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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA  
 
Identificació de la sessió                                                                                                                                                                    
 
Núm.: 16/2007 
Caràcter: ordinària 
Data: 3 de desembre de 2007 
Horari: 10.06 a 14.20 
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, 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.  

 

Secretari General: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora Adjunta: Sra. Brígida Llinas Ferrer. 

 

Hi han excusat l’assistència l’Hble. Sra. consellera Maria José Frau Marí i l’Hble. Sra. 
consellera executiva Isabel Maria Oliver Sagreras. 

 

Ordre del dia 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
(29-10-07  I  05-11-07). 
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PRESIDÈNCIA 

4. PROPOSTA DE CORRECCIÓ D'ERRORS DETECTATS A L'ACORD DEL PLE 
DE DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2007 SOBRE SUPRESSIÓ, MODIFICACIÓ I/O 
CREACIÓ DE FITXERS DE DADES PERSONALS EN APLICACIÓ DE LA 
LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I INNOVACIÓ 

5. MODIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT EL 10 D'OCTUBRE DE 2006 AMB 
L'AJUNTAMENT DE SÓLLER EN MATÈRIA D'EQUIPAMENTS PÚBLICS, 
PERMUTA ENTRE BÉNS IMMOBLES. 

6. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA 
MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE QUART I DE LA DISPOSICIÓ FINAL DE 
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL TRACTAMENT 
DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS DE MALLORCA I APROVACIÓ DEFINITIVA 
DE LA MATEIXA 

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I 
PLANTILLA PER  A L’EXERCICI DE 2008, INTEGRAT PEL PRESSUPOST 
PROPI, ELS PRESSUPOSTS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS "INSTITUT DE 
L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA" I “INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS” I ELS ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS  DE LA 
SOCIETAT MERCANTIL "RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SA" 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

8. COMPLIMENTACIÓ DE PRESCRIPCIONS DEL PERI EL TERRENO, DEL 
PGOU DE PALMA. 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 

9. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2007 DE 
L’INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA (Exp. 
09/2007) 

10. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2007 DE 
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L’INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA (Exp. 
10/2007) 

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

11. MODIFICACIÓ DEL PLA PLURIANUAL D'OBRES I SERVEIS DELS ANYS 
2007-2008-2009-2010-2011 I 2012 I DE LES OBRES QUE ES FINANCEN 
MITJANÇANT CONVENI ADMINISTRATIU 2007-2010 

12. MODIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT EN DATA 27 DE JULIOL DE 2007, 
UN AMB L'AJUNTAMENT DE MANACOR, PER A LA MILLORA DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CAMP DE FUTBOL DE NA CAPELLERA  

13. MODIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT EN DATA 27 DE JULIOL DE 2007, 
UN AMB L'AJUNTAMENT DE SENCELLES PER EL FINANÇAMENT DE LES 
OBRES "CENTRE DOCENT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA" 

14. APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ AMB 
AJUNTAMENTS DE MENYS DE 5000 HABITANTS PER A L'ADAPTACIÓ DEL 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL AL PLA TERRITORIAL DE 
MALLORCA 

 

MOCIONS 

15. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLER D’UNIÓ MALLORQUINA SOBRE 
GESTIÓ COMPORTIDA DELS AEROPORTS DE LES ILLES BALEARS. 

16. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA A 
RETIRADA DE LA TARIFA PEL TRACTAMENTDE RESIDUS URBANS PER A 
L’ANY 2008. 

17. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA A 
SUSPENSIÓ DEL PROJECTE DE CAN DOMENGE. 

18. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA A 
VIVENDES EN SÒL RÚSTIC. 

 

INTERPEL·LACIONS 

19. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CARMEN GARZÓN AL 
CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR REFERIDA A 
POLÍTICA GENERAL DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 
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DESPATX EXTRAORDINARI 

 

PRECS I PREGUNTES 

20. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FONT A L’HBLE. SRA. 
PRESIDENTA DEL CONSELL (ASSEMBLEA BATLES I BATLESSES). 

21. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. FERNANDO RUBIO A L’HBLE. 
SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (ESBORRANY ROC) 

22. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. ANTONIA PERELLÓ A L’HBLE. 
SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (PRESENTACIÓ PROJECTE CAN 
DOMENGE) 

23. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. ANTONIA PERELLÓ A L’HBLE. 
SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (ESTAT EXECUCIÓ CONTRACTE CAN 
DOMENGE) 

24. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. RAFEL BOSCH A L’HBLE. SRA. 
PRESIDENTA DEL CONSELL (INFRACCIÓ BATLE SES SALINES) 

25. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. RAFEL BOSCH A L’HBLE. SRA. 
PRESIDENTA DEL CONSELL (DIMISSIÓ BATLE SES SALINES). 

26. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. FERNANDO RUBIO A L’HBLE. 
SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (REUNIÓ DIRECTORA RTV) 

 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL CONSELL DE MALLORCA EN  
CONDEMNA PER L’ATEMPTAT TERRORISTA D’ETA 

 

Prèviament, la Sra. Presidenta demana als diferents portaveus si estan d’acord a 
interrompre la sessió a les 11.55 h per assistir a la concentració de les 12.00 h a la Plaça 
de Cort.  

Els portaveus dels partits polítics expressen el seu acord. 

Tot seguit, llegeix la declaració institucional següent: 

“Senyores i senyors consellers, arran de l’atemptat terrorista perpetrat per la banda 
terrorista ETA aquest cap de setmana al sud de França i que ha costat la vida d’un 
guàrdia civil i n’ha deixat un altre de ferit molt greu, el Consell de Mallorca, representat 
per tota la corporació, condemna enèrgicament aquesta actuació execrable. 
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Volem expressar la nostra solidaritat amb les famílies de les víctimes i fer-los arribar el 
nostre suport. 

Així mateix, volem manifestar a l’organització terrorista ETA, que l’estat de dret no 
defallirà enfront de la seva violència i del seu terror i que amb el seu xantatge assassí 
mai no podrà doblegar les voluntats de la societat i de les institucions democràtiques. 

Esperam que els autors d’aquests assassinats repugnats siguin posats a disposició 
judicial al més aviat possible i que el pes de la llei caigui sobre les seves accions. Sense 
oblidar que la millor força que tenim contra la barbàrie terrorista és la unitat sense 
fissures de totes les forces democràtiques entorn del govern d’Espanya, qui té la 
responsabilitat de definir la política antiterrorista i la competència plena d’aplicar-la. 

El Consell de Mallorca s’ha sumat a la concentració d’avui migdia de la plaça de Cort.” 

 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS (29-10-07  I  05-11-07). 

 

S’aproven per unanimitat. 

 

 
PRESIDÈNCIA 
 

PUNT 4. PROPOSTA DE CORRECCIÓ D'ERRORS DETECTATS A L'ACORD 
DEL PLE DE DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2007 SOBRE SUPRESSIÓ, 
MODIFICACIÓ I/O CREACIÓ DE FITXERS DE DADES PERSONA LS EN 
APLICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE PROTECCIÓ  DE DADES 
PERSONALS. 

 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

El Ple del Consell de Mallorca en data 5 de novembre de 2007 va aprovar la creació de nous fitxers. 

Atès que s’ha detectat un error de contingut en el fitxer Subvencions Departament de Cultura, 
convocatòries MDB en el qual s’indica que una de les finalitats d’aquest fitxer és la concessió de 
subvencions per al desenvolupament cultural de la joventut i dotació de recursos materials i promoció 
d’equipaments específics dirigits a la joventut, la qual cosa no és correcta, ja que el Departament de 
Cultura i Patrimoni no té competències en matèria de Joventut. 

Atès que s’han detectat alguns errors de redacció, concretament: 
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• La inserció d’una línia que posa “Departament de Patrimoni i Identitat Cultural” que apareix 
entre els fitxers denominats Usuaris Biblioteca Cultura Artesana i Declaració Béns Interès 
Cultural/Béns Catalogats, del Departament de Cultura i Patrimoni. 

• A l’apartat “Procediment i recollida de dades” del fitxer Ponència Tècnica d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme es diu que serà “documentació escrita presentada pels membres de la 
ponència, bé directament per ells o per l’òrgan proposant d’aquells/que els ha proposat”. Hauria 
de dir “documentació escrita presentada pels membres de la ponència, bé directament per ells o 
per l’òrgan que els ha proposat”. 

Per tot això es proposa al Ple que prengui el següent  

ACORD 

Primer.- Aprovar que es modifiqui el contingut del fitxer Subvencions Departament de Cultura, 
convocatòries MDB, quedant amb la següent redacció: 

NOM DEL FITXER: Subvencions Departament de Cultura, convocatòries 
MDB 

Òrgan responsable Secretaria Tècnica Departament de Cultura i Patrimoni 
Finalitat i usos Concedir subvencions en relació a les competències pròpies 

del Departament. Tramitar els expedients sancionadors per la 
comissió d’infraccions previstes en la normativa vigent en 
matèria de subvencions. 

Col·lectius persones Persones interessades a rebre subvenció i representants de les 
entitats que les puguin sol·licitar. 

Procediment recollida dades Documentació escrita presentada per les persones 
interessades. Diaris i butlletins. Entitats privades. 
Administracions públiques. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificadores: nom i cognoms, NIF /DNI, adreça 
postal, adreça electrònica, telèfon/fax i signatura. 
Dades de detall d'ocupació: càrrec o representació de l'entitat 
que sol·liciti la subvenció. 
Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries, 
certificats d'estar al corrent en el compliment de les 
obligacions amb les administracions públiques. 
Sancions administratives. 

Cessions Les publicacions previstes en el Decret legislatiu 2/2005, de 
28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
subvenciones. Interessats en l'expedient segons el previst en la 
Llei 30/1992 i en el Decret esmentat. Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat segons el que preveu l'art. 20 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, bàsica de subvenciones. 
Jutjats i tribunals de Justícia. 

Unitat per exercir drets reconeguts en 
la LO 15/1999 

Secretaria Tècnica Departament Cultura 

Nivell mesures de seguretat Mitjà 
Suport Paper, informàtic 
 

Segon.- Suprimir la línia que posa “Departament de Patrimoni i Identitat Cultural” que apareix entre els 
fitxers denominats Usuaris Biblioteca Cultura Artesana i Declaració Béns Interès Cultural/Béns 
Catalogats, del Departament de Cultura i Patrimoni. 

Tercer.- A l’apartat “Procediment i recollida de dades” del fitxer Ponència Tècnica d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme on diu “documentació escrita presentada pels membres de la ponència, bé 
directament per ells o per l’òrgan proposant d’aquells/que els ha proposat” ha de “documentació escrita 
presentada pels membres de la ponència, bé directament per ells o per l’òrgan que els ha proposat”. 
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S’aprova per unanimitat 

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I INNOVACIÓ 
 

PUNT 5. MODIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT EL 10 D'OCTU BRE DE 2006 
AMB L'AJUNTAMENT DE SÓLLER EN MATÈRIA D'EQUIPAMENTS  
PÚBLICS, PERMUTA ENTRE BÉNS IMMOBLES 

Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del departament 
d’Hisenda i Innovació: 

El Consell de Mallorca mitjançant compravenda atorgada en escriptura pública davant el Notari de Palma 
Sr. Emilio Mulet Saez el 28 de desembre de 1.989 i número de protocol 4.014 adquirí el solar denominat 
"Ses Fontanelles" ubicat al carrer Ànimes, 15 del municipi de Sóller. 

Es troba inscrit l'Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca en l'epígraf núm. 1 amb el 
número d'element 14 i en el Registre de la Propietat de Palma núm. 5 al foli núm. 71 del tom 5.068, llibre 
329, finca 5.044, inscripció 28ª. 

La seva qualificació jurídica és la de bé demanial de servei públic afectada al destí d'escola de margers 
per Acord del Ple del Consell de Mallorca de 6 de novembre de 1.989. 

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sóller en sessió ordinària de 8 de juliol de 2005 acordà la 
signatura d'un protocol general de col·laboració entre aquest consistori i el Consell de Mallorca en matèria 
d'equipaments públics per la permuta d'una franja de terreny dins el predi de Muleta Gran per tal 
d'integrar-ho en la ruta de la Pedra en Sec i el solar ubicat al carrer Ànimes núm. 15 de Sóller. 

Posteriorment en data 2 de març de 2006 el Ple de l'Ajuntament de Sóller acordà la delimitació del terreny 
de propietat municipal a Muleta Gran. Les característiques d'aquest immoble són: tram de terreny de 
2.500 metres de llarg per 20 metres d'ample, que va des de la carretera que acaba en el Far de Muleta fins 
a la carretera que es va fer per anar a l'antiga bateria de Muleta. Limita al nord, est i oest amb el predi de 
Muleta d'on es segregà i al sud amb la carretera que du a la Bateria de Muleta. 

Aquests terrenys es troben inscrit en el Registre de la Propietat de Palma núm. 8, inscripció 3ª de la finca 
11.250, al foli 152 del tom 5.666 de l'Arxiu, Llibre 457 de l'Ajuntament de Sóller. 

El Consell de Mallorca en sessió plenària de 3 de juliol de 2006, acordà de desafectació, aprovació de la 
permuta amb l'Ajuntament de Sóller i del conveni regulador d'aquesta. Aquest acord Plenari fou definitiu 
després del preceptiu període d'exposició pública (BOIB núm. 97 d'11 de juliol de 2006). 

El Ple de l'Ajuntament de Sóller, en sessió extraordinària urgent de 22 de juny de 2006 aprovar 
inicialment la desafectació de l'immoble de la seva propietat, aprovar la proposta de conveni de 
col·laboració i aprovar la permuta perquè el Consell de Mallorca pogués destinar el tram de terrenys de 
Muleta a la continuïtat de la Ruta de la Pedra en Sec i l'Ajuntament de Sóller pogués destinar l'immoble a 
la construcció d'un centre docent a càrrec de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear. 
L'esmentat acord després del preceptiu període d'exposició pública (BOIB núm. 96 de 8 de juliol de 2006) 
adquirí el caràcter de definitiu. 

En data 10 d'octubre de 2006 es signà el conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i 
l'Ajuntament de Sóller en matèria d'equipaments públics, permuta de béns immobles i s'elevà a públic 
davant el Notari de Palma Sr. Pablo Cerdà Jaume, sota el seu protocol núm. 2.459 de 10 d'octubre de 
2006. 



 8

L'esmentat conveni en el seu apartat segon estableix: 

"SEGONA.- DESTÍ DELS IMMOBLES. 

El Consell de Mallorca destinarà el bé immoble adquirit a garantir la continuïtat de la  Ruta de la Pedra 
en Sec, entre els municipis de Deià i Sóller i per poder connectar l'etapa entre els refugis de Can Boi 
(Deià) i Muleta (Sóller). 

L'Ajuntament de Sóller destinarà el bé immoble adquirit a equipaments docents, podent executar les 
obres directament o bé mitjançant convenis amb altres administracions. 

En cas de no destinar-se els immobles objecte de permuta a les finalitats indicades en el període de cinc 
anys, es considerarà resolt el aquest conveni i es produirà la reversió de l'immoble a la corporació local 
que pertoqui. Aquesta condició resolutòria es farà constar en escriptura pública i en la inscripció 
registral adient. 

En aquest cas l'administració que no hagi destinat l'immoble a les finalitats indicades tendrà dret percebre, 
prèvia taxació pericial, el valor dels detriments experimentats per l'immoble." 

El 22 d'octubre de 2007 va tenir entrada en El Registre General del Consell de Mallorca (núm. 25923)  
comunicació del Sr. Josep Lluís Colom Martínez, Tinent de Batle de l'Ajuntament de Sóller sol·licitant 
l'ampliació rectificació del conveni signat entre ambdues administracions a efectes de possibilitar la 
construcció, a més del Centre Escolar, un aparcament soterrani de 106 places que serà gestionat per 
l'empresa pública Sóller 2010. 

Atès l'informe de la Secretaria Tècnica del Departament d'Hisenda i Innovació del Consell de Mallorca de 
15 de novembre de 2007. 

El Conseller Executiu del Departament d'Hisenda i Innovació en virtut de l'article 8.1 de la Llei 8/2000 de 
Consells Insulars eleva, previ dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes, al Plenari del 
Consell de Mallorca, la següent proposta d' 

ACORD 

1.- Aprovar la modificació del conveni subscrit amb l'Ajuntament de Sóller el passat 10 d'octubre de 2006 
consistent en l'ampliació de la clàusula segona en el sentit de possibilitar que l'Ajuntament de Sóller, a 
més de destinar l'immoble adquirit a equipaments docents pugui executar la construcció d'un aparcament 
soterrani de 106 places que serà gestionat per l'empresa pública Sóller 2010, que el Consell de Mallorca 
pugui destinar l'immoble a qualsevol altre destí d'interès públic i en l'eliminació de la condició resolutòria 
establerta al conveni. 

2.- Aprovar l'annex adjunt de modificació del conveni de 10 d'octubre de 2006 i habilitar a l'Hble. Sra. 
Francesca Lluch Armengol i Socias, Presidenta del Consell de Mallorca per a la seva signatura i per la 
realització de tots aquells actes o gestions que siguin necessàries en ordre a la plena efectivitat i execució 
d'aquest acord. 

ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I 
L'AJUNTAMENT DE SÓLLER EN MATÈRIA D'EQUIPAMENTS PÚBLICS, PERMUTA DE BÉNS 
IMMOBLES. 

A Palma, _____ de desembre de 2007 

REUNITS 

D’una banda, l’Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca, Francesca Lluch Armengol i Socias, com a 
representat d’aquesta entitat i habilitada per l'Acord del Ple de la Corporació de 3 de desembre de 2007, 
amb domicili al carrer Palau Reial núm. 1 07001 de Palma i CIF S-0711002-F. 
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Actua assistida del Secretari General de la Corporació, Sr. Jeroni M. Mas i Rigo. 

I de l’altra, el Sr. Batle – President de l’Ajuntament de Sóller, Guillem Bernat i Ferrer, com a representant 
d’aquest consistori municipal i habilitat per l'Acord del Ple de l'Ajuntament de 5 de desembre de 2007 
amb domicili a la Plaça Constitució, núm. 1 07100 i CIF P-0706100-E. 

Actua assistit de la Secretària Accidental de la Corporació, Sra. Catalina M. Enseñat Colom. 

Les parts es reconeixen, per la representació amb que actuen, la capacitat suficient per formalitzar aquest 
conveni i, 

EXPOSEN 

I.- Que el Plenari del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de 3 de desembre de 2007 adoptà, entre 
d'altres, el següent Acord: 

"1.- Aprovar la modificació del conveni subscrit amb l'Ajuntament de Sóller el passat 10 d'octubre de 
2006 consistent en l'ampliació de la clàusula segona en el sentit de possibilitar que l'Ajuntament de 
Sóller, a més de destinar l'immoble adquirit a equipaments docents pugui executar la construcció d'un 
aparcament soterrani de 106 places que serà gestionat per l'empresa pública Sóller 2010, que el Consell 
de Mallorca pugui destinar l'immoble a qualsevol altre destí d'interès públic i en l'eliminació de la 
condició resolutòria establerta al conveni. 

2.- Aprovar l'annex adjunt de modificació del conveni de 10 d'octubre de 2006 i habilitar a l'Hble. Sra. 
Francesca Lluch Armengol i Socias, Presidenta del Consell de Mallorca per a la seva signatura i per la 
realització de tots aquells actes o gestions que siguin necessàries en ordre a la plena efectivitat i execució 
d'aquest acord." 

II.- Que el Plenari de l'Ajuntament de Sóller, en sessió ordinària de _________________ adoptà, entre 
d'altres, el següent Acord: 

"Primer: Aprovar la modificació del conveni subscrit amb el Consell Insular en data 10 d’octubre de 
2006, consistent en l’ampliació de la clàusula segona, en el sentit de possibilitar que aquest Ajuntament, 
a més de destinar l’immoble adquirit a equipaments docents, pugui executar la construcció d’un 
aparcament soterrani de 106 places, que serà gestionat per l’empresa pública Sóller 2010;  que el 
Consell de Mallorca pugui destinar l’immoble a qualsevol altre destí d’interés públic i en l’eliminació de 
la condició resolutòria establerta en el conveni. 

Segon: Aprovar l’annex adjunt de modificació del conveni de 10 d’octubre de 2006 i  habilitar al sr. 
Guillem A. Bernat i Ferrer, Batle de Sóller, per a la seva signatura  així com per a la realització de tots 
aquells actes o gestions que siguin necessaris en ordre a la plena efectivitat i execució d’aquest acord”. 

Per tot això, acorden subscriure aquest Annex de modificació al Conveni subscrit el passat 10 d'octubre 
de 2006 entre ambdues administracions, que modifica la clàusula segona del conveni ampliant les 
possibilitats de destí dels immobles i eliminant la condició resolutòria existent de manera que 

On diu: 

"SEGONA.- DESTÍ DELS IMMOBLES. 

El Consell de Mallorca destinarà el bé immoble adquirit a garantir la continuïtat de la  Ruta de la Pedra 
en Sec, entre els municipis de Deià i Sóller i per poder connectar l'etapa entre els refugis de Can Boi 
(Deià) i Muleta (Sóller). 

L'Ajuntament de Sóller destinarà el bé immoble adquirit a equipaments docents, podent executar les 
obres directament o bé mitjançant convenis amb altres administracions. 
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En cas de no destinar-se els immobles objecte de permuta a les finalitats indicades en el període de cinc 
anys, es considerarà resolt el aquest conveni i es produirà la reversió de l'immoble a la corporació local 
que pertoqui. Aquesta condició resolutòria es farà constar en escriptura pública i en la inscripció 
registral adient. 

En aquest cas l'administració que no hagi destinat l'immoble a les finalitats indicades tendrà dret a 
percebre, prèvia taxació pericial, el valor dels detriments experimentats per l'immoble." 

Ha de dir: 

"SEGONA.- DESTÍ DELS IMMOBLES. 

El Consell de Mallorca destinarà el bé immoble adquirit a garantir la continuïtat de la  Ruta de la Pedra 
en Sec, entre els municipis de Deià i Sóller i per poder connectar l'etapa entre els refugis de Can Boi 
(Deià) i Muleta (Sóller) o a qualsevol altre destí d'interès públic que estimi oportú el Consell de 
Mallorca. 

L'Ajuntament de Sóller destinarà el bé immoble adquirit a equipaments docents, podent executar les 
obres directament o bé mitjançant convenis amb altres administracions i a la construcció d'un 
aparcament de 106 places en soterrani que serà gestionat per l'empresa pública SÓLLER 2010." 

La resta del conveni es manté igual. 
 
 

S’aprova per unanimitat 

 

PUNT 6. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES A LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE QUART I D E LA 
DISPOSICIÓ FINAL DE  L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA DEL TRACTAMENT  DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS DE 
MALLORCA I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MATEIXA. 

Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del Departament 
d’Hisenda i Innovació: 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 1 d’octubre  de 2007, va aprovar 
provisionalment la modificació de l'article quart i de la disposició final de  l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa del tractament dels residus sòlids urbans de Mallorca. Sotmesa a informació pública 
l’esmentada aprovació en el tauler d’edictes, i havent-se complit el termini de trenta dies compresos des 
del 8 d’octubre al 13 de novembre de 2007, ambdós inclosos, (publicat aquest anunci en el BOIB núm.  
150 de  dia 6-10-2007 i diari Última Hora de dia 5-10-2007), s’han formulat reclamacions contra l’acord 
de l’esmentada modificació presentades per la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears 
(CAEB) mitjançant escrit presentat al RG del Consell de Mallorca el dia 13 de novembre de 2007, per 
l'Ajuntament de Marratxí mitjançant escrit presentat al RG del Consell de Mallorca el dia 13 de novembre 
de 2007, per l'Associació de Municipis de les Illes Balears (AMIP) mitjançant escrit presentat al RG del 
Consell de Mallorca el dia 13 de novembre de 2007, pel Grup de consellers del Partit Popular del Consell 
de Mallorca mitjançant escrit presentat al RG del Consell de Mallorca el dia 13 de novembre de 2007, per 
la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) mitjançant escrit presentat al RG del Consell de 
Mallorca el dia 15 de novembre de 2007 (presentat vàlidament a correus dia 12 de novembre de 2007) i  
per l'Ajuntament de Vistalegre mitjançant escrit presentat al RG del Consell de Mallorca el dia 15 de 
novembre de 2007. 

Atès l'informe de  dia 16 de novembre de 2007 emes pels serveis tècnics de la Direcció Insular de Gestió 
Residus del Departament de Medi Ambient i atès l'informe de fiscalització prèvia emes per  Intervenció 
del Consell de Mallorca.  
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Vists els antecedents ressenyats, el Conseller Executiu del Departament d’Hisenda i Innovació eleva al 
Ple la següent proposta d’ 

ACORD 

1r. Excloure la moció presentada fora de termini per  l'Ajuntament de Vistalegre en base a l'informe emes 
pels serveis tècnics de la Direcció Insular de Gestió Residus del Departament de Medi Ambient el dia 16 
de novembre de 2007. 

2n. Resoldre les al·legacions presentades per: la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears 
(CAEB), per l'Ajuntament de Marratxí, per l'Associació de Municipis de les Illes Balears (AMIP), pel 
Grup de consellers del Partit Popular del Consell de Mallorca i per la Federación Empresarial Hotelera de 
Mallorca (FEHM), contra l’Acord provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa del tractament dels residus sòlids urbans de Mallorca, adoptat pel Ple d’aquesta Corporació de dia 1 
d’octubre de 2007, en el sentit següent: 

Desestimar les al·legacions presentades per: la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears 
(CAEB), per l'Ajuntament de Marratxí, per l'Associació de Municipis de les Illes Balears (AMIP), pel 
Grup de consellers del Partit Popular del Consell de Mallorca i per la Federación Empresarial Hotelera de 
Mallorca (FEHM) en base a l'informe emes pels serveis tècnics de la Direcció Insular de Gestió Residus 
del Departament de Medi Ambient el dia 16 de novembre de 2007, que forma part d’aquest acord i diu 
així: 

" INFORME RELATIU A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA MODIFICACIÓ DE 
L’ARTICLE QUART I DE LA DISPOSICIÓ FINAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE LA TAXA DEL TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS DE L' ILLA DE 
MALLORCA, ANY 2007 

En relació a les al·legacions presentades per la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears 
(caeb), per l' Ajuntament de Marratxí, per l'Associació de Municipis de les Illes Balears, per la Federació 
Empresarial Hotelera de Mallorca i pel Grup de consellers del Partit Popular del Consell de Mallorca dins 
el termini d’exposició pública pertinent i, presentada fora de termini, per l'Ajuntament de Vistalegre 
contra l’Acord provisional de la modificació de l'article quart i de la disposició final de l’Ordenança 
reguladora de la taxa del tractament dels residus urbans  de l’Illa de Mallorca  adoptat pel Ple del Consell 
de Mallorca, en sessió celebrada el dia  1 d’octubre de 2007,  s’emet el  següent informe: 

AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L'AJUNTAMENT DE VISTALEGRE 

Excloure  la moció presentada fora de termini per  l'Ajuntament de Vistalegre. 

AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE LES ILLES BALEARS 
(AMIB).  

ANTECEDENTS. 

AMIB ha presentat una sèrie d'al·legacions a l'acord del Consell de Mallorca relatiu a l'aprovació inicial 
de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de tractament dels residus sòlids urbans de la illa de Mallorca, 
any 2008. 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES. 

1) Respecte de la recaptació de la taxa per part dels ajuntaments. 

L'al·legació no fa referència a l'assumpte objecte d'aprovació; això és, la modificació de l'article 4 i la 
disposició final de l'ordenança reguladora de la taxa per al tractament dels residus urbans de la illa de 
Mallorca. 

2) El cost real del servei 
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La tarifa és la resultant d'aplicar en els termes del contracte la fórmula de revisió vigent, que inclou les 
partides sotmeses a la mateixa, entre les quals es troben els costos que en l'al·legació es denominen 
“innecessaris, superflus i del tot accessoris”.  

