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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA  
 
Identificació de la sessió                                                                                                                                                                   
 
Núm.: 1/2008 
Caràcter: ordinària  
Data: 14 de gener de 2008 
Horari: 10.10 a 12.40 
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 Angel Bosch Sans, Margarita Cabrer González, Silvia Cano Juan, Maria 
Luisa Dubón Pretus, Juan Flaquer Riutort, Miquel Àngel Flaquer Terrasa, Jaume Font 
Barceló, Maria José Frau Marí,  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, 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. 
 
Srs. Consellers ques excusaren l’assistència : Hble. Sra. Maria Rosa Puig Oliver. 
 

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

 

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

En el punt 8è s'absenta la Sra Del Moral ( PP) que retorna al punt 10è. En el punt del 
despatx extraordinari s'absenta la Sra. Cano ( PSOE) que retorna en el punt 12è. 

 

Ordre del dia 

 



 2

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS (3-12-2007 I 13-12-2007) 

PRESIDÈNCIA 

4. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DEL CONSELL EXECUTIU REFERIT A 
L'AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER ACABAR LES ACTUACIONS 
MUNICIPALS INCLOSES AL PLA D'OBRES, SERVEIS I CARRETERES DE 
L'ANT 2006 

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT 
D’ORGANITZACIÓ I DE FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA DE BATLES I 
BATLESSES DE L’ILLA DE MALLORCA 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

6. APROVACIÓ INICIAL D’UNA NORMA TERRITORIAL CAUTELAR PER LA 
QUAL S’ADOPTEN MESURES PROVISIONALS PER ASSEGURAR LA 
VIABILITAT I EFECTIVITAT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA TERRITORIAL 
INSULAR DE MALLORCA 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

INSTITUT MALLORQUI D'AFERS SOCIALS 

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL FITXER DE DADES 
PERSONALS “CÀMERES DE SEGURETAT” EN APLICACIÓ DE LA LLEI 
ORGÀNICA 15/1999, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, I LA 
INSTRUCCIÓ 1/2006, DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS AMB 
VIDEOCÀMERES DE VIGILÀNCIA 

8. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2007 DE 
L’INSTITUT D SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA (Exp. 11/2007) 

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. 
12/2007) 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

10. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’OBRES I SERVEIS I DE CARRETERES 
DE L’ANY 2008, DEL PLA PLURIANUAL 2008/2009/2010 I DE LES 
ACTUACIONS QUE ES FINANCEN MITJANÇANT CONVENI ADMINISTRATIU 
(PRIMERA PART) 

MOCIONS 
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11. MOCIO QUE PRESENTA EL PARTIT POPULAR REFERIDA A L'APLICACIÓ 
DE MESURES EN APARTAT DE BONIFICACIÓ I EXEMPCIÓ DE LA TAXA DE 
FEMS PER AL 2008 

DESPATX EXTRAORDINARI 

PRECS I PREGUNTES 

12. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARGARITA CABRER 
GONZÁLEZ A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL ( SIGNATURA DEL 
CONVENI DE CARRETERES AMB EL GONVERN DE LES ILLES BALEARS) 

13. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARIA ROSA PUIG OLIVER A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL ( PRÒRROGA DELS 
CONSTRACTES LABORALS ANTIC INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I 
ESPORTIUS DE MALLORCA) 

14. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARIA ROSA PUIG OLIVER A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL ( CREACIÓ NOVES PLACES 
LLIURE DESIGNACIÓ I DISTRIBUCIÓ EN ELS DEPARTAMENTS QUE 
FORMAVEN PART DE L'INSTITUT) 

15. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. RAFAEL BOSCH SANS A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL ( TRANSFERENCIA DE 
COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE CONSERVATORIS DE MÚSICA) 

 

Desenvolupament de la sessió i acords 

 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS (3-12-2007 I 13-12-2007) 

S’aproven per unanimitat. 

 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 4. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DEL CONSELL EXECUTIU  REFERIT 
A L'AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER ACABAR LES ACTUACIONS  
MUNICIPALS INCLOSES AL PLA D'OBRES, SERVEIS I CARRE TERES DE 
L'ANT 2006 

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

 
ANTECEDENTS 
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Primer. El Consell Executiu, en data 21 de novembre de 2007,  va adoptar el següent Acord: 
 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 6 de març de 2006, va aprovar definitivament el 
Pla d'obres, serveis i carreteres per a l'any 2006. En el punt 8.4 d'aquest acord es va fer constar: 

 
"En tot cas, les obres corresponents a l'anualitat de 2006 hauran d'estar finalitzades 

abans del dia 1 de novembre de 2007." 
 

Segon. Atès que de les informacions recollides pel Departament de Cooperació Local a dia 1 de 
novembre de 2007 no estaran finalitzades totes les obres del Pla, es fa necessari, i més enguany 
que ha estat un any electoral, cosa que pot haver fet demorar la normal execució de les obres del 
Pla, concedir d'ofici una ampliació del termini abans esmentat fins a dia 30 d'abril de 2008, 
excepció feta dels ajuntaments les dels quals tenen subvenció del MAP i que aquest els ha 
concedit una ampliació del termini obres per finalitzar-les diferent del que es proposa en aquest 
acord (30/04/2008), ja que en aquests supòsits l'ampliació de termini que es proposa concedir 
serà la mateixa que la concedida pel MAP.   

 
Per tot això, el Secretari Tècnic del Departament de Cooperació Local proposa que el 

Conseller Executiu de Cooperació Local elevi al Consell Executiu del Consell de Mallorca la 
següent proposta d’ 

 
ACORD 
 

 
1r.- Ampliar d'ofici fins a dia 30 d'abril de 2008 el termini aprovat en el punt 8.4 de 

l'acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 6 de març de 2006 per a la finalització de les 
actuacions del Pla d'obres, serveis i carreteres de l'any 2006, excepció feta dels següents 
ajuntaments les obres dels quals tenen subvenció del MAP i que aquest els ha concedit una 
ampliació del termini per finalitzar-les diferent del que es proposa en aquest acord, ja que en 
aquests supòsits l'ampliació de termini serà la mateixa que la concedida pel MAP: 

 
Ajuntament de Capdepera. Obra: "Xarxa de pluvials al carrer Ciutat". Concedir a 

l'Ajuntament de Capdepera una ampliació de termini per acabar l'obra abans esmentada fins a dia 
28 de juliol de 2009. 

 
Ajuntament de Costitx. Obra: "Empedrat, il·luminació i mobiliari urbà del carrer d'unió 

entre el carrer Margalida Cativa i el carrer Portellada". Concedir a l'Ajuntament de Costitx una 
ampliació de termini per acabar l'obra abans esmentada fins a dia 27 de juliol de 2009. 

 
Ajuntament de Lloret de Vistalegre. Obra: "Plaça i tancament de parcel·les a l'àrea 

escolar de Lloret de Vistalegre". Concedir a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre una ampliació 
de termini per acabar l'obra abans esmentada fins a dia 14 de juliol de 2009. 
 
