està d’acord amb el PP en què un acte central de la Diada no és el 
lloc adequat per presentar la graella de la Televisió de Mallorca, pensa que es podria 
haver cercat un altre moment i, de passada, haver donat molta més importància a la 
Televisió de Mallorca. 
Per altra part, pensa que el motiu són les presses, perquè ha estat un any electoral i 
l’equip de govern ha tengut poc temps per organitzar aquesta Diada. Mostra el seu 
convenciment sobre l’interès que es posarà el proper any en tots els actes de la Diada i 
en potenciar l’acte central. 
 
Per aquest motiu, com a portaveu d’Unió Mallorquina, demana que es faci costat a la 
celebració de la Diada, a la continuïtat dels actes per potenciar i, sobretot, millorar 
aquesta celebració que ha costat tant dur endavant durant els darrers anys.   
 
Reitera que no hi va haver mala intenció ni ganes de ferir el PP, per la qual cosa anuncia 
que el seu Grup votarà en contra de la moció. 
 
La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) diu al 
Sr. Rubio, respecte al seu retret d’haver fet política, que no és res lleig fer política; una 
cosa ben diferent seria fer un ús partidista o barroer d’alguns actes, però li assegura que 
a l’acte de la Diada ella no en va veure cap, d’ús incorrecte. Reconeix que potser és cert 
que amb les presses la preparació i la presentació de la Televisió de Mallorca no va ser 
encertada, però també recorda que precisament aquesta televisió va néixer amb el 
consens i la unanimitat de tots els Grups polítics i per tant no ha tengut crítiques, com sí 
les han tengut altres televisions públiques. També pensa que es podrien separar els dos 
actes diferents, l’institucional i el propi de la Televisió de Mallorca. 
 
Tot i això, reitera que en cap moment va observar actituds partidistes durant l’acte 
central de la Diada. A més, no li sembla malament que una televisió que compleix un 
any mostri imatges d’allò que ha estat notícia a Mallorca, perquè aquesta mateixa 
televisió les gravava i per tant és un èxit de la televisió. Cosa distinta és que, justament, 
aquesta notícia no agradi.  
 
Comenta que és cert que a ella li resulta desagradable veure un batle emmanillat, 
malgrat militi en un partit diferent, però opina que s’ha de veure des del punt de vista 
informatiu i com un dels èxits de la televisió: tenir aquestes imatges en exclusiva, que a 
més han estat emeses per altres televisions estatals i fins i tot europees, és un èxit que 
aquesta televisió ha de remarcar.  
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Dóna la raó al PP pel que fa a la coincidència de tot en un mateix acte; en canvi, refusa 
l’afirmació que fa de partidisme i assegura que en cap moment s’ha d’interpretar com 
un atac a ningú. 
 
El Sr. MARTÍN (PSOE) diu al Sr. Rubio que, tal i com s’ha redactat la moció, el seu 
Grup no pot votar-la a favor; no comparteix ni la redacció ni l’exposició de motius que 
hi figuren. Considera que els fets que el PP pretén introduir amb aquesta moció no es 
corresponen amb allò que realment va ocórrer.  
 
Per adequar millor el text a la realitat, proposa una esmena a la moció que presenten i 
que diu: “El Consell de Mallorca rebutja l’ús partidista de les institucions que s’hagi 
pogut fer en el passat, així com instar les mateixes a no fer-ne un ús partidista en el 
futur”.  
 
En cas que no acceptin aquesta esmena, demana al Grup del Partit Popular que diguin 
quins actes suposadament discriminatoris, partidistes o sectaris, es varen realitzar.  
 
El Sr. BONET (conseller executiu de Presidència) explica que, una cosa és el que diu la 
moció a l’exposició de motius, una altra allò que diu l’acord i una altra la que ha 
explicat el Sr. Rubio. 
 
Assegura que quan va llegir l’exposició de motius va percebre un tarannà molt agressiu, 
amb molts de temes de crítica que es varen fer sobre el funcionament de la Diada, que 
avui no s’han esmentat, i per aquest motiu va pensar que la direcció era una altra, ben 
diferent. 
 
Respecte a l’acord, creu que segurament tots podríem estar d’acord amb el seu 
contingut: és voluntat de tots que no es faci un ús partidista ni discriminació de cap 
tipus, precisament perquè és una perogrullada tots hi estam d’acord.    
 
Diu al Sr. Rubio que ha observat que el que vol el Grup del Partit Popular és una 
rectificació per part de l’equip de govern sobre la presentació de la graella de la 
Televisió de Mallorca durant la Diada i, en aquest sentit, li dóna, en part, la raó. 
Reconeix que potser no va ser el més encertat incloure aquesta presentació dins els actes 
de la Diada, sobretot en l’acte central, però el fet de celebrar-se enguany el primer 
aniversari d’aquesta televisió i atès que la seva presentació, l’any passat, es va incloure 
al mateix acte central, els va fer pensar que era lògic seguir dins el mateix marc i donar  
protagonisme a aquesta televisió, que com ja s’ha dit, quan es va crear va obtenir la 
unanimitat de tots els Grups polítics.  
 
Reconeix que possiblement es va cometre un error, és cert que s’hagués pogut fer 
d’altres maneres. Li assegura que, tant si la causa va ser una manca de tacte com si va 
ser degut a les presses, per al proper any, s’ho plantejaran de bell nou. Diu que el seu 
Grup no té cap inconvenient per reconèixer que algunes coses es poden millorar.  
 
Tot i això, creu que s’ha d’acceptar que la notícia estrella de l’any passat va ser la que 
va ser i l’equip de govern no ho pot arreglar. A més, pel que fa a les imatges en qüestió, 
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diu que es tracta de l’única exclusiva que aquesta televisió va tenir i que es varen emetre 
per altres televisions.  
 
Pensa que ara no és el moment d’entrar en el debat de si va ser adequat o no, perquè 
aquesta televisió té una independència i una autonomia absolutes a l’hora de decidir el 
seu funcionament, d’ençà que el nou equip de govern va prendre possessió, el qual els 
va donar a dos dels seus presentadors l’oportunitat de presentar l’acte, com també la de 
retransmetre’l i fer la presentació de la graella; admet que potser en aquest darrer detall 
es varen equivocar.  
 
Explica que la tria de les imatges i dels programes que es varen presentar es va fer amb 
criteri periodístic, per tant admet la crítica política que li fan, però demana que 
entenguin que s’ha de respectar el criteri dels periodistes que varen preparar l’acte; 
aquest criteri va ser que la notícia més important de l’any havia de sortir i així es va fer. 
Potser les imatges eren ofensives i s’hauria pogut suavitzar, però creu que la notícia va 
ser la que va ser i la persona implicada militava en el partit polític que militava; no s’hi 
pot fer res, l’equip de govern no ho pot arreglar.   
 
Per altra banda, valora correctament la unitat de l’acte, creu que el discurs de la 
presidenta va ser molt institucional i molt polític, perquè aquesta és la funció de l’equip 
de govern. Assegura que la paraula política no té connotacions negatives si no n’hi 
volen donar.  
 
Reitera, per acabar, tot el que ha dit respecte a la postura contrària a fer un ús partidista 
de les institucions, n’està convençut des de sempre i també ho defensa com actitud per 
al futur. 
 
Assegura que, si accepten l’esmena de transacció que abans ha presentat el Grup PSOE, 
creu que s’aconseguirà la unanimitat del Ple. 
 
El Sr. RUBIO comenta que serien necessàries les explicacions de la directora de la 
Televisió de Mallorca, des del punt de vista periodístic, si el Sr. Bonet no ho fa. Diu que 
seria una bona idea que comparegués davant el Ple d’aquesta institució.  
 
Per altra banda, matisa que no va ser nomenada per unanimitat d’aquest Consell de 
Mallorca, cosa de la qual ara se n’alegra, un cop comprovat quin ha estat el 
comportament de la directora en el seu primer acte a la Televisió de Mallorca; s’alegra 
molt del sentit del vot que va expressar el seu Grup polític. 
 
Retreu també el fet que no haver donat, per exemple, imatges de l’anterior president del 
Govern Balear ni de consellers del seu govern, com tampoc de l’actual presidenta del 
Partit Popular, notícies que, lògicament, també eren importants. Per aquest motiu diu 
que convendria esbrinar quin és el criteri periodístic que decideix quines són notícies 
importants i quines no ho són i reitera la necessitat que la Sra. Maria Luisa Goñi 
comparegui per explicar-ho. 
 
Discrepa, també, de l’afirmació anterior del Sr. Bonet sobre la unanimitat de parer sobre 
el rebuig de la manipulació i la discriminació. Li diu que, dins el seu propi partit, el 
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PSOE, hi va haver veus crítiques pel que fa a la inclusió de les imatges esmentades, per 
bé que, lògicament, no en revelarà els noms. En canvi, diu que sí que ho farà en els 
casos dels quals la premsa se n’ha fet ressò, per exemple el conseller de Presidència del 
Govern de les Illes Balears, el Sr. Moragues, les declaracions del qual llegeix 
textualment.  
 