La revisió de tarifes es porta a terme anualment des de l'inici de la Concessió. A l'hora de procedir a 
aquesta revisió, es fan una sèrie d'hipòtesi de treball que deriven en la tarifa prevista per a l'any següent. 
Aquestes hipòtesis han de fer-se forçosament, atès que el plec del concurs així ho va preveure, i es 
desconeixen les dades reals de l'exercici abans que aquest transcorri.  

En el següent exercici es procedeix a regularitzar aquestes dades previstos amb els realment constatats en 
l'exercici, i es duu la consegüent diferència, tant en positiu com en negatiu, a tarifa prevista per a l'any 
següent. Això és així precisament perquè el concessionari percebi al llarg del temps els ingressos en 
funció de les dades reals que efectivament es donin. 

No obstant això, en l'any 2.006 es va produir un error, ja explicat en l'informe tècnic, en virtut del com, 
les dades que es van prendre com reals per a la regularització de la tarifa prevista de 2007 no ho eren, a 
causa de una fallada en el sistema de mesurament, i per tant, la regularització no va ser correcta. 

En aquest exercici s'ha vingut a corregir aquest desfasament. Si s'hagués efectuat correctament, la tarifa 
resultant per a 2008 seria la mateixa que tenim ara, pel que no s'ha produït un major ingrés per al 
concessionari per aquesta correcció d'errors ni per cap altra de les esmentades, ni ha augmentat més la 
tarifa per aquest error.  

3) Increment percentual de la taxa en els últims anys. 

Es considera que aquest apartat no s'ajusta a l'assumpte objecte del present informe. 

4) Aplicació de principis tributaris. 

Es considera que aquest apartat no s'ajusta a l'assumpte objecte del present informe. 

5) Participació ciutadana i debat social. 

La tramitació de la modificació ha seguit les pautes establertes segons la legalitat vigent. 

AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP DEL CONSELL DE 
MALLORCA.  

ANTECEDENTS. 

El grup de consellers del Partit Popular del Consell de Mallorca ha presentat una sèrie d'al·legacions a 
l'acord del Consell de Mallorca relatiu a l'aprovació inicial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de 
tractament dels residus sòlids urbans de la illa de Mallorca, any 2008. 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES. 

1) De l'augment de la tarifa per errors i desajustaments no previstos. 

La revisió de tarifes es porta a terme anualment des de l'inici de la Concessió. A l'hora de procedir a 
aquesta revisió, es fan una sèrie d'hipòtesi de treball que deriven en la tarifa prevista per a l'any següent. 
Aquestes hipòtesis han de fer-se forçosament, atès que el plec del concurs així ho va preveure, i es 
desconeixen les dades reals de l'exercici abans que aquest transcorri.  

En el següent exercici es procedeix a regularitzar aquestes dades previstos amb els realment constatats en 
l'exercici, i es duu la consegüent diferència, tant en positiu com en negatiu, a tarifa prevista per a l'any 
següent. Això és així precisament perquè el concessionari percebi al llarg del temps els ingressos en 
funció de les dades reals que efectivament es donin. 
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No obstant això, en l'any 2.006 es va produir un error, ja explicat en l'informe tècnic, en virtut del com, 
les dades que es van prendre com reals per a la regularització de la tarifa prevista de 2007 no ho eren, a 
causa de una fallada en el sistema de mesurament, i per tant, la regularització no va ser correcta. 

En aquest exercici s'ha vingut a corregir aquest desfasament. Si s'hagués efectuat correctament, la tarifa 
resultant per a 2008 seria la mateixa que tenim ara, pel que no s'ha produït un major ingrés per al 
concessionari per aquesta correcció d'errors ni per cap altra de les esmentades, ni ha augmentat més la 
tarifa per aquest error.  

La imposició del 7% de l'IVA a la taxa ve determinada per l' article 7, punt 1, apartat 8º en relació a 
l'article 91, punt 2, apartat 6º de la llei 37/1992 de l'IVA, que assenyalen:  

"Artículo 7. Operaciones no sujetas al impuesto 

No estarán sujetas al impuesto: 

Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por los entes públicos 
mediante contraprestación de naturaleza tributaria. 

Los supuestos de no sujeción a que se refiere este número no se aplicarán cuando los referidos entes 
actúen por medio de empresa pública, privada, mixta o, en general, de empresas mercantiles." 

Artículo 91. Tipos impositivos reducidos. 

 Uno. Se aplicará el tipo del 7 % a las operaciones siguientes: 

6. Los servicios de recogida, almacenamiento, transporte, valorización o eliminación de residuos, 
limpieza de alcantarillados públicos y desratización de los mismos y la recogida o tratamiento de las 
aguas residuales." 

2) De la imposició de l'IVA a la taxa. 

3) La tarifa ha de reflectir únicament el cost del servei. 

La tarifa és la resultant d'aplicar en els termes del contracte la fórmula de revisió vigent, que inclou les 
partides sotmeses a la mateixa, entre les quals es troben els costos que en l'al·legació es denominen 
“superflus”.  

4) Inclusió de polítiques fiscals més socials en atenció als col·lectius més necessitats i les seves 
respectives característiques singulars. 

Es considera que aquesta al·legació no està relacionada amb l’acord de modificació que s’ha sotmès a 
exposició pública, ja que l’objecte d’aquesta modificació és l’art. 4 i la Disposició Final de l’esmentada 
Ordenança.  

AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L'AJUNTAMENT DE MARRATXÍ.  

ANTECEDENTS. 

L'ajuntament de Marratxí ha presentat una sèrie d'al·legacions a l'acord del Consell de Mallorca relatiu a 
l'aprovació inicial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de tractament dels residus sòlids urbans de la 
illa de Mallorca, any 2008. 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES. 

Si bé formalment no es proposa cap al·legació en l'escrit presentat, de l'anàlisi del mateix es dedueix que 
es qüestiona el fonament de la revisió proposada.  
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En aquest sentit, la tarifa és la resultant d'aplicar en els termes del contracte la fórmula de revisió vigent, 
que inclou les partides sotmeses a la mateixa, i la forma que aquestes han de considerar-se. 

La revisió de tarifes es porta a terme anualment des de l'inici de la Concessió. A l'hora de procedir a 
aquesta revisió, es fan una sèrie d'hipòtesi de treball que deriven en la tarifa prevista per a l'any següent. 
Aquestes hipòtesis han de fer-se forçosament, atès que el plec del concurs així ho va preveure, i es 
desconeixen les dades reals de l'exercici abans que aquest transcorri.  

En el següent exercici es procedeix a regularitzar aquestes dades previstos amb els realment constatats en 
l'exercici, i es duu la consegüent diferència, tant en positiu com en negatiu, a tarifa prevista per a l'any 
següent. Això és així precisament perquè el concessionari percebi al llarg del temps els ingressos en 
funció de les dades reals que efectivament es donin. 

No obstant això, en l'any 2.006 es va produir un error, ja explicat en l'informe tècnic, en virtut del qual, 
les dades que es van prendre com reals per a la regularització de la tarifa prevista de 2007 no ho eren, a 
causa de una fallada en el sistema de mesurament, i per tant, la regularització no va ser correcta. 

En aquest exercici s'ha vingut a corregir aquest desfasament. Si s'hagués efectuat correctament, la tarifa 
resultant per a 2008 seria la mateixa que tenim ara, pel que no s'ha produït un major ingrés per al 
concessionari per aquesta correcció d'errors ni per cap altra de les esmentades, ni ha augmentat més la 
tarifa per aquest error.  

AL·LEGACIONS PRESENTADES PER CAEB.  

ANTECEDENTS. 

La confederació d’associacions empresarials de Balears, CAEB, ha presentat una sèrie d'al·legacions a 
l'acord del Consell de Mallorca relatiu a l'aprovació inicial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de 
tractament dels residus sòlids urbans de la illa de Mallorca, any 2008. 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES. 

1) En relació a la memòria econòmica. 

Es fa un judici de valor, sense detallar, de que es poc aclaridora i no aporta la suficient informació per 
determinar el cost. No es concreta els dubtes, i per tant no es pot aportar res de nou al que ja ha estat 
esmentat als informes presentats, que considerem prou aclaridors. 

2) Bonificacions i exoneracions. 

Es considera que aquest apartat no s'ajusta a l'assumpte objecte del present informe. 

3) Anàlisi del estudi econòmic. 

La revisió de tarifes es porta a terme anualment des de l'inici de la Concessió. A l'hora de procedir a 
aquesta revisió, es fan una sèrie d'hipòtesi de treball que deriven en la tarifa prevista per a l'any següent. 
Aquestes hipòtesis han de fer-se forçosament, atès que el plec del concurs així ho va preveure, i es 
desconeixen les dades reals de l'exercici abans que aquest transcorri.  

En el següent exercici es procedeix a regularitzar aquestes dades previstos amb els realment constatats en 
l'exercici, i es duu la consegüent diferència, tant en positiu com en negatiu, a tarifa prevista per a l'any 
següent. Això és així precisament perquè el concessionari percebi al llarg del temps els ingressos en 
funció de les dades reals que efectivament es donin. 

No obstant això, en l'any 2.006 es va produir un error, ja explicat en l'informe tècnic, en virtut del qual, 
les dades que es van prendre com reals per a la regularització de la tarifa prevista de 2007 no ho eren, a 
causa de una fallada en el sistema de mesurament, i per tant, la regularització no va ser correcta. 
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En aquest exercici s'ha vingut a corregir aquest desfasament, que per sí sol, suposa més de 6 milions 
d’euros.  

Si s'hagués efectuat correctament, la tarifa resultant per a 2008 seria la mateixa que tenim ara, pel que no 
s'ha produït un major ingrés per al concessionari per aquesta correcció d'errors ni per cap altra de les 
esmentades, ni ha augmentat més la tarifa per aquest error.  

4) Apartat Varis dels costos. 

L’apartat Varis dels costos ve detallat amb tots els conceptes que composen aquesta partida a la plana 5 
del document “tarifa 2008”, presentat a informació pública.  

AL·LEGACIONS PRESENTADES PER LA FEDERACIÓ EMPRESARIAL HOTELERA DE 
MALLORCA (FEHM).  

ANTECEDENTS. 

La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca, ha presentat una sèrie d'al·legacions a l'acord del Consell 
de Mallorca relatiu a l'aprovació inicial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de tractament dels 
residus sòlids urbans de la illa de Mallorca, any 2008. 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES. 

1) En relació a la memòria econòmica. 

Es fa un judici de valor, sense detallar, de que es poc aclaridora i no aporta la suficient informació per 
determinar el cost. No es concreta els dubtes, i per tant no es pot aportar res de nou al que ja ha estat 
esmentat als informes presentats, que considerem prou aclaridors, i que posen de manifest amb suficient 
grau de detall la cobertura del cost del servei. 

2) Quantia. 

Es considera per par de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca que la tarifa hauria de 
incrementar-se en la mateixa proporció que augmenten les tones tractades. Aquest raonament deixa de 
banda que els tractaments que es fan als residus van canviant en el temps, i la complexitat i diversitat de 
tractaments suposa uns costos creixents, cosa que precisament recull la fórmula de revisió de la tarifa. 

La revisió de tarifes es duu a terme anualment des de l'inici de la Concessió. A l'hora de procedir a 
aquesta revisió, es fan una sèrie d'hipòtesi de treball que deriven en la tarifa prevista per a l'any següent. 
Aquestes hipòtesis han de fer-se forçosament, atès que el plec del concurs així ho va preveure, i es 
desconeixen les dades reals de l'exercici abans que aquest transcorri.  

En el següent exercici es procedeix a regularitzar aquestes dades previstos amb els realment constatats en 
l'exercici, i es duu la consegüent diferència, tant en positiu com en negatiu, a tarifa prevista per a l'any 
següent. Això és així precisament perquè el concessionari percebi al llarg del temps els ingressos en 
funció de les dades reals que efectivament es donin. 

No obstant això, en l'any 2.006 es va produir un error, ja explicat en l'informe tècnic, en virtut del qual, 
les dades que es van prendre com reals per a la regularització de la tarifa prevista de 2007 no ho eren, a 
causa de una fallada en el sistema de mesurament, i per tant, la regularització no va ser correcta. 

En aquest exercici s'ha vingut a corregir aquest desfasament, que per sí sol, suposa més de 6 milions 
d’euros.  

Si s'hagués efectuat correctament, la tarifa resultant per a 2008 seria la mateixa que tenim ara, pel que no 
s'ha produït un major ingrés per al concessionari per aquesta correcció d'errors ni per cap altra de les 
esmentades, ni ha augmentat més la tarifa per aquest error.  
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L’apartat Varis dels costos ve detallat amb tots els conceptes que composen aquesta partida a la plana 5 
del document “tarifa 2008”, presentat a informació pública.  

3) Absència d'exempcions o bonificacions. 

Es considera que aquesta al·legació no està relacionada amb l’acord de modificació que s’ha sotmès a 
exposició pública, ja que l’objecte d’aquesta modificació és l’art. 4 i la Disposició Final de l’esmentada 
Ordenança. 

4) Increment de la tarifa. 

L'augment de la tarifa ve determinat per l'aplicació de la fórmula de revisió de tarifes que figura al 
contracte. 

CONCLUSIONS: 

En conseqüència de tot l’anterior és el parer dels tècnics sotasignants elevar per a la seva  consideració de 
l'òrgan competent -Ple del Consell de Mallorca- la proposta de desestimar les al·legacions presentades per 
la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (caeb), per l' Ajuntament de Marratxí, per 
l'Associació de Municipis de les Illes Balears i pel Grup de consellers del Partit Popular del Consell de 
Mallorca  contra l’aprovació provisional de la modificació de l'article quart i la disposició final de 
l’Ordenança fiscal de la taxa per a tractament dels residus sòlids urbans de l’illa de Mallorca per a 
l’exercici de 2008 que va ser aprovada provisionalment pel Ple del Consell de Mallorca en sessió 
celebrada el dia 1 d’octubre  de 2007. 

No obstant això, el Ple del Consell de Mallorca acordarà el que sigui pertinent. 

Palma, 16 de novembre de 2007 

L'economista del departament de Medi Ambient. Pere Josep Bover Crespí 

L’Enginyer Industrial de la Direcció Insular de Gestió de Residus, departament de Medi Ambient.  Juan 
Mateo Horrach Torrens 

Vist i plau 

El Cap del Servei de Gestió de Residus 

Enginyer Industrial i Inspector del Servei de Gestió de Residus Urbans de Mallorca 

Fernando Ruano de Oleza". 

3r. Resoltes així les al·legacions presentades, s’acorda amb caràcter definitiu, modificar la taxa del 
tractament dels residus sòlids urbans de Mallorca i aprovar la redacció definitiva  de l’esmentada 
modificació de l’Ordenança, en els termes que es contenen en el text annex; tot això de conformitat amb 
el que preveu l’article 17.3 del RDL 2/2004, de dia 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

4t. Aquest Acord definitiu, juntament amb el text íntegre de la modificació de l’Ordenança es publicarà 
en el BOIB, i s’aplicarà a partir de la data que assenyala la Disposició Final de la repetida Ordenança.  

5è. Contra el present Acord definitiu, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per al 
tractament dels residus sòlids urbans de Mallorca, els interessats podran interposar recurs contenciós-
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears, en el termini de dos mesos comptats a 
partir del dia següent al de la seva publicació del referit acord i text de la modificació de l’Ordenança en 
el BOIB. 
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TEXT ANNEX 

MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ FINAL DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA TAXA DEL TRACTAMENT DELS RESIDUS  SÒLIDS 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 definitivament pel Ple en sessió de dia 3 de 
desembre 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. ÁLVAREZ (PP) comença la seva intervenció.  

Demana a la Sra. presidenta si es pot tractar el punt 6 juntament amb el 16. Explica que 
el motiu és que el seu Grup presenta també una moció referida a la taxa d’incineració i 
considera que és més adequat, tot i que després es tornin a separar en el moment de la 
votació. 

La presidenta, prèvia consulta a la resta de portaveus, li respon afirmativament i li dona 
la paraula.  

El Sr. Álvarez, pel que fa a les al·legacions i a les oportunes resolucions, diu que 
òbviament les argumentacions que es basen en arguments tècnics, però el seu Grup, 
després de constatar una sèrie d’informacions i d’estudiar la documentació d’aprovació 
de la taxa del tractament dels residus sòlids urbans (RSU) a més de les respostes a 
aquestes al·legacions, ha observat una sèrie de qüestions sobre les quals en voldrien 
tenir una explicació, no només des del punt de vista tècnic, sinó també polític. 

Assenyala que sempre s’observen unes certes coincidències, com per exemple que quan 
és any d’eleccions, aquesta taxa sol rebaixar-se o mantenir-se (0%, 2%, 3%, 4%) 
d’alguna manera en termes d’IPC i també sol coincidir el fet que, l’any següent a les 
eleccions, l’augment que experimenta és exagerat (61%, 32% i durant aquest any un 
23%). 

Entén que com estratègia política pugui funcionar, però amb arguments tècnics és una 
taxa difícilment avaluable.  

Tot seguit, destaca un dels conceptes importants d’aquesta taxa, que s’incrementa fins al 
15%, és el de “regularització per errors diversos”, que consta i queda ratificat tant a 
l’elaboració de l’estudi econòmic com a la resposta a les al·legacions. Es diu que a 
l’aprovació de la taxa per a 2008 hi ha un import de quasi 11 milions d’euros, dels 75 
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milions d’euros que els ajuntaments recaptaran, que corresponen a errors dels anys 
2006-2007.  

Per tant, la proposta de regularitzar conceptes de l’any 2006 i 2007 no s’entén. No té 
sentit traslladar errors de l’any 2006 a l’any 2008, que s’haurien d’haver regularitzat 
l’any 2007. S’haurien d’anar regularitzant any rera any, per posar-se al dia.  

Considera que no queden clares les explicacions i que els comentaris pseudotècnics dels 
informes que els han fet arribar provoquen massa divagacions i per tant confonen.  

Mostra la seva disconformitat pel que fa a l’explicació sobre avaries del sistema 
volumètric i mesures volumètriques que s’incorporen a les plantes de transferència de 
tractaments dels residus de construcció i d’enderrocs. Creu que els conceptes s’han 
confós i que, si realment han existit avaries en aquest sentit, s’hauria de precisar a quin 
tipus d’avaria es refereixen i, a més, si ha afectat realment la previsió que s’havia fet.  

En segon lloc, discrepa d’aquestes incidències, perquè opina que una veritable 
incidència es produeix en el cas d’enderrocs que acaben a Son Reus i que realment allà 
es pesen; aquest fet és el que en realitat determina la tarifa i justificaria la regularització.  

Atès que no s’ha demostrat cap avaria que correspongui a les pesades fetes a Son Reus, 
considera que no té cap sentit el canvi de tarifa.  

Reitera que pel que fa als anys 2006 i 2007 ja s’han fet les regularitzacions oportunes, 
per la qual cosa no té sentit traslladar a l’any 2008 aquest concepte, com tampoc la 
quantia aplicada. 

Parla, tot seguit, d’una tercera qüestió, que considera important. Atès que es tracta d’una 
tarifa que afecta la majoria de la ciutadania, davant l’increment de la taxa en un 26%, 
del tot desmesurat si es valora la difícil situació econòmica en general, s’ha de 
considerar amb més relleu el fet que es tracta d’una concessió que ha generat durant 
l’últim exercici d’explotació sis milions d’euros de benefici –que pagam tots- i que, a 
més, sobre aquest benefici ja hi estan inclosos els costos i les regularitzacions dels anys 
2006 i 2007. Observa que existeix una certa contradicció entre els informes tècnics, 
l’explicació dels errors en les pesades i  les al·legacions que ha rebut el Grup PP.    

Reitera que el seu Grup no comparteix la línia que s’ha seguit pel que fa a les 
previsions. Assegura que, per aquesta via, l’any 2009 la situació serà la mateixa i ja no 
seran errors d’amidament, sinó de previsió i s’arrossegarà aquesta dinàmica, que seguirà 
perjudicant la ciutadania. 

Discrepa també de les al·legacions que ha rebut el PP per part de l’equip de govern 
sobre aquesta qüestió. Diu que altres entitats ciutadanes tampoc ho admeten.  

Per acabar, insisteix a remarcar el caràcter de postelectoral que té el present exercici i 
els conceptes possiblement polítics o d’altre tipus, que desconeix, que han marcat la 
decisió que s’ha adoptat finalment.  
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Assegura que és un tema que convé deixar ben clar, tornar a estudiar i avaluar 
correctament amb un plantejament i una periodització diferent, per tal que tota la 
ciutadania en rebi els beneficis. 

 

El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) anuncia que no votaran 
favorablement la moció. 

Diu al Sr. Alvarez que pensa que alguns dels arguments que ha donat són raonables.  

Sobre el fet que la taxa s’incrementi després d’un any electoral, reconeix que afecta tots 
els partits, sense cap dubte. Assegura que són tots els que s’ho han de plantejar i 
reflexionar-hi. Diu que potser és possible posar-se tots d’acord per tal d’evitar-ho. 

Mostra el seu acord sobre la necessitat d’estudiar els motius de les imprevisions i 
trobar-hi la solució oportuna amb vistes al futur. En aquest sentit, afegeix un altre 
aspecte que cal també estudiar, pensant en el moment en què es tanqui l’abocador 
d’EMAIA, que no compleix la normativa europea. 

Assegura que la tarifa actual és conseqüència de situacions anteriors i que el seu Grup, 
un cop feta la valoració oportuna, l’aprova. Tot i això, diu que a partir d’ara, un cop 
solucionada la qüestió d’EMAIA i es tengui un estudi acurat de les previsions en torn 
als enderrocs –que són la base principal que afecta les previsions errònies, no altres 
conceptes, com sap molt bé el Sr. Álvarez- la situació ha de canviar. 

Comenta que també s’hauria d’estudiar si és oportú incloure o no a la taxa el cost de les 
depuradores, del fang per a les depuradores; convendria fer-ne un estudi seriós. 

Per tot el que ha explicat, diu que ha arribat a una conclusió diferent a tot el que ha 
expressat el Sr. Álvarez, tot i que coincideix amb ell en la necessitat de fer una anàlisi 
ben acurada de la situació.  

Explica que precisament la situació actual l’ha convençut que és millor deixar les coses 
com estan i, amb vistes a l’any 2009, és imprescindible estudiar com es pot millorar 
aquesta qüestió. Aquest és el motiu de la votació negativa del seu Grup a la proposta del 
PP.  

 

El Sr. RAMON (PSOE) anuncia que deixarà les qüestions tècniques per als tècnics i la 
seva intervenció serà només política.  

Comenta que tampoc valorarà les contradiccions de què ha parlat el Sr. Alvarez, perquè 
recorda que el seu Grup ja ho ha fet en ocasions anteriors. En aquest sentit, però, li 
recorda i li retreu que el Grup PP, durant l’anterior legislatura, va considerar acceptable 
i va votar a favor un augment de la tarifa d’un 32%,  mentre que ara troba exagerat un 
augment d’un 26%.  
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Tot seguit es refereix a la contracta establerta per aquest servei. Li recorda i li retreu 
també que aquesta contracta de què parla el Sr. Álvarez està basada en l’acord de 
renovació que va aprovar el Ple del passat mes de maig, amb el vot a favor del Grup PP. 

Sobre la inclusió de l’IVA comenta que ningú voldria incloure’l, fins i tot l’empresa 
TIRME, si així ho determinas la legislació vigent. Diu que és evident que el PP en fa 
demagògia d’aquest tema, no en fa política, malgrat que va anunciar que en faria. 

Tot seguit, explica per què pensa que en fa demagògia. Diu que actualment tota la 
reglamentació, la legislació i les directives europees referides a gestió de residus, estan 
totes fonamentades en dos principis i condicions bàsiques. En primer lloc, que els 
residus s’han de tractar. És clar que si no es tracten, seria més econòmic, però en aquest 
moment, per una qüestió ambiental, de salut pública i econòmica, és evident que s’han 
de tractar; no fer-ho així tendria un cost molt elevat per a les generacions futures. 

Assegura que els residus s’han de tractar de forma separada i aquest és el cost del 
concepte RSU (Residus sòlids urbans). Explica que aquest concepte inclou cinc 
fraccions: un 15% de paper, un 15% de vidre, un 15% d’envasos, un 35% de matèria 
orgànica i només, com a molt, un 20% de materials de rebuig, que és el que es du a 
incinerar.  

Recorda que tenim les plantes adients per a fer aquest tractament, perquè ja es varen 
muntar amb vista a les necessitats expressades i d’acord a aquesta filosofia. Per altra 
banda, recorda que no és cap invent de Mallorca, sinó que és la reglamentació europea 
la que ho estableix.  

Per tant, diu al Sr. Álvarez que fer política en aquest sentit seria donar arguments per 
arribar a aquests objectius, que són els que estableix, entre d’altres, el Pla de residus 
sòlids i urbans (PRSU).  

Diu al Sr. Álvarez que el PP tendria molts d’arguments per actuar en aquesta línia, 
perquè a Mallorca, a dia d’avui, només es recicla l’11% dels residus que entren a la 
planta de tractament i un 89% acabarà incinerat.  

Per tant, el que fa el PP, que és parlar de les tarifes sense plantejar-se objectius, ho 
considera poc rigorós i fins i tot irresponsable, perquè l’administració té el deure de 
complir amb allò que prèviament s’ha proposat. Recorda que això és el que el PSOE ha 
repetit en tot moment.  

També li recorda que la presidenta, en el seu discurs d’investidura, va parlar 
d’eficiència, -per bé que el PP després hagi manipulat aquest tema- i li assegura que 
eficiència és precisament el que acaba d’explicar, és a dir, aconseguir el millor objectiu 
amb el mínim cost.  

Li recorda que la realitat és molt diferent: si estam incinerant el 89% dels residus, ni 
s’ha aconseguit el millor objectiu ni el camí seguit és el correcte. Retreu per tant al Sr. 
Álvarez no haver tractat en cap moment aquesta qüestió i que només parlin de si la 
tarifa és cara o barata. 
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A més, li recorda una altra afirmació de la presidenta en el seu discurs d’investidura, 
que cal tenir molt en compte: la col·laboració dels ajuntaments. Li recorda que són els 
que tenen les competències en aquesta matèria i per tant són els responsables, potser 
també juntament amb el Consell Insular de Mallorca, de que s’incineri el 89% i no el 
20% com a màxim.  

Tot i això, matisa que el grau d’implicació és desigual: uns ajuntaments incineren el 
95% i d’altres només el 19%. Diu que aquesta situació és la mateixa que es pot observar 
a Catalunya, a la resta de l’Estat espanyol i a Europa.  

Per aquest motiu, observa que fer política sobre aquest tema seria intentar complir els 
objectius que s’han esmentat, amb l’ajut dels ajuntaments. És cert que el Consell de 
Mallorca té la responsabilitat d’ajudar els ajuntaments, però també la d’exigir-los el 
compliment de la norma. Diu que cal ser conscients dels drets dels ajuntaments, però 
també de les seves obligacions i, en conseqüència, els ajuntaments que han decidit 
incinerar un 95% dels seus residus ho han d’explicar als residents del seu municipi.  

Explica que, de tots els residus que entren a la planta, només una de les cinc fraccions 
que ha esmentat abans costa doblers i només es paga per aquesta fracció, que hauria de 
ser d’un 20%, mentre es manté la situació dels ajuntaments que l’augmenten a un 95%. 

Observa, per tant, que aquests ajuntaments ho tendrien ben fàcil: reciclar més i 
d’aquesta manera el cost de TIRME seria menor.     

Davant aquests fets, insisteix a dir que és obvi que les coses no han funcionat tal com 
s’havia previst i és urgent dur a terme polítiques eficients amb vista al futur per 
aconseguir els objectius indicats. Tot seguit, lògicament, sí que s’ha d’aconseguir 
millorar el cost, però en aquest ordre. 