            2.- Aquest acord s'haurà de ratificar pel Ple del Consell de Mallorca en la primera sessió 
que celebri. 

 
Segon. Atès que, en data 19 de novembre de 2007, la Intervenció General havia informat de 
disconformitat la proposta d’Acord del Consell Executiu degut a les següents objeccions: 
 

1. Manca informe tècnic que estimi la possibilitat de concedir pròrroga, tot i tenint en compte 
que les moltes de les obres subvencionades estan finançades pel MAP. 

2. L’òrgan competent per resoldre sobre l’ampliació del termini per executar les obres 
subvencionades ha de ser el mateix que va aprovar la convocatòria del Pla d’obres i serveis i 
carreteres, el Ple del Consell de Mallorca. 

 
Es proposa que pel Ple del Consell de Mallorca s’adopti l’Acord següent: 
 
Primer. Resoldre la discrepància a favor de l’òrgan gestor. 
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Segon. Ratificar l’Acord pres pel Consell Executiu, en data 21 de novembre, relatiu a l’ampliació del 
termini  per acabar les actuacions en el Pla d’obres, serveis i carreteres de l’any 2006. 

 

El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local), explica que s’ha tractat al 
Consell Executiu l’aprovació de l’ajornament de l’execució de les obres del Pla d’Obres 
i Serveis passat perquè així ho havien demanat molts d’ajuntaments, atès que havia estat 
un any electoral. D’acord amb l’informe tècnic d’Intervenció, l’esmentat ajornament 
s’ha d’aprovar pel Ple, no obstant això, s’ha tractat al Consell Executiu per tal que els 
ajuntaments rebessin la confirmació que es podrien ajornar les obres i no tendrien 
problemes per justificar-les. 

 

El Sr. BOSCH (PP) manifesta l’acord del seu Grup amb el rerefons polític de 
l’ampliació d’ofici del termini, però l’informe tècnic d’Intervenció no només diu que 
l’òrgan competent per aprovar-lo és el Ple, sinó que també diu que manca un informe 
tècnic que avali la possibilitat de concedir la pròrroga. 

Afegeix que en cas d’existir d’aquest informe, donarien suport a la proposta, però que 
s’abstendran mentre no rebin una explicació per què aquest informe no consta a 
l’expedient. 

 

El Sr. ROSSELLÓ li respon que la interpretació que fa de l’informe tècnic 
d’Intervenció és que l’ajornament del termini d’execució de les obres del Pla d’Obres i 
Serveis s’ha d’aprovar pel Ple i no veu la necessitat de cap informe per palesar que 
molts d’ajuntaments han tengut problemes per enllestir les obres dins termini perquè ha 
estat un any electoral, la qual cosa els ha endarrerit molt la tramitació adient i per això 
han sol·licitat d’aquest ajornament. 

Malgrat això, no existeix cap inconvenient a fer els informes que calguin, encara que 
creu en la paraula dels batles que han dit que no han tengut temps suficient per fer les 
obres i no entén que sigui motiu de debat un acord que té per objectiu facilitar als 
ajuntaments l’execució de les obres que els ha concedit el Consell. 

 

El Sr. BOSCH diu que tampoc no ho entenen i, tot i agrair la informació rebuda, 
insisteix que el segon punt de l’informe d’Intervenció diu que el Ple és l’òrgan 
competent per aprovar d’ajornament dels terminis, però el punt primer diu que manca 
un informe tècnic que estimi la possibilitat de concedir pròrroga, tot i tenint en compte 
que moltes de les obres eres finançades pel MAP, per tant, opina que els serveis tècnics 
del Consell podrien haver fet aquest informe que manca, per la qual cosa s’abstendran. 
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S'aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i quinze abstencions 
(PP).  

 

PUNT 5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAME NT 
D’ORGANITZACIÓ I DE FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA DE BATLES 
I BATLESSES DE L’ILLA DE MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

El Ple del Consell de Mallorca, en la sessió que va tenir lloc el passat dia 5 de novembre, va aprovar 
inicialment el Reglament d’organització i funcionament de l’Assemblea de Batles i Batlesses de l’Illa de 
Mallorca. 

En relació a l’esmentat projecte de Reglament, s’han presentat al·legacions per part de setze batles i 
batlesses i per l’Associació de Municipis de les Illes Balears , totes amb idèntic contingut, demanant: 1) 
que “La sessió extraordinària, a petició dels membres, ha de tenir lloc dins els 5 dies hàbils següents a la 
seva petició”; 2) “La supressió del punt tercer de l’article 12 del Reglament ...” (que limita a dues anuals 
el nombre de sessions extraordinàries a petició dels membres).  

Aquestes al·legacions es desestimen, de conformitat amb els arguments esgrimits per l’informe efectuat 
per la Secretaria Tècnica del Departament de Cooperació Local. 

També ha presentat una al·legació el conseller executiu de Cooperació Local, arran de la petició que es 
formulà a la darrera reunió del Ple de l’Assemblea, relativa a que els batles puguin delegar, per causes 
excepcionals, en un tinent batle l’assistència a les reunions de l’Assemblea. 

Al·legació que s’accepta per tal d’evitar que alguns ajuntaments, sempre per causes justificades, no es 
quedin sense representació a l’Assemblea. 

Per tot això, i atès l’informe favorable de la Secretaria General del Consell, es proposa que el Ple de la 
Corporació, previ dictamen de la Comissió Informativa, adopti els següents Acords: 

Primer . Desestimar les al·legacions efectuades pels Srs. batles de Llucmajor, Sineu, Santanyí, Montuïri, 
Santa Margalida, Fornalutx, Llubí, Alaró, Escorca, Santa Eugènia, Selva, Mancor, Deià, Inca i Estellechs 
i la Sra. Batlessa de Felanitx i també per l’Associació  de Municipis de les Illes de Balears, d’acord amb 
les consideracions que figuren a l’informe de la Secretaria Tècnica del Departament de Cooperació Local, 
que s’uneix a aquest Acord. 

Segon. Estimar l’al·legació del conseller de Cooperació Local i secretari de l’Assemblea, per tal d’afegir 
un nou apartat a l’article 4 del Reglament, que digui així: “No obstant el que disposa l’apartat anterior, i 
de manera excepcional, si per causa de malaltia, compromisos no ajornables, prèviament adquirits a la 
data de recepció de la convocatòria de l’Assemblea, o causes justificades de força major inherents a les 
obligacions de l’Alcaldia, el batle o batlessa afectat no pugui assistir personalment a l’Assemblea, podrà 
delegar la seva representació en el tinent de batle que designi. Aquesta delegació, que tan sols serà vàlida 
per a la sessió específica que es justifiqui, haurà d’efectuar-se mitjançant Decret de la Batlia, que haurà 
d’indicar el motiu de la delegació, i notificar-se a la Secretaria de l’Assemblea”. 