La presidenta demana al Sr. Rubio que concreti si el seu Grup accepta l’esmena.  
 
El Sr. RUBIO diu que no l’accepta. 
 
El Sr. MARTÍN lamenta que l’esmena no s’accepti. 
 
Tot seguit, confirma al Sr. Rubio que són certes les declaracions a la premsa del Sr. 
Moragues, que ha llegit abans i li diu que, precisament és un motiu d’orgull perquè 
demostra que el PSOE és un partit que permet aquest pluralisme polític, com també la 
llibertat per a fer les manifestacions que es  considerin oportunes, a diferència d’altres 
Grups polítics, que sempre tenen l’exigència del criteri d’unitat i que quan algun 
militant no actua així, ja s’encarrega el partit de cridar-lo a l’ordre. 
 
Reitera que les imatges esmentades poden agradar o no, però es corresponen amb la 
realitat jurídico-social de Mallorca. Pensa que ho justifica el fet de ser una exclusiva de 
la Televisió de Mallorca que va tenir tan important ressò, per primera vegada en la seva 
història. 
 
Per acabar, lamenta el rebuig a l’esmena, perquè, segons el parer del seu Grup polític, 
s’ajustava molt més a la realitat d’allò que, certament, va ocórrer. 
 
El Sr. BONET tanca el debat fent una observació sobre la necessitat que tenen tots els 
Grups polítics de reflexionar sobre la coherència de les seves pròpies actuacions. Diu 
que és prou clar que no només s’han de demanar a l’equip de govern les explicacions 
sobre els primers cent dies de govern, perquè l’oposició també demostra una disparitat 
de criteris que la fa actuar amb incoherència. Diu al Sr. Rubio que la credibilitat es 
guanya mantenint les mateixes opinions i el PP canvia de parer, segons el dia i el lloc, 
amb massa facilitat. Assegura que està astorat davant aquest fet.   
 
Pel que fa al criteri periodístic que ha esmentat, li assegura que no hi haurà cap 
problema per explicar-lo, està segur que la Sra. Maria Luisa Goñi no tendrà cap 
inconvenient per fer-ho. Li recorda, però, que aquest tarannà que ara demostra no s’adiu 
gens amb el que el seu Grup polític ha demostrat respecte a les televisions que han 
depès del seu equip de govern.  
 
En canvi, demana al Sr. Rubio si recorda quina va ser la primera persona entrevistada 
per la Televisió de Mallorca a partir de la seva nova etapa, amb l’actual equip de 
govern. Li diu que precisament va ser la presidenta del Partit Popular, la Sra. Rosa 
Estaràs, per tant ha de reconèixer que les afirmacions que ha fet abans no són certes.   
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La presidenta intervé per advertir els consellers del Grup PP per tal que no molestin 
amb les seves rialles i els seus comentaris conjunts i en veu alta, de la mateixa manera 
que ningú els ha molestat a ells durant la seva intervenció. 
 
El Sr. BONET reprèn la seva intervenció, però comenta que amb aquesta actitud no cal 
fer més debat polític. Assegura que prefereixen les diferències d’opinió, abans que 
“l’ordeno y mando” al qual els consellers del PP estan acostumats.  
 
Assegura que aquesta opció per la diversitat es demostra a l’hora de governar; per 
aquest motiu, han negociat amb el Grup del Partit Popular i han intentat arribar a un 
acord amb totes i cadascuna de les mocions que han presentat avui i han pretès fer les 
reflexions oportunes per tal d’arribar a una postura institucional i de consens.  
 
Davant la insistència del PP amb la seva versió del que és partidisme polític, li retreu tot 
seguit una sèrie d’exemples del que és realment, al seu parer, el partidisme polític. Per 
exemple, que des d’una determinada institució es telefoni per omplir un acte electoral 
d’una determinada candidata, com ja es va denunciar en aquesta institució. També seria 
partidisme aprofitar-se per urgir l’acabament d’unes infrastructures, per poder-les 
inaugurar durant la campanya electoral, o almenys visitar-les, ja que no s’inauguren.  
 
Recorda a tots els consellers del Grup del Partit Popular que això és fer partidisme 
polític, per tant no té cap sentit que avui vulguin fer creure que ho sigui incloure unes 
imatges, durant uns segons, dins una graella de presentació de la Televisió de Mallorca. 
Entén que no vulguin parlar del seu passat, perquè és lamentable, però els recomana que 
també facin la reflexió dels seus cent dies de govern, abans de fer determinades 
crítiques. 
 
El Sr. FONT (PP) demana intervenir.  
 
La presidenta li diu que el seu Grup polític ja ha esgotat tots els torns de paraula que li 
pertoquen. 
 
El Sr. FONT insisteix a intervenir. Diu que és per fer un aclariment, per als que no 
saben llegir, perquè veu que al Sr. Bonet li costa.  
 
El Sr. BONET  li diu que retiri aquestes paraules.     
 
El Sr. FONT diu que no les retira fins que no acabi la seva argumentació. Vol que consti 
que el Sr. Rubio en cap moment s’ha referit a les imatges emeses, d’una persona que en 
cap moment han nomenat des del Grup PP, i que la moció que presenta el seu Grup 
tampoc no en parla. Per tant, creu que no és qüestió de dur les coses allà on convé dur-
les i assegura que el seu Grup no n’ha parlat en cap moment. Atès que la resta dels 
consellers li diuen que no és així, insisteix a dir que el problema és que no saben llegir 
la moció, però no els han de donar lliçons de com s’han de fer les coses. 
 
La presidenta intervé per dir que considera que ja està prou argumentat aquest debat i 
per recordar que ja ha demostrat prou amabilitat amb l’assignació dels temps i de les 
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qüestions d’ordre, incloses les del Partit Popular. Per aquest motiu, es passarà a la 
votació, atès que no accepten l’esmena tal i com està redactada. 
 
Es rebutja la moció, per setze vots a favor (PP) i desset en contra (PSOE, Bloc per 
Mallorca i UM). 
 
 
 
PUNT 35. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'UM  SOBRE LLEI DE 
FINANÇAMENT DELS CONSELLS INSULARS.  
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès que el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 2/2002 de 26 de març, Llei del Sistema de 
Finançament dels Consells Insulars. 
 
Atès que l’esmentada llei no ha arribat a garantir l’exercici adequat de les competències atribuïdes als 
Consells amb el recursos necessaris. 
 
Atesa la situació econòmica del Consell derivada de l’insuficient cost efectiu atribuït a cada transferència 
de competències i a l’excesiva dependència financera de l’exterior, el Grup de Consellers d’Unió 
Mallorquina eleva al Ple la següent proposta d’ 
 
 
ACORD 
 

1. Instar al Govern de les Illes Balears a que es realitzi una revisió de la Llei del Sistema de 
Finançament dels Consells Insulars. 

 
2. Que aquesta revisió es faci de tal manera que es garanteixi l’adequat  

           exercici de les diferents competències atribuïdes en aquesta institució. 
 
 
 
El Sr. FLAQUER (UM) recorda que l’any 2002 el Parlament de les Illes Balears va 
aprovar la Llei del sistema de finançament dels consells insulars.  
 
Observa que, amb el pas dels anys, aquesta llei no ha arribat a garantir l’exercici 
adequat de les competències atribuïdes als consells insulars. 
 
Comenta que actualment la situació econòmica d’aquesta institució és delicada, a causa 
sobretot de l’insuficient assignació atribuïda a cada transferència, que no correspon al 
cost efectiu. 
  
En conseqüència, el Grup UM presenta avui aquesta moció, per instar el Govern de les 
Illes Balears a revisar aquesta llei i a fer la revisió de tal manera que es pugui garantir 
l’adequat exercici de les diferents competències que té aquesta institució. 
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Diu que UM considera que no cal cercar culpables, perquè la llei es va fer amb la millor 
intenció, però ha quedat demostrat que no ha cobert les necessitats financeres d’aquesta 
institució.  
 
Explica que actualment hi ha dues transferències, la de Carreteres i la de Serveis 
Socials, molt importants per al Consell de Mallorca, que es poden considerar els 
principals “forats” que té aquesta institució. 
 
Recorda que la setmana passada, a la Conferència de Presidents, el tema central de la 
reunió va ser el finançament dels consells insulars. Diu que el seu Grup demana que es 
faci el que es va proposar a l’esmentada reunió, potenciar el Consell financer 
interinsular, perquè no ha funcionat, no ha  estat un instrument vàlid per mantenir el 
finançament d’aquesta institució en els nivells adequats.  
 
Comenta que també es va parlar d’avaluar les necessitats financeres i opina que està bé 
fer aquesta avaluació, però està segur que el conseller d’Hisenda del Consell de 
Mallorca sap perfectament on existeixen els problemes; per tant, cal analitzar, però 
durant poc temps, perquè cap consell no ignora on té les mancances. 
 