Per tot el que ha explicat, el seu Grup votarà en contra del descompte sobre la tarifa.  

 

La Sra. JULVE (consellera executiva de Medi Ambient) intervé tot seguit. 

Agraeix al Sr. Álvarez el to de veu amb què ha fet la seva intervenció, com també les 
observacions que ha fet, perquè demostren que s’ha estudiat a fons la documentació que 
explica el contingut de la tarifa i ha preparat a consciència la seva argumentació, 
explicant els detalls de la gestió d’una forma seriosa.  

Diu que li hagués agradat que el Grup Popular hagués demostrat també aquesta mateixa 
serietat, perquè considera que les al·legacions que ha fet són una qüestió més 
d’oportunisme polític que de legalitat.  

Observa que és obvi que si haguessin estat legals, haurien estat estimades tant pels 
tècnics de la institució com pel secretari general o la intervenció general. El fet que no 
hagi estat així fa pensar que aquestes al·legacions del Grup PP i dels ajuntaments 
governats pel Partit Popular són de caire polític.  
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Reitera que considera que és bo i de qualitat el sistema de gestió que ha heretat, per 
aquest motiu el defensa cada any al Ple. En canvi, no entén la postura del Grup PP i li 
retreu que ara qüestioni un model de gestió que va posar en funcionament un president 
del Consell Insular de Mallorca que era del Partit Popular, que fa dotze anys que es du a 
terme i que cada any, sense interrupció, el PP havia votat a favor.   

Per bé que actualment el PP vulgui posar el comptador a zero i diguin que no són 
esclaus polítics del passat, creu que sí que ho són, que tots ho som d’alguna manera, 
sobretot quan s’han duit al Ple pujades de tarifa del 35% sense discussió de cap tipus.  

Diu que es fa difícil d’entendre que aquesta sensibilitat per l’augment de la tarifa hagi 
rebrotat precisament ara, quan el PP està a l’oposició. Per aquest motiu els retreu la 
insistència amb què presenten a la ciutadania que l’augment de la tarifa sigui un 
escàndol i confondre la ciutadania parlant només en termes de barat o car; gravar els 
imposts i les tarifes, evidentment, no és una mesura popular. Al seu parer, l’actitud del 
PP és una gran irresponsabilitat política. 

Explica que l’expedient corresponent està informat favorablement per intervenció i per 
la Secretaria General del Consell Insular de Mallorca i no existeix cap problema.  

Informa també que, des de l’any 1991, la tarifa ha mantingut la mateixa fórmula de 
revisió i de càlcul. La tarifa actual no té res de nou ni d’extraordinari.  

Coincideix a valorar que és cara, certament, però diu al Sr. Álvarez que la fórmula 
barata, que certament existeix, ell tampoc no la voldria: tornar a la situació de tenir 42 
abocadors, a tirar-hi el fems, pegar-li foc i contaminar. El cost d’aquest sistema és de set 
mil pessetes, no entre quinze i vint mil pessetes, que és el que paga anualment la 
ciutadania. Li assegura, per tant, que no és partidària de pagar set mil pessetes i 
contaminar el medi ambient.   

Diu que pretendre posar en dubte un sistema de gestió, un servei públic que per altra 
banda és un model de referència arreu del país i d’Europa, és una actitud que no s’entén 
i que convé que es tornin a plantejar dins el seu Grup. Al seu parer, no té credibilitat.  

Pel que fa a les al·legacions sobre les avaries i les mesures volumètriques, explica quina 
és la situació. Li recorda que no es refereixen de cap manera a la planta de Son Reus, 
sinó a les de les plantes d’enderrocs, una part dels quals, assimilables a residus sòlids 
urbans, va a parar a Son Reus. Diu que, si abans s’hagués actuat correctament, la tarifa 
resultant per a l’any 2008 seria la mateixa que tenim ara, perquè no s’ha produït un 
major ingrés per part del concessionari per aquesta correcció d’errors ni per qualsevol 
altra de les esmentades, ni ha augmentat més la tarifa a causa d’aquest error.  

Respecte als beneficis econòmics de TIRME, diu que els desconeix perquè la seva 
responsabilitat a la institució no és analitzar si les coses van bé o no a una empresa 
determinada. Tot i això, s’alegra si van be, perquè és evident que si no fos així seria 
l’indicador d’un mal equilibri econòmic financer que repercutiria finalment de forma 
negativa sobre el servei públic que s’ha de donar a la ciutadania i que no ens podem 
permetre que no funcioni; vivim a una illa turística, que genera anualment sis-centes mil 
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tones de residus, per la qual cosa no ens podem dedicar a fer invents i proves, sinó 
assegurar que funcioni el servei.   

Insisteix a recordar que el concepte d’incineració només és un 20% del total dels 27 
conceptes inclosos a la tarifa. Retreu al Sr. Álvarez que mentrestant aquest ha estat un 
motiu per fer-ne demagògia, perquè el PP ha explicat a la ciutadania que d’ençà que 
tenim la incineració a Mallorca el rebut del tractament del fems és més car.  

Per aquest motiu s’alegra del fet que el PP ho accepti i que el Sr. Álvarez, a la seva 
intervenció anterior, hagi manifestat que la incineració és un més d’aquests 27 
conceptes. 

Tot seguit es refereix a un altre concepte, que valora com un escàndol i una extorsió. 
Explica que l’Ajuntament de Palma fa pagar al Consell Insular de Mallorca la quantitat 
de 600.000 € per tenir un abocador i no fer-hi res en absolut; tot es redueix a tenir un 
abocador, res més. Explica que aquest concepte també s’afegeix als costos de l’empresa 
i, per tant, repercuteix també a la tarifa.  

Comenta que davant aquests fets és necessari fer un debat responsable i analitzar què és 
el que es pot millorar d’aquest sistema de gestió de residus. Observa, però, que s’ha de 
fer amb total transparència, tenint tots les mans damunt la taula i mostrant totes les 
cartes. Recorda, en aquest sentit, que s’han heretat molts de costos que s’han d’imputar 
a la ciutadania i que fins ara no s’ha fet.  

Respecte a la petició de que no siguin els ajuntaments els que cobrin a la ciutadania, 
sinó que ho faci el Consell de Mallorca directament, respon al Sr. Álvarez que hi ha una 
sèrie d’ajuntaments de Mallorca, alguns d’ells del PP, que cobren a la ciutadania la taxa 
dels residus, milions i milions de pessetes i després no ingressen aquest import a 
TIRME, sinó que el destinen a la tresoreria de l’ajuntament i fan el pagament dos o tres 
anys més tard.  

Adverteix que si persisteixen en aquesta línia i demanen que el Consell de Mallorca ho 
cobri directament a la ciutadania, més d’un ajuntament se’n ressentirà, i molt, perquè 
mentrestant els va molt bé tenir aquests ingressos.  

El Sr. Font manifesta el seu desacord amb aquestes afirmacions.  

La Sra. Julve li reitera que és cert tot el que ha dit.  

Respecte a les al·legacions que ha presentat el PP, la Sra. Julve es reafirma en els motius 
que han ocasionat la seva desestimació i recorda que s’ha fet d’acord als informes 
favorables de la Intervenció i dels serveis juridicoadministratius de la institució. 

Sobre la petició del PP de que el Consell de Mallorca acordi que l’impost sobre el valor 
afegit no es pot aplicar a l’import de la tarifa que finalment s’aprovi, li diu que aquest és 
un altre exemple d’oportunisme polític. Opina que és una petició sense fonament 
juridicoadministratiu, no és legal.  

Li recorda que la llei 37/92 sobre l’IVA estableix que les operacions que no estan 
subjectes a un impost, és a dir, els supòsits de no subjecció a què es refereix, aquest 
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impost no s’aplicarà quan els referits actuïn per mitjà d’empresa pública, privada, mixta 
o en general d’empreses mercantils. Es a dir, si el Consell de Mallorca fos qui cobràs la 
tarifa, podria eximir de cobrar el 7% de l’IVA a la ciutadania, però des del moment que 
actua per mitjà d’una empresa pública, privada, mixta o en general d’empreses 
mercantils, s’aplica el tipus del 7% de les operacions.  

Per aquest motiu està més que justificat que les al·legacions juridicoadministratives no 
tenen cap fonament vàlid. 

Per acabar, comenta que la previsió de tarifes es fa anualment i que es fa d’aquesta 
manera des de l’inici de la concessió. Diu que a l’hora de fer la revisió, es fan una sèrie 
d’hipòtesis de treball, que determinen la tarifa prevista per a l’any següent. Recorda que 
aquestes hipòtesis s’han de fer, forçosament, perquè està previst al Plec del concurs de 
TIRME i de la concessió del Consell de Mallorca.  

Explica que any rera any es va regularitzant la tarifa, perquè el que no seria correcte 
seria aplicar una tarifa abans de saber quantes tones d’enderrocs han entrat. Assegura 
que la revisió es continua fent aplicant el mateix criteri inicial i  per tant retreu al PP que 
la vulgui tenyir de polèmica parlant d’errors de càlcul i errors volumètrics, perquè no és 
cert i tot està ben justificat.  

Insisteix a dir que considera una gran irresponsabilitat política que el PP demani la 
retirada de la tarifa del tractament dels residus urbans i retreu, sobretot, que un Grup 
polític que durant dotze anys ha aprovat i aplicat aquesta tarifa, faci ara aquestes 
peticions.  

Per tot el que ha explicat, diu que l’equip de govern no pot votar a favor la moció.  

 

El Sr. Álvarez intervé en el seu torn de rèplica. 

Comenta que, davant l’allau de qüestions que han sorgit en el debat d’aquest tema, 
s’hauria d’haver fet un debat monogràfic, més que un Ple ordinari. 

Opina que és el reflex de la incidència directa que l’aplicació d’aquesta taxa té sobre la 
ciutadania. Destaca que el factor comú és que ningú no hi està d’acord, uns pel que fa 
als processos d’incineració, control, gestió i aplicació. Diu que, finalment, el que es fa 
és augmentar uns preus i creu que ho reconeixem, d’una forma directa o indirecta, que 
hi ha hagut marge polític per variar els preus i l’aprovació de les ordenances al llarg dels 
anys; només cal veure l’estadística de l’aprovació de l’esmentada ordenança per 
observar que no és una qüestió tècnica, sinó política, perquè des d’aquesta institució 
s’han donat directrius per tal que l’esmentada taxa s’aprovàs en unes condicions o unes 
altres. Assegura que existeix documentació que així ho demostra.  També cal observar 
les regularitzacions posteriors. Admet que pot haver-hi previsions, qualsevol pot 
equivocar-se en un 2%, un 3% o un 4%, però un 15% en una regularització demostra 
que alguna cosa falla a la institució, en l’elaboració o en l’aprovació i el que no es pot 
fer és penar la ciutadania, via regularització, amb un increment de tarifes, amb 
concessions que d’alguna forma ja inclouen aquests costos, que els beneficis demostren. 
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Reconeix que és cert que la Sra. Julve no ha de conèixer el benefici d’explotació d’una 
concessió, però si que ha conèixer quin és l’equilibri econòmic i financer d’una 
concessió, per tal que per mitjà de la tarifa no s’abusi dels preus i que existeixi un 
equilibri entre l’aprovació d’un cost i els beneficis.  

Reitera el seu desacord amb el sistema de regularització i de traslladar els errors d’un 
any a un altre. Li recorda que li consta que ni tan sols els propis tècnics estan satisfets 
amb la situació actual i sap que existeix una certa voluntat per fer canvis en aquest 
sentit.  

Insisteix a dir que alguna cosa no funciona en l’elaboració, la regularització, la gestió i 
l’aprovació de la taxa. Pensa que aquest fet, de moment, l’únic que aconsegueix és 
penar la ciutadania. 

Recorda que durant l’anterior legislatura el Grup d’EU-Els Verds va defensar sempre  
que aquesta taxa robava als pobres. Per tant, ara retreu al Grup Bloc per Mallorca que 
accepti un augment d’un 26% i, alhora, la seva actitud d’admetre augments de taxes, 
perquè mentrestant la ciutadania paga.  

Assegura que cal aturar-se i repensar-ho tot, valorant el passat, el present i el futur.  

Sobre el fet que molts d’ajuntaments no paguin al Consell de Mallorca, diu que 
l’empresa concessionària començarà a emetre ordres d’interessos de demora per tal de 
cobrar-ho, per tant ha de quedar clar que no regalen res, a cap ajuntament. Destaca que 
li sembla del tot correcte que es faci així.  

Diu també que s’ha de valorar el fet que els ajuntaments fan un servei de recaptació que 
a l’ajuntament li costa doblers, però el Consell de Mallorca no ho paga. Per exemple, a 
la tarifa de l’any 2008, hi ha un cost de 500 o 600 mil euros de manteniment de parcs 
verds, que ja hi constava els anys 2005 i 2006, però no s’inclou dins l’any 2008.  

Demana com es fa aquest finançament per part dels ajuntaments i del Consell de 
Mallorca. També vol saber si és que l’empresa concessionària ens ha fet un favor durant 
dos anys, políticament parlant, per mantenir 63 parcs verds. 

Diu que, certament, tots estam d’acord amb la incineració i amb la política 
mediambiental que s’ha de seguir, perquè vivim del turisme, de la imatge i del concepte 
mediambiental com a valor afegit molt important i significatiu per assegurar la 
continuïtat del caràcter d’aquestes illes, en tots els sentits. Es clar que això no ho 
discuteix ningú, el que discutim són els conceptes i les quantitats que s’estableixen amb 
l’aprovació d’una ordenança, que l’equip de govern, com equip de gestió, està aprovant.  

Reitera el desacord amb l’argument dels errors en les pesades dels enderrocs. A més, 
dels enderrocs que van a l’abocador de Son Reus, que es tracten i es pesen, estan 
mesurats, comptabilitzats i quasi cobrats. Cosa diferent és l’existència d’errors 
d’imputació, que no vulguin reconèixer.  

Recorda que parla d’un error d’imputació que es refereix a 70 tones de residus. Posa un 
exemple, per demostrar fins a quin punt els errors són significatius: l’any 2007, des del 
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punt de vista dels enderrocs, que sí que afecta la tarifa, perquè després es trasllada als 
deu milions de regularització per errors de previsió o per errors volumètrics –
incorrectament anomenats així, al seu parer- es va produir una gran obra, la del Baluard, 
i l’Ajuntament de Palma va pagar dos milions d’euros per fer-ne el tractament dels 
residus oportú. Retreu per tant, que fins i tot així hi hagi hagut errors de previsió. Creu 
que aquest fet demostra fins a quin punt els errors de previsió són significatius.  

Diu que no es creguin que els constructors enviaran cent mil tones de residus a 
l’abocador de Son Reus, amb les tarifes que estam aplicant, perquè ningú no hi està 
d’acord, ni amb la tarifa ni amb el procés. Amb l’objectiu, en canvi, sí que ho estan i 
s’accepta que té un preu, però no es pot pagar políticament, a càrrec de la ciutadania. 

 

El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) intervé per reiterar tot el 
que ha dit abans.  

Considera que l’argumentació del Sr. Álvarez és favorable a la necessitat d’establir un 
debat per millorar la situació amb vista al futur i observa que coincideix amb les 
manifestacions de la Sra. Julve, que ha insistit en que es faci sense demagògies, sense 
fàcils jocs de paraules i sense retrets mutus.  

Observa que ell, tot i que té dades concretes sobre l’actitud dels ajuntaments en aquest 
sentit i la seva filiació política, no en farà cap ús, perquè no ho considera correcte ni 
creu que aquest fet arregli res, com tampoc ho utilitzarà per dir com es resol el problema 
d’EMAIA, un abocador que ja hauria d’estar tancat i que té conseqüències negatives, 
perquè sap que s’ha de resoldre i es resoldrà, per tant  considera que és millor parlar-ne 
directament allà on pertoca fer-ho. 

Tot seguit, diu al Sr. Alvarez que no és aconsellable que representants polítics de 
l’administració pública afirmin, en diverses ocasions, que és comprensible que els 
constructors no duguin els enderrocs a la planta de tractament i els aboquin a qualsevol 
lloc, degut al cost de la tarifa. Li recorda que no està bé fer aquest tipus d’afirmacions i 
de pedagogia, sinó tot el contrari.  

Per acabar, reitera la importància d’iniciar un debat seriós, pensa que és el més sensat.  

Assegura que tota la resta no du enlloc i, a més, fa impossible afrontar aquesta qüestió 
amb la serietat que requereix.  

 

El Sr. RAMON (PSOE) intervé per retreure al Sr. Álvarez que, quan es parla de la tarifa 
dels residus sòlids urbans,  mescli la qüestió dels enderrocs, que sí que afecten la tarifa, 
però que caldria fer-ne un altre debat per aclarir-ho, perquè no s’han correspost els 
resultats amb les previsions. 

Sobre l’afirmació que ha fet el Sr. Álvarez expressant l’acord de gestionar bé els residus 
i per complir el Pla director de residus sòlids i urbans (PDRSU), li diu que discrepa. Diu 
que no és cert que tothom estigui d’acord; sí que hi estan a deixar-ho escrit, però no en 
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els fets i creu que, mentre no hi hagi una implicació de tots els ajuntaments, de tots els 
colors polítics en aquest tema, no serà possible solucionar el problema.  

Considera un encert que es plantejàs aquest tema a la passada assemblea de batles i 
batlesses, perquè és necessari començar a fer-hi feina.  

Observa que és absurd disposar de les plantes adients per fer un bon tractament però no 
fer-ho a causa d’una recollida de residus incorrecta. No s’entén tampoc el 
comportament dels ajuntaments que, tot i poder tenir de franc el 80% dels seus residus, 
insisteixin a dur-hi el 95%. És clar que els ajuntaments hi tenen molt a dir. 

 

La Sra. JULVE (consellera executiva de Medi Ambient) tanca el debat reiterant tot el 
que ha expressat abans.  

Fa dos aclariments a la darrera intervenció del Sr. Álvarez. En primer lloc li diu que no 
és cert que els errors de previsió els pagui la ciutadania i li recorda que tot es fa d’acord 
a allò que preveu el contracte signat amb l’empresa concessionària, des de l’any 1991.   

En segon lloc, li diu que li molesta la seva insistència en què l’any que ve tornarà a 
haver-hi errors, que no entraran les tones d’enderrocs previstes i la ciutadania en tornarà  
pagar les conseqüències.  

Assegura que aquest és un debat esquizofrènic. Diu al Sr. Álvarez que no és seriós que 
una persona que, com ell, ha estat responsable de Medi Ambient a un ajuntament 
justifiqui les persones que no fan les coses correctament.  

Opina que la víctima, en tot cas, és la ciutadania que sí que les fa be i, per culpa de les 
altres, han de pagar la pujada de la tarifa i no és just. 

Per aquest motiu, li diu que els responsables institucionals tenen un deure i la 
responsabilitat davant la ciutadania de Mallorca, que és alabar qui fa les coses bé i 
sentenciar i criticar qui no ho fa així. Li assegura que ella, com a responsable de Medi 
Ambient, mai no s’atreviria a justificar qui tira els enderrocs i els aboca a una pedrera 
il·legalment, fent a més un bon negoci: no paguen els 53 € per tona, però cobren 30 € 
per tona, cosa que ho fa encara més il·legal. 

Tot seguit, esmenta una sentència judicial, que afortunadament no només multa qui no 
fa les coses correctament, sinó que imposa penes de presó per qui atenta contra el medi 
ambient. Pensa que aquesta sentència ens ha de donar llum, per assumir que amb el 
medi ambient no s’hi pot jugar ni fer-ne demagògia.  

Retreu que això és el que fa el PP amb tot el tema de la gestió dels residus.  

Reitera que és un sistema bo i de qualitat i com a tal el defensa davant el Ple, com 
hereva d’un projecte que precisament el PP va posar en funcionament, quan el Sr. 
Verger era president del Consell Insular de Mallorca. Reconeix que no és barat, però és 
el millor producte que es pot oferir per gestionar correctament els residus de Mallorca. 



 28

Diu al Sr. Álvarez que és molt fàcil confondre la ciutadania quan es cobren els 127 € 
anuals, però li assegura que si aquesta tarifa es desglossàs de forma bimensual, com es 
fa amb l’energia elèctrica o el telèfon, la ciutadania podria comprovar que el preu no és 
tan elevat, tan estratosfèric com el PP insisteix a demostrar, si el compara amb el servei 
que rep.  

Tot seguit, reitera la importància dels diferents processos que es duen a terme i ressalta, 
per la seva transcendència, l’encert d’aconseguir que un col·lectiu de 200 persones amb 
risc d’exclusió social, amb aquest projecte de TIRME, tenguin una feina i una 
possibilitat d’integració a la societat.  

Per tot el que ha explicat, demana per favor al Sr. Álvarez que no tracti de forma banal 
aquesta qüestió. Li recorda que el Pla director de residus (PDR) preveu bonificar al 
100% els ajuntaments que fan recollida selectiva i que això no es fa a cap altre 
ajuntament l’Estat espanyol.  

Per acabar, reitera la petició de serietat al PP, per tal de no incitar negativament els 
constructors que compleixen la normativa a tirar els enderrocs que contaminen dins 
qualsevol pedrera. 

La presidenta intervé per recordar al Sr. Álvarez que s’han atorgat tots els torns 
d’intervenció, amb el temps que cadascú ha considerat necessari, per la qual cosa 
considera que el debat està acabat i es pot passar a fer la votació. 

 

El Sr. FONT (PP) intervé per puntualitzar, per una qüestió d’ordre, que el portaveu del 
PP en cap moment de la intervenció no ha dit que la gent tiràs els enderrocs a un lloc 
il·legal. Diu que vol que consti que se’ls ha culpat d’aquest fet i que no és cert que 
s’hagi dit.  

La presidenta diu al Sr. Font que aquesta no és una qüestió d’ordre. 

La Sra. Julve intervé per explicar que és cert que el PP no ha dit això, però el PP ha 
justificat que de cada vegada la tarifa és més alta, perquè els enderrocs no funcionen, no 
funcionen perquè costen doblers i la gent, perquè costen doblers, els tira a les pedreres. 
Reitera que el PP justifica això i li recorda que no és la primera vegada que ho diuen.  

La presidenta diu que queda prou clara la postura i dóna pas a la votació. 

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

 

PUNT 7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUP OST 
GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA BASES D’EXECUCIÓ DE L 
PRESSUPOST I PLANTILLA PER  A L’EXERCICI DE 2008, I NTEGRAT PEL 
PRESSUPOST PROPI, ELS PRESSUPOSTS DELS ORGANISMES 
AUTÒNOMS "INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA" I  
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“INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS” I ELS ESTATS D E PREVISIÓ 
DE DESPESES I INGRESSOS  DE LA SOCIETAT MERCANTIL " RÀDIO I 
TELEVISIÓ DE MALLORCA, SA" 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 29 d’octubre de 2007 va aprovar inicialment el 
Pressupost general del Consell de Mallorca, Bases d’execució del pressupost i Plantilla per a l’exercici de 
2008, integrat pel Pressupost propi, els Pressuposts dels organismes autònoms “Institut mallorquí d’afers 
socials ” i “Institut de l’esport hípic de Mallorca” i els Estats de previsió de despeses i ingressos de 
l'Empresa mercantil "Ràdio i Televisió de Mallorca, SA". 

Sotmès a  informació pública l’acord d'aprovació inicial mitjançant anunci publicat al BOIB núm. 164, de 
3 de novembre de 2007, el grup polític Grup de Consellers del Partit Popular ha formulat al·legacions 
mitjançant l’escrit amb número de registre d’entrada 29576 de 21 de novembre de 2007. 

Vists els informes emesos per la Directora Insular d’Hisenda i Pressuposts i per la Interventora General, 
el dia 22 de novembre de 2007, en relació a les al·legacions formulades, aquesta Presidència eleva al Ple 
de la Corporació la següent  

PROPOSTA D’ACORD: 

" PRIMER.- Resoldre les al·legacions formulades mitjançant l’escrit de dia 21 de novembre de 2007 pel 
grup polític del Grup de consellers del Partit Popular, el dia 21 de novembre de 2007,  en el sentit 
següent: 

Desestimar les al·legacions formulades pel grup polític del Grup de consellers del Partit Popular, el dia 21 
de novembre de 2007,  en base als informes de la Directora Insular d’Hisenda i Pressuposts i de la 
Interventora General emesos el dia 22 de novembre de 2007, que formen part d’aquest acord. 

" INFORME DE LA DIRECCIÓ INSULAR DE PRESSUPOST EN RELACIÓ AMB LES 
RECLAMACIONS PRESENTADES CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL  DEL 
PRESSUPOST GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DEL 
CONSELL DE MALLORCA, INTEGRAT PEL PRESSUPOST PROPI I DELS ORGANISMES 
AUTÒNOMS “INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS” I “INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC 
DE MALLORCA”  PER A L’EXERCICI DE 2008 

D’acord amb el punt 2 de  l’article 170 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text Refós de 
la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, únicament podran entaular-se reclamacions contra el pressupost: 

1.Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts a la llei. 

2. Per ometre el crèdit necessari per el compliment d’obligacions exigibles a l’Entitat local, en virtut de 
precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. 

3.Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses pressupostades o bé d’aquests 
respecte de les necessitats per a les que estigui previst. 

Esmena 1. 

NO HI HA CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL COMPLIMENT DE LA LLEI DE 
CAPITALITAT 

No hi ha cap precepte legal a la llei 23/2006, de 20 de desembre, de Capitalitat de Palma de Mallorca, que 
estableixi l’obligació de consignar crèdit al pressupost de despeses del Consell de Mallorca per al seu 
compliment. 
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Esmena 2. 

INSUFICIENCIA DE RECURSOS PER AL CONSORCI DE LA PLATJA DE PALMA 

No hi ha cap precepte legal o qualsevol altre títol legítim en aquest moments que estableixi obligacions 
econòmiques pel Consell de Mallorca per a l’exercici 2008. 

Esmena 3 

INCOMPLIMENT DE LES COMPETÈNCIES PRÒPIES DEL CONSELL DE MALLORCA EN BASE 
AL NOU ESTATUT D’AUTONOMIA. 

L’article 70 de la llei orgànica 1/2002, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears, recull la llista de competències pròpies dels consells insulars i disposa que a l’entrada en vigor de 
la reforma de l’Estatut de l’EAIB es transferiran les competències atribuïdes com a pròpies als consells 
insulars, mitjançant decret de traspàs acordat en la Comissió Mixta de Transferències. D’altra banda 
l’article 137.4 preveu expressament que tota nova atribució de competències ha d’anar acompanyada de 
l’assignació dels recursos suplementaris necessaris per finançar-les correctament, de manera que es tingui 
en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis transferits. El compliment d’aquest principi 
és una condició essencial per què entri en vigor la transferència o la delegació de la competència o siguin 
assumides les competències pròpies. 

Esmena 4 

DOTACIÓ INSUFICIENT SEGONS EL PLA DE CARRETERES. 

El Consell de Mallorca ha mantingut negociacions amb la Comunitat Autònoma per aconseguir el 
finançament necessari per poder desenvolupar els compromisos derivats del Conveni, negociacions que 
han donat com a resultat la previsió en el pressupost de la Comunitat Autònoma d'una dotació 
pressupostària de 25.000.000 d'euros al capítol de transferències de capital destinada al Consell de 
Mallorca per aquesta finalitat. Aquesta previsió pressupostària de la Comunitat Autònoma s'haurà de 
materialitzar en el 2008 amb el corresponent conveni entre el Consell i la Comunitat Autònoma, amb el 
qual se podrà tramitar la modificació pressupostària oportuna per dotar de crèdit específic i suficient al 
pressupost del Consell de Mallorca per donar compliment al Conveni. 