Tercer. Aprovar definitivament el Reglament d’Organització i Funcionament de l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de l’Illa de Mallorca, que s’incorpora com annex al Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, i que a continuació es transcriu: 
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"REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA DE BATLES I 
BATLESSES DE L’ILLA DE MALLORCA 

TITOL I.- NATURALESA, OBJECTE I ORGANITZACIÓ 

Capítol 1. Naturalesa i objecte 

Article 1. Naturalesa 

L’Assemblea de batles i batlesses de l’Illa de Mallorca és un òrgan consultiu del Consell Insular de 
Mallorca, que té per finalitat la participació dels ajuntaments de l’illa de Mallorca en els assumptes, que 
afectant als municipis, tenen un abast insular. 

Article 2. Objecte 

1. Realitzar quants estudis i projectes es consideri oportú en benefici dels interessos generals de Mallorca. 

2. La fixació de línies i directrius d’actuació d’una política comú de les diferents corporacions locals i del 
Consell de Mallorca. 

3. Emetre informes sobre qualsevol assumpte de caràcter local que li sigui plantejat per part dels seus 
membres o per les corporacions municipals. 

4. Emetre dictàmens consultius sobre els assumptes que li siguin tramesos pel Consell de Mallorca. 

Capítol 2. Organització 

Article 3. Òrgans 

Són òrgans de l’Assemblea : 

a) El Ple. 

b) La Mesa. 

c) La Presidència. 

d) Les vicepresidències. 

e) Les comissions sectorials. 

f) La Secretaria Permanent.  

Article 4. El Ple 

1. El Ple està integrat per la Presidència del Consell Insular de Mallorca, el Conseller executiu de 
Cooperació Local del Consell de Mallorca, o en el seu defecte, pel Conseller Executiu que designi la 
presidència del Consell de Mallorca, els batles i batlesses dels municipis i els presidents de les entitats 
locals menors de l’illa de Mallorca, assistint tots ells amb veu i vot. 

2. Les persones que ocupin la Presidència, les Vicepresidències, la Secretaria Permanent, els batles i 
batlesses i presidentes d’entitats locals menors no podran delegar la seva assistència al Ple i a la Mesa de 
l’Assemblea. 

3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, i de manera excepcional, si per causa de malaltia, 
compromisos no ajornables, prèviament adquirits a la data de recepció de la convocatòria de l’Assemblea, 
o causes justificades de força major inherents a les obligacions de l’Alcaldia, el batle o batlessa afectat no 
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pugui assistir personalment a l’Assemblea, podrà delegar la seva representació en el tinent de batle que 
designi. Aquesta delegació, que tan sols serà vàlida per a la sessió específica que es justifiqui, haurà 
d’efectuar-se mitjançant Decret de la Batlia, que haurà d’indicar el motiu de la delegació, i notificar-se a 
la Secretaria de l’Assemblea. 

Article 5. La Mesa 

1. La Mesa està integrada per la  Presidència les dues Vicepresidències i la Secretaria Permanent. 

2. Les funcions de la Mesa seran l’elaboració de la proposta de fixació de l’ordre del dia del Ple de 
l’Assemblea d’entre: les propostes i assumptes que al darrer Ple quedessin pendents de resoldre o damunt 
la taula, les propostes o assumptes que els hi hagin remés les comissions sectorials, o les que remetin els 
membres amb dret de vot de l’Assemblea.  

3. La Mesa podrà fer al Ple propostes de creació de Comissions Sectorials, amb inclusió del número de 
membres que l’haurien d’integrar 

Article 6. La Presidència 

1. L’Assemblea de batles i batlesses serà presidida per la persona que ocupi la Presidència del Consell 
Insular de Mallorca. 

2. Correspon a la presidència: 

 a) Dirigir i coordinar l’acció de la Mesa. 

b) La fixació, a proposta de la Mesa, de l’ordre del dia de les sessions del Ple i de les comissions 
sectorials. 

c) Presidir les sessions i dirigir els debats del Ple i de les comissions sectorials. 

Article 7. Les vicepresidències 

1. L’Assemblea comptarà amb dues vicepresidències. 

2. Els vicepresidents seran elegits d’entre els membres de l’Assemblea que siguin batle o batlessa. En cas 
de no haver-hi consens es procedirà a votar, quedant elegit vicepresident primer el que obtingui més vots i 
vicepresident segon el que quedi en segon lloc. Cada membre de l’Assemblea tan sols podrà votar una de 
les propostes que se presentin. 

3. La duració de la representació dels vicepresidents serà d’un mandat a renovar després de la constitució 
dels nous ajuntaments. 

4. En cas de cessament en la condició de batle o batlessa o de dimissió d’un o dels dos vicepresidents es 
passaria a una nova elecció d’acord amb l’establert a l’apartat segon d’aquest article. 

5. Correspondrà als vicepresidents substituir, pel seu ordre, a la persona que ocupi la Presidència de 
l’Assemblea en cas d’absència d’aquest. 

Article 8. Comissions sectorials 

1. Les comissions sectorials seran creades per acord del Ple que també en determinarà el nombre de 
membres. 

2. La Secretaria de les comissions correspondrà a la Secretaria Permanent de l’Assemblea, qui podrà 
delegar en els directors insulars o secretaris tècnics del Departament de Cooperació Local del Consell o 
dels departaments competents per raó de la matèria. 
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Article 9. Secretaria Permanent 

1. L’Assemblea de batles i batlesses contarà amb una Secretaria Permanent que serà assumida pel 
Conseller Executiu de Cooperació Local del Consell de Mallorca, i en cas de no haver-n’hi, pel Conseller 
Executiu que hagi designat la Presidència del Consell de Mallorca, i que hi assistirà amb veu i vot.  

2. La Secretaria Permanent de l’Assemblea de batles i batlesses estarà assistida per la Secretaria General 
del Consell de Mallorca, que hi assistirà  amb veu i sense vot, a les sessions del Ple i de la Mesa. 

3. Correspon a la Secretaria Permanent: 

a) Atendre el funcionament intern de l’Assemblea i custodiar-ne la documentació. 

b) Preparar la relació dels assumptes que han de servir per formar l’ordre del dia de cada 
convocatòria.  

c) Redactar les actes de les sessions del Ple i de les comissions, així com certificar i notificar els 
acords. 

d) Coordinar l’actuació de les comissions sectorials per delegació de la Presidència. 

e) Trametre les ordres del dia i còpia de les actes de les sessions als grups polítics del Consell de 
Mallorca. 

TITOL II.- DEL FUNCIONAMENT DEL PLE 

Capítol 1. Règim de les sessions 

Article 10. Seu de l’Assemblea 

1. La seu de l’Assemblea és el Palau del Consell Insular de Mallorca. 

2. El Ple es reunirà a les dependències del Consell, tret dels casos justificats en què la Mesa, a proposta de 
la Presidència, podrà acordar un altre lloc. 

3. L’oficina de la Secretaria Permanent estarà ubicada en una dependència del Departament de 
Cooperació Local del Consell de Mallorca. 