Tot seguit es refereix al traspàs de competències de promoció i ordenació turística al 
Consell de Mallorca. Opina que està molt bé la iniciativa, però creu que primer s’ha de 
solucionar l’important problema que té el Consell de Mallorca, la mala adequació del 
cost efectiu de determinades transferències.  
 
Per acabar, demana a tots els consellers que valorin la situació que ha explicat i donin 
suport a la moció que presenta el Grup UM, perquè considera que aquesta és l’única 
solució que té el Consell de Mallorca per millorar la seva situació financera. 
 
La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) diu 
que el seu Grup comparteix tot el que ha explicat el Sr. Flaquer i dóna l’enhorabona a 
Unió Mallorquina per aquesta iniciativa.  
 
Reitera les dificultats econòmiques que existeixen no només per assumir noves 
competències, sinó per gestionar les que ja té conferides el Consell de Mallorca. 
Considera del tot necessària la nova llei que proposa la moció, però també diu que 
s’haurà de demanar un nou sistema de finançament des de l’Estat central, perquè tenir 
més competències, més autonomia i autogovern, sense capacitat de poder-les exercitar 
no serveix de res.  
 
Opina que precisament els consells, com també els ajuntaments, com institucions més 
properes a la ciutadania, són les que millor coneixen les seves necessitats, com també la 
pròpia situació financera. Per tant, considera ben evident que la solució és demanar al 
Govern de les Illes Balears que s’impliqui més per a resoldre aquesta situació. 
 
El Sr. FLAQUER (PP) expressa el suport del seu Grup a la moció, en la mateixa línia 
que ja ha explicat en una intervenció anterior. Creu que ja és hora de poder aplicar tot 
allò que preveu el nou Estatut d’Autonomia en aquesta matèria i si realment es 
considera que aquesta institució ha de ser el vertader govern de Mallorca, és prioritari 
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tenir la capacitat econòmica i financera suficient per dur endavant les competències i les 
funcions encomanades. Considera bàsic reforçar els manaments de l’Estatut en aquest 
sentit, per tant votarà a favor d’aquesta moció. 
 
El Sr. ALEMANY (conseller executiu d’Hisenda i Innovació) comenta que la seva 
intervenció serà breu, atès l’acord unànime sobre aquesta moció. 
 
Fa un repàs ràpid sobre el que ha estat la realitat del finançament de les distintes 
institucions, des de l’aprovació de la Llei de finançament dels consells insulars fins a 
l’actualitat.  
 
Tot seguit, mostra la seva satisfacció pel fet que, tot just començar aquesta legislatura, 
s’hagi reunit la Conferència de Presidents i hagi acordat la constitució de la Comissió de 
finançament interinsular. Explica, en aquest sentit, que no és que aquesta comissió no 
hagués funcionat fins ara, sinó que ni tan sols s’havia constituït mai, malgrat existís la 
possibilitat de constitució, des de l’any 2002. 
 
Assegura que, amb la situació econòmica actual, el Consell de Mallorca difícilment pot 
exercir amb plenitud de garanties totes les competències que ja té conferides i, en 
conseqüència donarà suport a la moció per tal d’assegurar la dotació econòmica 
adequada.    
 
El Sr. FLAQUER (UM) agraeix el suport general que ha rebut la moció del seu Grup. 
Reitera el convenciment que aquesta és la línia encertada. 
 
Tot seguit, es fa la votació.  
 
S’aprova la moció per unanimitat. 
 
 
 
INTERPEL.LACIONS. 
 
PUNT 36. INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L'HBLE. SRA. MARGARITA 
CABRER GONZÁLEZ A L'HBLE. SR. ANTONI PASCUAL RIBOT SOBRE 
ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CARRETERES. 
 
Es dóna compte de la següent interpel.lació: 
 
MARGARITA CABRER GONZÁLEZ, com a consellera del Grup de Consellers del Partit Popular, 
d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple ordinari a la Hble. 
Conseller Executiu del Departament Obres Públiques, Sr. Antoni Pascual Ribot, la següent 
INTERPEL·LACIÓ: 
 
 
ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CARRETERES 
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La Sra. CABRER (PP) manifesta que presenten aquesta interpel·lació en matèria de 
carreteres en un moment molt oportú atès que fa 3 dies que a la fi, i amb més un d’any 
de retard, s’ha signat el famós conveni de carreteres entre l’Estat i el Consell de 
Mallorca. És un conveni que neix sense consens polític -aquí el Bloc (PSM, Esquerra 
Unida) va votar en contra i el Partit Popular s’hi va abstenir per responsabilitat política-, 
que neix, segons la nostra opinió, amb un incompliment de l’Estatut d’Autonomia i que 
neix amb una intencionalitat de l’Administració de l’Estat que quedi anul·lat l’anterior 
conveni de l’any 2004, castigant, un cop més, les Illes Balears. 

Vostè sap, Sr. Pascual, perquè vàrem assistir junts a la reunió del passat mes de març de 
2006 amb els tres presidents dels consells insulars al Ministeri de Foment, que el 
compromís del secretari d’Estat era un nou conveni amb els consells insulars en què 
podria participar el Govern i que no faria esment als convenis anteriors. En arribar la 
proposta de conveni de l’Estat, havien incomplit, una vegada més, la paraula donada i 
vostè va reconèixer l’incompliment del que s’havia pactat en aquella reunió de març de 
2006.  

Això es demostra amb les declaracions de la ministra de divendres proppassat que un 
cop més ha faltat a la veritat en dir que “ahora se podía firmar y no antes”, quan tot 
estava enllestit i si no se signava, era exclusivament per causa de l’Administració de 
l’Estat. En aquest sentit, vull que entengui la posició del Grup Popular que qui ha 
incomplit reiteradament la paraula donada ha estat l’Administració de l’Estat que encara 
ve aquí i dóna una castanya al Partit Popular. 

En tota aquesta tramitació, durant més d’un any i mig, quan arriba el conveni al Consell 
de Ministres dia 7 de setembre, el conseller d’Hisenda del Govern Balear, Sr. Manera, 
diu textualment que aquesta clàusula de renunciar als convenis anterior s’havia llevat i  
ho diu a tots els mitjans de comunicació i jo el vaig creure. Per això, en el darrer plenari, 
vaig demanar si hi havia qualque canvi en el conveni de carreteres. Vostè va dir que no, 
que era el mateix i efectivament, un altre pic, vostè tenia raó i qui estava dient falsedats, 
mentides o no concrecions era, en aquest cas, el Govern de les Illes Balears. I per 
aquesta vendetta ministerial, que no s’entén molt, el Govern de les Illes Balears no ha 
pogut participar en la signatura del conveni per tal de mantenir el contenciós i així 
entenem que incompleix l’Estatut d’Autonomia, la nostra norma fonamental, que obliga 
la comunitat autònoma de les Illes Balears a participar en els convenis d’interès general 
com aquest conveni que diu “que son carreteras de interés general” i això ha fet que els 
consells insulars signin forçadament una clàusula de renúncia a convenis anteriors del 
Govern de les Illes Balears. Realment insòlit. 

D’altra banda, aquest conveni neix sense consens perquè hi varen votar en contra els 
partits que ara conformen el Bloc per Mallorca i el Partit Popular s’hi va abstenir per tal 
que els doblers arribassin a les Illes Balears.  

I per això, perquè té un naixement prou qüestionat, crec que ara toca gestionar-lo i toca 
demostrar als ciutadans de Mallorca que almanco és un bon conveni per a l’illa de 
Mallorca i sobretot, atès el retard que duim, la urgència de moltes obres que s’hi 
contemplen que ja és imprescindible que comencin a funcionar: parlam dels accessos a 
Palma que no poden esperar més i de cues i retencions a la via de cintura com a 
problemes reals i diaris de moltíssims de ciutadans a Mallorca. 
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Aquest conveni preveu una inversió de l’Estat de 389 milions d’euros en 11 anys, del 
2007 al 2017, i preveu una inversió amb pressupost propi del Consell de Mallorca de 
254 milions d’euros, també a executar en 11 anys. 

Contempla en dos annexos les inversions a executar i el que no sabem és quina prioritat 
es donarà a aquestes obres durant la present legislatura, que és el que interessa als 
ciutadans i al Partit Popular. 

Vostè ja ha dit que durant 2007 es licitaran per part del Ministeri de Foment les obres 
del tercer carril de la via de cintura i la variant de Son Servera i nosaltres no hi tenim res 
a objectar, atès que entenem que són dues obres imprescindibles i que es licitin al més 
aviat possible i s’executin perquè sinó els doblers dels 2007 passaran a l’any següent i el 
conveni es retardarà fins a l’any 2018 en lloc del 2017. 

A més de les obres esmentades, n’hi ha d’altres molt importants. Parlam dels accessos a 
Palma distints del segon cinturó, com són l’accés de la carretera de Sóller al polígon de 
Son Castelló, o l’accés del Molinar que ja hauria d’estar fet, o el soterrament del passeig 
Marítim a l’alçada de Portopí, o la millora d’accessos a distints punts de la via de 
cintura. Pel que fa a la part forana, parlam de l’accés a Lloseta des de l’autopista d’Inca, 
la variant nord d’Inca, les variants de Llubí, Portocristo o Campos.  