D’altra banda, quan al novembre de 2006 quan es va dur a aprovació el Conveni de Carreteres ja es varen 
dur a terme les retencions de crèdit dels exercicis futurs, de conformitat amb les anualitats establertes en 
el propi conveni, amb el corresponent informe d'intervenció que posava de manifest la següent 
observació: "Les anualitats corresponents als anys 2007-2016 queden supeditades a l'existència de crèdit 
adequada i suficient al pressupost de despeses corresponent." 

Esmena 5 

INSUFICIÈNCIA DE CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AJUDES ALS AJUNTAMENTS EN 
L’ADAPTACIÓ AL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA 

No hi ha cap precepte legal que exigeix aquesta obligació. D’altra banda hi ha crèdit suficient consignat al 
pressupost de despeses per ajudes als Ajuntaments per a la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca.  

Esmena 6 

INSUFICIÈNCIA DE CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN EL CAPÍTOL DE 
TRANSFERÈNCIES PER A INVERSIÓ PER DUR ENDEVANT LA REFORMA-AMPLIACIÓ DEL 
TEATRE PRINCIPAL DE PALMA. 

No hi ha cap precepte legal o qualsevol altre títol legítim en aquest moments que estableixi obligacions 
econòmiques per Consell de Mallorca per al exercici 2008. 
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Esmena 7 

INCOMPLIMENT DE LA LLEI 15/2006, DE 26 DE MAIG, QUE REFEIX ESL PRINCIPI 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DE PLURALITAT I TRANSPARÈNCIA I EL D’EFICÀCIA I 
ASSIGNACIÓ DELS RECURSOS PÚBLICS, EN INCOMPLIR L’APARTAT D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I L’APROVACIÓ PER PART DEL CONSELL DE L’INFORMA DE 
SANEJAMENT ECONÒMIC PER A 2008. 

L’article 22 de la Llei 15/2006, de 26 de maig, de reforma de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General 
d’Estabilitat Pressupostària, determina que les entitats que no hagin complit l’objectiu d’estabilitat fixat 
vindran obligades a l’aprovació per el Ple de la Corporació en el termini de tres mesos des de l’aprovació 
del Pressupost en situació de desequilibri, d’un pla econòmic- financer de reequilibri a un termini màxim 
de tres anys. 

Palma, 22 de novembre de 2007 

La Directora Insular de Pressupost 

Rosario Sánchez Grau"  

" INFORME EN RELACIÓ AMB LES RECLAMACIONS PRESENTADES CONTRA L’ACORD 
D’APROVACIÓ INICIAL  DEL PRESSUPOST GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST I PLANTILLA DEL CONSELL DE MALLORCA, INTEGRAT PEL PRESSUPOST 
PROPI I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS “INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS” I 
“INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA”  PER A L’EXERCICI DE 2008 

Primer.- Contra l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General del Consell de Mallorca per a 
l’exercici 2008 s’han presentat les següents reclamacions: 

- Grup polític del Partit Popular, dia 21 de novembre de 2007 amb el número de registre d’entrada 
29576. 

Segon.-  Tots els que han interposat les reclamacions tenen la consideració d’interessats als efectes de 
l’article 170.1 del RDL 2/2004, de 5 de març,  que aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 

Tercer.- Totes les reclamacions han estat presentades en temps i forma. 

Quart.- Respecte als motius pels quals es presenten les reclamacions, hi ha que atenir-se al dispost a 
l’article 170.2 del RDL 2/2004, el qual estableix els motius taxatius pels que poden interposar-se 
reclamacions. Així: 

- Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts a la llei. 

- Per ometre el crèdit necessari per el compliment d’obligacions exigibles a l’Entitat 
local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. 

- Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses pressupostades 
o bé d’aquests respecte de les necessitats per a les que estigui previst. 

Una vegada analitzat el contingut d’aquestes, encara  que les denomines “esmenes” hem d’entendre que 
es refereixen a les reclamacions que estableix el RDL 2/2004 que es poden interposar al Pressupost 
General, resulta que hi ha algunes que sí s’ajusten als motius prevists a l’article 170.2 del RDL 2/2004. 

La directora insular de Pressupostos hi ha informat respecte a les reclamacions presentades  (informe de 
data 22 de novembre de 2007) i es pot subscriure plenament.  
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Cinquè.-  El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan competent per a resoldre les reclamacions presentades 
contra el Pressupost. 

El Pressupost General, definitivament aprovat s’inserirà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears resumit 
per Capítols, per cada un dels pressuposts que l’integren i entrarà en vigor una vegada publicat en aquest 
diari oficial. 

Contra l’aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós 
administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes de dita jurisdicció. La interposició de 
recursos no suspendrà per si mateixa l’aplicació del Pressupost definitivament aprovat. 

Es tot quan procedeix informar, no obstant això, el Ple de la Institució acordarà el que estimi procedent. 

Palma, 22 de novembre de 2007 

La interventora general del Consell de Mallorca 

Elena Montejo Fuentes". 

SEGON.- Resoltes així les al·legacions formulades, s’acorda l’aprovació definitiva del Pressupost general 
del Consell de Mallorca per a l'exercici de 2008, Bases d’execució del pressupost i Plantilla,  integrat pel 
Pressupost propi, el Pressuposts dels Organismes autònoms "Institut de l’esport hípic de Mallorca" i 
“Institut mallorquí d’Afers Socials” i els Estats de previsió de despeses i ingressos  de l'Empresa 
mercantil "Ràdio i Televisió de Mallorca, SA", tot de conformitat amb el que preveu l’article 169 del Text 
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

TERCER.- Aquest Acord Definitiu d’aprovació del Pressupost general del Consell de Mallorca per a 
l’exercici de 2008, Bases d’execució del pressupost i Plantilla, entrarà en vigor dins l’exercici a què es 
refereix, una vegada publicat al BOIB d’acord amb l’article 169 del Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per RD legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

QUART.- Contra el present Acord Definitiu els interessats podran interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears, en el termini de dos mesos comptats a 
partir del dia següent al de la seva publicació del referit acord en el BOIB.” 

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) explica 
que el pressupost es va aprovar inicialment, es va debatre en el Ple, llavors es fa 
sotmetre a exposició pública i ara se n’ha de fer l’aprovació definitiva estudiant les 
al·legacions que s’hi hagin pogut fer. En aquest cas, el Partit Popular ha presentat 
al·legacions a l’aprovació del pressupost i, potser, seria adequat començar perquè els 
que han presentat les al·legacions les expliquin i llavors entrar en el possible debat que 
hi pugui haver, atès que les al·legacions són el tema de fons. 

 

La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
comenta que voldria sentir les explicacions del Grup que ha presentat les al·legacions 
però cal tenir present que es tracta d’un pressupost de transició mentre es negocien 
noves competències i unes millors transferències. Es va aprovar una moció d’un grup de 
l’equip de govern per tal de modificar la Llei de transferències i del finançament dels 
consells insulars.  

Opina que és un tema recurrent i que els pressuposts de 2008 no arreglaran el món però 
fan possible anar treballant per aconseguir unes millors dotacions que permetin, alhora, 
oferir uns millors serveis als ciutadans de Mallorca. 
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El Sr. FLAQUER (UM) diu que algunes de les esmenes presentades pel Partit Popular 
són positives però la característica principal del pressupost és que és realista i permet fer 
el màxim amb els recursos que es compta. Algunes esmenes es podrien estudiar però si 
es comptàs amb més recursos, ja que aquests s’han de repartir. D’altra banda, altres 
esmenes no tenen raó de ser com donar més doblers als ajuntaments pel tema del Pla 
Territorial atès que en aquest mateix Ple s’hi sotmet una proposta en el mateix sentit. 

Anuncia que el seu Grup votarà en contra de les esmenes i opina que l’equip de govern, 
amb els recursos que té, ha fet el pressupost més positiu i millor que es podia fer. 

 

El Sr. Alemany comenta que, atès que hi ha hagut intervencions, creu oportú explicar el 
sentit de la proposta que és l’aprovació definitiva del pressupost que duu implícita la 
desestimació de les al·legacions presentades i, per tant, es farà una sola votació. 

Afegeix que l’informe d’Intervenció diu clarament quan es poden presentar 
reclamacions –i no esmenes, com s’ha dit, tot i que entén que volien dir reclamacions– 
al pressupost i com ha dit el Sr. Flaquer, la Intervenció ha considerat que algunes de les 
reclamacions complien amb els requisits prevists legalment per presentar-les, però tot i 
això, totes i cadascuna de les reclamacions han estat desestimades segons es motiva en 
l’informe de la Intervenció General i que dóna suport a un informe emès per la directora 
insular de Pressuposts. 

Algunes reclamacions no tenen sentit perquè depenen de la voluntat política i no 
existeix cap imperatiu legal perquè hi hagi pressupost per a aquestes qüestions. 

Una de les reclamacions discutibles seria la relativa al tema del Pla de Carreteres que ja 
s’ha explicat abans en un altre debat i la reclamació més consistent és la referent al 
compliment o no de la Llei 15/2006 d’estabilitat pressupostària perquè és cert que els 
pressuposts s’han d’aprovar d’acord amb aquesta llei però si no es fa, es disposa d’un 
termini de tres mesos –que preveu l’esmentada llei– per redactar un pla d’estabilitat.  

Puntualitza que en data 2 d’abril de 2007, el Ple de Consell va aprovar un pla 
d’estabilitat –amb l’abstenció del Partit Socialista– que és el que està en vigor i al qual 
s’ajusta totalment aquest pressupost. 

 

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

 
 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

PUNT 8. COMPLIMENTACIÓ DE PRESCRIPCIONS DEL PERI EL  
TERRENO, DEL PGOU DE PALMA 
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Es dóna compte de la següent proposta de la Consellera Executiva del departament de 
Territori: 

De conformitat amb la proposta efectuada per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric en sessió de data 9 de novembre de 2007, amb relació a la complimentació de les 
prescripcions assenyalades a l’acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, adoptat en sessió celebrada 
el dia 2 d’octubre de 2006 (BOIB Num. 171 de  02-12-2006), mitjançant el qual es procedí a l’aprovació 
definitiva del Pla Especial de Reforma Interior de ‘El Terreno’, del pla general d’ordenació urbana 
d’aquell municipi, s’eleva al ple del Consell Insular la següent proposta d’ 

ACORD 

«Vist l’expedient tramitat per part de l’Ajuntament de Palma de Mallorca amb relació a la complimentació 
de les prescripcions assenyalades a l’acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, adoptat en sessió 
celebrada el dia 2 d’octubre de 2006 (BOIB Num. 171 de  02-12-2006), mitjançant el qual es procedí a 
l’aprovació definitiva del Pla Especial de Reforma Interior de ‘El Terreno’, del pla general d’ordenació 
urbana d’aquell municipi, i d’acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme, l’informe favorable de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric, el Ple del Consell Insular acorda donar correctament complimentades les prescripcions 
expressades; en el benentès que l’al·lusió, en el Plànol F-22 de la documentació gràfica tramesa, a la 
qualificació d’una zona com a “IF 0b /RU-P 19-03-E” es tracta d’un error i que, per tant, no es dóna per 
incorporada havent-se de procedir a corregir l’esmentat error mitjançant la tramesa d’un nou plànol.» 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD D’’APROVACIÓ DEL RECONEIXE MENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A L’EXERCICI  2007 DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS (Exp. 09/2007)  

Es dóna compte de la següent proposta del president de l’Institut: 

Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca durant aquest any, que no han seguit el procediment legalment establert, 
no tenen crèdit suficient o es inadequat pel tipus de despesa. 

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 el cobrament dels seus crèdits. 

Atès l’informe jurídic, i l’informe de la intervenció delegada i l l’informe d’Intervenció General, núm. 
Ref. 603/07 de data 19 de novembre de 2007, que figuren al corresponent expedient. 

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. 

Per tot l’exposat, es proposa que el Ple adopti el següent 

ACORD 

1r. Reconèixer extrajudicialment els crèdits corresponents a despeses efectuades al 2007 del programa 
Promoció social i associacionisme per import total de 23.665,12 € (codi relació 4/01102007 i 
4/02112007). 

2r. Notificar aquest acord a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
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S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), zero vots en contra i 
quinze abstencions (PP). 

 

PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD D’’APROVACIÓ DEL RECONEIX EMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A L’EXERCICI  2007 DE 
L’INSTITUT MALLORQUI D’AFERS SOCIALS (Exp. 10/2007)  

Es dóna compte de la següent proposta del president de l’Institut: 

Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca durant aquest any, que no han seguit el procediment legalment establert, 
no tenen crèdit suficient o es inadequat pel tipus de despesa. 

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 el cobrament dels seus crèdits. 

Atès l’informe jurídic, i l’informe de la intervenció delegada i l l’informe d’Intervenció General, núm. 
Ref. 604/07, de data 19 de novembre de 2007, que figuren al corresponent expedient. 

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. 

Per tot l’exposat, es proposa que el Ple adopti el següent 

ACORD 

1r. - Reconèixer extrajudicialment un crèdit per import total de UN MILIÓ QUATRE-CENTS 
SETANTA-UN MIL SIS-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS   (1.471.609,37) 
contret per les àrees de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca segons el següent detall:  

  CODI 
RELACIÓ CENTRE IMPORT  

1 0/28102007 Òrgans Govern-IRPF 4.992,00 

2 0/29102007 Òrgans de Govern-END 2.751,85 

3 0/30102007 Òrgans Govern 29.745,02 

4 1/28102007 Centres assistencials-IRPF 3.194,41 

5 1/29102007 Centres assistencials-END 191,81 

6 1/30102007 Centres assistencials 58.769,63 

7 2/28102007 Menors i atenció a la família-IRPF 9.064,48 

8 2/30102007 Menors i atenció a la família 3.624,72 
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9 3/30102007 Serveis Socials  103.055,23 

10 7/29102007 Patrimoni-END 217.670,11 

11 7/30102007 Patrimoni 75.112,46 

12 7/31102007 Patrimoni  29.934,96 

13 8/30102007 Telefonia  42.710,21 

14 9/30102007 Programa Ergon 623,19 

15 10/30102007 Llar dels ancians 434.073,65 

16 11/29102007 Residència Bonanova-END 6.616,72 

17 11/30102007 Residència Bonanova 233.815,61 

18 12/29102007 Residència Felanitx-END 4.826,09 

19 12/30102007 Residència Felanitx 72.653,31 

20 13/30102007 Serveis Generals 45.735,64 

21 14/28102007 Llars del menor-IRPF 1.100,00 

22 14/30102007 Llars del menor  91.348,27 

    TOTAL 1.471.609,37 

Atès que no existeix crèdit al pressupost de despeses, d’acord amb allò que disposa la regla 71 de l’ Ordre 
EHA/4041/204 de 23 de desembre, que aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, es 
registrarà la despesa, abans del 31 de desembre, al compte 413 creditors per operacions pendents 
d’aplicació al pressupost, el qual es saldarà al registrar la imputació pressupostària de l’operació. 

2n.- Notificar aquest acord a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

 

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

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

PUNT 11. MODIFICACIÓ DEL PLA PLURIANUAL D'OBRES I S ERVEIS 
DELS ANYS 2007-2008-2009-2010-2011 I 2012 I DE LES OBRES QUE ES 
FINANCEN MITJANÇANT CONVENI ADMINISTRATIU 2007-2010  

Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del departament de 
Cooperació Local: 
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1.- El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 5 de març de 2007, va aprovar 
definitivament el Pla Plurianual d'Obres i Serveis i de Carreteres dels anys 2007-2008-2009-2010-2011 i 
2012. A l’esmentat Pla estaven incloses les següents obres:  

Ajuntament d'Esporles: “Piscina municipal d'Esporles, 1ª fase (A i B)", amb el següent finançament: 

ANY Pressupost Aportació Consell Aportació Ajuntament 
2007 14.285,72 10.000,00 4.285,72 
2008 156.649,99 109.654,99 46.995,00 
2009 156.649,99 109.654,99 46.995,00 
   2010 156.649,99 109.654,99 46.995,00 
   2011 183.561,47 128.493,03 55.068,44 
   2012 183.561,47 128.493,03 55.068,44 
Total 851.358,63 595.951,03 255.407,60 
 
Ajuntament de Banyalbufar: "Reparació del camí de sa Font de la Vila", amb el següent finançament:  
  
ANY Pressupost Aport. 

MAP 
Aport. Consell Aport. Ajunt.  

2007 64.201,34 25.680,53 24.319,47 14.201,34 
2008 180.798,66  140.806,00 39.992,66 
Total 245.000,00 25.680,53 165.125,47 54.194,00 

L’Ajuntament d'Esporles, mitjançant escrit de data 3 d'octubre de 2007, ha comunicat al Consell de 
Mallorca que renuncia a dur a terme l'esmentada obra inclosa en el Pla Plurianual. Igualment, 
l'Ajuntament de Banyalbufar, per mitjà d'escrit de data 16 d'octubre de 2007, també ha comunicat al 
Consell de Mallorca que renuncia a executar l'obra abans indicada. 

2.- Per altra part, el Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 2 d'abril de 2007, va aprovar la 
relació d'obres que es financen mitjançant un conveni administratiu. A l'esmentada relació estava inclosa 
la següent obra: 

Ajuntament d'Alaró "Vial camí de Vela, carrer Barbut", amb el següent finançament: 

ANY Pressupost Aportació Consell Aportació Ajuntament 
2007 75.249,83 60.199,86 15.049,97 
2008 705.249,81 564.199,85 141.049,96 
2009 765.249,81 612.199,85 153.049,96 
2010 765.249,81 612.199,85 153.049,96 
Total 2.310.999,26 1.848.799,41 462.199,85 

L’Ajuntament d'Alaró, mitjançant escrit de data 11 d'octubre de 2007, ha comunicat al Consell de 
Mallorca que renuncia a dur a terme l'esmentada obra.  

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

ACORD 

1r.- Acceptar la renúncia dels Ajuntaments d'Alaró, Banyalbufar i Esporles a les subvencions per executar 
les següents obres: 

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

Ajuntament de Banyalbufar: "Reparació del camí de sa Font de la Vila." 

Ajuntament d'Esporles: "Piscina municipal d'Esporles, 1ª fase (A i B)". 
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2n.- Modificar el Pla Plurianual d’Obres i Serveis i de Carreteres dels anys 2007-2008-2009-2010-2011 i 
2012 aprovat per acord del Ple de dia 5 de març de 2007 en el sentit de donar de baixa les següents obres 
per renúncia dels ajuntaments interessats: 

Ajuntament d'Esporles: “Piscina municipal d'Esporles, 1ª fase (A i B)", obra que tenia el següent 
finançament:  

ANY Pressupost Aportació Consell Aportació Ajuntament 
2007 14.285,72 10.000,00 4.285,72 
2008 156.649,99 109.654,99 46.995,00 
2009 156.649,99 109.654,99 46.995,00 
   2010 156.649,99 109.654,99 46.995,00 
   2011 183.561,47 128.493,03 55.068,44 
   2012 183.561,47 128.493,03 55.068,44 
Total 851.358,63 595.951,03 255.407,60 
 
Ajuntament de Banyalbufar: "Reparació del camí de sa Font de la Vila.", obra que tenia el següent 
finançament: 
 
 
ANY Pressupost Aport. MAP Aport. Consell Aport. Ajunt.  
2007 64.201,34 25.680,53 24.319,47 14.201,34 
2008 180.798,66  140.806,00 39.992,66 
Total 245.000,00 25.680,53 165.125,47 54.194,00 
 

3r.- Modificar la relació d'obres finançades mitjançant un conveni administratiu aprovades per acord del 
Ple de dia 2 d'abril de 2007 en el sentit de donar de baixa d'aquesta relació la següent obra per renúncia de 
l'ajuntament:  

 
Ajuntament d'Alaró: "Vial camí de Vela, carrer Barbut", obra que tenia el següent finançament: 
 
ANY Pressupost Aportació Consell Aportació Ajuntament 
2007 75.249,83 60.199,86 15.049,97 
2008 705.249,81 564.199,85 141.049,96 
2009 765.249,81 612.199,85 153.049,96 
2010 765.249,81 612.199,85 153.049,96 
Total 2.310.999,26 1.848.799,41 462.199,85 

 
 

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

 
 
PUNT  12. MODIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT AMB DATA 2 7 DE 
JULIOL DE 2007 AMB L'AJUNTAMENT DE MANACOR, PER A LA 
MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CAMP D E 
FUTBOL DE NA CAPELLERA 

Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del departament de 
Cooperació Local: 
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Amb data 21 de febrer de 2007 el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Manacor signaren un conveni 
marc de col·laboració per la realització de l'obra: "Millora de les instal·lacions del camp de futbol de na 
Capellera." 

En desenvolupament d'aquest conveni marc, amb data 27 de juliol de 2007 ambdues parts signaren un 
segon conveni mitjançant el qual el Consell de Mallorca contribuïa a través d'una subvenció de 
143.162,20 euros (70.000,00 per a l'any 2007 i 73.162,20 per a l'any 2008) a finançar les obres: "Millora 
de les instal·lacions esportives del camp de futbol de na Capellera."  

En aquest segon conveni es preveu que l'Ajuntament de Manacor ha de procedir a la contractació de les 
obres dins el present exercici de 2007 (clàusula segona) i que "el pressupost de l'obra corresponent a 
l'anualitat de 2007 ha d'estar tot executat i presentada la documentació corresponent al Consell de 
Mallorca per al cobrament de la subvenció d'aquest any abans de dia 1 de desembre de 2007." 

L'Ajuntament de Manacor, mitjançant escrit de data 21 d'agost de 2007, ha demanat al Consell de 
Mallorca "que prorrogui el conveni d'adjudicació i execució de les obres de 'Millora de les instal·lacions 
esportives del camp de futbol de Na Capellera' per l'any 2008, tenint previst l'inici de l'execució a finals 
de maig o principis de juny de 2008" i també que "no feu ús de la clàusula tercera in fine del Conveni i no 
es procedeixi a revocar i deixar sense efectes la subvenció del Consell de Mallorca." Els motius que 
al·lega l'Ajuntament de Manacor per sol·licitar aquesta pròrroga per a l'adjudicació de les obres fins a 
l'any 2008 són: 

"Primer. Que el conveni entre l'Ajuntament de Manacor i el Consell de Mallorca per al finançament de les 
esmentades obres es signà el 27 de juliol de 2007. Conseqüentment, resulta materialment impossible el 
compliment de la condició que les obres estiguin adjudicades abans del 15 de setembre de 2007. 

Segon. Segons l'informe del director d'instal·lacions esportives municipals de 21 d'agost de 2007, la 
temporada de futbol 2007/2008 està a punt de començar i des del Club Esportiu Manacor s'ha comunicat 
a l'Ajuntament que està prevista la competició de 20 equips en les instal·lacions esportives de Na 
Capellera i la suspensió dels entrenaments i partits durant la temporada causarà greus inconvenients, i que 
la resta d'instal·lacions municipals on es pot practicar el futbol no poden acollir la totalitat dels equips que 
empren les instal·lacions de Na Capellera." 

El darrer escrit presentat per l'Ajuntament de Manacor és de dia 11 d'octubre de 2007, i demana 
expressament "la renegociació del conveni abans esmentat". 

Per al finançament d'aquesta obra l'Ajuntament de Manacor compta amb una aportació de la Federació de 
Futbol de les Illes Balears de 90.000 € que no s'havia tengut en compte a l'hora de la firma d'ambdós 
convenis, la qual cosa fa que s'hagi de canviar el finançament de l'obra aprovat per acord del Ple del 
Consell de Mallorca de dia 2 d'abril de 2007, i s'hagi d'aplicar el que disposa l'article 8 del vigent 
Reglament de Cooperació Municipal (BOIB núm. 80, de 29-06-2000), que en el punt 1 diu: 

"En el supòsit que les entitats beneficiàries, pels projectes d'obres i/o serveis que s'incloguin en el Pla 
d'Obres i Serveis, rebin ajudes o subvencions d'altres institucions públiques i/o privades, aquestes es 
deduiran de l'import del pressupost del projecte (exclosos honoraris de redacció i de direcció), i sobre el 
resultat s'aplicarà el percentatge que correspongui com aportació al Consell Insular de Mallorca d'acord 
amb l'article 6."  

El finançament de l'obra aprovat és el següent: 

ANY PRESSUPOST APORT. CIM APORT. AJUN. 

2007 142.479,14 70.000,00 72.479,14 

2008 148.915,55 73.162,20 75.753,35 

TOTAL 291.394,69 143.162,20 148.232,49 
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El nou finançament de l'obra, en aplicació de l'article 8 abans esmentat, serà: 

ANY PRESSUPOST APORT. 
CONSELL 

APORT. 
AJUNTAMENT 

ALTRES 
APORTACIONS 

2007 142.479,14 48.379,84 50.093,28 44.006,02 

2008 148.915,55 50.565,37 52.356,20 45.993,98 

Total 291.394,69 98.945,21 102.449,48 90.000,00 

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

A C O R D 

1.- Modificar el finançament de l'obra: "Millora de les instal·lacions esportives del camp de futbol de na 
Capellera" de l'Ajuntament de Manacor aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 2 d'abril 
de 2007, que és el que a continuació s'indica: 

ANY PRESSUPOST APORT. CIM APORT. AJUN. 

2007 142.479,14 70.000,00 72.479,14 

2008 148.915,55 73.162,20 75.753,35 

TOTAL 291.394,69 143.162,20 148.232,49 

El nou finançament d'aquesta obra serà el següent: 

ANY PRESSUPOST APORT. 
CONSELL 

APORT. 
AJUNTAMENT 

ALTRES 
APORTACIONS 

2007 142.479,14 48.379,84 50.093,28 44.006,02 

2008 148.915,55 50.565,37 52.356,20 45.993,98 

Total 291.394,69 98.945,21 102.449,48 90.000,00 

2.- Modificar el conveni de cooperació de data 27 de juliol de 2007 entre el Consell de Mallorca i 
l'Ajuntament de Manacor per al finançament de l'obra: "Millora de les instal·lacions esportives del camp 
de futbol de na Capellera" en els següents punts: 

-La clàusula segona tendrà la següent redacció:  

"Previs els tràmits legals preceptius, la Corporació municipal disposarà d'un termini que 
finalitzarà el dia 30 de juny de 2008 per contractar les obres i abonarà la totalitat de l'import de l'obra que 
es vagi executant, tant la seva aportació com la del Consell de Mallorca." 

-El quadre del finançament de l'obra previst a la clàusula tercera serà el següent: 

ANY PRESSUPOST APORT. 
CONSELL 

APORT. 
AJUNTAMENT 

ALTRES 
APORTACIONS 

2007 142.479,14 48.379,84 50.093,28 44.006,02 
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2008 148.915,55 50.565,37 52.356,20 45.993,98 

Total 291.394,69 98.945,21 102.449,48 90.000,00 

-A la clàusula tercera, després del quadre on figura el finançament de l'obra, s'hi afegirà el 
següent paràgraf:   

"L'aportació prevista en el quadre anterior de 48.379,84 euros per a l'any 2007 s'incorporarà al 
pressupost de 2008 per al seu abonament a l'Ajuntament de Manacor juntament amb l'aportació de 2008 
prevista en el quadre abans esmentat una vegada l'ajuntament hagi complit el que disposa el paràgraf 
següent." 

-Se suprimeix el darrer paràgraf de la clàusula tercera que diu: "El pressupost de l'obra corresponent a 
l'anualitat de 2007 ha d'estar tot executat i presentada la documentació corresponent al Consell de 
Mallorca per al cobrament de la subvenció d'aquest any abans de dia 1 de desembre de 2007. En cas 
contrari, el Consell de Mallorca es reserva el dret a revocar i deixar sense efecte la subvenció del Consell 
de Mallorca a favor de l'ajuntament prevista en el present conveni per a aquest any 2007."  

 

El Sr. BOSCH (PP) sol·licita fer dues intervencions per separat.  