Article 11. Classes de sessions 

1. El Ple es podrà reunir en sessions ordinàries o extraordinàries 

2. Són sessions ordinàries les que tenen una periodicitat predeterminada. Hi haurà dues sessions 
ordinàries a l’any: la primera, dins el primer semestre, i l’altra, en el segon semestre. 

3. Són sessions extraordinàries les que convoca la Presidència de l’Assemblea, bé a iniciativa pròpia o a 
petició d’un terç dels seus membres amb dret de vot. 

Article 12. Sessió extraordinària a petició dels membres 

1. La sessió extraordinària, a petició dels membres, ha de tenir lloc dins dels trenta dies hàbils següents. 

2. Aquesta convocatòria haurà de venir acompanyada d’una proposició d’ordre del dia i de la 
documentació necessària per tractar els temes que es proposin dins l’ordre del dia, que serà tramesa a la 
Mesa de l’Assemblea.  

3. Es limita al nombre d’aquestes sessions extraordinàries a dues anuals. 
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Article 13. Convocatòria  

1. Les convocatòries indicaran el lloc, data i hora de la reunió, així com l’ordre del dia, i s’hi adjuntarà la 
documentació de que disposi la Secretaria Permanent sobre els assumptes a tractar o, almenys indicant on 
resta a disposició dels interessats per a ser consultada.  

2. La convocatòria del Ple es realitzarà amb quinze dies naturals d’antelació. 

Article 14. Assumptes urgents 

Es podran tractar assumptes fora dels inclosos a l’ordre del dia, sempre que prèviament hagin estat 
declarats urgents a proposta de qualsevol dels assistents a l’Assemblea i hagi esta remesa a la Secretaria 
permanent amb un setmana d’antelació, tret de les declaracions de naturalesa institucional o semblant. Per 
la declaració d’urgència serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels membres amb dret de 
vot. 

Article 15. Assistència d’altres persones 

1. Els membres de l’Assemblea podran assistir-hi acompanyats d’una persona dels seus equips de govern. 
Aquests últims podran intervenir a l’Assemblea previ requeriment per contestar les preguntes que se’ls 
formuli, i en cap cas tindran dret a vot. 

2. També podran assistir-hi, per indicació de la Presidència de l’Assemblea, els consellers executius del 
Consell de Mallorca, amb veu però sense vot. 

Article 16. Actes 

1. De cada reunió s’aixecarà un acta per part de la Secretaria Permanent de l’Assemblea, que serà 
assistida per la Secretaria General del Consell de Mallorca. A l’acta es farà constar el nom dels assistents, 
els assumptes estudiats i les resolucions adoptades, així com un extracte de les intervencions que s’hi 
hagin produït.  

2. L’esborrany d’acta serà remes per la Secretaria Permanent a la Mesa, per a la seva incorporació com a 
documentació de la convocatòria de la propera sessió. 

Capítol 2. Dels debats 

Article 17. Quòrum d’assistència 

1. Per a la vàlida constitució de l’Assemblea es requereix l’assistència de la meitat més un dels seus 
membres, en primera convocatòria. En cas de no obtenir-se aquest quòrum, s’entendrà convocada la 
sessió automàticament a la mateixa hora, dos dies després, essent suficient, en aquest cas, l’assistència 
d’un terç dels seus membres, quòrum que s’haurà de mantenir durant tota la sessió. 

2. En tot cas, serà necessària l’assistència de la Presidència i de la Secretaria Permanent. 

Article 18. Ordre del dia 

Si una tercera part dels membres del Ple proposen assumptes per incloure a l'ordre del dia, necessàriament 
i com a mínim, se n'hi haurà incloure un. 

Article 19. Actuació de la Presidència 

1. Correspon a la Presidència dirigir les deliberacions i moderar les intervencions. La Presidència podrà 
intervenir en els debats en qualsevol moment. 
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2. La Presidència donarà la paraula, en cada un dels punts de l’ordre del dia, a tots els membres de 
l’Assemblea que ho sol·licitin, i en cas de ser necessari, als membres acompanyants amb veu i sense dret 
de vot, i als membres del Consell executiu del Consell de Mallorca, podent tancar el debat de les 
intervencions, per aquets ordre, el Vicepresident segon, el Vicepresident primer, el Secretari Permanent i 
la  Presidència.  

Article 20. Ordre dels debats 

Tots els assumptes es debatran per l’ordre que tinguin dins de l’ordre del dia, excepte que la Presidència 
alteri aquest ordre o decideixi deixar un tema damunt la taula. 

Article 21. Assumptes sobre la taula 

Qualsevol dels membres amb dret de vot podrà sol·licitar, durant el debat, la retirada de qualsevol 
expedient de l’ordre del dia a efectes de la incorporació de noves dades o informe, o que quedi damunt la 
taula per a la següent sessió. En ambdós casos es sotmetrà a votació la petició i, en el cas que s’aprovi, no 
es continuarà debatent. 

Article 22. Adopció dels acords 

Els acords del Ple adoptaran sempre la forma de dictamen consultiu. 

Els acords del Ple s’intentaran adoptar per consens entre els seus membres amb dret de vot. En el supòsit 
de no existir consens, cada un dels seus membres amb dret de vot, tindrà un vot, i en cas d’empat a les 
votacions el President/a de l’Assemblea tendrà vot de qualitat. 

Article 23. Tancament dels debats 

En cada sessió del Ple s’obrirà un torn final d’intervencions del Batles o Batlesses que tancarà el 
President de l’Assemblea. 

TÍTOL III.- DEL FUNCIONAMENT DE LA MESA I DE LES CO MISSIONS SECTORIALS 

Capítol 1. Funcionament de la Mesa  

Article 24. Reunions de la Mesa 

1. La Mesa es reunirà amb una antelació mínima d’un mes a la celebració del Ple, o de forma 
extraordinària quan la convoqui la Presidència. 

2. La Presidència podrà delegar la seva assistència a les distintes reunions que en celebrin en un dels 
Consellers Executius del Consell de Mallorca. 

Capítol 3. Funcionament de les comissions sectorials 

Article 25. Presidència de les comissions sectorials. 

Les comissions sectorials seran presidides pel conseller executiu del Consell de Mallorca que 
correspongui per raó de la matèria. 

Article 26. Membres de les comissions sectorials 

Els Batles i Batlesses designats pel Ple per formar-hi part, o les persones en qui deleguin, d’entre els 
regidors del seu Ajuntament. 

Article 27. Sessions 



 12

Les Comissions Sectorials es reuniran per convocatòria del seu president, quan sigui necessari, prèvia 
fixació de l’ordre del dia per part del seu secretari, i amb una antelació mínima de dos mesos a la 
celebració del Ple de l’Assemblea.  

Article 28. Informes 

Les Comissions sectorials podran emetre informes de caràcter consultiu sobre els temes que en les seves 
sessions es tractin i que seran remesos a la Mesa per la seva inclusió en properes reunions del Ple de 
l’Assemblea.  