Per tant, ens agradaria conèixer avui, amb aquesta interpel·lació, quines són les 
prioritats per a aquesta legislatura i quines es deixaran per a la propera legislatura 
perquè volem saber què és exactament el que vostès concretaran i traslladaran davant el 
Ministeri de Foment. 

Un altre aspecte que també s’hauria de començar a concretar és allò que el conveni 
denomina “accessos a Palma” per import de 105 milions d’euros, és a dir, gairebé un 
terç del total del conveni i que en realitat és un nom amagat que se li ha donat al segon 
cinturó. Contempla el conveni que el Ministeri farà primer un estudi de mobilitat prèvia 
al projecte per import d’un milió d’euros i esperam que el Consell demani que 
s’encarregui de forma urgent aquest estudi, perquè encara que pensam que és una 
pèrdua de temps perquè hi ha unes previsions tècniques en el Pla de Carreteres, és 
evident que s’ha de fer al més aviat millor aquest estudi per no ajornar més la necessitat 
d’afrontar els problemes del accessos definitius a Palma 

Per acabar, vull que se m’aclareixi referent a l’annex II de carreteres que ha de finançar 
el Consell de Mallorca, si es té clar quines seran les prioritats per a aquesta legislatura i 
quines es deixaran per a la propera legislatura i a més si es disposa del finançament 
adequat per fer les inversions previstes, perquè enguany hi ha d’haver 20 milions 
d’euros i després 25 milions d’euros cada any, és a dir, 95 milions d’euros per a aquesta 
legislatura per executar el conveni, per la qual cosa volem saber si aquest import està i 
estarà previst en el pressupost d’aquesta institució. 

 

El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) comenta que 
ha estat una interpel·lació llarga que ha tocat molts de punts. La Sra. Cabrer coneix 
perfectament el contingut del conveni; hi havia una sèrie de prioritats d’obres, tant a fer 
per conveni com amb recursos del Consell de Mallorca. Les del Consell, bàsicament, 
són aquelles obres que teníem previstes en aquell primer acord que va fer fa quatre anys.  
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El finançament de les carreteres del Consell es farà amb recursos propis i amb recursos 
que no siguin propis del Consell amb convenis amb el Govern de les Illes Balears com 
s’ha fet altres vegades. 

La prioritat de moment és l’estudi de mobilitat. Ja tenim pensat demanar l’encomana de 
gestió i ja està mitjanament pactada l’encomana de gestió dels projectes perquè si no, no 
licitarem el 2007 i feim comptes de poder adjudicar alguna de les obres previstes en el 
conveni o a finals de 2007 o a principis de 2008, per tant, la prioritat és l’encomana de 
gestió que està prevista en el conveni perquè pensam que és més àgil dur les obres des 
d’aquí que no des del Ministeri. 

Els acords amb el Ministeri són els que estan en el conveni que va aprovar aquest 
Consell fa un any amb unes petites modificacions que s’hauran de ratificar en el proper 
Ple i que no comporten canvis substancials. Les obres i les quantitats són les que ha dit 
la Sra. Cabrer més la de les expropiacions que fan un total de 431 milions d’euros per a 
Mallorca i s’ha de constituir ràpidament la Comissió de Seguiment que és qui donarà les 
prioritats. En qualsevol cas, hi ha una sèrie de prioritats que ja he dit i que estan per 
ordre en el llistat d’obres, tot i no renunciar que obres amb finançament d’anys 
posteriors a aquesta legislatura no es puguin adjudicar fins i tot en aquesta amb càrrec al 
finançament de l’any que pertoqui segons el conveni. 

 

La Sra. CABRER diu que no tot li ha estat aclarit. El Sr. Pascual ha dit que per a la part 
que ha d’aportar el Consell se signarà un conveni amb el Govern de les Illes Balears, és 
a dir, que el Govern finançarà part de les obres del Consell. Nosaltres, en el seu 
moment, vàrem votar en contra de la Llei de transferència de carreteres al Consell de 
Mallorca; dèiem que era una mala transferència de carreteres als consells insulars. De 
fet, el Govern de l’any 99 ni tan sols va complir aquella llei de 2001 perquè no va 
executar les obres que havia de fer el Govern i nosaltres, a principis de la legislatura de 
2003, vàrem haver de signar un conveni amb els consells de Mallorca, Menorca i 
Eivissa i Formentera per poder fer aquelles obres que havia deixat de fet l’anterior 
Govern de les Illes Balears. Per tant, que ara tampoc no hi hagi el finançament per part 
del Consell de Mallorca per fer el que s’ha compromès en el conveni, crec que comporta 
que la llei de carreteres s’hagi de derogar i fer-ne una de totalment nova, atès que s’ha 
confirmat que era un desastre de transferència el que va fer el Govern en el seu moment, 
a més de deixar les carreteres de l’Estat amb un conveni sense executar, vist que el 
conveni de l’any 98 havia d’estar executat i ens trobàrem que no s’havia fet 
pràcticament cap obra i afrontàrem el fet de recuperar les anualitats de l’any 99, 2001, 
2002 i 2003 que s’havien perdut i intentar donar solució a aquelles infraestructures 
viàries. 

Vàrem ser nosaltres qui vàrem aconseguir per primera vegada l’encomana de gestió de 
quatre obres: la ronda nord de Ciutadella, la variant d’Inca, la variant de Llucmajor i 
Arenal – Llucmajor i aquesta encomana de gestió ha estat un dels motius del contenciós 
perquè no reconeixen aquelles obres i aquella encomana quan eren obres també 
supervisades pel Ministeri de Foment. El fet que vostè ara reconeguin que necessiten 
l’encomana de gestió atès que si ho fa el Ministeri seria inviable, compta amb el nostre 
recolzament. Això sí, faltarà la supervisió del Ministeri que havent-hi i tot encomana de 
gestió, deixa clar que és seva; llavors no era així, però ara sí i esperam que aquesta 
supervisió també sigui àgil perquè puguin començar aquestes infraestructures ja que 
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duim molt de retard en la signatura d’aquest conveni, molt de retard en moltes 
inversions que estan previstes a la part forana però sobretot als accessos de Palma i per 
això seria important que, tan aviat com sigui possible, se’n comenci l’execució. 

Comenta vostè que la prioritat és segons l’ordre de la llista d’obres i tot d’una hi trobam 
l’obra dels accessos de Palma per import de 105 milions d’euros. Si en aquesta 
legislatura es vol afrontar, a més del tercer carril de la via de cintura, la variant de Son 
Servera, tots els accessos a Palma, doncs pràcticament la resta de carreteres que afecten 
a l’accés de Portopí, la variant nord d’Inca, la de Sencelles, la de Santa Margalida, el 
tercer carril de l’autopista d’Inca i l’accés a Lloseta quedaran per a una altra legislatura 
si gasten quasi tots els doblers prevists per als anys 2007, 2008, 2009 i 2010, que és un 
poc aquesta legislatura, si realment és aquest l’ordre que se seguirà, doncs totes aquestes 
obres quedaran per a una altra legislatura.  

El que pensam que s’ha de fer amb transparència és, amb els 150 milions d’euros 
aproximadament d’aquesta legislatura del Ministeri de Foment, quines obres es volen 
prioritzar? Perquè seria just que molt de batlles que estan esperant determinades 
inversions en els seus municipis, sàpiguen que no serà en aquesta legislatura. És el 
funcionament del conveni, no culpa de vostès. El conveni dura 11 anys quan els 
anteriors convenis tenien una durada molt inferior, però si és aquest el que s’ha signat, 
és important saber exactament quines carreteres tendran prioritat i no aquesta 
indeterminació que ara ens diu. Entenc que hi pugui haver una no concreció d’una 
carretera determinada que no se sàpiga exactament, però seria bo saber amb una precisió 
del 90% quines obres s’executaran més o manco en base als projectes i estudis que 
tenen fets des del mateix Consell. El motiu de la nostra interpel·lació era, sobretot, 
intentar aclarir aquesta circumstància i no ens ha quedat aclarit. 

Pel que fa a la resta, crec que vostè reconeix que el Ministeri de Foment ha estat molt 
desafortunat en posar aquesta clàusula de renúncia als convenis anteriors; han estat 
desafortunades les paraules de la ministra en dir que no s’havia pogut signat el conveni 
per culpa de l’anterior Govern o del president Jaume Matas, perquè això no és així i 
s’ha fet amb un ànim electoralista i d’insultar el Partit Popular. 