Pel que fa a la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Manacor per a la millora 
de les instal·lacions del camp de Na Capellera, demana que quedi sobre la taula i 
afegeix que en signar el conveni marc es preveia una col·laboració conjunta del Consell 
de Mallorca i l’Ajuntament de Manacor amb una aportació de la Federació de Futbol 
per tal de cobrir el pressupost de 291.000 € del projecte i que ha suposat que el passat 
mes de juliol el Consell de Mallorca aportàs 143.000 € i l’Ajuntament de Manacor 
148.000 €. 

Després s’ha proposat una modificació del conveni adduint que el finançament es basa 
en el reglament del Pla d’Obres i Serveis quan el mateix conveni i un informe dels 
tècnics de l’Ajuntament de Manacor diu que l’article 4 de les clàusules del conveni 
preveu que “el finançament d’aquestes obres per part del Consell de Mallorca serà 
compatible amb aportacions d’altres administracions, i tot allò que no disposi aquest 
conveni marc serà objecte del que preveu el reglament que regula les obres del Pla 
d’Obres i Serveis”.  

En aquest cas, l’aportació deriva d’un conveni marc amb una aportació que no es pot 
obviar que va ser per una negociació del batle de Manacor i que llavors l’aportació final 
del Consell implica que l’Ajuntament de Manacor, l’ajuntament més gran de la part 
forana llevat de Calvià i amb moltes infraestructures per atendre, segueix sent 
l’administració que més aporta amb 102.000 € i això no era l’esperit inicial del conveni 
de col·laboració signat, per la qual cosa, sol·licita que es deixi per a una propera 
negociació i que sigui el Consell qui aporti un major finançament, atès que ara el 
Consell aporta 98.000 €, l’Ajuntament 102.000 € i la Federació de Futbol 90.000 €, 
quantitats que es podrien repartir d’una altra manera amb un model de finançament més 
favorable per a un ajuntament com és el de Manacor. 
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El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) comenta que és difícil 
acceptar la proposta del Sr. Bosch encara que comprenen alguns dels seus arguments. 

És cert que existeix aquest conveni marc amb l’Ajuntament de Manacor i també és cert 
que hi ha hagut 2 o 3 ajornaments d’obra que s’han sol·licitat al Consell i s’han concedit 
i que el darrer d’aquests ajornaments ens situa a l’any que ve i si avui no s’aprova 
aquest conveni, se n’haurà de fer un altre perquè ja no hi cap cap ajornament per 
enguany, en canvi, si s’aprova ara, això permet un ajornament fins al mes de juny de 
2008. 

Explica que tots aquests temes es poden tractar de distintes formes i probablement si 
aquest tema s’hagués parlat fa quinze dies, potser se n’hagués pogut trobar alguna 
solució, però ara ja no es pot fer perquè suposa córrer el risc que no hi hagi conveni 
aprovat. 

Matisa que entén la postura del Grup Popular i que la defensin i accepta que es faci la 
votació per separat, però tot i això, creu que és més responsable mantenir el conveni 
com està ara i l’any que ve negociar amb l’Ajuntament de Manacor per cercar una 
fórmula per compensar-lo d’una altra manera, si escau. 

 

El Sr. Bosch agraeix al Sr. Rosselló les gestions fetes envers aquest tema i manifesta 
que la regidora de l’Ajuntament de Manacor responsable de l’àrea havia explicat els 
motius dels ajornaments i suggereix la possibilitat de fer alguna addenda a aquest 
conveni per tal de ajudar al finançament i al desenvolupament del conveni. 

Malgrat tot el que ha explicat i per estar d’acord amb el parer de l’Ajuntament de 
Manacor, el seu Grup s’abstendrà perquè consideren que no és lògic rebutjar una 
subvenció d’aquest import tot i no estar totalment d’acord amb la quantitat. 

 

El Sr. Rosselló reitera el que ha dit abans i que es pot estudiar de cara al futur, ja sigui 
una addenda o un increment d’assignació, atès que es parla de xifres no gaire importants 
i manco per a l’Ajuntament de Manacor, tot i que qualsevol aportació és important per a 
qualsevol ajuntament, així doncs, comprèn que el Grup Popular s’abstengui en aquest 
punt. 

 

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

 

PUNT 13. MODIFICACIÓ D'UN CONVENI SIGNAT AMB DATA 2 7 DE 
JULIOL DE 2007 AMB L'AJUNTAMENT DE SENCELLES PER EL  
FINANÇAMENT DE LES OBRES "CENTRE DOCENT D'EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 
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Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del departament de 
Cooperació Local: 

Amb data 27 de juliol de 2007 el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Sencelles signaren un conveni 
mitjançant el qual el Consell de Mallorca contribuïa a través d'una subvenció de 453.355,95 euros 
(53.355,96 per a l'any 2007; 133.333,33 per a l'any 2008; 133.333,33 per a l'any 2009; i 133.333,33 per a 
l'any 2010) a finançar les obres: "Centre docent d'educació Primària."  

En aquest conveni es preveu que l'Ajuntament de Sencelles ha de procedir a la contractació de les obres 
dins el present exercici de 2007 (clàusula segona) i que "el pressupost de l'obra corresponent a l'anualitat 
de 2007 ha d'estar tot executat i presentada la documentació corresponent al Consell de Mallorca per al 
cobrament de la subvenció d'aquest any abans de dia 1 de desembre de 2007." 

L'Ajuntament de Sencelles, mitjançant escrit de data 27 de setembre de 2007, ha remès al Consell de 
Mallorca un acord plenari de data 27 de setembre de 2007 que en el punt primer diu: "sol·licitar al Consell 
de Mallorca que l'aportació de l'anualitat corresponent a l'exercici de 2007, s'incorpori dintre de l'anualitat 
de l'exercici de 2008." 

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

ACORD 

Modificar el conveni de cooperació de data 27 de juliol de 2007 entre el Consell de Mallorca i 
l'Ajuntament de Sencelles per al finançament de l'obra: "Centre docent d'educació Primària" en els 
següents punts: 

-La clàusula segona tendrà la següent redacció:  

"Previs els tràmits legals preceptius, la Corporació municipal disposarà d'un termini que finalitzarà el dia 
30 de juny de 2008 per contractar les obres i abonarà la totalitat de l'import de l'obra que es vagi 
executant, tant la seva aportació com la del Consell de Mallorca." 

-A la clàusula tercera, després del quadre on figura el finançament de l'obra, s'hi afegirà el següent 
paràgraf:   

"L'aportació prevista en el quadre anterior de 53.355,96 euros per a l'any 2007 s'incorporarà al pressupost 
de 2008 per al seu abonament a l'Ajuntament de Sencelles juntament amb l'aportació de 2008 prevista en 
el quadre abans esmentat una vegada l'ajuntament hagi complit el que disposa el paràgraf següent." 

-Se suprimeix el darrer paràgraf de la clàusula tercera que diu: "El pressupost de l'obra corresponent a 
l'anualitat de 2007 ha d'estar tot executat i presentada la documentació corresponent al Consell de 
Mallorca per al cobrament de la subvenció d'aquest any abans de dia 1 de desembre de 2007. En cas 
contrari, el Consell de Mallorca es reserva el dret a revocar i deixar sense efecte la subvenció del Consell 
de Mallorca a favor de l'ajuntament prevista en el present conveni per a aquest any 2007. 

 

El Sr. BOSCH (PP) manifesta que ja varen ser informats a la Comissió Informativa 
sobre aquest conveni i que suposa que és una errada que no es pot canviar perquè el 
conveni ja està signat però que hauria de dir que és per la col·laboració en un centre 
educatiu infantil 0-3 annex al centre de primària, atès que els centres de primària són 
finançats per la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. 
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Anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta modificació i també d’acord amb el 
sentit de vot de l’Ajuntament de Sencelles, tot incidint que ha de quedar clar que es 
tracta d’un centre d’educació infantil 0-3. 

En relació al Pla que ha presentat el Govern de les Illes Balears sobre el tema dels 
centres d’educació infantil 0-3, comenta que resulta sorprenent que el 27 juliol, tot 
seguit de la presa de possessió, se signi un conveni sobre educació infantil 0-3 fora del 
Pla d’Obres i Serveis per un import de més de 450.000 euros, encara que estan a favor 
que el Consell s’hi impliqui. 

Atesos els problemes que tenen tots els ajuntaments amb els centres d’educació infantil 
0-3, creu que hagués estat més oportú fer una convocatòria d’ajudes per a aquest tema i 
més tenint en compte que està previst obrir més centres d’aquest tipus annexos a centres 
de primària. 

 

El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) explica que els convenis 
amb l’Ajuntament de Manacor i l’Ajuntament de Sencelles els va trobar fets ja i per tant 
no pot explicar per què es varen aprovar, encara que entre la presa de possessió i la 
signatura dels convenis els hagués pogut modificar, va trobar més adequat deixar-los 
com estaven. 

 

La Sra. presidenta puntualitza, perquè quedi clar, que es tracta d’una escoleta per a 
infants de 0 a 3 anys. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 14. APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACI Ó AMB 
AJUNTAMENTS DE MENYS DE 5000 HABITANTS PER A L'ADAP TACIÓ 
DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL AL PLA TERRITO RIAL 
DE MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu del departament de 
Cooperació Local: 

La Disposició Addicional Tercera del Pla Territorial de Mallorca diu que els plans generals i les normes 
subsidiàries de planejament existents a la seva entrada en vigor continuen vigents, però que s'hauran 
d'adaptar al Pla Territorial en el termini de dos anys comptats des de la seva entrada en vigor, que es va 
produir el dia 1 de gener de 2005. 

Des del Consell de Mallorca (Departaments de Territori i de Cooperació Local) es vol col·laborar amb els 
ajuntaments per dur a terme aquesta adaptació del seu planejament urbanístic al Pla Territorial de 
Mallorca, i pel que fa als ajuntaments de menys de 5.000 habitants que no tenen cap empresa contractada 
que ja faci aquests treballs s'ha considerat que la millor fórmula de cooperació és que el propi Consell de 
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Mallorca contracti una empresa que faci els treballs d'adaptació del seu planejament municipal al Pla 
Territorial de Mallorca i que aquesta col·laboració interadministrativa quedi reflectida en un conveni a 
signar entre el Consell de Mallorca i els ajuntaments interessats. 

L’article 36.1. lletra b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, preveu 
que són competències de les Diputacions (Consells Insulars, en el nostre cas: art. 41.3 de la Llei 7/1985) 
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menor 
capacitat econòmica i de gestió. 

També, l’article 30, apartat 5, del R. Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text Refós 
de les Disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, disposa que les Diputacions cooperaran en 
l’elaboració de plans territorials i urbanístics, redacció de projectes, direcció d’obres o instal·lacions. 

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

ACORD 

1.- Aprovar el Conveni tipus que s'adjunta de col·laboració entre el Consell de Mallorca i els ajuntaments 
de menys de 5.000 habitants interessats en subscriure'l per a l'adaptació del planejament urbanístic 
municipal al Pla Territorial de Mallorca i que diu així: 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE 
.................................. PER A L'ADAPTACIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL AL 
PLA TERRITORIAL DE MALLORCA. 

A --------------------------------------, ------------ de -----------------------de 2007 

REUNITS 

D’una part, l’Honorable Sra. Francesca Lluch Armengol Socias, Presidenta del Consell de Mallorca, que 
actua en nom i representació d'aquesta Administració, en l'exercici de la competència atribuïda per 
l'article 9.2 lletra q) de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de Consells Insulars; i   

De l'altra part, el/la Sr./Sra......................................, batle/batlessa de l’Ajuntament de ..........................             

MANIFESTEN 

I.- Ateses les competències que en matèria de cooperació té atribuïdes el Consell Insular de Mallorca en 
virtut dels articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local (LBRL) i la resta de la 
normativa concordant. 

II.- Atesa l’habilitació legal en matèria de relacions interadministratives que faculta a ambdues 
administracions a signar convenis de cooperació econòmica, tècnica i administrativa conformement 
disposen els arts. 55 i següents de la LBRL, i l’art. 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

III.- Atès que ambdues parts consideren d’interès l'adaptació del planejament urbanístic del municipi de 
................................... al Pla Territorial de Mallorca i, en el seu cas, a la resta de la normativa vigent. 

Per tot això, d'acord amb el que disposa l’art. 3, apartat 1c i 2 del R. Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Adminstracions Públiques, ambdues 
parts acorden subscriure aquest Conveni, el qual té naturalesa administrativa i es regeix per les següents 

CLÀUSULES 

1.- OBJECTE 
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La finalitat del present conveni és regular la col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de 
............................, per a l'adaptació del planejament urbanístic municipal al Pla Territorial de Mallorca i, 
en el seu cas, a la resta de normes urbanístiques i d'ordenació del territori en vigor. 

2.- COMPROMISOS DE LES PARTS 

El Consell de Mallorca contractarà una empresa, que serà la qui realitzarà, sota la supervisió i el 
seguiment d'un o varis directors del contracte, els treballs d'adaptació del planejament urbanístic del 
municipi de .............................. al Pla Territorial de Mallorca i a la resta de normativa relacionada. El 
Consell de Mallorca, a través dels Departaments de Cooperació Local i de Territori, assumirà el cost total 
d'aquesta contractació. Els treballs de l'empresa contractista inclouran també la subsanació de les 
deficiències o el compliment de les prescripcions que pugui ordenar la Comissió Insular d'Urbanisme del 
Consell de Mallorca quan el planejament adaptat li sigui elevat per a la seva aprovació definitiva. 

L'Ajuntament de .................... accepta que el Consell de Mallorca, a través de l'empresa que contracti, faci 
els treballs objecte d'aquest conveni sota el control dels tècnics i dels polítics municipals i el seguiment 
tècnic i jurídic del Departament de Territori del Consell de Mallorca.  

3.- CESSIÓ DELS TREBALLS 

Els treballs objecte d'aquest conveni seran lliurats per l'empresa adjudicatària al Consell de Mallorca com 
a administració que els ha contractat i pagat, i tot seguit el Consell de Mallorca els cedirà a l'Ajuntament 
de ...................., que en serà el propietari final.   

4.- TERMINIS I PENALITZACIONS 

L'Ajuntament de ............................., una vegada disposi dels treballs d'adaptació del planejament 
urbanístic al Pla Territorial de Mallorca, que li seran cedits pel Consell de Mallorca, es compromet a 
aprovar inicial i provisionalment el planejament adaptat i a elevar-lo a la Comissió Insular d'Urbanisme 
del Consell de Mallorca per a la seva aprovació definitiva en un termini màxim de tres anys.  

Si l'Ajuntament de ............................incompleix aquest termini de tres anys, és a dir, que el planejament 
municipal adaptat no té entrada a la Comissió Insular  d'Urbanisme en el termini de tres anys, una vegada 
aprovat inicialment i provisionalment, el Consell de Mallorca podrà substituir l'ajuntament i formular a 
costa seva l'adaptació. 

5.- CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC 

L'Ajuntament de .............................., si s'escau, s'obliga a tramitar l'aprovació del Catàleg de Protecció del 
Patrimoni Històric conjuntament amb l'adaptació del planejament urbanístic municipal al Pla Territorial 
que és objecte d'aquest conveni. 

6.- CERTIFICAT MUNICIPAL 

L'Ajuntament de .......................... presentarà a l'acte de la firma d'aquest conveni un certificat del 
Secretari Municipal que indicarà que l'ajuntament no té contractada cap empresa que faci els treballs 
objecte d'aquest conveni. Aquest certificat s'unirà al present conveni com a annex. 

7.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 

A més de l’expiració del termini de durada previst a la clàusula següent, seran causes d’extinció del 
conveni: 

a. El mutu acord. 

b. L’incompliment greu i reiterat d’una o més clàusules del conveni prèvia denúncia per escrit amb un 
mes d’antelació de la part no culpable. 
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8.- DURADA 

La durada d’aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins al dia 31 de desembre de 2010 o, 
en tot cas, fins que acabi l'actuació que es dugui a terme en l’àmbit d’aquest conveni. 

9.- JURISDICCIÓ COMPETENT 

Aquest conveni té caràcter administratiu i les qüestions litigioses que es puguin suscitar de la seva 
aplicació seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 

I, en prova de conformitat, firmen el present conveni en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 

La Presidenta del Consell de Mallorca       El/La Batle/ssa de l'Ajuntament de ................             

Francesca Lluch Armengol Socias 

2.- Donar trasllat d'aquest acord a tots els ajuntaments de Mallorca de menys de 5.000 habitants perquè 
manifestin de forma fefaent si volen o no adherir-se a aquest conveni. 
 
 

El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) informa que l’aprovació 
d’aquest conveni forma part de les mesures que va anunciar l’estiu passat la Sra. 
presidenta del Consell de Mallorca relatives a les ajudes que es posarien en marxa per 
tal de col·laborar els departaments de Territori i de Cooperació Local amb els 
ajuntaments de menys de 5000 habitants perquè es puguin adaptar al Pla Territorial de 
Mallorca i que encara no han començat a fer-ho. 

Diu que és un conveni marc ampli, redactat per Cooperació Local, i que es 
desenvoluparà mitjançant uns plecs de condicions tècniques que redactarà el 
departament de Territori que és el més adient per concretar les mesures plantejades.  

Cal tenir en compte que de tots els ajuntaments que han de signar aquest conveni manco 
un d’ells que signa avui horabaixa, tots els altres ja han aprovat el conveni pels seus 
respectius Plens i també afegeix que la consellera de Territori s’ha compromès a tenir en 
compte els suggeriments aportats pel Partit Popular i a negociar els plecs de condicions 
tècniques. 

 

La Sra. PERELLÓ (PP) confirma que el seu Grup va fer arribar a la Sra. Dubon les 
seves consideracions envers aquest conveni perquè ignoraven que aquest ja hagués estat 
sotmès a criteri del Ple dels ajuntaments interessats, la qual cosa suposa, òbviament, un 
impediment per introduir-hi qualsevol modificació. 

No obstant això, reitera que mantenen les seves observacions perquè consideren que els 
plecs tècnics que regiran la contractació que faci el Consell amb l’empresa que hagi de 
desenvolupar les tasques d’adaptació al Pla Territorial, no és el lloc idoni per concretar 
les relacions entre el Consell de Mallorca i els ajuntaments. 

Voldrien que s’hagués concretat l’abast de les tasques que ha de dur a terme l’empresa 
encarregada del projecte, atès que a la clàusula segona del conveni es diu que l’empresa 
que contractarà el Consell durà a terme els treballs d’adaptació però no en concreta 
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l’abast ni els tràmits davant les altres administracions implicades, fonamentalment pel 
caire mediambiental i per tant, si els treballs inclourien o no l’avaluació d’impacte 
ambiental i el seu posterior seguiment. 

També haurien volgut que el conveni deixàs clar que aquestes tasques abastassin la 
cartografia bàsica i no només la redacció de la memòria i les normes subsidiàries de 
cada ajuntament. 

En darrer lloc, creu que és fonamental que quedàs clar que, si bé l’ajuntament no podrà 
elegir l’empresa que durà a terme aquestes tasques, almanco que tengui una participació 
activa en la selecció de l’empresa perquè, al cap i a la fi, s’està parlant d’una 
competència netament municipal. 

Diu que, en principi, el seu Grup tenia la intenció d’abstenir-se en aquest punt, però atès 
el compromís ferm de l’equip de govern de tenir en compte aquestes apreciacions i tot i 
que és una mesura positiva ajudar els ajuntament, en aquest cas podrien votar a favor. 

 

La Sra. DUBON (consellera executiva de Territori) concreta que la qüestió que planteja 
el Partit Popular sobre l’autonomia municipal, en la ronda de visites que s’han fet a 
gairebé tots els ajuntaments de l’illa, s’ha deixat molt clar que la competència per a 
l’adaptació i la redacció de normes correspon als municipis i el Consell té la 
competència del control de legalitat. 

Així doncs, a l’hora de fer un concurs per fer les tasques d’adaptació dels ajuntaments al 
Pla Territorial, mai no es deixarà de tenir en compte l’objectiu i les competències que 
per llei corresponen als ajuntaments i prova d’això és que tots han aprovat aquest 
conveni pels seus respectius Plens. 

D’altra banda, les ajudes als ajuntaments en tema d’impacte ambiental –evolucions 
estratègiques– també es contemplen en aquest conjunt d’ajudes. 

El tema de la cartografia bàsica també està previst però és més complex perquè es fa 
mitjançant un conveni que se signarà amb el Govern de les Illes Balears i que ha de 
facilitar la cartografia bàsica als ajuntaments i al Consell i la faran arribar a l’empresa 
adjudicatària. 

En qualsevol cas, i per més garantia i d’acord amb el departament de Cooperació Local, 
en reunir-se la Mesa de contractació d’adjudicació a les empreses, hi podran assistir els 
dos vicepresidents de l’Assemblea de Batles. 

 

La Sra. Perelló agraeix que s’hagin recollit les iniciatives que havien proposat i 
manifesta el seu acord amb la proposta de la Sra. consellera de Territori. 

 

S’aprova per unanimitat. 
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Quan són les 11:50 h, la Sra. presidenta anuncia un recés per assistir a la concentració 
silenciosa a les 12.00 hores a la Plaça de Cort en senyal de condemna i rebuig contra els 
atemptats terroristes d’ETA.  

La sessió es reprèn a les 12:20 hores. 

 
 

MOCIONS  

PUNT 15. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLER D’UNIÓ MALLORQ UINA 
SOBRE GESTIÓ COMPORTIDA DELS AEROPORTS DE LES ILLES  
BALEARS. 

Es dóna compte de la següent moció: 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El model de gestió de les instal.lacions que formen part de la xarxa d’aeroports espanyols, actualment 
unificat entorn d’AENA està plantetjant un debat a tot l’Estat . 
 
És indubtable la vàlua estratègica, social i econòmica d’aquestes instal.lacions per als territoris en els 
quals s’ubiquen, especialment a Mallorca on el 96% dels passatgers que entren o surten ho fan per 
l’aeroport. 
 
No es tracta tan sols de tenir en compte l’existència d’un model radial, polaritzat essencialment a 
l’aeroport de Barajas, sinó també tenir en compte l’estratègia constant al llarg dels anys d’aprofitar els 
beneficis generals pels aeroports de les Illes Balears, especialment el de Son Sant Joan, per dur a terme 
inversions a altres Comunitats que són competidores en el mercat turístic. 
 
Unió Mallorquina demana que les nostres institucions polítiques i la nostra societat puguin participar de 
manera directa en la gestió d’aquestes instal.lacions. No pareix adequat que les nostres institucions quedin 
completament al marge de la gestió d’unes instal.lacions que, si per a la resta de Comunitats són 
esencials, per a cada una de les notres illes és absolutament imprescindible. 
 
Serà, molt probablement a partir de les eleccions generals de 2008, i amb el nou govern que pugui sorgir, 
quan s’inicïi el gran debat a nivell d’Estat sobre la reforma de gestió aeroportuària. Per això, i per la 
importància econòmica i social dels aeroports a les nostres Illes, i especialment a Palma, és necessari que 
des de les Institucions i des d’el Consell de Mallorca tenguem clar quin  model és el que s’adapta millor a 
les necessitats de les Illes i de Mallorca. 
 
Atès  la Llei Orgànica 1/2007 de 1 de març de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a la seva 
Disposició Adicional Sisena del Règim Insular de les Illes  
Balears expressa clarament que “l’Estat ajustarà les seves polítiques públiques a la realitat pluriinsular de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, especialment en matèria de transports, infraestructures, 
telecomunicacions, energia, medi ambient, turisme i pesca”, el Grup de Consellers d’Unió Mallorquina 
eleva al Ple la següent proposta d’ 
 
 
 

ACORD 
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1. El Ple del Consell de Mallorca manifesta la necessitat d’assolir per a totes les instal.lacions que 
pertanyen a la xarxa d’aeroports espanyols un model de gestió basat en la figura del consorci, en 
el qual hi participi no tan sols l’Administració de l’Estat sinó també l’Administració de la nostra 
Comunitat Autònoma, els diferents Consells Insulars i els Ajuntaments en els quals s’ubiquin 
aquestes instal.lacions. 

 
2. El Ple del Consell de Mallorca manifesta la necessitat de que en aquesta gestió hi participin 

també representants del nostre teixit econòmic i social, que hauran d’oferir el seu assessorament 
a les institucions públiques implicades. 

 
3. El Ple del Consell de Mallorca manifesta la necessitat d’escometre aquest significatiu canvi en el 

model de gestió de les instal.lacions aeroportuàries de les Illes Balears en el termini de temps 
més breu possible. 

 
4. El Ple del Consell de Mallorca manifesta aquest canvi de model en la gestió, passant d’un model 

centralitzat a un model consorciat, que afavorirà no tan sols la competitivat de les nostres 
instal.lacions, sinó també de la nostra economia en general, així com la nostra projecció 
internacional. 

 
5. El Ple del Consell de Mallorca acorda remetre aquests acords a les Corts Generals, a tots els 

Ajuntaments de Mallorca i al Parlament de les Illes Balears. 

 

El Sr. FLAQUER (UM) diu que Unió Mallorquina presenta aquesta moció perquè, 
sense dubte, els aeroports de les Illes Balears tenen un valor estratègic, social i 
econòmic. A Mallorca, concretament, el 96% dels passatgers que arriben o surten de 
l’illa ho fan per l’aeroport. 

L’actual model d’Aena és un model radial centralitzat a l’aeroport de Madrid-Barajas i 
això fa que aeroports que generen beneficis a Aena, com el de Palma, no se’n poden 
beneficiar amb inversions. 

Per això, Unió Mallorquina demana que les institucions polítiques i la societat pugui 
participar directament en la gestió d’aquest aeroport i no com ara que en queden al 
marge. 

Diu que és probable que després de les eleccions generals de 2008 s’obri un gran debat 
entorn de la reforma de la gestió aeroportuària. 

La Llei orgànica 1/2007 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en la disposició 
sisena sobre règim insular de les Illes Balears disposa que l’Estat ajustarà les seves 
polítiques públiques a la realitat pluriinsular de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears, especialment en matèria de transports i infraestructures. 

Per tot això, demana un acord per assolir un model de gestió basat en la figura del 
consorci amb la participació de l’Administració de l’Estat, l’Administració autonòmica, 
els consells insulars i els ajuntaments. Així mateix, aquesta gestió permetria la 
participació del sector privat. 

Remarca que aquesta gestió compartida s’hauria de fer al més aviat possible i passar de 
l’actual model centralitzat a un model consorciat que sense dubte milloraria la 
competitivitat dels aeroports, la millora de les instal·lacions i de la gestió. 
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També sol·licita que aquest acord es remeti a les Corts Generals, a tots els ajuntaments 
de Mallorca i al Parlament de les Illes Balears. 

 

El Sr. LLADÓ (conseller executiu d’Interior) anuncia que el seu Grup donarà suport a 
aquesta moció per un seguit de raons. 

Argumenta que no es pot continuar al marge d’un dels motors de l’economia de 
Mallorca. Els aeroports són claus per llocs de treball en activitats relacionades amb el 
trànsit aeri i també per la localització d’empreses d’alt valor afegit que cerquen 
ubicacions amb fluxos constants i densos. I també el fet de poder decidir en tema de 
polítiques comercial, adjudicació d’espais, etc. 

Al món existeixen dos models de gestió aeroportuària: els individualitzats i els 
centralitzats. 

El model centralitzat és el que apliquen els estats petits amb pocs aeroports i a Europa 
només es conserva aquest model a Espanya i a Polònia que ja està en procés de canviar 
el model de gestió. 

En el model individualitzat, la gestió aeroportuària va a compte del territori i fins i tot 
cogestionat amb els municipis. És el model que funciona avui en dia a Europa a les 
ciutats mitjanes i importants amb voluntat competitiva. 

El model centralitzat de l’Estat espanyol, a més de ser un cas anòmal a Europa, és també 
un model opac, atès que Aena no és capaç de facilitar com caldria totes les dades del 
que computa cada aeroport. 