Article 39. Votació 

Els informes de les comissions s’intentaran adoptar per consens, i de no ser possible per la majoria dels 
seus membres. En cas d’empat a les votacions la Presidència de la Comissió tendrà vot de qualitat. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 

1. En els aspectes no regulats pel present Reglament, serà d’aplicació supletòria el Reglament orgànic del 
Consell Insular de Mallorca. 

2. La interpretació de les resolucions de procediment correspon a la Mesa. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquest Reglament entrarà en vigor un cop hagi estat aprovat pel Consell Insular de Mallorca i publicat en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears". 

Quart . Aquest Acord es comunicarà a l’Administració de l’Estat i al Govern de les Illes Balears, als 
efectes del que disposa l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
 
 

S’aprova per unanimitat 

 
 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI 
 

PUNT 6. APROVACIÓ INICIAL D’UNA NORMA TERRITORIAL C AUTELAR 
PER LA QUAL S’ADOPTEN MESURES PROVISIONALS PER ASSEGURAR 
LA VIABILITAT I EFECTIVITAT DE LA MODIFICACIÓ DEL P LA 
TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori: 

Per resolució d’aquesta consellera adoptada en data 31 d’octubre de 2007, atenent a la necessitat que per 
part de la direcció insular d’Ordenació del Territori d’aquest departament s’iniciés un estudi de les 
modificacions necessàries del Pla Territorial Insular de Mallorca, així com l’adaptació d’alguna de les 
seves previsions, s’encomanà un estudi jurídic a l’efecte, d’acord amb les possibilitats de modificació del 
referit instrument que contempla tant la Llei 14/2000, d’Ordenació Territorial, com la norma 4 del referit 
pla territorial. 

L’article 17 de la referida Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’Ordenació Territorial, disposa que 
simultàniament o amb posterioritat a l’acte d’iniciació del procediment de formulació d’un instrument 



 13

d’ordenació territorial, o de revisió o modificació, l’òrgan competent per dictar-lo pot apreciar 
motivadament la necessitat d’elaborar una norma territorial cautelar, i definir-ne l’àmbit, la finalitat i el 
contingut bàsic.  

En atenció a les atribucions conferides a la consellera executiva de Territori, d’acord amb l’apartat 7 del 
Decret d’organització del Consell Insular de Mallorca, de 17 de juliol de 2007, entre les quals hi figuren 
expressament les d’elaboració, tramitació i impuls de la formació, la revisió o la modificació del Pla 
territorial insular i dels plans directors sectorials, amb inclusió de les Normes territorials cautelars que els 
han de precedir, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD 

1r.- Aprovar inicialment, d’acord amb el que s’estableix a l’article 17 de la Llei 14/2000, de 21 de 
desembre, d’Ordenació Territorial, la Norma Territorial Cautelar per la qual s’adopten mesures per 
assegurar la viabilitat i efectivitat de la modificació del Pla Territorial Insular de Mallorca, amb l’àmbit 
d’aplicació, la finalitat, contingut i abast que conforma la norma continguda a l’Annex del present acord, 
integrat per memòria justificativa, normativa, memòria d’avaluació ambiental i annex gràfic. 

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

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

4t.- L’aprovació inicial de la norma territorial cautelar suposa la suspensió de la tramitació i aprovació 
d’instruments d’ordenació, gestió i execució urbanística, i de l’atorgament de llicències i d’autoritzacions, 
en els termes establerts a les seves determinacions. 

5è.- Amb base a l’article 72 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el que disposa l’article 4.2 de la 
norma territorial cautelar amb relació a l’efectivitat dels títols que emparin les actuacions a que s’hi fa 
esment, té efectes a partir de la publicació de l’acord d’aprovació inicial. Igualment el que disposa el seu 
article 5 amb relació a l’efectivitat dels possibles títols amb vigència que poguessin emparar les 
actuacions a que s’hi fa esment, té efectes a partir de la publicació de l’acord d’aprovació inicial.  

6è.- Constituir una comissió de seguiment presidida per la consellera executiva de Territori i integrada per 
representants de tots els grups polítics de la Corporació, encarregada de supervisar els treballs tècnics de 
modificació del Pla Territorial Insular de Mallorca. 

ANNEX 

NORMA TERRITORIAL CAUTELAR PER LA QUAL S’ADOPTEN DETERMINACIONS 
DIRIGIDES A ASSEGURAR L’EFECTIVITAT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA TERRITORIAL 
INSULAR DE MALLORCA 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

El Ple del Consell Insular de Mallorca va aprovar definitivament, per acord de dia 13 de desembre de 
2004, el Pla territorial insular de Mallorca. D’acord amb la configuració que d’aquest tipus d’instrument 
resulta de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’Ordenació Territorial, el Pla territorial insular s’ha 
convertit, des de llavors, en l’instrument d’ordenació clau per definir, des d’una perspectiva 
supramunicipal, el model estratègic per a l’ordenació integral de l’illa de Mallorca. Els objectius genèrics 
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perseguits per l’esmentat pla, segons queden manifestats en l’article 1 de les seves normes d’ordenació, 
connecten perfectament amb la línia de continguts que aquest instrument ha d’incorporar per disposició 
directa de la Llei 14/2000 i, més en detall, de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de Directrius d’Ordenació 
Territorial. Continguts, en definitiva, que han de respondre a la tan coneguda noció de ‹‹desenvolupament 
sostenible››, és a dir, que han de servir d’impuls per a la millora de les condicions i nivell econòmic de 
vida, però d’una manera que guardi respecte amb la protecció ambiental, dels recursos naturals i valors 
paisatgístics, del territori insular. 

És en aquest segon vessant, justament, on assoleix una especial rellevància la tasca que l’article 15.3 de 
les Directrius d’Ordenació Territorial encomana als plans territorials insulars, concretada en el deure de 
fixar els objectius, criteris i determinacions d’ordenació que siguin necessàries per garantir una adequada 
integració ambiental i paisatgística, tant pel que fa referència al sòl rústic com també, més important 
encara, a l’àmbit urbà. S’explica així, per altra banda, la previsió específica que la Llei de Directrius 
d’Ordenació Territorial fa, més endavant, en l’article 37, de les anomenades ‹‹àrees de reconversió 
territorial››, que defineix com a aquells mecanismes d’ordenació, que poden integrar els plans territorials 
insulars, singularment concebuts per a instrumentar la restitució o millora del paisatge rural o urbà. En 
concret, per a fer possible la realització d’operacions d’esponjament, implantació o millora 
d’equipaments, infraestructures i dotacions de serveis, sempre que es tracti d’àrees de desenvolupament 
urbà, o, en qualsevol supòsit, per aconseguir la millora del paisatge rural i urbà. Recollint la previsió de 
les Directrius d’Ordenació Territorial, el Pla insular de Mallorca ha definit fins a dotze tipus àrees de 
reconversió territorials distintes, l’àmbit espacial, objectius i criteris d’ordenació específics de les quals 
queden més tard detallats en les diferents fitxes de l’annex 1 del Pla, seguint sempre, segons s’afirma, la 
finalitat o objectiu genèric que caracteritza legalment aquest mecanisme d’ordenació. 