D’altra banda, us recolzam en l’encomana de gestió; us recolzarem en el tema de 
solucionar al més aviat possible el problema de milers de ciutadans en els accessos a 
Palma. Respecte a l’estudi de mobilitat ha dit que es demanarà l’encomana de gestió per 
fer-lo. Quan es va debatre aquí el conveni l’any 2006, vostè va dir que opinava que 
aquest estudi no era necessari perquè estava clara la necessitat d’afrontar el segon 
cinturó. Esta bé que es faci des d’aquí i es puguin començar al més aviat aquestes 
inversions i voldria que concretàs en un 90% les obres que prioritzaran durant aquesta 
legislatura. 

 

El Sr. PASCUAL matisa que el que voldria és enllestir tot el conveni en la present 
legislatura, malgrat sembli ambiciós. Tenim moltes necessitats i intentarem cobrir-les. 
Difícilment podrem dir a qualque batlle que esperi perquè no li toca fins d’aquí a nou 
anys. La voluntat de l’equip de govern és poder resoldre, prioritzant lògicament, quasi 
tots els problemes existents i intentarem assolir els acords necessaris. Les prioritats es 
marcaran d’acord amb la Comissió de Seguiment. 
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Pel que fa a les aportacions del Consell, en aquest moment ja s’estan executant una sèrie 
d’obres que estan en el llistat del conveni amb fons propis del Consell de Mallorca i 
volem seguir en aquesta línia i tractar d’arribar a acords amb el Govern perquè 
necessitam el finançament per cobrir la part del Consell i més si volen avançar aquestes 
obres que estan previstes en onze anys, fer-les en quatre o en sis. Entenc que hi pugui 
haver recels i problemes amb la postura que hagi pogut tenir el Ministeri, però estam 
molt satisfets que a la fi s’hagi signat aquest conveni i de la voluntat d’arribar a acords i 
que amb la Comissió de Seguiment puguem modificar fins i tot prioritats i que hi pugui 
haver encomana de gestió; la primera de totes per a l’estudi de mobilitat que és 
imprescindible per saber les actuacions i preveure quines són i donar prioritat als 
accessos a Palma. Vull acabar recordant que estam molt satisfets amb la signatura 
d’aquest conveni, l’equip de govern i especialment el nostre Departament perquè estam 
convençut d’arribar amb el Govern als acords necessaris per obtenir el finançament que 
caldrà per la part que pertoca al Consell. 

Entre aquests acords i la moció que ha presentat Unió Mallorquina i que s’ha aprovat, 
crec que està resolt el problema. 

 
 
DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
 
 
PRIMER PUNT. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DEL CONSELL EXECUTIU 
REFERIT A LA PRÒRROGA DEL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE 
SOL.LICITUDS AL PLA D'OBRES I SERVEIS PER A L'ANY 2008. 
 
En primer lloc es ratifica la inclusió d’aquest assumpte a l’ordre del dia, per unanimitat. 
 
Es dóna compte del següent acord: 
 
El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 7 de maig de 2007, va aprovar convocar tots els 
Ajuntaments de Mallorca així com les Mancomunitats i la resta d'Entitats Locals compreses a l'art. 3.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, sempre que ostentin competències d'execució d'obres i prestació de serveis de 
caràcter municipal, perquè, abans de dia 1 d'octubre de 2007, presentin al Consell de Mallorca les 
peticions de les obres i els serveis que vulguin incloure en el Pla Insular d'Obres i Serveis de l'any 2008. 
 
De resultes de les eleccions locals de dia 27 de maig de 2007 s'ha produït un canvi en la composició de 
les Corporacions Locals de Mallorca, la qual cosa aconsella a allargar el termini per presentar sol·licituds 
al Pla d'obres i serveis per a l'any 2008.  

 
Per això, el sotasignant, Secretari Tècnic de Cooperació Local, proposa que el Conseller de Cooperació 
Local elevi al Consell Executiu del Consell de Mallorca la següent proposta d’ 

 
ACORD 
 

 
1.- Prorrogar fins dia 15 d'octubre de 2007 el termini aprovat per acord del Ple del Consell de 

Mallorca de dia 7 de maig de 2007 per presentar les peticions de les obres i els serveis que es vulguin 
incloure al Pla Insular d'Obres i Serveis de l'any 2008 per part de tots els Ajuntaments de Mallorca així 
com les Mancomunitats i la resta d'Entitats Locals compreses a l'art. 3.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
sempre que ostentin competències d'execució d'obres i prestació de serveis de caràcter municipal. 
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 2.- Aquest acord s'haurà de ratificar pel Ple del Consell de Mallorca en la primera sessió que 
celebri. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
 
SEGON PUNT. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL A LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE POLICIES LOCALS DE 
LES ILLES BALEARS. 
 
En primer lloc es ratifica la inclusió d’aquest assumpte a l’ordre del dia, per unanimitat. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
Atesa la petició de la Direcció General d’Interior del Govern de les Illes Balears sobre la necessitat de 
designar dos membres del Consell Insular de Mallorca per formar part de la Comissió de Coordinació de 
Policies Locals de les Illes Balears. 

Es proposa al Ple: 

1. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en la Comissió de Coordinació de Policies 
Locals de les Illes Balears el Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet, director insular d’Emergències 
(titular) i el Sr. Jaume Català Sansó, secretari tècnic d’Interior (suplent). 

2. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Interior del Govern de les Illes 
Balears. 

 
S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 
 
TERCER PUNT. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL A LA JUNTA RECTORA DEL CONSORCI PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DEL VELÒDROM DE PALMA. 
 
En primer lloc es ratifica la inclusió d’aquest assumpte a l’ordre del dia, per unanimitat. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
Atesa la petició de la Conselleria d’Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears sobre la necessitat 
de designar tres membres del Consell Insular de Mallorca per formar part de la Junta Rectora del 
Consorci per a la Construcció del Velòdrom de Palma. 

Es proposa al Ple: 

1. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en la Junta Rectora del Consorci per a la 
Construcció del Velòdrom de Palma la Sra. Dolça Mulet Dezcallar, consellera executiva 
d’Esports i Promoció Sociocultural, el Sr. Virgili Moreno Sarrió, assessor de Presidència i el Sr. 
Jaume Català Sansó, secretari tècnic del Departament d’Interior. 

2. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Esports i Joventut del Govern de les 
Illes Balears. 
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S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 
QUART PUNT. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL AL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER AL CONSERVATORI 
SUPERIOR DE MÚSICA I DANSA DE LES ILLES BALEARS. 
 
En primer lloc es ratifica la inclusió d’aquest assumpte a l’ordre del dia, per unanimitat. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
Atès que l’article 23.1 dels Estatuts de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les 
Illes Balears preveu que el Consell de Mallorca tengui un representant en el Patronat de l’esmentada 
Fundació 

I atesa la petició de la consellera d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i presidenta de la 
Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears per designar un representant 
del Consell Insular de Mallorca en l’esmentat organisme. 

Es proposa al Ple: 

1. Disposar el cessament de la Sra. Dolça Mulet Dezcallar i del Sr. Gabriel Coll Barceló com a 
representants del Consell a l'esmentat organisme. 

2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Patronat de la Fundació per al 
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears el Sr. Maties Garcies Salvà, director insular 
de Cultura, com a titular i el Sr. Andreu Caballero Romero, cap de programa de Cultura, com a 
suplent. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. 

 
S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 
CINQUÈ PUNT. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL AL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS. 
 
En primer lloc es ratifica la inclusió d’aquest assumpte a l’ordre del dia, per unanimitat. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
Atès que l’article 11 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears 
preveu que el Consell de Mallorca hi estigui representat. 

I atesa la petició del secretari del Consell Escolar de les Illes Balears per designar un representant del 
Consell Insular de Mallorca en l’esmentat organisme. 

Es proposa al Ple: 

1. Disposar el cessament del Sr. Joan Cerdà Rull com a representant del Consell a l'esmentat 
organisme. 

2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Consell Escolar de les Illes Balears el 
Sr. Maties Garcies Salvà, director insular de Cultura, com a titular i el Sr. Andreu Caballero 
Romero, cap de programa de Cultura, com a suplent. 
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3. Notificar-ho a les persones interessades i al Consell Escolar de les Illes Balears. 

 
S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 
SISÈ PUNT. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL AL PATRONAT DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ. 
 
En primer lloc es ratifica la inclusió d’aquest assumpte a l’ordre del dia, per unanimitat. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

Atès que el Reglament del Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí de Manacor preveu que el 
Consell de Mallorca estigui representat en les Aules de Cultura de la Tercera Edat dins l’esmentat 
Patronat. 

I atesa la petició de la delegada d’Educació de l’Ajuntament de Manacor per designar un representant del 
Consell Insular de Mallorca en l’esmentat organisme. 

Es proposa al Ple: 

1. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en les Aules de Cultura de la Tercera Edat del 
Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí la Sra. Rosa Barceló Noguera, directora insular de 
Política Lingüística, com a titular i el Sr. Andreu Caballero Romero, cap de programa de 
Cultura, com a suplent. 

2. Notificar-ho a les persones interessades i a l’Ajuntament de Manacor. 

 
S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 
SETÈ PUNT. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL A LA JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE MONDRAGÓ. 
 