La justificació que l’Estat espanyol dóna a aquest model és la cohesió territorial per tal 
que els grans aeroports ajudin els petits i també la previsió de trànsit d’aquests darrers 
aeroports que els seus territoris no tenen un grau de desenvolupament com el d’altres 
territoris. Aquesta justificació és falsa perquè la màxima concentració de trànsit aeri es 
fa a Madrid sense una previsió de trànsit. 

D’altra banda, el major desequilibri es troba en les inversions. En el darrers 20 anys, el 
52% de la inversió estatal s’ha fet a Madrid. En els darrers 10 anys ha estat un 96%, és a 
dir, un considerable augment. 

Aquestes dades contrasten amb el percentatge de trànsit aeri. L’aeroport de Madrid té un 
22% de trànsit aeri i els aeroports de les Illes Balears en tenen un 19% en els darrers 10 
anys. 

Les dades de trànsit aeri són molt semblats, en canvi, la inversió als aeroports de les 
Illes Balears ha estat d’un 6,9% del total mentre que a l’aeroport de Madrid ha estat 
d’un 52%. 

Així doncs, la situació –no sap com no hi ha hagut manifestacions a favor d’aquest 
tema– demostra que l’Estat espanyol ha fet una política clara en contra dels interessos 
de les Illes Balears i la seva potencialitat. 
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La Sra. SANSÓ (PSOE) manifesta que el seu Grup donarà suport a aquesta moció 
d’Unió Mallorquina per la certesa que una de les infraestructures més importants que 
tenim a les Illes Balears són els aeroports i especialment a Mallorca atès que la principal 
activitat econòmica de l’illa és el turisme. 

Assevera que l’aeroport és una peça clau pel posicionament estratègic present i futur de 
Mallorca i afegeix que el Grup Socialista sempre ha defensat la cogestió aeroportuària 
perquè pensen que la gestió pública garanteix el dret a la mobilitat dels ciutadans. 

Comenta que no ha de ser només una gestió pública, sinó també una gestió 
descentralitzada per tal que les comunitats autònomes es puguin beneficiar de tot el 
volum de negoci que suposen els aeroports, alhora que aquesta gestió sigui participada 
per tal que s’hi pugui sentir la veu de tots els representats i dels interessos econòmics i 
socials de Mallorca. 

Tot i tenir qualque dubte sobre la fórmula de gestió plantejada pel Sr. Flaquer, donaran 
suport a la moció perquè comparteixen el planejament i els objectius que s’hi recullen. 

D’altra banda, pensa que després de les eleccions generals de 2008, el nou govern del 
Sr. Zapatero –diu estar convençuda que guanyaran– i les institucions de les Illes Balears 
faran el màxim esforç per negociar aquesta cogestió aeroportuària de la millor manera 
possible. 

 

La Sra. CABRER (PP) anuncia que el Grup Popular també votarà a favor d’aquesta 
moció encara que fa molts d’anys que a les Illes Balears s’està debatent i votant aquesta 
qüestió. Recorda que la legislatura passada es va aprovar al Parlament una proposició no 
de llei i des del Govern de les Illes Balears es va crear un comitè d’experts. 

En aquest comitè participaven totes les administracions implicades –Govern balear, 
consells insulars, ajuntaments–, sectors econòmics i socials –Caeb, Pimem, sindicats– i 
també totes les companyies aèries, empreses concessionàries de l’aeroport i les 
empreses de serveis de terra. 

Com a fruit del comitè d’experts, es va arribar a un acord unànime sobre el model de 
cogestió aeroportuària, un independent per a cada una de les illes, tot separant el que és 
l’aeroport de la navegació aèria que ha de quedar en mans de l’Estat. També, diu que 
s’ha de deixar clar que en aquests models de consorci o participats hi han d’estar 
representats els sectors econòmics i socials. 

Afegeix que l’estudi que va fer el comitè analitzava els avantatges que són múltiples 
tant per al transport interinsular i amb la península, com turístic pel que pot suposar una 
política de taxes aeroportuàries sobre la desestacionalització turística per tal d’atreure 
companyies de baix cost durant la temporada baixa. 
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També es va debatre molt que, avui per avui, l’aeroport roman al marge de les 
administracions competents en matèries d’urbanisme, ordenació del territori, carreteres, 
transport públic, renous i medi ambient i per tant s’ha d’acabar amb aquesta situació. 

D’altra banda, tampoc no es coneixen els beneficis econòmics individualitzats de 
cadascun dels aeroports, tot sabent la importància dels aeroports de les Illes Balears i 
sobretot el de Palma que és el tercer més important d’Espanya. 

Afirma que encara que les Illes Balears són una comunitat petita, en matèria 
aeroportuària és una de les més importants a nivell d’Espanya i els beneficis que genera 
es distribueixen entre tota la xarxa d’Aena de la resta de l’Estat espanyol. 

Així doncs, opina que és una tema complex que va assolir un acord i que de vegades 
sembla un debat estèril perquè s’arrossega des de fa molts d’anys. Arran d’haver parlat 
de la properes eleccions, recorda que l’any 2004, el Partit Socialista va prometre que es 
faria aquesta cogestió aeroportuària i així ho han dit reiteradament la ministra de 
Foment i el Sr. Zapatero. 

Fa poc, la Sra. ministra va dir a la darrera Fira de Londres que la cogestió aeroportuària 
ja no es faria durant aquesta legislatura i això constata que no s’ha fet res durant aquests 
darrers quatre anys perquè ni tan sols se n’ha fet un estudi sobre el model i això els fa 
ser escèptics que sí ho faran el 2008. 

Reitera, que malgrat l’escepticisme i atès que és un tema tant important per a les Illes 
Balears, el Partit Popular votarà a favor d’aquesta moció. 

 

El Sr. Flaquer (UM) agraeix a tots els partits polítics les dades, les idees i les propostes 
que han aportat a aquesta moció. 

A la Sra. Cabrer li confirma que fa anys que se’n presenten mocions al Consell, al 
Parlament i a l’Ajuntament de Palma, però no s’ha avançat i, davant les properes 
eleccions, Unió Mallorquina vol recuperar aquest debat i recordar als partits que tenen 
més responsabilitat a Madrid que aquest és un tema molt important per a Mallorca i per 
a Illes Balears i que no s’ha d’oblidar dins un calaix. 

És difícil obtenir dades d’Aena –com el deia el Sr. Lladó– perquè és molt obscurantista 
i no és possible conèixer els guanys de l’aeroport de Palma. Imagina que els beneficis 
són molts i s’utilitzen, per part d’Aena, a altres indrets per millorar les instal·lacions. 

Conclou reiterant l’agraïment a tots els grups polítics pel recolzament a la moció. 

 

S’aprova per unanimitat. 
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PUNT 16. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT PO PULAR 
REFERIDA A RETIRADA DE LA TARIFA PEL TRACTAMENTDE R ESIDUS 
URBANS PER A L’ANY 2008. 

Es dóna compte de la següent moció: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Atès que el Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada dia 1 d’octubre d’enguany, aprovà 
provisionalment la taxa de tractament dels residus urbans de Mallorca per l’any 2008 per un import de 
127,78€/tonelada, IVA inclòs, el qual suposa un augment del 26% de la tarifa.  
 
Atès que aquest increment percentual suposa passar de 101,1 euros per tona, l’any 2007,  a 127,78 per 
tona, en el 2008. 
 
Atès que el resultat d’aquest excessiu augment impositiu no es altre que una greu afectació a la economia 
familiar dels ciutadans de l’illa de Mallorca ja que suposarà un increment de la pressió fiscal anual que 
hauran de suportar, provocant encara mes problemes tant a les famílies com a les petites i mitjanes 
empreses. 
 
Atès així mateix que en cas d’aprovar-se l’increment de la tarifa no només  tendra un impacte social i 
econòmic sinó que també s’incompleix els principis tributaris de capacitat i progressivitat que obliga a les 
Administracions Públiques envers els ciutadans.  
 
Atès  que aquesta taxa afecta directament a la gestió i pressuposts dels Ajuntaments. 
 
Atès  que l’augment de la tarifa està marcat per errors i desajuts no prevists  que no tenen res a veure amb 
el tractament de residus i que, a més, no s’incinera el 100% de la recollida de residus urbans entrants. 
 
Atès que en virtut de l’acord aprovat provisionalment, l’article quart de l’Ordenança Fiscal  reguladora de 
la taxa pel tractament dels residus urbans de l’illa de Mallorca queda redactat de la manera següent: “La 
tarifa a aplicar es de 119,42 euros/tona de residus, IVA no inclòs”, però una vegada examinat l’expedient 
administratiu es constata que l’informe tècnic que serveix de justificació a l’augment de la tarifa disposa 
que a aquesta tarifa s’ha d’aplicar l’IVA corresponent al 7% i que això durà com a conseqüència que la 
tarifa finalment aplicable serà de 127,78 que suposa un augment del 27% respecte de l’any anterior.  

 
      
 
 
Atès que la responsabilitat del desenvolupament i aprovació de la taxa son del Ple del Consell i que per 
definició aquesta ha de cobrir els costos del servei i per ser administració pública la que realitza el servei, 
a pesar de que sigui a través de la empresa concessionària, per tant no està subjecta a IVA i no es pot 
repercutir al ciutadà. 
 
 
 
Atès tot això, el Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent proposta d’ 
 
                                                    
 

A C O R D 
 
1.- El Consell de Mallorca acorda la retirada de la tarifa del tractament de residus urbans prevista per el 
2008. 
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2.- El Consell de Mallorca acorda que no es pot aplicar a l’import de la tarifa que finalment s’aprovi, 
l’impost sobre el valor afegit. 

 

(El debat i la votació s’ha fet conjuntament amb el punt 6.) 

Es rebutja per quinze vots a favor (PP), desset vots en contra (PSOE, Bloc per Mallorca 
i UM) i zero abstencions. 

 

PUNT 17. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT PO PULAR 
REFERIDA A SUSPENSIÓ DEL PROJECTE DE CAN DOMENGE. 

Es dóna compte de la següent moció: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Atès la resolució de la secció segona de l’Audiència Provincial de Palma, mitjançant la qual es rebutja el 
recurs presentat per la Ex Presidenta del Consell de Mallorca, la Molt Hble. Sra. Maria Antònia Munar i 
Riutort, en relació a la querella interposada per una de les promotores que optaven als terrenys de Can 
Domenge.  
 
Atès que els diferents procediments judicials en curs poden afectar la execució i el desenvolupament del 
contracte esmentat, i poden tenir conseqüències per el patrimoni públic del Consell de Mallorca. 
 
Atès que els consellers del Partit Popular votaren, en el seu moment, de forma favorable a l’adjudicació 
del solar de Can Domenge d’acord als informes tècnics favorables i al principi de bona fe, 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 suspendre temporalment l’efectivitat del contracte relatiu a 
l’alienació del bé immoble denominat “Can Domenge” i, en conseqüència, suspendre l’efectivitat de la 
prestació deguda pel contractista, fins que quedi judicialment aclarit el procés d’adjudicació del mateix. 
 

El Sr. FONT (PP) explica que el seu Grup presenta aquesta moció com a conseqüència 
de les darreres informacions, fa tres setmanes, sobre Can Domenge, per la gran varietat 
d’opinions que s’han expressat de llavors ençà. 

Assegura que l’esperit amb què el PP va actuar en aquest tema està intacte, és el mateix 
del dia en què es va definir respecte a Can Domenge. Retreu que no passi el mateix en 
el cas d’altres partits polítics, que han canviat de parer.  

Matisa que el que demana la moció és la suspensió temporal de l’eficàcia del contracte. 
Vol deixar clar que no demana la resolució del contracte, que ho deixaria sense efecte 
de manera definitiva. Ressalta que és en aquest punt on es centra la seva moció.  

Diu que tenen ben clar que els seus setze consellers de la passada legislatura votaren a 
favor de la proposta, basant-se en uns informes tècnics favorables a l’execució. 
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Assegura que a dia d’avui, si es trobassin en la mateixa situació d’aleshores, sense el 
coneixement d’altres situacions que avui tenen, votarien igualment a favor.  

En canvi ara, quan es coneix que l’Audiència Provincial ha rebutjat un recurs presentat 
per l’expresidenta d’aquesta institució, la Sra. Munar, en relació a la querella 
interposada pel Sr. Núñez i atès que sembla confirmar-se que existeixen indicis 
d’alguna irregularitat, el PP planteja aquesta moció. 

Explica que, com a tal suspensió, es tracta d’una prerrogativa de l’administració que 
haurà de fomentar la seva decisió en l’interès general. En aquest cas, és evident que les 
noves notícies relatives a la possible incorrecció dels informes en què es va fonamentar 
l’adjudicació fan recomanable, en bé d’aquest interès general, suspendre temporalment 
l’eficàcia del contracte per tal d’esbrinar si tot es va fer correctament, de tal manera que 
si al final és així, el contracte es pugui continuar executant sense cap problema.  

Observa que l’únic que cal considerar en aquests casos de suspensió unilateral de 
l’eficàcia del contracte és que s’hauria d’indemnitzar l’empresa, que veuria com la seva 
prestació queda interrompuda i sempre que això li pugui ocasionar algun perjudici. En 
aquest cas, fins i tot, a causa de la naturalesa del contracte i que és l’administració la 
que suspendria, és dubtós que es produïssin aquests perjudicis, sobretot si tenim en 
compte que sembla que l’empresa ja ha incomplit els terminis als quals es va 
comprometre i les obres encara no s’han iniciat.  

Per tant, si existeix un incompliment d’aquest tipus, les despeses no poden ser molt 
elevades. En aquest cas, la institució estaria en condicions d’exigir.  

Esmenta tot seguit un precedent molt recent, que ha tengut el suport entusiasta de molts 
dels presents al Ple: el de Son Espases.  

Comenta que en aquest cas és més greu, perquè ja s’havien iniciat les obres i a més era 
una concessió, per la qual cosa els perjudicis per a l’adjudicatari eren més elevats, atès 
que fins que no acabava no començava a cobrar. Recorda que es varen suspendre les 
obres durant dos mesos i mig, com també que alguns polítics varen manifestar que 
només es tractava d’una suspensió, res més.  

Observa que el conflicte judicial del cas de Can Domenge és molt més important que el 
de Son Espases. Recorda que són set els recursos que s’han presentat al jutjat en el cas 
de Can Domenge. 

Diu que el seu Grup ha sabut, perquè s’ha publicat, que la presidenta ha dit que havia 
rebut un contracte tancat i, davant aquest fet, li recorda una vegada més el cas de Son 
Espases.  

Li diu que, per bé que ella no va votar a favor l’adjudicació de Can Domenge, com és 
obvi, sí que serà la responsable de l’execució del projecte, o almenys durant el període 
2007-2011, durant el qual es durà a terme aquest projecte.  

Li recorda que totes aquestes execucions correspondran al seu mandat, sota la 
responsabilitat de tots, l’equip  de govern i l’oposició. És per aquest motiu que el PP 
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demana aquesta paralització cautelar, per evitar qualsevol indemnització més alta si 
finalment resulta que hi havia irregularitats.  

Reitera que, atesa la situació d’aquest expedient, és el moment de fer la suspensió 
cautelar en els termes que ha explicat. Matisa que suspendre no vol dir cancel·lar. 

Per acabar, demana prudència i convida els Grups polítics a votar a favor de la moció, 
des de la serietat.  

Adverteix que si no voten a favor, hauran de ser els responsables de vetllar pel 
compliment del contracte de l’obra de Can Domenge, que encara no s’ha començat.  

Diu que, perquè no l’acusin de demagògia ni d’oportunitat política, no recordarà què en 
pensaven uns i altres Grups polítics d’aquest tema fa només uns mesos, quan es va fer el 
debat de política general del Consell de Mallorca o, més recentment, durant la 
campanya electoral.  

 

El Sr. FLAQUER (UM) anuncia que UM no votarà a favor d’aquesta moció.  

Diu al Sr. Font que està ben segur que quan els consellers del PP varen votar a favor de 
Can Domenge ho varen fer de bona fe, perquè existien uns informes tècnics que 
avalaven aquesta operació, que era una novetat pel que fa a venda d’un actiu de la 
institució.  

Li recorda que el procediment administratiu de venda va ser correcte, sense cap 
irregularitat i el defineix com impecable, de la qual cosa en donen fe els informes que 
l’avalen. Recorda també que l’expedient es va presentar tres vegades al Ple: en el 
moment de la desafectació del bé, en el de l’aprovació del pressupost, quan ja s’havia 
inclòs una partida corresponent a la venda i finalment, per la proposta de la venda. En 
conseqüència, es varen complir tots els principis que marca la llei.  

Diu que pot estar d’acord en el fet que altres partits polítics que no comparteixin els 
criteris que es varen seguir per dur a terme l’operació, perquè l’enfocament de cadascun 
era diferent, però explica que el Grup UM, en aquest cas, no volia donar prioritat a la 
part econòmica sinó donar la importància al projecte arquitectònic i urbanístic; aquest 
era el seu parer i  ho han explicat així en tot moment.   

Reitera que, per tot el que ha explicat, el seu Grup no pot votar a favor la moció. A més, 
comenta que suspendre temporalment no és legal i que podria donar peu a unes 
responsabilitats futures per a la institució que no és possible conèixer actualment.  

A causa de la situació econòmica d’aquesta institució, considera que no es pot córrer el 
risc d’entrar en un terreny tan perillós, sobretot pel que fa a les indemnitzacions 
milionàries. Per tant, la proposta no és viable, no és possible votar-la a favor.  

Matisa, tot i això, que encara que fos viable, com a representant d’UM reitera que estan 
molts segurs del que varen fer i de que aquest expedient és del tot legal i per tant tampoc 
haguessin votat a favor de la proposta.  
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La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
comença la seva intervenció.  

Demana que li expliquin quin és el Grup que ha canviat de parer, perquè la realitat és 
que quan es va aprovar el projecte de Can Domenge uns grups varen votar a favor i uns 
altres en contra, i aquests continuen estant en contra. Aquest és el motiu pel qual 
mantenen obert als tribunals el procediment contenciós que varen iniciar i per tant, pel 
que sembla, l’únic partit polític que pretén canviar de parer, actualment, és el PP. 
Insisteix a demanar al portaveu del PP que li expliqui per quin motiu ho ha dit.  

Diu al Sr. Font que no li serveix que al·legui desconeixement, perquè no és possible que 
un grup de setze consellers que voten primer en Comissió informativa i després al Ple, 
dues vegades, desconeguin el tema. Pensa que si es tracta d’un grup d’una sola persona, 
podria disculpar-se que no hagués mirat tots els documents, però que un grup tan 
nombrós desconegués tots els motius, no és possible.  

Li assegura que la documentació del Consell de Mallorca no ha canviat, és exactament 
la mateixa, per tant no té cap sentit que digui que avui, si coneguessin el contingut de 
tota la documentació, tornarien a votar a favor.  

Opina que resulta prou evident que és el PP el Grup polític que canvia de parer respecte 
a aquest tema.  

Respecte a l’afirmació del Sr. Font sobre que la suspensió del contracte s’hauria 
d’indemnitzar li diu que és prou evident. Observa que la realitat és que el Consell de 
Mallorca ha venut un solar, per tant ja no és seu i és impossible fer el que demana el PP. 
Li diu que és clar que a ella li agradaria poder-ho fer, perquè segueix pensant que 
s’hagués pogut fer d’una altra manera, però és prou evident que ja no és possible. 

Tot seguit, li recorda que no pot comparar aquest fet amb el cas de Son Espases. Explica 
que l’obra de Son Espases era una concessió administrativa que es aturar previ acord 
entre el Govern de les Illes Balears i l’empresa concessionària. Recorda que l’empresa 
concessionària en cap moment es va manifestar en contra, sinó tot el contrari, després de 
moltes reunions celebrades hi va estar totalment d’acord.  

Insisteix a dir al Sr. Font que no es tractava d’una venda d’un solar per part del Govern 
de les Illes Balears i que l’obra de l’hospital, malgrat es tracti d’una concessió, quan 
aquesta s’acabi d’aquí a uns anys, continuarà essent propietat del Govern balear. En 
canvi, el cas de Can Domenge és del tot diferent, ja no és propietat del Consell de 
Mallorca. En conseqüència, ha de quedar clar que no es tracta de la mateixa situació.   

Sobre l’afirmació que la presidenta serà la responsable del projecte, puntualitza que les 
persones que presideixen institucions i les que formen part de l’equip de govern són 
sempre responsables de les seves actuacions, com també de les que han heretat i això ja 
ho sap l’actual equip de govern.   



 59

Recorda al Sr. Font que fer una passa endavant per demanar la paralització de les obres 
és possible, poden fer el mateix que va fer l’oposició en el cas de Son Espases. Li diu 
que demani als serveis jurídics del PP si és possible presentar la demanda als jutjats. Li 
assegura que el que no és possible és demanar-ho a aquesta institució.  

Reitera el procediment seguit per EU-Els Verds. Comenta que atès que ara la 
providència del jutge junta el procediment contenciós administratiu amb un 
procediment penal, han demanat als serveis jurídics que estudiïn si és possible aturar-
ho, des del Consell de Mallorca, però en el cas de Can Domenge l’equip de govern no 
pot aturar-ho de cap manera, seria il·legal.  

Sobre la petició de revisió dels actes administratius de la institució, li diu que estan 
bastant revisats tots i en aquest moment, des del punt de vista polític i des de la 
institució, poca cosa més s’hi pot fer que esperar que siguin els jutjats que ho reclamin. 

Anuncia que el seu Grup no votarà a favor de la moció, però tampoc no s’abstendrà –
per bé que algú ho esperi- perquè no es pot permetre que la institució prengui un acord 
que va en contra de la legalitat,  com és tornar enrere un contracte de compravenda. 

 

La Sra. Presidenta intervé tot seguit per expressar el parer de l’equip de govern.  

Anuncia al Sr. Font que ella sí que entrarà en el debat polític de fons sobre aquesta 
qüestió.  

Diu que vol deixar ben clar des de l’inici, com ho ha fet sempre i com també ho ha fet el 
partit que ha fet possible que ella ostenti la presidència d’aquesta institució, que si 
durant la passada legislatura ella hagués estat la presidenta, aquest projecte no s’hauria 
duit endavant, per raons evidents, atès que el Grup PSOE no està d’acord amb la idea 
política del projecte. Reitera, per tant, que aquest és el debat de fons.   

Recorda que hi havia uns terrenys, que eren propietat del Consell de Mallorca, i en el 
moment oportú el Grup PSOE va opinar que no estava d’acord ni amb el procediment 
de concurs, ni amb la venda, per fer un projecte arquitectònic d’unes determinades 
característiques. Ara bé, matisa que això va ocórrer durant la passada legislatura i que 
finalment el projecte es va aprovar amb els vots favorables d’Unió Mallorquina i del 
Partit Popular; tot seguit es va fer el concurs i la venda del solar, per la qual cosa 
aquests terrenys ja no són propietat del Consell Insular de Mallorca. 

Sobre la proposta de suspensió temporal de l’efectivitat del contracte que fa el Partit 
Popular, opina que és del tot demagògica i la qualifica de brindis al sol. Afirma que 
l’equip de govern de la institució no ho pot fer i el PP ho sap perfectament. Diu al seu 
portaveu que si ho desitja, ens podem basar en el Codi Civil, on diu clarament que la 
validesa i el compliment dels contractes no es poden deixar a l’arbitri d’una de les dues 
parts, o també a un altre article que estableix que en un cas de compravenda, com és 
aquest, la venda es perfeccionarà entre comprador i venedor i serà obligatori per a 
ambdues parts. Diu al Sr. Font que el que demana el PP és com si, en el supòsit d’una 
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venda d’un xalet, quan ja existeix una opció de compra i venda, un dia després es pretén 
suspendre la venda i negar que el xalet és del comprador.  

Assegura que no té res a veure l’expedient de Can Domenge amb el de Son Espases. 
Aquest darrer és una concessió administrativa pública, d’un solar públic, d’un hospital 
públic, que dóna un servei públic i per tant l’administració pot suspendre i decidir fer 
una altra cosa; en canvi, el cas de Can Domenge és del tot diferent.  

Reitera al Sr. Font que aquest expedient està tancat administrativament en el Consell 
Insular de Mallorca, perquè s’ha venut la propietat i per tant ja no és de la institució. 
Recorda que la finalitat de la venda no és tampoc fer un servei públic a la ciutadania, 
sinó una urbanització privada perquè aquesta va ser la decisió política adoptada, decisió 
que no va ser compartida pels partits de la oposició d’aleshores, el PSOE, el PSM-EN i 
EU-Els Verds.  

Per tot el que explicat, refusa totes les al·lusions a la demagògia que el portaveu del PP 
ha fet. Assegura que com a presidenta del Consell Insular de Mallorca ha d’actuar 
d’acord a la realitat que té, del present i del passat; és evident que té una herència 
derivada d’una proposta política que es va aprovar durant la passada legislatura, amb els 
vots del PP.  

Diu al Sr. Font que és clar que el PP és l’únic partit polític que ha canviat de parer i que 
la resta continuen mantenint les mateixes postures: UM va defensar el projecte i el 
segueix defensant, el PSOE, el PSM-EN i EU-Els Verds es varen mostrar en contra i ho 
mantenen. En canvi, el PP es va manifestar a favor i ara ho fa en contra, perquè ha 
passat a la oposició o perquè s’ha actuat per via judicial i ara potser que algú estigui 
escamat o vulgui redimir consciències i canviar d’opinió, en un moment en què ja no és 
oportú fer-ho.  

Insisteix a dir que no és un tema per fer-ne demagògia política, perquè és molt seriós. 
Recorda que continua als jutjats, amb diferents causes interposades per la via 
administrativa i per la via penal, per la qual cosa el Consell de Mallorca farà allò que 
dictamini el jutge, com és evident. Diu al Sr. Font que, en aquest sentit, poden estar ben 
tranquils i li dóna paraula de que ho complirà, com a presidenta d’aquesta institució.  

Opina que és impossible que un equip de govern compleixi el que demana el PP a la 
moció. Tot i això, considera que val la pena valorar per què el PP canvia d’opinió i la 
presenta.  

Tot seguit, recorda al Sr. Font que durant la passada legislatura sí que existia la 
possibilitat d’aturar aquest expedient en cas de no estar d’acord amb aquesta operació 
de venda de Can Domenge, però es va aprovar el dia 7 de març de 2005, amb el vot 
favorable del PP, el 5 de juny de 2005 es va tornar aprovar, també els vots a favor del 
PP, en el debat de política general, el 23 de gener de 2006, se’n va tornar a parlar i el PP 
va afirmar que hi estava a favor. A més, a aquest Ple s’hi varen dur propostes de 
resolució per aturar la venda de Can Domenge i el PP va votar en contra. El Ple de dia 6 
de febrer de 2006 una moció d’urgència per aturar-ho i el PP va votar en contra. Ple 
juny 2006, nova proposta, vot en contra del PP. Ple de març de 2007, altra proposta, vot 
en contra. Ple maig 2006, proposta votada en contra, Ple juny 2006, darrera, vot en 
contra. 
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Diu al Sr. Font que si el PP no hi estava d’acord, era aleshores el moment oportú per 
dir-ho, perquè era el moment en què es tramitava l’expedient i el Consell de Mallorca 
podia decidir no fer la venda, però li recorda que el PP, en deu ocasions, va votar 
favorablement aquesta operació de venda.  

També li diu que el PP no pot al·legar que desconeixia l’existència de plantejaments 
distints sobre les bases d’execució que es varen dur al jutjat en aquell moment, no a un 
altre. Per tant, ningú no pot dir que ignoràs que es tractava d’una operació controvertida, 
com a mínim, que existien opinions diferents i que s’obrien processos judicials, perquè 
es va manifestar al Ple, en moltes ocasions. És obvi que el PP n’era responsable del tot 
d’aquesta situació, formava part de l’equip de govern. 