Tanmateix, havent passat ja més de tres anys des de l’entrada en vigor del Pla territorial insular, la 
perspectiva que ofereix el temps transcorregut i el coneixement que aporta l’experiència de la posada en 
pràctica i aplicació de les determinacions del Pla han servit per posar de manifest l’existència de certes 
distorsions en la delimitació i definició d’algunes de les àrees de reconversió creades, els objectius i 
criteris d’ordenació de les quals pareix que no s’ajusten correctament a la línia de propòsits que marquen 
les Directrius d’Ordenació Territorial, o bé, en qualsevol cas, no responen del tot satisfactòriament a la 
idea-guia de racionalització del consum dels recursos naturals, i particularment del sòl, que avui en dia ha 
d’inspirar l’exercici de la funció pública d’ordenació territorial. Així doncs, es considera del tot oportú 
replantejar l’estratègia a la què serveixen les mencionades àrees de reconversió territorial, mitjançant la 
pertinent modificació del Pla territorial insular, a l’efecte de reorientar la direcció dels seus elements 
essencials; això és, tant la delimitació de l’àmbit espacial com la determinació dels criteris condicionants 
de les operacions de reconversió territorial proposades. I d’aquí, en darrer lloc, la idoneïtat de la Norma 
territorial cautelar, l’article 3 de la qual està destinat precisament a les àrees de reconversió territorial, per 
tal d’evitar que el desenvolupament actual d’aquestes pugui posar en perill l’efectivitat futura de les noves 
determinacions d’ordenació que eventualment s’introdueixin. 

Això no obstant, la naturalesa cautelar de la Norma obliga a ser selectiu i precís en la definició dels seus 
continguts. Per això, en principi, cal rebutjar l’establiment d’afectacions sobre el règim d’ordenació 
vigent en les àrees de reconversió territorial que no presentin cap risc aparent de col·lisió amb el propòsit 
racionalitzador, i de millora de les condicions ambientals i paisatgístiques, que s’ha esmentat abans. De 
manera, en conseqüència, que la Norma limita la seva incidència sobre les àrees de reconversió territorial 
núm. 8 amb el seu àmbit específicament delimitat, 9 i 10, en la mesura que són aquestes les que 
concentren fonamentalment les operacions vinculades a nous creixements urbanístics o, en tot cas, la 
reordenació, sovint a l’alça, dels aprofitaments actualment existents.  

Però, fins i tot aquí, el criteris que s’ha dit que inspiren la Norma imposa l’establiment d’excepcions, com 
és el cas de l’‹‹ART. 10.2››. O també, en altres supòsits, com el de l’‹‹ART. 8.12››, on s’ha de tenir en 
compte que l’excepció ve imposada per la preexistència d’altres disposicions d’ordenació que ja 
compleixen perfectament amb la finalitat cautelar que és pròpia de la Norma; és el cas, en concret, del 
recent Decret llei 1/2007, de 23 de novembre (anomenat precisament de ‹‹mesures cautelars››), que, una 
vegada validat pel Parlament de les Illes Balears –per resolució d’11 de desembre de 2007–, ha assolit 
vigència indefinida; o com el de ‹‹ART. 8.13››, en el què s’ha de tenir en compte que l’excepció ve 
imposada per la preexistència de mecanismes d’acció orientats en la mateix sentit que persegueix la 
modificació proposada del Pla territorial insular, la qual cosa justifica aleshores, per a no entorpir 
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l’efectivitat d’aquells, suposant una afectació parcial d’aquesta àrea de l’àmbit d’interferència cautelar de 
la Norma; és el cas, en concret, de l’anomenat Consorci per a la Millora i Embelliment de la Platja de 
Palma, integrat per l’Estat, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i 
els ajuntaments de Palma i Llucmajor, l’actuació del qual, instrumentada a través d’una planificació 
estratègica pròpia –Pla de Renovació Turística de la Platja de Palma– ha de comprendre necessàriament la 
realització dels objectius d’integració paisatgística i ambiental de l’àmbit territorial objecte d’actuació. 

Tot l’anterior no pot fer oblidar, tanmateix, que fora de les àrees de reconversió territorial definides pel 
Pla insular existeixen altres àmbits de sòl, dotats de diferents classificacions i qualificacions, on també 
l’aplicació i execució de l’ordenació establerta pel planejament vigent pot donar lloc a solucions, 
d’alteració de les condicions naturals de l’espai –ja sigui com a conseqüència de la implantació 
d’activitats aïllades o bé sigui el resultat de processos complexos de transformació urbanística– que no es 
consideren conciliables amb els objectius tantes vegades assenyalats d’organització racional de 
l’aprofitament del sòl i, com a manifestació concreta d’aquest, d’integració dels valors ambientals i 
paisatgístics en les determinacions territorials sobre ús del sòl. Per això igualment es considera convenient 
que el Pla territorial insular, a través de la corresponent modificació, introdueixi les oportunes 
innovacions en el marc normatiu determinant de l’ordenació detallada d’aquells àmbits, tenint per 
descomptat que la posició rellevant dels terrenys esmentats i dels objectius perseguits dintre de 
l’estratègia per a la definició d’un model coherent i racional d’organització territorial implica 
inevitablement la posada en joc d’interessos d’abast supramunicipal. D’aquí, novament, la necessitat de la 
Norma cautelar, que dedica el seu article 4 al tractament dels àmbits mencionats, mitjançant un tipus de 
determinació que constitueix l’expressió pura de la tècnica cautelar, paralitzant qualsevol actuació 
urbanística, des de la planificació a l’execució material, fins i tot, que pugui coartar la realització efectiva 
de les noves determinacions d’ordenació que introdueixi en el futur Pla territorial insular. Això no 
obstant, en l’establiment del règim cautelar de l’article 3 s’ha tingut en compte la recent aprovació del 
Decret llei 1/2007, una vegada validat pel Parlament de les Illes Balears, i, en conseqüència, s’ha evitat 
generar duplicitats sobre el règim cautelar ja dissenyat per aquesta norma legal.  

NORMATIVA 

Article 1.- Objecte. 

Es objecte d’aquesta Norma, d’acord amb l’assenyalat en l’article 17 de la Llei 14/2000, de 21 de 
desembre, d’Ordenació Territorial, l’establiment de determinacions cautelars d’ordenació territorial 
dirigides a assegurar la viabilitat i efectivitat de la modificació del Pla territorial insular de Mallorca. 

Article 2.- Àmbit d’aplicació. 

Les determinacions d’aquesta Norma seran aplicables als diferents àmbits de sòl que es relacionen als 
articles següents i que, en el seu cas, apareixen gràficament delimitats en l’annex de la Norma, qualsevol 
que sigui la classificació assignada pel planejament d’ordenació territorial i urbanística vigent. 

Article 3.- Determinacions relatives a les Àrees de Reconversió Territorial (ART) definides pel Pla 
territorial insular de Mallorca. 