En primer lloc es ratifica la inclusió d’aquest assumpte a l’ordre del dia, per unanimitat. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca en la Junta Rectora 
del Parc Natural de Mondragó, segons disposa el Decret 38/2002, de 15 de març, pel qual es modifica el 
decret 85/1992, de 18 de novembre, de creació del parc natural de Mondragó. 

Es proposa al Ple: 

1. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en la Junta Rectora del Parc Natural de 
Mondragó el Sr. Francesc Cladera Pomar, director insular de Medi Ambient, com a titular, i el 
Sr. Jaume Rigo Rosselló, com a suplent. 

2. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les 
Illes Balears. 
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S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 
VUITÈ PUNT. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL A L'INSTITUT BALEAR DE LA DONA. 
 
En primer lloc es ratifica la inclusió d’aquest assumpte a l’ordre del dia, per unanimitat. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca en l’Institut Balear de 
la Dona. 

Es proposa al Ple: 

1. Disposar el cessament de la Sra. Miquela Salvà Fullana com a representant del Consell en 
l'esmentat organisme. 

2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en l’Institut Balear de la Dona la Sra. María 
José Varela Pozo, directora insular d’Igualtat, com a titular i la Sra. Elisa Martín Peré, secretària 
tècnica de Joventut i Igualtat, com a suplent. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a l’Institut Balear de la Dona. 

 
S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 
NOVÈ PUNT. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL AL CONSORCI CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA. 
 
En primer lloc es ratifica la inclusió d’aquest assumpte a l’ordre del dia, per unanimitat. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
Atesa la necessitat de designar els representants del Consell de Mallorca en la Junta Rectora i en la 
Comissió Tècnica del Consorci Ciutat Romana de Pollentia. 

Es proposa al Ple: 

1. Disposar el cessament del Sr. Joan Cerdà Rull i el Sr. Josep Joan Mas Roig (vocals) i el Sr. 
Jaume Cardell Perelló i el Sr. Guillem Daviu Pons (rep. Comissió Tècnica) com a representants 
del Consell a l'esmentat organisme. 

2. Designar perquè representin el Consell de Mallorca en la Junta Rectora del Consorci Ciutat 
Romana de Pollentia el Sr. Gabriel Cerdà Buades, director insular de Patrimoni Històric, com a 
titular i el Sr. Joan Serra Mercadal, secretari tècnic del Departament de Cultura i Patrimoni, com 
a suplent. 

3. Designar perquè representin el Consell de Mallorca en la Comissió Tècnica del Consorci Ciutat 
Romana de Pollentia el Sr. Gabriel Pons Homar i la Sra. Marina Crespí Gómez.  

4. Notificar-ho a les persones interessades i al Consorci Ciutat Romana de Pollentia. 
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S’aprova per desset vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 

 
PRECS I PREGUNTES 
 
PUNT 37. PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. CLARA DEL MORAL 
A L'HBLE. SR. COSME BONET (COMISSIÓ MODIFICACIÓ ROC) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quan te previst constituir la Comissió  per a la modificació del reglament orgànic del Consell de 
Mallorca? 
 
La Sra. DEL MORAL (PP) manifesta que un cop arribat a un acord sobre la necessitat o 
l’oportunitat de modificació del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, li deman al 
Sr. Bonet quan té previst constituir la Comissió per a la modificació del Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca? 

 

El Sr. BONET (conseller executiu de Presidència) respon que s’està fent feina amb un 
esborrany de l’esmentat reglament i que abans de finals d’any estarà convocada aquesta 
Comissió. 

 
PUNT 38. PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR.JAUME FONT A 
L'HBLE. SR. ANTONI PASCUAL (TERRENYS SON HUGO). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quina és la situació urbanística, quins usos, quines dimensions i quina part del solar propietat del Consell 
de Mallorca, ubicat en els terrenys de Son Hugo, serien necessaris en cas de traslladar-se la construcció de 
l’hospital de Son Espases a aquest emplaçament? 
 
El Sr. FONT (PP) demana quina és la situació urbanística, quins usos, quines 
dimensions i quina part del solar és propietat del Consell de Mallorca a la zona ubicada 
en terrenys de Son Hugo, la tercera via, que jo diria via Armengol, que ha desfet tot un 
trull en la família socialista i fa passar un mal moment al Bloc ja que podria passar com 
amb els fems, que els havien de baixar i els han pujat. Davant tot això, la realitat del 
ciutadà és saber quan estarà fet l’hospital. Si el Govern, que és a qui pertoca i sembla 
ser que falten poc dies per saber-ho, agafàs aquesta opció de Son Hugo hi ha tota una 
qüestió de paràmetres urbanístics que s’haurien de modificar i ens agradaria que la 
consellera d’Ordenació del Territori de Mallorca ens explicàs quina és la situació i 
sobretot, ja que estam en la fase en què no hi ha rèplica i ja pens el que vostè em dirà. Si 
vostè és conscient que està dins un APR d’inundació important, la qual cosa no només 
duria les modificacions de planejaments, les adaptacions que s’hagin de fer, sinó que 
també duria uns costs importants de possibles avingudes d’aigua, haver de rectificar, 
amb el problema que això suposaria, atès que les avingudes d’aigua passen per damunt 
de les vies del tren de Sóller i els possibles accessos que s’hi haguessin de fer, com es 
resoldrien? 
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Davant aquesta qüestió, és important saber, atès que la Sra. Presidenta ha estat qui ha fet 
la proposta dins el nucli del seu partit, però què en pensa la màxima responsable i quins 
són els usos reals i quins terminis es preveuen, perquè només per a l’avaluació 
ambiental estratègica d’aquest assumpte, després de totes de adaptacions possibles, no 
basten quatre anys. Per tant, convé que la gent sàpiga quina és la situació perquè si al 
final vostès trien Son Hugo, jo hi veig uns terminis per damunt del quatre anys o quatre 
anys i mig o potser vostès tenen una solució màgica. 

 

La Sra. DUBON (consellera executiva de Territori) comenta que no hi ha solucions 
màgiques i respon que el Consell de Mallorca no té cap parcel·la en els terrenys de Son 
Hugo, encara que sí que hi ha terrenys públics. L’Ajuntament de Palma hi té 24.800 m2 
i del Govern Balear hi té 83.000 m2 i la resta són terrenys privats.  

Pel que fa a la situació urbanística, és tracta d’un sòl urbanitzable programat que preveu 
ús secundari i terciari, concretament serveis. D’altra banda, afegir que manca 
desenvolupar el Pla Parcial per dur a terme aquestes accions. 

En qualsevol cas, això no és més que hipòtesi i com vostè ja apuntat, el Govern s’ha 
compromès a donar una resposta durant aquesta setmana, per tant, nosaltres com a 
Consell Insular, en aquests moments hem de donar suport a allò que el Govern ens 
demani, però hem d’esperar la seva resposta. 

 
PUNT 39. PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. JOAN FLAQUER A 
L'HBLE. SRA. FRANCINA ARMENGOL (CONSELLERA DIPUTADA AL 
CONGRÉS) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quina opinió li mereix que una consellera executiva del seu gabinet sigui a la vegada diputada al congres 
de l’Estat? 
 
 
El Sr. FLAQUER (PP) exposa que avui durant aquesta sessió plenària hem tengut 
ocasió de parlar de l’autèntic govern de Mallorca i de la necessitat d’aprofundir en el 
desenvolupament estatutari per fer d’aquest Consell el vertader govern d’aquesta illa i 
crec, que dins aquesta línia, tots coincidirem en la necessitat de la dedicació total, 
absoluta i completa de les persones que fan feina com a consellers executius d’aquesta 
institució. Hi ha concretament una consellera executiva del seu govern, la consellera 
d’Economia i Turisme, i més després d’haver conegut les intencions del seu govern de 
fer efectiu al més aviat possible les competències de promoció i ordenació turística, la 
qual cosa té una activitat important a desenvolupar en el si del seu govern. Pel nostre 
coneixement i la nostra informació, aquesta persona, i no és cap recriminació, és en 
aquests moments també diputada en el Congrés dels Diputats pel grup socialista. 

Ser diputat nacional, a més d’un orgull i una satisfacció per a la persona que ho és, 
també representa una càrrega de feina important i més si formes part d’una sèrie de 
comissions en el Congrés dels Diputats que t’obliguen, per la distància, a estar, 
almanco, durant el períodes de sessions, dos o tres dies mínim desplaçada a Madrid. 
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Davant aquesta situació i essent conscients i coneixedors que en el Partit Socialista hi ha 
més persones capacitades i disposades a assumir responsabilitats d’aquesta naturalesa, 
considera vostè oportú que per dur a terme les responsabilitats d’una consellera 
executiva d’una matèria que previsiblement d’aquí a poc serà tan important com són 
Economia i Turisme, l’hagi de desenvolupar una persona que segurament dos o tres dies 
per setmana està desplaçada a Madrid, creu vostè que això és el més convenient per a 
aquest govern, amb majúscules, de Mallorca? 