Retreu al Sr. Font la postura del seu partit, perquè considera que a la vida s’ha de ser 
més persona i quan un ha defensat una opció perquè hi creu –i no dubta que el PP quan 
governa fa coses perquè creu que estan ben fetes- ho ha de seguir defensant. Li recorda 
que els dubtes ja hi eren aleshores i en tenien constància.  

Reitera la seva postura com a presidenta de la institució que ha explicat abans.  

Diu al Sr. Font que, en el moment d’assumir la presidència, es va assessorar sobre 
l’estat dels expedients importants d’aquesta institució i, en el cas d’aquest, en va 
demanar un informe intern, que encara no té, sobre la situació del contracte amb 
l’empresa, de l’expedient de Can Domenge. Li assegura que aquesta és l’única via que 
té l’equip de govern i que l’altre via és la judicial, sobre la qual, òbviament, no es 
pronunciarà perquè pertoca als jutjats fer-ho.  

Opina, respecte a l’actitud del PP, que el que no és possible és dir blanc i negre a la 
vegada, ni tampoc és correcte que només reaccionin quan hi ha una via judicial oberta, 
que afecta persones del PP.   

Des del màxim respecte al procés judicial, vol manifestar al PP que per aquesta línia de  
demagògia, l’equip de govern no els seguirà, no tendran el seu suport sinó tot el 
contrari. 

Tot seguit, dóna la paraula al Sr. Font, pel seu torn de rèplica.  

El Sr. Font assegura que el PP no ha canviat i que no demana que es torni enrere la 
operació de Can Domenge. Assegura que la petició es fa arran de la resolució de la 
Secció 2ª de l’Audiència Provincial de Palma, que s’ha dictat dins aquesta legislatura; 
aquesta és l’única raó per la qual el PP demana que es faci una aturada. Tot el que han 
dit uns i altres, és el que el PP ha mantingut des de sempre. Assegura que no han canviat 
respecte a l’adjudicació, però per raó d’aquesta resolució, demanen la suspensió, perquè 
consideren que és possible fer-ho. 

Observa que hi haurà arguments jurídics per no fer la suspensió, però també n’hi ha per 
fer-la.  

Retreu que potser sigui el mateix cas que les moratòries dels anys 1998-1999, quan ni es 
tenien competències i per tant els jutjats varen indicar que estaven mal fetes i moltes 
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d’elles s’han hagut d’arreglar per mitjà de plans territorials o, com sembla que es farà 
actualment, amb indemnitzacions econòmiques. Comenta que el PP ho fa precisament 
perquè no passi el mateix.  

Insisteix a dir que, tot i que entre un i altre acte hagin passat 9 anys, finalment és la 
ciutadania qui paga.  

Diu al portaveu d’UM que és clar que el procediment era correcte, això almenys és el 
que diuen els informes, però comenta que en cap de les ocasions en què es va presentar 
al Ple s’havia produït encara la resolució del jutjat, de finals d’estiu de 2007, de la qual 
ha parlat, que és el motiu de la moció. 

Reitera que el PP assumeix els informes d’aleshores, favorables a la venda, però no en 
aquest moment, a causa de les possibles incorreccions que es posen de relleu amb la 
resolució esmentada. També reitera que està convençut que UM va actuar de bona 
voluntat, considera normal que si existeix alguna irregularitat, s’han d’aturar i estudiar 
la situació actual. 

Recorda al Sr. Flaquer, respecte a la seva afirmació de que la suspensió no és legal,  que 
en el cas de Son Espases UM tampoc volia la suspensió, però la varen consentir. En 
canvi, el que demana avui el PP és igual de legal, bastant més fàcil encara. Sobre les 
afirmacions de que tot va ser legal i correcte, li diu que també el PP desitja que sigui 
així. Malgrat tot, li diu que el PP no ha canviat de parer, però convendria aclarir tots els 
dubtes davant la ciutadania.  

Es dirigeix a la Sra. Mascaró, com a representant del Bloc per Mallorca. Li recorda que 
es troben en un espai polític, no en un espai judicial i l’únic espai de què disposen per 
discutir el que ha passat dins l’àmbit judicial i poder plantejar en un moment determinat 
una situació nova és el Ple, que és el marc adequat.   

Li diu que és cert que el PP també hi és present en els tràmits judicials, no només és el 
Bloc per Mallorca, però reitera que al Consell Insular de Mallorca hi ha un espai per 
tractar aquests temes, no cal que l’enviï a un altre lloc per discutir aquest assumpte.  

Sobre les expectatives sobre l’abstenció del Bloc per Mallorca, explica que eren 
motivades pel fet que al PP li va semblar que es podia deduir de les declaracions del cap 
de llista en representació d’aquest partit a les passades eleccions, però si no és així no hi 
ha cap problema ni un, perquè en realitat són ben lliures i no ho critica. 

Pel que fa a la referència de la presidenta a les reunions amb els empresaris per arribar a 
un acord respecte a Son Espases demana si pretenen fer creure que els promotors han 
acordat amb els responsables que no cobraran les indemnitzacions.  

Discrepa també de la presidenta quan ha afirmat que el debat de fons és la idea política; 
el PP pensa que avui no és aquest. En canvi, en el moment en què es va aprovar la 
operació sí que era la idea política, perquè es veia un concurs o una subhasta, amb un 
criteris, que poden ser una idea política, sempre i quan compleixi la legalitat.  
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Reitera que aleshores el debat era la idea política, però avui és la resolució i aquesta és 
la diferència.  

Sobre els terminis d’execució, recorda que no en són responsables els governants 
anteriors, sinó els actuals, que han de fer complir els acords. Tot i que l’escriptura 
estigui en mans dels actuals propietaris, si incompleixen els terminis, perdran la seva 
propietat. Considera que és clar que alguns terminis s’incompleixen, com és la 
presentació del projecte d’execució del concurs. Insisteix a dir que el control del 
contracte no es pot considerar una qüestió tancada i correspon al Consell Insular de 
Mallorca.    

Diu a la presidenta que avui, a la llista de dades que ha donat abans sobre les votacions 
de tots els partits sobre aquesta qüestió, hi  podrà afegir que ella ha votat en contra de 
poder aturar les obres de Can Domenge i de que, si al final hi ha algun problema, el 
podia aturar. També adverteix del cost econòmic que ocasionaria aquest fet a la 
ciutadania. 

Per acabar, retreu la manca de serietat que demostra la postura que han expressat els 
diferents partits polítics. 

 

El Sr. Flaquer (UM)  agraeix al Sr. Font el to de la seva intervenció i diu que 
comparteix el dret que té el PP a plantejar aquest debat, perquè afavoreix el partit Unió 
Mallorquina, com també la transparència democràtica.  

Tot seguit, reprèn la idea que el Sr. Font ha exposat: la serietat amb què va actuar el PP 
en totes les gestions de l’expedient de Can Domenge. Recorda l’interès que varen 
demostrar a totes les reunions. Per tant, està d’acord que varen votar a favor, perquè 
actuaren de bona fe.  

En canvi, respecte al paral·lelisme que ha fet el Sr. Font entre Son Espases i Can 
Domenge, no pot estar d’acord amb ell perquè Son Espases és una obra pública, una 
obra del Govern de les Illes Balears, per tant hi va haver una adjudicació a una empresa 
per fer l’obra, mentre que en el cas de Can Domenge es tracta d’una venda i per tant ara 
aquest solar ja no és propietat del Consell de Mallorca, sinó d’una empresa privada.  

Diu que Unió Mallorquina assumeix les decisions que va prendre aleshores i, com 
també ha dit el representant del PP, les tornaria a prendre.  

Comenta que existia una idea política en la decisió de la venda, una idea sobre el 
projecte urbanístic que es pretenia fer, per tant UM no tornaria enrere ni la venda ni la 
forma en què es va fer.  

Per acabar, reitera al Sr. Font que el seu Grup no pot votar a favor de la moció que 
presenta el PP, perquè estan segurs d’haver actuat correctament i perquè considera que 
la seva petició no s’ajusta a la legalitat i podria tenir conseqüències negatives per al 
futur de la institució.  
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La presidenta dóna la paraula a la Sra. Mascaró, en representació del Bloc per Mallorca. 

La Sra. Mascaró diu al Sr. Font que li reconeix que, certament, ens trobam dins un espai 
polític i qualsevol tema és discutible. Puntualitza, però, que el motiu no és l’espai 
polític, sinó la proposta concreta que fa el PP avui, al Ple, perquè és un tema que no 
admet discussió, no és possible tractar-lo al Ple. Li recorda, a més, que ho planteja en 
relació a una resolució del jutge que en cap moment demana al Consell de Mallorca que 
aturi les obres.  

Assegura que el Bloc per Mallorca, si que demanarà que s’aturin les obres. 

En relació a les referències que ha fet el Sr. Font sobre les declaracions del portaveu del 
cap de llista del Bloc per Mallorca, en relació a l’abstenció a l’hora de votar la moció,  li 
recorda quin va ser el vot del PSM-EN quan es va aprovar l’operació de Can Domenge; 
això és el que val, la resta són interpretacions i cadascú entén les coses com les vol 
entendre. Reitera que mantenen l’opinió en contra de la decisió.  
Respecte a Son Espases, diu al Sr. Font que no pretenen fer-li creure res que no sigui 
cert. Reitera tots els motius que ha explicat abans. 
Comenta al Sr. Font que, si creu que existeix un incompliment de terminis, és aquest el 
tema que hauria d’haver plantejat la moció, però no tornar enrere la venda d’un solar. 
Reitera al Sr. Font la impossibilitat de que aquesta institució pugui accedir a la petició 
d’aquesta moció. Li diu que si manté la convicció que s’han d’aturar les obres, ho ha de 
sol·licitar a l’organisme corresponent. 
Per acabar, discrepa de l’afirmació que ha fet el Sr. Font, que ha assegurat que el PP es 
troba personat en el cas de Son Espases. Creu que, en tot cas, hi ha persones concretes 
del PP acusades, però el partit polític com a tal no ha presentat als jutjats cap al·legació 
sobre l’operació de venda de Son Espases i pot fer-ho, a més de demanar totes les 
explicacions que consideri oportú.  
 
Per acabar, reitera que no votarà a favor de la moció, perquè seria una il·legalitat. 

 

La Sra. Presidenta intervé tot seguit per tancar el debat. 

Diu que la seva intervenció serà breu, perquè considera que el debat ja ha estat prou 
aclaridor i només fixarà una vegada més els termes reals sobre els quals s’ha de centrar 
la qüestió. 

Reitera que li sembla important i molt necessari recordar la història de l’expedient de 
Can Domenge, per saber com som i cap on hem d’anar i per aquest motiu ha esmentat 
totes les dates en què el PP va votar a favor de la decisió, en comissions informatives i 
al Ple. 

Observa que és cert que va existir una idea política, durant la passada legislatura, 
respecte a la decisió de venda. Recorda que el PP i UM gestionaven més del 30% 
d’aquesta institució i compartien aquesta proposta política, que es va debatre prou al 
Ple, en diverses ocasions; en uns casos, a instàncies dels grups de l’oposició, amb 
propostes que demanaven la paralització i en altres per aprovar la proposta concreta del 
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concurs i la posterior urbanització del solar. Assegura que, en aquell moment, sí que era 
possible aturar el projecte, però el PP va estar en tot moment hi va estar a favor.  

Recorda també al PP que aquesta operació de compravenda no hauria estat possible si el 
PP no hagués modificat, amb la Llei d’acompanyament dels pressuposts, la possibilitat 
de fer concurs per part del Consell Insular de Mallorca. Recorda que aquesta 
modificació a l’esmentada llei la va fer el Govern de les Illes Balears el dia 30 de 
desembre de 2004. Si no s’hagués fet aquesta modificació, que impedia als consells 
insulars fer concurs públic amb el sòl públic, aquesta operació de Can Domenge no 
s’hagués pogut fer mai. Per tant, no és correcte que el PP digui que no en sabia res i que 
votaven al Ple perquè formaven part d’un pacte, que és l’argument que donava el Sr. 
Rubio, com a portaveu del PP, quan es debatia aquesta qüestió al Ple. Destaca que el PP 
compartia aquesta idea i decisió política amb UM, sobre com urbanitzar Can Domenge; 
considera que queda prou demostrat amb el que acaba d’explicar.  

Comenta que el nou equip de govern ha heretat aquesta situació i procura resoldre-la de 
la millor manera possible.  

Retreu al PP que argumenti que presenti aquesta moció al·legant que és a causa de la 
recent resolució del jutjat. Precisa que el que s’ha dictat és una resolució sobre una 
querella penal, que és el que havia plantejat el Consell de Mallorca, en defensa; no hi ha 
hagut res més, el jutjat no s’ha pronunciat sobre res més.  

Explica que també s’ha produït una demanda de suspensió del procediment contenciós 
administratiu, per tal que tot passi a la via penal. Aquesta és la realitat.  

Observa que no tenia constància que el PP es trobàs personat als jutjats, en canvi el Bloc 
per Mallorca i les empreses que varen participar al concurs sí que hi són presents perquè 
han presentat la corresponent demanda contra l’operació. 

Refusa la comparança de Can Domenge amb Son Espases que ha fet el Sr. Font. Li diu 
que el seu discurs no s’adiu ni amb la veritat ni amb la realitat de Son Espases; no és 
possible comparar un i altre cas. Reitera les explicacions que ha donat abans sobre 
aquestes diferències. Assegura que, lògicament, abans de fer aquestes afirmacions s’ha 
assessorat convenientment amb els serveis tècnics d’aquesta institució.  

Reitera que el Consell de Mallorca respectarà, evidentment, la decisió que adopti el 
jutge sobre aquest cas, ningú no n’ha de tenir cap dubte.  

Tot seguit, diu que ha demanat un informe per tal de comprovar que el contracte es 
compleix. Matisa, però, que no té res a veure una cosa amb l’altre.  

Diu al portaveu del PP que haurien de fer una reflexió i assumir la història del seu Grup, 
les seves herències i decisions. No dubte que varen prendre les decisions pensant que 
era el millor per Mallorca, com també ho va fer UM, però les decisions s’han d’assumir. 
No s’ha d’oblidar la realitat que ara tenim, però és necessari deixar de banda la 
demagògia i afegir dubtes sobre aquesta qüestió.  
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Reitera que, si tenen més qüestions per aclarir, lamenta dir-los que la via política per a 
aquest tema ja s’ha acabat, només resta oberta la via judicial. Convida el PP ha respectar 
aquesta situació i a deixar de fer demagògia sobre un tema que, recorda, s’ha duit 
endavant perquè el PP hi ha estat d’acord. 

Tot seguit, es vota la moció. 

Es rebutja per quinze vots a favor (PP), desset vots en contra (PSOE i BLOC PER 
MALLORCA) i zero abstencions. 

 

PUNT 18. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT PO PULAR 
REFERIDA A VIVENDES EN SÒL RÚSTIC. 

Es dóna compte de la següent moció: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Atès la gran quantitat d’informacions creuades respecte a les noves mesures territorials que es volen 
adoptar. 
 
Atès la inseguretat jurídica que aquests anuncis suposen per al conjunt de la ciutadania i els sectors 
econòmics i socials. 
 
Atès les discrepàncies sorgides entre les grans i petites empreses de construcció sobre l’agravi 
discriminatori que pot suposar l’adopció de segons quin tipus de mesura i l’efecte directe que això pot 
suposar per a moltes famílies mallorquines. 
 
Atès el marge competencial del qual disposa el Consell de Mallorca en matèria urbanística i d’ordenació 
del territori, 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 permetre la modificació del Pla Territorial de Mallorca per 
tal de construir noves vivendes en les àrees d’harmonització o en sòl rústic comú fins que no s’hagi 
esgotat el sol urbà i urbanitzable. 

 

La Sra. PERELLÓ (PP) comenta que l’any 1999 amb l’aprovació de les Directrius 
d’Ordenació Territorial (DOT) s’implantà, per primera vegada, un model territorial 
sostenible basat en la contenció urbanística. Les DOT, a més de protegir bona part del 
sòl rústic, varen marcar un límit a la transformació urbanística del sòl rústic i aquest 
límit es basa, fonamentalment, en dos pilars: un, la limitació quantitativa pel que fa la 
classificació de nou sòl urbà o urbanitzable, i dos, la prohibició de crear nous 
assentaments aïllats dels existents. 

La idea bàsica de les DOT és que s’ha de contenir el creixement urbanístic i no s’han de 
tolerar nous nuclis de població, sinó que s’ha de créixer a partir dels nuclis existents. 
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Aquest model que fixen les DOT, en grans línies, no ha estat qüestionat d’ençà que va 
ser aprovat. 

La concreció d’aquestes dues idees bàsiques s’havia de fer a través del Pla Territorial 
que, d’una banda, va concretar per a cada municipi el marge de creixement sempre que 
no se superàs del 10% al total de l’illa, i d’altra banda, va delimitar les àrees de transició 
on ubicar aquest creixement i que garantien la integració i la continuïtat amb els nuclis 
existents. 

El Pla Territorial de Mallorca, aprovat l’any 2004 i amb una vigència de tres anys, ha 
concretat el límit de creixement i n’ha fixat la ubicació a través de les àrees de transició 
de creixement. Les xifres que es tengueren en compte a l’hora d’elaborar el Pla 
Territorial de 2004 eren que 1’any 1999 hi havia 18.941 Ha urbanitzades o en procés 
d’urbanització, és a dir, amb Pla parcial aprovat i aquesta va ser la base per fixar el 
càlcul del creixement màxim que no podia superar el 10%. Malgrat això, el creixement 
màxim que fixa el Pla Territorial és d’un 7,8%. 

Poc abans d’aprovar-se el Pla Territorial, el Govern balear va fer un estudi de sòl vacant 
i a Mallorca es va concloure que hi havia sòl disponible per edificar més de 180.000 
habitatges. Després de les desclassificacions de les DOT, aquest sostre es reduí a 
156.000 habitatges. 

El mateix Pla Territorial reconeix que amb el creixement que es proposa fins a l’any 
2014, el sòl susceptible de ser edificat implicarà la possibilitat de construir-hi 183.000 
habitatges, però, alhora, reconeix que les necessitats reals seran d’uns 80.000 habitatges. 

Opina que la conclusió és clara. Entre sòl vacant i sòl destinat a creixement i delimitat 
en el Pla Territorial com àrees de transició de creixement, sobra lloc per fer, no només 
els 5.000 habitatges que vol fer el Govern, sinó els 20.000 habitatges que varen 
prometre durant la campanya electoral. 

Planteja que si les xifres són clares i el model fixat per les DOT no s’ha qüestionat fins 
ara, a dia d’avui, quines poden ser les raons per rompre aquest model territorial basat en 
la contenció i per què ara és millor construir habitatges en sòl rústic que en terrenys ja 
urbanitzats. 

Remarca que la moció que presenten avui té una clara vocació preventiva i també 
reivindicativa. Preventiva perquè volen evitar que a curt termini es consumin mesures 
que puguin implicar la ruptura d’aquest model territorial i, per tant, la seva modificació i 
un major creixement. 

Afegeix que s’ha dit públicament –i així ho recullen els mitjans de comunicació– que es 
volen afectar àrees de transició d’harmonització per convertir-les en àrees de transició 
de creixement i, fins i tot, es vol convertir sòl rústic en àrees de transició de creixement. 

Així doncs, el seu Grup entén que aquesta moció és prou àmplia com per deixar a la 
decisió de l’equip de govern quines són les mesures que s’han d’aplicar per evitar que 
en un parell de mesos s’executin actuacions impulsades pel Govern i materialitzades en 
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decisions legislatives d’obligat compliment que acabaran rompent un model territorial 
basat en la contenció urbanística. 

Creu que per ser coherents amb les propostes electorals dels partits polítics que ara 
formen l’equip de govern, aquesta moció ha de tenir recolzament. 

El programa electoral del Bloc per Mallorca proposava eliminar el 10% de les DOT i 
per tant, propugnava un creixement zero. El programa electoral de Partit Socialista 
també advocava per limitar o reduir el creixement del Pla Territorial perquè sense haver 
exhaurit el 10% ja el considerava excessiu.  

Per concloure, manifesta que atesos els arguments exposats, creu que s’ha de recolzar 
aquesta moció. 

 

El Sr. FLAQUER (UM) diu que efectivament la moció presenta alguns punts amb els 
quals Unió Mallorquina podria estar d’acord. Creu que és bo no confondre l’opinió 
pública i s’ha de fer un esforç per no embullar-la. 

També és molt important la seguretat jurídica que en altres moments de la nostra 
història, la ciutadania i els empresaris no l’han tenguda i això s’ha notat. Els ciutadans 
han de saber i conèixer a què tenen dret i que les lleis no canviïn sovint perquè no és bo. 

Des de sempre, Unió Mallorquina ha dit que no li agradaria que es fessin canvis 
importants en el Pla Territorial, però s’ha de tenir en compte que aquest Pla és un 
element viu i que qualque dia s’haurà de modificar per adaptar-se a la realitat social. 

Reitera que estan d’acord que la política de contenció i de protecció de territori no s’ha 
de canviar i està segur l’equip de govern no la vol modificar, pel contrari, volen protegir 
i tenir un model territorial equilibrat. 

Anuncia que no votaran a favor d’aquesta moció perquè pensen que no es pot ser 
radical: la realitat de cada poble és diferent. A molts de pobles es podria aplicar el que 
recull la moció en l’exposició de motius, però a d’altres, potser no queda sòl 
urbanitzable i s’haurà de recórrer a altres mesures. 

 

El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) confirma que la Sra. 
Perelló s’ha llegit el programa electoral del Bloc per Mallorca i el coneix. El Bloc per 
Mallorca només defensa modificacions en sentit restrictiu i no al contrari i aquesta és la 
seva posició. 

Opina que el Consell de Mallorca, segons l’Estatut d’Autonomia vigent, és netament 
insularista i les decisions a prendre sobre el territori corresponen al Consell de Mallorca. 

Assegura estar convençut que el Govern de les Illes Balears no prendrà cap decisió 
sense haver pactat prèviament amb els consells insulars les mesures a adoptar i també 
que s’acomplirà el que diu aquest acord. Pel contrari, manifesta que no volen participar 
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en la cerimònia de la confusió i convertir declaracions i comentaris o opinions 
publicades en premsa en un debat de resolució d’aquesta institució. 

Entén que, per la tasca d’oposició que exerceix, al Partit Popular això li interessi i volen 
que arribin les discussions però primer s’han de fer els debats que pertoquin al Govern 
on els seus representats defensaran la seva postura i després es debatrà al Parlament i 
sense dubte, abans es discutirà entre el Govern i el Consell i atès que la Sra. presidenta 
coneix la postura del Bloc per Mallorca, en arribar el moment ja es decidirà si cal o no 
prendre aquestes mesures. 

Ara per ara, creu que per rumors o comentaris no cal fer un debat que ja es farà quan 
pertoqui. 

 

El Sr. MARTÍN (PSOE) informa a la Sra. Perelló que el Grup Socialista, en 
consonància amb la resta de l’equip de govern, votarà en contra d’aquesta moció. 

En primer lloc, entenen que el segon motiu que consta a l’exposició de motius de la 
moció, relatiu a la inseguretat jurídica, no procedeix perquè a hores d’ara encara no s’ha 
votat al Parlament de les Illes Balears cap llei que afecti o que proposi les mesures que 
s’exposen a la moció, independentment que es faci en el futur. Tampoc no s’ha fet cap 
modificació del Pla Territorial de Mallorca. 

Entenent la inseguretat jurídica com aquella que esdevengui d’una sèrie de normatives 
contradictòries que hi pogués haver en aquest sentit, o bé que canviï constantment, però 
atès que no és el cas, creu que és prematur parlar d’aquest supòsit. 

D’altra banda, comenta que una les normes tendrà rang de llei i l’altra és el Pla 
Territorial de Mallorca, no hi cap cap dubte que la força normativa i el vigor de 
cadascuna d’elles és suficient perquè no es produeixin possibles interferències 
jeràrquiques d’altres normes. 

Ressalta també que en l’exposició de motius i en les declaracions que va fer el portaveu 
del Partit Popular en el Consell de Mallorca el passat dia 29 de novembre i que recullen 
en el “Diario de Mallorca”, considera que el Partit Popular ha presentat aquesta moció 
atenent a particularitats relatives a interessos de determinats grups de petits constructors 
o promotores urbanístiques, atès que el Sr. Font va dir literalment: “Aquestes mesures 
han propiciat la caiguda de les vendes d’habitatges perjudicant, sobretot, els petits 
promotors i constructors”. 

Destaca que un partit, amb la representació que té el Partit Popular, no hagi reflexionat 
sobre les mesures de caire social que afectarien també a un ampli sector de la població 
que necessita una política d’habitatge favorable i que, sense dubte, aquest percentatge 
de població es troba dins el percentatge que ha votat al Partit Popular i en canvi han 
obviat tota referència en aquest sentit perquè es desprèn, de les seves paraules, que 
només els preocupa l’aspecte mercantil. 
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Des del punt de vista del respecte cap als promotors i als constructors, entenen llur 
preocupació, però, alhora, existeixen una sèrie de qüestions de caire social i que 
figuraven en els acords assolits amb els altres membres de l’equip de govern. 

Afegeix que la suposada caiguda de venda d’habitatges per l’adopció de les esmentades 
mesures és molt anterior a les declaracions efectuades en un sentit o un altre, com sap 
qualsevol persona que pagui una hipoteca. 

Per concloure, sense perjudici de les bones intencions de la moció, el Grup Socialista 
votarà en contra de la moció pels motius abans explicats. 

 

La Sra. DUBON (consellera executiva de Territori), en primer lloc, comenta que des del 
Consell de Mallorca, s’han fet algunes declaracions relatives a les modificacions del Pla 
Territorial i, sobretot, a petició del mitjans de comunicació, pel que fa al projecte de llei 
amb què està treballant el Govern de les Illes Balears d’habitatges en sòl rústic. 

Per resumir i sistematitzar quines han estat aquestes declaracions, diu que bàsicament 
les qüestions que s’han plantejat sobre les modificacions que es volen fer en el Pla 
Territorial s’han d’emmarcar dins els paràmetres acordats en els documents de pacte, la 
qual cosa vol que quedi ben clara. 

En segon lloc, continua dient que aquestes qüestions no seran obstacle perquè els 
ajuntaments s’adaptin al Pla Territorial de Mallorca. 

Una tercera consideració és que aquesta actuació sectorial que s’hagi de desenvolupar 
sobre l’illa ha de tenir present sempre el binomi social i territorial. 

Així doncs, en cap cas es duran a terme accions que puguin malmetre el territori. Una 
qüestió que tots tenen molt clara és que el creixement a l’illa de Mallorca és clau per al 
futur i més atenent que l’illa viu del turisme i de la qualitat ambiental i territorial, cosa 
amb la qual tots hi estan d’acord. 

D’altra banda s’ha dit que s’han començat els treballs per modificar el Pla Territorial, 
però ara es troba en una fase d’anàlisi, que està sota un punt de vista més tècnic per part 
del Consell de Mallorca i una part més jurídica que la duu a terme la Universitat de les 
Illes Balears. 

Una altra passa dins aquesta anàlisi és que s’està realitzant també amb la informació 
aplegada arran de les visites als distints ajuntaments per conèixer de primera mà quina 
és llur problemàtica i en quina situació es troben. El Pla Territorial es va aprovar el 
2004 però amb unes dades de partida bastants anteriors, potser de devers l’any 2000, per 
tant, estan set anys desfasades de la realitat. 

En aquests moments, els ajuntaments, quan s’ha parlat amb ells, es troben que aquest 
decalatge els està generant problemes. 
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Puntualitza que aquesta anàlisi tècnica que s’està fent amb col·laboració amb els 
ajuntaments està donant una diagnosi de la situació i si el Pla Territorial suposa qualque 
entrebanc per a qualque ajuntament. 