1. A l’àmbit de les àrees de reconversió territorial definides i delimitades pel Pla territorial insular de 
Mallorca que s’indiquen a continuació no es podrà tramitar ni aprovar cap instrument d’ordenació 
urbanística, qualsevol que sigui la seva denominació, que habiliti el desenvolupament i execució dels 
objectius i determinacions que el Pla territorial insular estableix en el seu annex 1 per a cada una de les 
mencionades àrees de reconversió territorial. 

Igualment, no es podrà tramitar ni aprovar cap instrument de gestió o execució urbanística dirigit a la 
realització de les operacions jurídiques i materials necessàries per a la transformació urbanística dels 
terrenys inclosos dintre de l’àmbit de les àrees de reconversió assenyalades. Tampoc no es podrà tramitar 
o atorgar cap mena de llicència o autorització administrativa que comporti l’edificació, ús o aprofitament 
urbanístic del sòl dels esmentats terrenys; amb excepció de les que es limitin estrictament a l’autorització 
d’obres de mera reforma, sense canvi d’ús, a les edificacions existents i que no estiguin en situació de 
fora d’ordenació. 
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2. Les àrees de reconversió territorial afectades per les determinacions d’aquest article, en les quals 
s’inclouen, si n’és el cas, els àmbits de nou creixement que s’hi lliguen, són les següents, segons la 
denominació i delimitació assignada pel Pla territorial insular en el seu article 40 i fitxes de l’annex 1. 

a) ART 8. Àrees de Reconversió Territorial en zones POOT preferents amb el seu àmbit físic 
específicament delimitat en les fitxes de l’annex 1 del Pla territorial insular: 

8.13. S’Arenal – Llucmajor, estrictament pel que fa referència als àmbits físics inclosos dins la 
delimitació d’aquesta ART en els què no es duguin a terme actuacions que promogui el Consorci 
urbanístic per a la Millora i Embelliment de la Platja de Palma, constituït mitjançant conveni 
subscrit entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, el Consell Insular de Mallorca, i els ajuntaments de Palma i de Llucmajor. 

b) ART. 9. Àrees degradades en els límits municipals: 

 9.1. Connexió Palma – Marratxí. 

 9.2. Connexió Son Servera – Sant Llorenç (Cala Millor). 

c) ART. 10. Àrees i elements singulars: 

 10.1. Cala Carbó – l’Ullal a Pollença. 

 10.3. Hotel Don Pedro (Pollença) – Hotel Rocamar (Sóller) – sa Ràpita (Campos). 

 10.4. Bonaire – AS6 Alcúdia. 

 10.5. Sa Ràpita Est de Campos. 

 10.6. UA8 i AS-16 (Alcudia) –Son Crever Marratxí. 

 10.9. Arenal de Llucmajor. 

Article 4.- Determinacions relatives als sòls exclosos de les Àrees de Reconversió Territorial.  

1. No es podrà tramitar ni aprovar cap instrument d’ordenació urbanística, cap instrument de gestió o 
execució urbanística, ni tampoc tramitar o atorgar cap llicència o autorització administrativa d’edificació, 
ús o aprofitament del sòl que afecti als terrenys inclosos dintre dels àmbits que s’identifiquen a 
continuació i que apareixen delimitats gràficament en l’annex d’aquesta Norma: 

a) Biniorella (Andratx): Sector P/1CM de les Normes subsidiàries de planejament d’Andratx. 

b) Can Marçal Vell (Felanitx): Polígon 16 del Pla general d’ordenació urbana de Felanitx. 

c) Es Pujols (Santanyí): Antic sector 12 de les Normes subsidiàries de planejament de Santanyí 

d) Es Guix (Escorca). 

2. A més a més, a l’àmbit dels terrenys a què fa referència la lletra d) de l’apartat anterior es declara 
expressament incompatible amb la finalitat cautelar d’aquesta Norma la implantació de l’ús residencial en 
tipologia d’habitatge plurifamiliar i, en conseqüència, no es podrà fer efectiva dintre d’ell cap actuació o 
obra de nova edificació que, emparada pel corresponent títol administratiu, estigui vinculada a l’esmentat 
ús. 

A l’efecte de l’assenyalat en aquest apartat, s’entendrà per habitatge plurifamiliar qualsevol tipologia 
edificatòria, aïllada o no, de la que resulti més d’una unitat d’habitatge per parcel·la. 
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Article 5.- Determinacions relatives a l’espai lliure públic d’accés a la platja de Camp de Mar, del 
municipi d’Andratx.  

A l’àmbit dels terrenys qualificats com a Espai Lliure Públic que figuren en el plànol d’ordenació núm. 
1.6, de la zona de Camp de Mar de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi d’Andratx, 
aprovades definitivament el 26 d’abril de 2007,  no es podrà fer efectiva dintre d’ell cap actuació o obra 
de nova edificació emparada per un títol administratiu vigent, ni tampoc no es podrà atorgar cap llicència 
o autorització administrativa d’obra, instal·lació, activitat, edificació, ús o aprofitament del sòl o del 
subsòl, ni autoritzar-se cap tipus d’ús provisional que afecti als esmentats terrenys, delimitats gràficament 
en l’annex d’aquesta Norma. 

Disposició final.- Entrada en vigor i termini de vigència. 

Aquesta Norma entrarà en vigor, una vegada aprovada definitivament, l’endemà de la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i, des d’aleshores, regirà durant un termini màxim de dos anys, o 
fins a l’aprovació inicial de la modificació del Pla territorial insular de Mallorca si aquesta es produeix 
abans d’esgotar-se el termini esmentat. 

MEMÒRIA D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

1. Introducció 

L’aprovació de la Llei 11/2006 d’avaluacions d’impacte ambiental i d’avaluacions 
ambientals estratègiques a les Illes Balears, en data 14 de setembre de 2006, va suposar 
el sotmetiment dels plans i programes a desenvolupar a l’anomenada Avaluació 
Ambiental Estratègica. Els plans o programes subjectes a aquesta avaluació 
s’estableixen en l’article 16 de l’esmentada llei. 

Article 16 

Plans i programes subjectes. 

1. Els plans i programes subjectes a avaluació ambiental estratègica són en caràcter general els plans 
i programes, així com les seves modificacions i revisions, que puguin afectar significativament el 
medi ambient i que compleixin els dos requisits següents: 

a) Que els elabori o aprovi una administració pública. 

b) Que la seva elaboració i aprovació venguin exigides per una disposició legal o reglamentària o 
per acord del Consell de Govern. 

L’avaluació ambiental de plans i programes cofinançats per la Comunitat Europea es realitzarà 
d’acord amb allò previst a la normativa comunitària que li resulti aplicable.  

2. Als efectes prevists a l’apartat anterior, s’entendrà que tenen efectes significatius sobre el medi 
ambient aquells plans i programes inclosos a l’annex III d’aquesta llei, sense perjudici de l’article 
següent. 