 

La Sra. PRESIDENTA contesta que, en primer lloc, la Sra. Oliver, consellera 
d’Economia i Turisme actual del Consell de Mallorca, és una persona d’una gran 
eficiència i que està fent d’una manera magnífica les labors que encomanades per part 
de la presidenta del Consell de Mallorca. Unes competències que en aquest moment, al 
seu Departament, estan la d’informació turística i la de promoció econòmica, tal com 
vostès coneixen perfectament, però aquest Departament té una creació importantíssima 
dins la nova estructura del Consell de Mallorca i que nosaltres no hem amagat mai. 
Evidentment, vàrem fer una conselleria específica de promoció econòmica i de turisme, 
la d’Economia i Turisme perquè nosaltres, i jo com a presidenta del Consell de 
Mallorca, estam obcecats amb poder complir l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, 
el qual he tengut l’oportunitat de poder defensar al Parlament i al Congrés dels Diputats; 
per tant, és un Departament que es crea amb la intenció d’assumir en aquesta legislatura 
la competència en ordenació i promoció turística i la competència en agricultura i 
ramaderia tal i com diu el mateix Reglament del Consell de Mallorca i la repartició de 
les diferents competències entre els diferents departaments. 

Aquesta consellera està exercint, en aquest moment, les competències que ja té i està 
preparant, d’una forma molt eficient, com el Consell pot assumir d’una manera ràpida 
aquestes competències en ordenació i promoció turística i en agricultura i ramaderia. De 
moment ho està compatibilitzant d’una manera magnífica amb la tasca de diputada 
nacional, però no us preocupeu perquè no està desplaçada tres dies per setmana a 
Madrid. Ella ho està congeniant a nivell de la seva agenda i compleix les seves funcions 
d’una manera magnífica.  

Evidentment, el Partit Socialista té a altres persones per anar a qualsevol lloc, igual que 
les tenia el Partit Popular. Li vull recordar que supòs que el batlle de Son Servera va 
complir com a diputat nacional; la regidora d’Hisenda de la passada legislatura va 
complir com a diputada nacional i també supòs que el president del Parlament de la 
passada legislatura que era alhora batlle d’Inca i degué complir amb les dues activitats 
que li havien estat encomanades. 

De totes maneres, les eleccions generals són properes i cada partit decidirà quines 
persones incorpora o no a les llistes per seguir desenvolupant aquests càrrecs de diputats 
nacionals. 

 
PUNT 40. PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. BARTOMEU 
MARTÍNEZ A L'HBLE. SRA. JOAN LLUÏSA MASCARÓ (INSTITUT 
PATRIMONI DE MALLORCA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Davant l’anunci realitzat per el director insular de Patrimoni Històric, referents a la creació del nou 
institut de patrimoni de Mallorca.  
Pensa habilitar partides de subvencions als ajuntaments de Mallorca per tal de conservar i preservar el 
artistic local?  
Pensa a la vegada, contemplar un pla de visites  per tal de conèixer el bens d’Interes Cultural (BIC) de 
Mallorca? 
 
El Sr. MARTÍNEZ (PP) comença dient que tots els grups presentats en aquest Consell 
tenim consciència de la importància del patrimoni cultural de Mallorca, sobretot per dos 
fets fonamentals: el primer perquè és una punta de llança afegida al nostre producte 
cultural i el segon perquè és una punta de llança i valor afegit al turisme d’aquesta illa. 
També com a representació del mateix catàleg monumental de les senyes d’identitat i de 
la història de Mallorca volem demanar a la consellera executiva de Cultura i Patrimoni i 
davant l’anunci i les declaracions que han fet responsables del seu Departament per tal 
de crear l’Institut de Patrimoni de Mallorca, sobretot, dues o tres preguntes fonamentals. 

Pensen habilitar una partida de subvencions als 53 ajuntaments de Mallorca? 

Pensen reunir els regidors de Cultura i Patrimoni dels diferents ajuntaments perquè 
pugui aportar suggeriments a aquest Institut? 

Pensen, alhora i com va fer el seu grup la passada legislatura, contemplar un pla de 
visites per conèixer el catàleg de béns d’interès cultural que és tant important per a la 
història i la cultura del nostre patrimoni de Mallorca? 

 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
comenta que més que una pregunta, el Sr. Martínez ha fet una gran interpel·lació alhora 
que celebra la seva preocupació pel patrimoni, encara que creu que algunes coses no 
s’han acabat d’entendre bé. La voluntat d’aquesta consellera i de l’equip de govern de 
crear un Institut de Patrimoni no és donar subvencions als ajuntaments, és per poder 
gestionar, d’una manera més eficaç, moltes actuacions que administrativament són 
lentes i a través de l’Institut es podrien agilitar d’alguna manera. 

Si donarem cabuda als regidors de Cultura o als batlles, no ho sé, però qui segur hi ha 
d’ésser és la Universitat, això sí que ho tenim clar. Encara no s’ha dissenyat i no és un 
objectiu a curt termini sinó més aviat a mitjan termini i durant aquests quatre anys. No 
el crearem ara corrents i aviat sinó que l’anirem dissenyant i pactant dins el govern i 
llavors amb altres institucions. 

Referent a habilitar ajudes, evidentment ja hi ha ajudes per patrimoni als ajuntaments i 
continuaran. Supòs que vostè, com a regidor de Cultura, sap que aquest Consell dóna 
ajudes per a la rehabilitació de patrimoni als ajuntaments. 

Pel que fa al pla de visites per conèixer els béns d’interès cultural, veig que coneix bé 
quines són les nostres preocupacions i és una llàstima que les recuperi tan tard perquè a 
l’anterior legislatura la Junta Interinsular de Patrimoni hagués pogut deixar ja fet tot el 
reglament, o almanco molt avançat, de visites als BIC que s’havia demanat en aquest 
Ple. El Consell va considerar que més que una tema de la Comissió d’Urbanisme, havia 
d’ésser una cosa de la Junta Interinsular de Patrimoni i justament durant aquests darrers 
quatre anys l’esmentada Junta no fa funcionar, per tant, ara ens ho trobam de bell nou. 
Existeix la voluntat de coordinar-nos perfectament amb el Govern i amb els altres 
consells per fer-ho conjuntament. També és cert que si, per la raó que fos, els altres 



 83 

consells no s’hi volguessin integrar o volguessin fer-ho de manera individual, ara 
l’Estatut ens en dóna, cosa que abans no teníem, la potestat reglamentària. Així doncs, 
ho faríem un per cada consell o pactarem a nivell de tots els consells i amb el Govern, 
però ens trobam que es tracta d’una feina que s’ha de començar de zero i que hagués 
pogut estar a punt de posar de marxa aquest règim de visites i no ha estat possible. 

 
 
PUNT 41. PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. MARIA ROSA PUIG A 
L'HBLE. SRA. FRANCINA ARMENGOL (COMPAREIXENÇA SRA. MULET). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Desprès de la sol·licitud amb data 11 de setembre al registre d’entrada al Consell de Mallorca. Quan 
pensa que es realitzarà la compareixença  de la Hble. Sra. Dolça Mulet, consellera executiva d’Esports i 
Promoció Sociocultural? 
 
La Sra. PUIG (PP) formula una pregunta que diu que té com a precedent un registre 
d’entrada al Consell de Mallorca dia 11 de setembre mitjançant el qual demanàvem 
quan pensava comparèixer la Sra. consellera, Dolça Mulet, per donar explicacions amb 
relació a totes les informacions que han anat apareixent respecte a la situació de les 
subvencions atorgades a distintes entitats i associacions durant la legislatura passada. Si 
més no també amb declaracions de la Sra. Presidenta que fa uns mesos, abans d’optar a 
aquesta Presidència, confirmava que, segons el seu parer, aquestes subvencions havien 
estat atorgades de forma arbitrària i per tant, en aquell registre i en aquesta pregunta, 
sol·licitàvem la compareixença de la Sra. Mulet, però pública; una compareixença 
transparent, que ens pogués donar explicacions a tots i també als mitjans de 
comunicació i també als ciutadans, perquè així seria l’única manera que aquesta 
Institució no estigués sota sospita d’irregularitats. 

Evidentment, com que tampoc no comptam amb el torn de rèplica, supòs que la Sra. 
Presidenta contestarà que la Sra. consellera ja va comparèixer a la Comissió 
Informativa, però aquesta va ser una compareixença tancada als mitjans de comunicació 
i per tant a la informació pública i transparent que pensam que es mereixen els ciutadans 
d’aquesta comunitat autònoma. 

Així doncs, anuncii que nostre grup registrarà avui la petició de celebració d’un Ple 
extraordinari en què demanarem explicacions públiques a la Sra. Mulet de totes 
aquestes ajudes i subvencions que han estat atorgades durant el període 2003-2007 i 
alhora sol·licitarem en aquest Ple extraordinari la creació d’una comissió d’investigació. 