En qualsevol cas, reitera que les declaracions que s’hagin pogut fer relatives a les 
modificacions del Pla Territorial estaran dins el marc que es va establir i d’acord amb el 
que se’n va parlar. Només que, en tenir en compte la realitat, aquesta pot suposar alguna 
petitíssima modificació en alguna qüestió amb algun ajuntament que tengui problemes, 
però mai en general ni un canvi que pugui perjudicar l’illa de Mallorca. 

Ara per ara, considera que no és oportú interferir en aquesta fase d’anàlisi rigorosa i 
seriosa que es vol dur a terme i, per tant, votaran en contra d’aquesta moció. 

 

La Sra. Perelló li comenta al Sr. Flaquer que està totalment d’acord amb ell que el Pla 
Territorial és un element viu i pel seu plantejament de recolzament als arguments de la 
moció, no entén que no la recolzin i li retira que en llegir-la es veu que és compatible 
amb el Pla Territorial la possibilitat de construir a àrees de transició de creixement, 
encara que sigui en sòl rústic. Només demanen que, amb caràcter previ, se cerciorin que 
s’exhaureix el sòl urbà i l’urbanitzable i aleshores és compatible amb les DOT i amb el 
Pla Territorial arribar a construir al que es delimita com àrees de transició de 
creixement. 

Si qualque municipi no té sòl urbà ni urbanitzable, és obvi que pugui anar a les àrees de 
creixement o a una possible revisió per tal d’atendre les seves necessitat, però això no 
significa que sigui incompatible amb el contingut de la moció que se sotmet a criteri del 
Ple avui. 

Pel que fa a l’argument del representant del Bloc per Mallorca, reitera que la moció té 
una clara vocació preventiva i reivindicativa. Reivindicativa perquè és molt difícil fer 
política d’habitatge com s’està plantejant des del Govern, sense tenir en compte el que 
és ordenació i el que és urbanisme. 

El Partit Popular no ha tengut accés a cap esborrany ni a cap avantprojecte del que serà 
aquesta llei d’habitatge, en canvi, a més del que surt publicat en els mitjans de 
comunicació, tenen accés al que el conseller d’Habitatge i Obres Públiques ha declarat 
públicament i quan es parla de reclassificar sòl o de permetre un determinat ús en un 
determinat sòl, això és fer urbanisme. Així doncs, la política d’habitatge ha d’anar 
lligada a aquesta institució perquè és la competent en matèria d’ordenació del territori i 
en matèria urbanística. 

La moció és preventiva també perquè volen evitar que a curt termini es puguin 
materialitzar decisions legislatives que obligaran aquesta institució a limitar-se a 
executar decisions en les quals hauria d’haver tengut una participació molt activa per ser 
la gran competent en aquestes matèries. 

Pel que fa a la intervenció del representant del Grup Socialista, li respon que és un tema 
de jerarquia de normes. Des del moment que existeixi una llei del Parlament que digui 
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on s’han de construir habitatges protegits, al Consell de Mallorca no li quedarà més 
remei que modificar el Pla Territorial per la prelació de normes. La llei obligarà el 
Consell i és el que es vol evitar amb aquesta moció. 

Té la impressió que hi ha una certa passivitat per part aquesta institució que és la gran 
competent en dir que s’estaran a veure que sortirà d’aquesta iniciatives i quan es 
concreti ja se’n parlarà i opina que no ha de ser així, que se n’ha de parlar ara i evitar 
que s’adoptin decisions que obliguin el Consell de Mallorca a modificar el Pla 
Territorial i facin, inexorablement, augmentar el creixement. 

Conclou dient que per coherència no veuen cap inconvenient en aprovar i recolzar la 
moció atès que no estan en contra d’una política d’habitatges que permeti la possibilitat 
als ciutadans d’accedir a un habitatge digne i a preus assequibles, mai no estaran en 
contra d’una política amb aquesta finalitat, però no a qualsevol preu i no consumint 
territori quan les xifres, encara que amb un possible desfasament, parlen de 5.000 
habitatges protegits i que el sòl urbà i urbanitzable és més que suficient per donar 
cabuda a aquestes iniciatives que es promouen des del Govern. 

 

El Sr. Rosselló aclareix que el seu Grup votarà en contra d’aquesta moció no per estar 
en contra del text sinó perquè aquest està fonamentat en rumors. Ara per ara, el projecte 
ni tan sols s’ha duit a debatre en el Govern de les Illes Balears. Ha de passar tota la 
tramitació i assegura estar convençut que el Consell de Mallorca tendrà una actitud 
activa en el debat i que el Govern de les Illes Balears no aprovarà aquesta llei sense 
haver arribar a un acord amb el Consell de Mallorca i, sobretot, el de Menorca. 

 

La Sra. Dubon opina que el Consell de Mallorca defensarà les seves competències i ara 
s’està negociant amb el Govern aquest projecte de llei i sí que coneixen els esborranys 
que s’estan fent i amb les aportacions del Consell de Mallorca aquest document es va 
transformant. També hi estan participant els altres consells per tal d’arribar a un 
document amb un consens que satisfaci el Govern i els consells insulars. 

Reitera que s’està fent una anàlisi en profunditat per veure si el sòl vacant és suficient o 
no a cada un dels municipis de l’illa i que cada decisió que es prengui de manera 
genèrica, com és la moció que ara es proposa, podria condicionar la solució per a un 
municipi i considera que ara no és el moment adequat per posar obstacles a les 
solucions de problemàtiques concretes i específiques. 

Afegeix que, en cap cas, aquestes qüestions no suposaran un canvi de model territorial a 
l’alça sinó tot el contrari, es vol incrementar la protecció sobre el territori de l’illa de 
Mallorca. 

 

Es rebutja per catorze vots a favor (PP), desset vots en contra (PSOE, Bloc per Mallorca 
i UM) i zero abstencions. 
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INTERPEL·LACIONS 

PUNT 19. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA L’HBLE. SRA. CA RMEN 
GARZÓN AL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT D’INTE RIOR 
REFERIDA A POLÍTICA GENERAL DEL DEPARTAMENT D’INTER IOR 
DEL CONSELL DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent interpel·lació: 

CARMEN GARZÓN PELEGRIN,  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 al Hble. Sr. Joan 
Lladó Binimelis, conseller executiu del Departament d’Interior, la següent INTERPEL·LACIÓ : 

POLITICA GENERAL DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR DEL CON SELL DE MALLORCA  

 

La Sra. GARZÓN (PP) li comenta al Sr. Lladó que a l’inici de la legislatura, des del 
Partit Popular es va manifestar que la creació del departament d’Interior es feia per tal 
de cobrir una quota política necessària arran de les negociacions per consensuar els 
equips de govern de les distintes institucions, però que era un departament de nova 
creació sense objectius clars i concrets, llevades les direccions insulars de Funció 
Pública i d’Emergències que ja existien però depenien de Presidència. 

En el Pla Estratègic que acompanya el pressupost de 2008 no figuren els objectius 
d’aquest departament i ja han passat cinc mesos i han vist que moltes vegades, el que 
diu el Sr. Lladó, de vegades es fa i d’altres no. 

Per posar en antecedents, recorda que en el Ple anterior li va fer una pregunta sobre el 
Parc de Bombers d’Alcúdia i el Sr. Lladó va respondre que s’hi havia fet feina durant 
l’estiu i que pel setembre, probablement, ja quedaria feta tota la dotació de mobiliari, 
servei de telefonia, etc., i que això no implicaria el tancament del Parc de Bombers de 
Can Picafort, la qual cosa ha estat certa, perquè el que s’ha tancat dia 1 de novembre ha 
estat el Parc d’Alcúdia i els efectius s’ha retribuït entre altres parcs i sorgeix el dubte si 
quan es torni a obrir el Parc d’Alcúdia es tancarà el de Can Picafort o no. 

També afegeix que dia 20 d’agost es va sol·licitar una informació sobre la dotació de 
més recursos i mitjans al servei d’emergència i de funció pública, cosa que potser s’ha 
fet, però, a hores d’ara, ells no n’han rebut resposta. 

A l’àrea de Funció Pública, en referència a un tema tant important com és la formació li 
demana al Sr. Lladó si creu que les necessitats de cursos de formació per a personal 
laboral queden cobertes amb una partida pressupostada amb 6 euros, encara que pugui 
respondre que és una partida oberta, però la voluntat de fer coses es demostra en 
presentar uns pressuposts i aprovar-los. 

Així doncs, aquesta és la quantitat que es destina per a cursos de formació de personal 
laboral i cursos per als bombers de Mallorca i sol·licita una explicació al respecte. 
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Puntualitza que no han vist cap diferència en la gestió actual de l’àrea respecte de la 
gestió que es feia abans, quan depenia de Presidència i que estava en mans d’Unió 
Mallorquina. Es dupliquen esforços i mitjans i no es veu un canvi de gestió sinó una 
continuïtat per la qual cosa no calia fer aquest canvi sinó que es podria haver continuat 
gestionant com abans. 

Reconeix que el Sr. Lladó està fent una gran feina de representació institucional, la qual 
cosa és lícita, però que ho diu pels viatges que ha fet durant aquests darrers mesos i que 
no es corresponen amb les àrees que depenen d’ell, però el Consell té la potestat de 
delegar en la persona que cregui més adient. 

Per acabar, li demana al Sr. Lladó explicacions sobre els objectius de la seva àrea i com 
pensen funcionar.  

 

El Sr. LLADÓ (conseller executiu d’Interior) manifesta que les línies del seu 
departament consten a la memòria del pressupost i afegeix que no és cert que la partida 
de formació compti amb 6 euros. 

Els objectius del seu departament, i més concretament de la Direcció Insular de Funció 
Pública per a aquesta legislatura, són donar compliment a totes aquelles normatives que 
s’han aprovat enguany com són l’Estatut Bàsic dels Empleats Públics o la Llei de 
Funció Pública de les Illes Balears i alhora vetllar pel seu compliment. 

Això s’ha de fer palès, com recull l’Estatut Bàsic dels Empleats Públics, garantint els 
principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i per fer-ho possible cal establir uns 
criteris de publicar i tornar a publicar, cosa que a àrees com l’Institut no ha estat així. 

També fomentar la carrera administrativa i permetre la promoció de les persones que 
treballen en aquesta casa i llur formació i perfeccionament. 

Pel que fa la Direcció Insular d’Emergències, s’ha fet referència a una especificitat i no 
a un objectiu i li respon que en relació al tancament del Parc d’Alcúdia s’està a l’espera 
de tota una sèrie de permisos que estan pendents i que s’han trobat amb la situació que 
la dotació de bombers d’Alcúdia està en torn de reforç. 

Per criteris de contenció pressupostària i per criteris que un parc de bombers tengui tots 
els permisos, troben més adient esperar a tenir tots els permisos, encara que varen 
decidir continuar donant servei perquè era prioritari a l’època de major risc d’incendis, 
però potser a principis d’any es prestarà el servei amb personal propi i vehicles propis. 

 

La Sra. Garzón comenta que tot els arguments del Sr. Lladó en quant Funció Pública i el 
foment de la carrera dels funcionaris li semblen correctes, però la Direcció Insular de 
Funció Pública i la d’Emergències ja funcionaven i que existeixen uns objectius polítics 
que són els que no veuen reflectits. 
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Puntualitza que no ha parlat del Pla de Formació sinó que ha fet esment a la partida de 
formació per al personal de Recursos Humans i la partida de formació per als bombers 
de Mallorca. 

Pel que fa al Parc de Bombers d’Alcúdia, està d’acord que s’han de tenir tots els 
permisos, però quan va formular la pregunta, el Sr. Lladó li va contestar que el 
programa d’instal·lació ja havia estat informat favorablement pel Servei d’Activitats 
Classificades i que es trobava a l’Ajuntament d’Alcúdia. 

El problema és que aquest parc –i no era el Sr. Lladó el conseller responsable quan es va 
posar en funcionament– va començar amb la polèmica que o bé anul·laria el de Can 
Picafort o bé no romandria obert tot l’any. Això va sortir en premsa encara que no ho va 
dir el Sr. Lladó, però justament en acabar la temporada d’estiu, es tanca el parc. 

Per altra banda, a l’Ajuntament d’Alcúdia sembla ser que no tenien constància d’aquest 
fet. Diu que no saben, perquè fa temps que no consulten el registre d’entrada, si això se 
li ha comunicat o no a l’Ajuntament d’Alcúdia. 

Remarca que no pretén jutjar la feina de cap de les persones que estan a aquestes àrees 
però vol saber quins són els canvis d’objectius i d’actitud en una àrea que s’ha creat per 
ser gestionada per un partit polític distint del que hi havia abans. 

Confirma que la partida per “formació personal bombers de Mallorca” són 6 euros i la 
de Recursos Humans també. Reitera que no ha parlat de cap Pla de Formació. 

Sol·licita que se li aclareixi quins són els objectius i repeteix que tant a la Direcció 
Insular d’Emergències i la Funció Pública, la gent fa la seva feina i correctament, però 
no és aquesta la pregunta. 

 

El Sr. Lladó respon, pel que fa la partida pressupostària abans esmentada, que està 
lligada a l’ajuda de l’INAP que per a l’any 2008 no està fixada i que per ventura no es 
va pressupostar de manera exacta però que es modificarà en el moment que se sàpiga 
l’import de l’ajuda. Així i tot, aquesta formació no diferencia bombers de la resta de 
personal sinó que el Pla de Formació és per a tot el personal. 

En relació al comentari sobre els parcs de Can Picafort i Alcúdia, garanteix que 
ambdues instal·lacions continuaran prestant serveis a la zona durant el proper any i 
aquesta és la seva voluntat. 

Pel que fa a la política que s’està fent en matèria de Funció Pública, comenta que els 
criteris són molt clars i que s’han vist durant aquest mesos amb la reducció d’hores 
extres i cercar un model de gestió més eficient. Li retreu que el Partit Popular, en la seva 
gestió de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, no han donat llum i la 
insta a repassar les contractacions fetes des d’allà per veure el funcionament d’un 
departament “digital”. Digital no per noves tecnologies sinó per assenyalar les persones 
més convenients.  

Conclou que aquesta és la política que durà a terme en el seu departament. 



 76

 

 

DESPATX EXTRAORDINARI 

 

PRECS I PREGUNTES 

PUNT 20. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FON T A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (ASSEMBLEA BATL ES I 
BATLESSES).  

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 

Jaume Font i Barceló, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Francina Armengol Socias, Presidenta del Consell de Mallorca. 
 
 
Pregunta: 
 
"Perquè no ha convocat encara la reunió extraordinària que l’hi ha demanat l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca?" 

 

El Sr. FONT (PP) diu que el conseller de Cooperació Local, abans de celebrar-se la 
primera Assemblea de Batles i Batlesses, va plantejar tota una sèrie de reunions, 
contactes, intercanvis, etc., per arribar a acords, es va consensuar el reglament amb 
qualque modificació que varen trobar adient, però sembla que encara no s’ha publicat, 
encara que malgrat això, un cop constituïda l’Assemblea, aquesta pot actuar. 

Hi ha hagut una sèrie de batles que han sol·licitat una reunió extraordinària de 
l’Assemblea i semblava que una de les qüestions que es donaven per no convocar-la és 
que encara no estava publicat el seu reglament, cosa que és secundària. 

Per tant, demana per què no s’ha convocat l’Assemblea extraordinària que han sol·licitat 
els batles. 

 

El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) li respon que dia 19 de 
novembre de 2007 es va celebrar la Mesa de l’Assemblea de Batles i es va acordar 
convocar la reunió extraordinària per dia 10 de desembre de 2007, és a dir, fa dues o 
tres setmanes que està convocada. 

En relació al reglament, aquest no s’ha publicat perquè se n’ha fet l’aprovació inicial, 
llavors se n’ha fet l’exposició pública i encara no se n’ha fet l’aprovació definitiva 
perquè encara està a exposició pública, però atès el talant obert d’aquest equip de 
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govern, s’ha decidit convocar l’Assemblea de Batles malgrat que no estigui publicat el 
reglament. 

Alhora li fa saber que ja s’ha posat en marxa una de les comissions que es varen 
acordar, una altra es posarà en marxa l’endemà i l’altra la setmana vinent. 

 

PUNT 21. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. FERNANDO RUBIO A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (ESBORRANY ROC)  

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Fernando Rubio Aguiló, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Francina Armengol Socias, Presidenta del Consell de Mallorca. 
 
 
Pregunta: 
 
"Quan te previst el Consell de Mallorca presentar als diferents grups polítics un primer esborrany del nou 
Reglament d’Organització del Consell?" 

 

El Sr. RUBIO (PP) demana a l’equip de govern sobre la intenció de reformar el 
Reglament d’Organització del Consell (ROC) que, a més, va ser una promesa de la Sra. 
presidenta en començar la legislatura i també un compromís del conseller de 
Presidència. 

Volen saber quan s’iniciaran els tràmits i quan es començarà a fer feina en aquest tema 
per tal de participar-hi, atès que cal que hi hagi unanimitat i que el Reglament duri molts 
d’anys. 

Comenta que han rebut una convocatòria del conseller de Presidència per assistir a una 
reunió l’endemà i sol·licita quins temes s’hi tractaran i quines expectatives tenen. 

 

El Sr. BONET (conseller executiu de Presidència) li respon que ells creuen que és 
necessària la reforma del Reglament des del Ple de dia 8 de març de 2004 i ho 
mantenen. 

També és cert que volen afrontar aquest debat i a l’hora de convocar la reunió a què ha 
fet esment el Sr. Rubio, volien tenir tota la documentació i la informació sobre una sèrie 
de reunions que es varen fer per preparar una altra reformar durant la legislatura 
passada. 

Un cop en possessió d’aquesta documentació, ha estat analitzada i s’ha convocat una 
reunió per fer-los arribar la documentació esmentada per estudiar-la per tal de veure si 
els acords assolits llavors estan vigents i es pot fer servir l’esborrany d’aquella reforma 
o bé si es prefereix començar de bell nou, decisió que s’ha de prendre entre tots els 
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partits, encara que l’anterior esborrany comptava amb el recolzament del Partit 
Socialista, del Partit Popular i d’Unió Mallorquina, només falta resoldre alguns temes 
amb els altres grups. 

Reitera que han necessitat un cert temps per estudiar tota la documentació compilada i 
decidir si es feia un nou esborrany o es feia servir l’existent. 

 

PUNT 22. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. ANTONIA PERELLÓ 
A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (PRESENTACIÓ PROJECTE 
CAN DOMENGE) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Antonia Perelló Jorquera, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Hble. Sra. Francina Armengol Socias, Presidenta del Consell de Mallorca. 
 
 
Pregunta: 
 
"Ha presentat l’empresa adjudicatària, dins el termini de la seva oferta, el projecte previst a les bases del 
concurs relatiu a l’alienació dels terrenys de Can Domenge?" 

 

La Sra. PERELLÓ (PP) comenta que entre els criteris que es valoraven en els plecs que 
regien el concurs relatiu a l’alienació de Can Domenge es trobaven, per una banda, els 
terminis d’execució del desenvolupament integral de l’actuació urbanitzadora i, per una 
altra, el termini de presentació del projecte executiu. En tots dos casos, es valorava amb 
major puntuació les ofertes que reduïssin aquests terminis. 

Segons sembla, l’oferta guanyadora i adjudicatària del projecte es va comprometre a 
presentar el projecte d’execució dia 20 de setembre de 2006 i volen saber si 
efectivament així ho han fet. 

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) matisa 
que la resposta no pot ser tant concisa com voldria perquè segons els coneixements que 
disposa, el projecte no està presentat però no sap si ho faran dins termini perquè encara 
no tenen clar quin són els terminis establerts, per la qual cosa, fa estona que es va 
demanar un informe al respecte al departament que va iniciar l’expedient i tot d’una que 
disposin de la informació els la faran arribar. 

 

PUNT 23. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. ANTONIA PERELLÓ 
A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (ESTAT EXECUC IÓ 
CONTRACTE CAN DOMENGE) 
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Es dóna compte de la següent pregunta: 

Antonia Perelló Jorquera, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Hble. Sra. Francina Armengol Socias, Presidenta del Consell de Mallorca. 
 
 
Pregunta: 
 
"En quin estat està actualment l’execució del contracte de Can Domenge?" 

 

La Sra. PERELLÓ (PP) sol·licita quines són les darreres actuacions que s’han fet en 
relació amb el contracte de Can Domenge. 

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) li contesta 
que la darrera ha estat demanar l’informe que ha comentat abans perquè no tenen cap 
indici que indiqui que s’hagi incomplert res i per tant han de pensar que les coses estan 
funcionant amb normalitat. No obstant això, la Sra. presidenta va tenir la iniciativa de 
sol·licitar per decret al departament que tramita l’expedient, un informe per saber 
exactament quina és la situació atès que és complexa. 

 

PUNT 24. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. RAFEL BOS CH A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (INFRACCIÓ BATL E SES 
SALINES) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 

Rafel Bosch Sans, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Francina Armengol Socias, Presidenta del Consell de Mallorca. 
 
 
Pregunta: 
 
Quina opinió li mereix que el batle de Ses Salines hagi comès una infracció urbanística i que en pensa fer 
el Consell de Mallorca al respecte? 

 

El Sr. BOSCH (PP) planteja la pregunta en els seus termes.  

Fa referència a la honradesa, pròpia de les persones que no fan accions dolentes, 
especialment actes deslleials, furts o enganys, per centrar millor la resposta que demana.   
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La Sra. Presidenta respon que li sembla molt malament que un ciutadà de Mallorca 
cometi una infracció i si és un responsable públic, encara ho troba pitjor. 

Tot i això, diu que l’implicat té tot el dret d’esmenar les deficiències, que és el que fa 
actualment.  

Assegura que el Consell de Mallorca, davant aquest fet, farà el que fa sempre: demanarà 
informació a l’Ajuntament de Campos, que és el corresponent i actuar així com 
pertoqui, conforme a l’expedient que hagi d’obrir aquesta institució.  

 

PUNT 25. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. RAFEL BOS CH A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (DIMISSIÓ BATLE  SES 
SALINES). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Rafel Bosch Sans, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Francina Armengol Socias, Presidenta del Consell de Mallorca. 
 
 
Pregunta: 
 
Considera que el batle de Ses Salines ha de dimitir si es demostra la infracció urbanística? 

 

El Sr. BOSCH (PP) planteja la pregunta en els seus termes. 

Fa referència a Ciceró, quan deia que l’honradesa sempre és digna d’elogi, malgrat no 
reporti utilitat ni profit.  

Valora l’actitud del batle de Ses Salines com un acte de deslleialtat i un engany, perquè 
era conscient del que feia. 

Matisa que la pregunta escrita és  “si es demostra la infracció urbanística”, però atès que 
el mateix batle ha reconegut que n’és conscient que ho és, demana a la presidenta una 
resposta ben concisa, de dues lletres. 

 

La Sra. Presidenta li diu que la seva resposta serà més llarga, per raó del plantejament 
que n’ha fet, perquè ha mesclat conceptes i ha dit que han de prendre exemple del PP, 
per tant, la resposta no pot ser tan breu com un monosíl·lab. 

No és bo que els responsables polítics confonguin els temes. Suposa que es referia a 
l’ex-batle de Ses Salines, que va dimitir; per tant, li recorda que era a causa d’un cas de 
corrupció i no s’han de confondre els casos de corrupció amb les infraccions. El cas 
concret que avui presenta al PP és un cas d’infracció urbanística, que el batle intenta 
actualment legalitzar. Aquesta és la qüestió, per tant no admet que vulguin mesclar-ho 
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tot, no és correcte fer un totum revolutum, en aquest cas. No és bo ni beneficia la gent 
que es dedica a la gestió pública i pensa que la majoria dels que s’hi dediquen, amb 
independència del partit polític al qual pertanyen, ho fa donant prioritat a l’interès 
general, per tant s’ha de jutjar cada cas per separat.  

Li recorda que casos de corrupció urbanística com el d’Andratx o el de Ses Salines no 
són comparables amb els d’infraccions urbanístiques, independentment de qui la comet. 

També li recorda que existeixen expedients d’infraccions urbanístiques de càrrecs 
públics que no han dimitit, tot i que ara no li donarà la llista, perquè és prou evident i ja 
s’ha publicat als mitjans de comunicació.  

Opina que el que sí és molt greu és utilitzar el càrrec públic en benefici propi o d’uns 
interessos particulars, que és allò que sempre s’ha posat en qüestió.   

Assegura que com a presidenta del Consell de Mallorca no perseguirà totes les 
infraccions urbanístiques que es produeixen a Mallorca, és obvi que no és aquesta la 
seva feina. En canvi, com a secretària general del partit polític PSOE diu que, 
evidentment,  ha demanat al batle de Ses Salines que legalitzi aquesta situació, perquè si 
no ho fa existiran responsabilitats polítiques.  

 

PUNT 26. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. FERNANDO RUBIO A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (REUNIÓ DIRECTO RA RTV) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Fernando Rubio Aguiló, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Francina Armengol Socias, Presidenta del Consell de Mallorca. 
 
 
Pregunta: 
 
“¿Ens podria informar si s’ha reunit amb la directora de RTV de Mallorca i, si es així, quins temes han 
tractat?" 

 

El Sr. RUBIO (PP) planteja la pregunta en els seus termes. 

Diu que el seu Grup té constància, atès que és un espai públic, que la presidenta del 
Consell de Mallorca ha tengut reunions amb la directora de la Ràdio i Televisió de 
Mallorca, al Parlament de les Illes Balears.  

Demana que el contingut d’aquestes reunions es faci públic, de forma democràtica, a la 
seu idònia, que és aquesta institució. 

Explica que el motiu de la pregunta és la preocupació del seu Grup davant les 
modificacions que s’han fet, que lleven competències a òrgans democràtics com ara el 
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Consell d’Administració, per donar plenes competències a la directora general. Vol 
saber si tendrem o no una televisió democràtica. 

 

La Sra. Presidenta li respon que, com es pot imaginar, no es reunirà amb la directora ni 
amb els alts càrrecs de la Ràdio i Televisió de Mallorca a hotels luxosos excloent una 
part dels directius per parlar sobre els continguts que ha de tenir la televisió.  

Li assegura, com a presidenta del Consell Insular de Mallorca, que mai ha parlat dels 
continguts que ha de tenir la televisió de Mallorca, ni de la gent que s’ha de contractar a 
l’esmentat organisme, com ha passat durant altres legislatures, amb un govern del PP.  

Diu que aquest no és el seu tarannà ni el seu estil de fer feina. Considera que tenim una 
televisió plural, a càrrec de persones molt professionals, que fan una gran ràdio i 
televisió a Mallorca.  

Per tant, és clar que parla amb la directora d’aquest organisme, seria una grosseria no 
fer-ho i no només hi ha parlat al Parlament de les Illes Balears, sinó al Consell Insular 
de Mallorca i a d’altres llocs.  

Respecte al contingut de les converses, li diu que ha estat el pressupost de la Ràdio i 
Televisió de Mallorca i dels terrenys on s’ha d’ubicar la seva nova seu, que té 
determinats problemes dels quals ja se’n parlarà quan sigui el moment de fer-ho.  

Sobre la seva preocupació per saber si han parlat dels continguts informatius, li diu que 
pot estar tranquil, perquè ella no és el Sr. Matas ni té la seva mateixa forma d’actuar i 
mai faria aquest plantejament a la Ràdio i Televisió de Mallorca. 

 

PRECS 

 

El Sr. FONT (PP) reitera el problema d’informació que té el seu Grup, a causa de la 
manca de documentació que s’adjunta als decrets a ratificar i als decrets a donar 
compte. Considera que a la intervenció que s’ha fet sobre aquesta qüestió ha quedat ben 
demostrat que és així. 

Demana, com una millora de la seva tasca, poder tenir a l’abast tota la documentació i 
les factures, si és el cas. 

La presidenta li respon que li sembla una sol·licitud correcta; per tant, atès que l’equip 
de govern és present, ja es pot considerar l’ordre donada. 

 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. presidenta, aixeca la sessió a                  
les catorze hores i vint minuts. De tot el qual se n'estén la present acta (que consta de           
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198 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  

 

 