 

La Sra. PRESIDENTA respon que està contenta que li hagi fet aquesta pregunta perquè 
li’n vol donar complida resposta: no entenc la posició del Partit Popular en aquesta 
qüestió; no entenc que ens diguin que no complim el Reglament orgànic d’aquesta casa 
i les normes de convivència entre tots. És possible que ara hagin canviat d’opinió però 
crec que, com a mínim, s’ha de ser rigorós i s’ha d’exigir el compliment de les normes 
de convivència i no quan un està en el govern li interessi una norma i quan està en 
l’oposició li interessi una norma diferent. Per tant, jo, com a Presidenta, tenc l’obligació 
de fer complir la norma de funcionament d’aquesta Institució i així ho faré. Hi ha el 
compromís polític, com vostès saben, de canviar el Reglament de funcionament 
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d’aquesta casa i es començarà a treballar amb els grups polítics per canviar-lo, ara bé, 
ha d’entendre que el Reglament està aprovat des de la passada legislatura amb els seus 
vots favorables i aquesta és la coherència política que li deman, Sra Puig, a l’hora 
d’emprendre una oposició que ha de ser exigent amb l’equip de govern; que jo vull que 
sigui exigent, però que evidentment ha d’anar amb el compliment de les normes que 
tenim marcades entre tots fins que no les canviem. 

Li vull explicar, Sra. Puig, que la Sra. Mulet sempre ha estat a disposició del Grup 
Popular per a qualsevol pregunta que se li volgués fer, per a qualsevol necessitat 
d’informació. Igual que ho estan tots els consellers executius. I ha donat totes les 
facilitats als consellers del grup del Partit Popular perquè puguin tenir tota la informació 
d’aquest equip de govern. 

Les compareixences dels consellers no estan previstes en el Reglament orgànic 
d’aquesta Institució, vostès ho saben, però malgrat això, perquè crèiem que era 
important que vostès poguessin tenir informació que desitgin sobre aquest tema i sobre 
totes les qüestions que vulguin per part de l’equip de govern, la Sra. Dolça Mulet va 
comparèixer en Comissió Informativa divendres passat. I crec que són vostès que 
haurien d’explicar a la ciutadania per què es varen negar a les explicacions que tant 
demanen de la consellera executiva de Promoció Sociocultural, perquè ella sí que va 
comparèixer a la Comissió i va donar les explicacions que vostès havien sol·licitat, ara 
bé, el Partit Popular haurà d’explicar per què es va aixecar i va abandonar una Comissió 
simplement amb l’excusa que no era pública. Li record que el nostre Reglament preveu 
que les nostres Comissions Informatives són tancades. Aquesta és la realitat. 

La Llei de règim local que es va aprovar a proposta del conseller d’Interior en aquell 
moment, el Sr. Rodríguez, preveu que les Comissions són tancades llevat que el Ple 
designi el contrari. Que jo sàpiga, vostès no han fet cap proposta a Ple perquè aquesta 
Comissió fos oberta. 

Per tant, el que jo he de fer és fer complir la norma, fer complir la llei i així ho he fet i 
alhora he possibilitat que la consellera pugui donar les explicacions a la Comissió 
Informativa. Vostès varen optar per no escoltar aquestes informacions per part de la 
consellera. Varen decidir aixecar-se i semblar ser que vostès no tenen interès en tenir la 
informació sinó en què la tenguin els mitjans de comunicació. També li record que duim 
una sèrie de Plens i que vostès hi haguessin pogut fer qualsevol pregunta, qualsevol 
interpel·lació, qualsevol moció per saber les explicacions de la Sra. Mulet i tampoc no 
l’han volgut plantejar en aquest Ple i ara opten per demanar un Ple extraordinari que 
evidentment es convocarà d’acord amb els terminis que marca la norma, però això sí, jo, 
com a Presidenta, faré complir les normes. Quan s’aprovi el nou Reglament d’orgànic, 
l’aplicarem, mentrestant aplicarem el que està en vigor actualment gràcies a l’acord al 
qual vostès varen arribar en la passada legislatura. 

 
PRECS 

 

El Sr. FONT (PP) demana a la Sra. Presidenta si el precs que es fan en sessions 
anteriors hi ha costum de contestar-los en la sessió següent? 
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La Sra. PRESIDENTA respon que un prec és un prec i l’equip de govern en pren nota i 
així s’ha fet sempre en aquesta Institució. 

 

El Sr. FONT manifesta que això li va dir fa quinze dies però pensava que potser 
contestaria el que pensava respecte a algun d’aquells precs. És dir, vostè pren nota però 
se la queda vostè i nosaltres no tenim la informació. 

 

El Sr. FONT (PP) formula un prec referent a quan es demana compareixença pública 
d’un conseller o consellera d’aquesta casa, no s’hagi d’exhaurir el mes i mig per poder 
comparèixer allà on la presidenta trobi que legalment ha de comparèixer. Diu el 
següent: 

Dia 17 d’agost es va sol·licitar la compareixença amb un prec i no va bastar i vàrem 
haver de fer un escrit i després hi ha el tema de les normes de convivència a les quals el 
PSOE va votar en contra la passada legislatura i crec que el Bloc per Mallorca també i 
que davant la coherència que demana que hi pugui haver davant la Sindicatura de 
Comptes que s’han de tornar molt de milions de pessetes a la casa, Sra. Presidenta, la 
seva coherència i la seva transparència no se preocupi, ha de ser legal. És veritat que a 
la Comissió pot ser que hi pugui entrar la gent, però nosaltres a l’escrit no demanam on 
ha de comparèixer: hi ha hagut ja dos Plens en què hi pot haver comparegut un 
conseller; hi pot haver un punt per donar explicacions d’una qüestió però no s’ha volgut 
fer. 

Davant aquesta qüestió i voler no donar la cara, perquè el Partit Popular ha intentat que 
això s’hagués pogut fer tranquil·lament. És veritat que la consellera m’ha dit si volia 
explicacions i li he que no me serveixen a mi sol. Per això li prec que la propera 
compareixença que demanem, en lloc d’obligar a fer un Ple extraordinari, perquè sap 
vostè que només en tenim 5 en dotze mesos i poden ser necessaris per a altres coses, 
que els consellers compareguin. En aquest cas en gastarem un d’aquests cinc que tenim 
fins al juliol de l’any que ve fent aquesta interpel·lació i fent la petició d’una comissió 
d’investigació. 

Esper que vostè accepti, pel bé de la transferència d’aquesta casa i no per 
l’obscurantisme que aquestes darreres sis setmanes ha presidit aquesta casa, donar 
informació sobre aquest tema. 

 

La Sra. PRESIDENTA li respon:  

Sr. Font, s’hauria d’acostumar a seguir la norma vostè també com a portaveu. També li 
he de dir d’una forma més seriosa que això que vostè ha fet ara no és un prec. Jo li he 
deixat fer per educació, però sí que li contestaré. 

En aquest cas concret, vostès han demanat una compareixença sabent que el Reglament 
no la preveu. L’equip de govern ha acceptar fer-la i la Sra. Mulet ha anat a una 
Comissió Informativa per explicar-los-ho i vostès s’han aixecat i se n’han anat: això és 
la coherència política del Partit Popular. Per tant, Sr. Font, vostès són els que han de 
donar explicacions i li repetesc que tenien una sèrie de Plens en què vostès podrien 
haver introduït aquesta qüestió i no l’han volguda introduir. Així doncs, nosaltres 
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complirem amb les demandes que es fan per part de la societat i per part d’aquesta 
mateixa Institució, no ho dubtin. Ara bé, no qualifiquin d’obscurantista una qüestió que 
no ha estat així. La consellera ha assistit a una Comissió i ha donat explicacions i hi ha 
l’acta on consten les explicacions de la consellera en Comissió Informativa. Qui ha 
d’explicar per què s’ha aixecat i se n’ha anat és, en tot cas, el Partit Popular, incomplint 
el mateix Reglament de la institució. 

 

El Sr. RUBIO (PP) prega al conseller de Presidència que per favor assisteixi als premis 
del trot, tan importants com els del dia de la Diada, que és un premi molt important per 
a l’esport hípic i no hi va anar. Recorda que en la passada legislatura criticaven que els 
Instituts públics no estiguessin adscrits a una Conselleria, doncs ara demana que 
serveixi per qualque cosa aquesta adscripció a una Conselleria. 

Per tant, demana al conseller de l’Institut Hípic que vagi als premis tant importants com 
els de la Diada del trot. 

 

La Sra. PRESIDENTA explica que la Institució estava molt ben representada amb la 
persona de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca. 

 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. presidenta, aixeca la sessió a                  
les tretze hores i trenta-set minuts. De tot el qual se n'estén la present acta (que consta 
de 128 pàgines rubricades) que jo com a secretari certific, amb el vistiplau de l'Hble. 
Sra. presidenta del Consell Insular de Mallorca.  

   

        V. i  P.  

LA PRESIDENTA  
 