Posteriorment, la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives 
estableix, en la seva Disposició addicional desena, la modificació de determinats preceptes de la Llei 
11/2006. El punt sisè d’aquesta disposició addicional en concret fa referència a la necessitat de sotmetre 
algunes normes de caràcter transitori o provisional al dictamen de l’òrgan ambiental. 

6. S’afegeix una nova disposició addicional, la disposició addicional setena, amb la redacció següent: 

«Disposició addicional setena 
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Avaluació ambiental de normes de caràcter transitori o provisional 

1. En la tramitació de normes territorials cautelars prèvies a la formulació, la revisió o la modificació 
d’un instrument d’ordenació territorial, és preceptiu que, després dels terminis d’informació pública i 
de consulta a les administracions públiques posteriors a la seva aprovació inicial i abans de la seva 
aprovació definitiva, se sotmeti el document a dictamen de l’òrgan ambiental. 

A tal fi, el document incorporarà una memòria-anàlisi quant als possibles efectes significatius sobre 
el medi ambient de les referides normes territorials cautelars. La decisió de l’òrgan ambiental s’haurà 
de formular en el termini màxim d’un mes, a comptar des de l’entrada de la sol·licitud i de la totalitat 
de documentació en el registre de l’òrgan competent per emetre-la. 

2. En la tramitació de normes de planejament dictades a conseqüència de la suspensió, en tot el seu 
àmbit o en una part d’aquest, d’un pla d’ordenació urbanística municipal, que el supleixin fins que no 
s’aprovi la seva modificació o revisió, és preceptiu que, després dels terminis d’informació pública 
posterior a la seva aprovació inicial i abans de la seva aprovació definitiva, se sotmeti el document a 
dictamen de l’òrgan ambiental. 

A tal fi, el document incorporarà una memòria-anàlisi quant als possibles efectes significatius sobre 
el medi ambient de les referides normes de planejament.  

La decisió de l’òrgan ambiental s’haurà de formular en el termini màxim d’un mes, a comptar des de 
l’entrada de la sol·licitud i de la totalitat de la documentació en el registre de l’òrgan competent per 
emetre-la.» 

D’aquesta manera, cal entendre que la Norma Territorial Cautelar per la qual s’adopten determinacions 
dirigides a assegurar l’efectivitat de la modificació del Pla Territorial de Mallorca ha d’incorporar una 
memòria ambiental en la que s’analitzin els seus possibles efectes significatius sobre el medi ambient. El 
present document s’elabora per tant com a memòria anàlisi d’avaluació de les conseqüències ambientals 
de la Norma Territorial Cautelar per la qual s’adopten determinacions dirigides a assegurar l’efectivitat 
de la modificació del Pla Territorial de Mallorca. 

2. Descripció de la Norma Territorial Cautelar 

L’aprovació de la Norma Territorial Cautelar per la qual s’adopten determinacions dirigides a assegurar 
l’efectivitat de la modificació del Pla Territorial de Mallorca té com a finalitat la d’evitar el 
desenvolupament de determinades actuacions de planejament o urbanístiques que puguin posar en risc 
l’efectivitat futura de les noves determinacions d’ordenació que eventualment es puguin introduir. 

En primer lloc, es proposa suspendre temporalment les actuacions que permetin desenvolupar les 
anomenades Àrees de Reconversió Territorial que no s’ajusten correctament als objectius i criteris 
d’ordenació encaminats a la preservació del territori i a la racionalització del consum dels recursos 
naturals, pel fet que comporten creixements urbanístics poc justificats o en àmbits dotats d’una bona 
qualitat ambiental que els fa poc aptes per esser transformats urbanísticament. 

Per altra banda, s’hi inclouen també alguns àmbits de sòl sotmesos, segons les previsions del planejament 
vigents, a actuacions de transformació que suposen també la pèrdua d’espais amb uns valors ambientals 
prou importants com per esser conservats. 

Els continguts principals de la norma es descriuen a partir del seu articulat: 

a) L’article 1 de la Norma defineix com a objectiu principal el d’assegurar la viabilitat i efectivitat 
de les modificacions que es puguin introduir en el Pla territorial insular de Mallorca, en els 
termes expressats anteriorment. 

b) Pel que fa a les Àrees de Reconversió Territorial, el punt 1 de l’article 3 defineix els efectes de la 
Norma sobre aquests espais. Així, s’estableix que en les ART relacionades no es podrà tramitar 
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ni aprovar cap instrument d’ordenació urbanística que suposi el desenvolupament o 
transformació urbanística dels espais afectats. Les Àrees de Reconversió Territorial afectades, 
descrites al punt 2 de l’article 3, inclouen algunes de les àrees incorporades sota els epígrafs 8, 9 
i 10 de la Norma 39 del Pla Territorial de Mallorca. En concret, sota l’epígraf 8 s’hi inclou 
l’ART 8.13, que delimita un nou àmbit de creixement a la zona de s’Arenal de Llucmajor. Sota 
l’epígraf 9 s’hi inclouen les ART 9.1. (connexió Palma – Marratxí) i 9.2. (connexió Sant Llorenç 
– Son Servera); mentre que en l’epígraf 10 s’hi inclouen totes les ART excepte la 10.2, que no 
suposa cap tipus de nou creixement.   

c) Quant a la resta d’espais no inclosos en les Àrees de Reconversió Territorial, l’article 4, en el 
punt 1, es defineix que no s’hi podrà tramitar ni aprovar cap instrument d’ordenació urbanística, 
o de gestió o execució urbanística, ni tampoc tramitar o autoritzar cap llicència o autorització 
administrativa d’edificació. Els espais inclosos en aquest punt fan referència a la urbanització 
Biniorella, d’Andratx; al Polígon 16 del PGOU de Felanitx, anomenat Can Marçal Vell; a la 
finca d’Es Pujols, a Santanyí; i a la urbanització d’Es Guix del terme municipal d’Escorca. En el 
cas d’Es Guix, el punt 2 de l’article 4 hi introdueix la prohibició expressa d’autoritzar-hi o 
executar obres que suposin usos de caire residencial plurifamiliar. Així mateix, s’inclou, en 
l’article 5, un espai lliure públic ubicat a la zona de Camp de Mar, a Andratx, el qual es troba 
pendent d’una antiga llicència que li podria fer recuperar les seves possibilitats edificatòries, fet 
que podria malmenar un dels darrers espais lliures de la platja de Camp de Mar. 

A continuació s’inclou una breu descripció dels àmbits afectats per la norma. 

ÀMBITS INCLOSOS DINS LA NORMA TERRITORIAL CAUTELAR 

Denominació Descripció 
Superfície afectada 

total 
Creixement previst sotmès a 

suspensió cautelar 

ART 8.13. S’Arenal – 
Llucmajor 

 
 

Arenal 
282,854 Hes 

92,684 Hes 
5.562 places turístiques 

ART 9.1. Connexió 
Palma – Marratxí 

Zona confrontant 
Palma Marratxí 

 
283,73 Hes 

el Pla Territorial  únicament 
parla de reordenació no fixa 

nou creixement 
101 Hes dins AT_C 

ART 9.2. Connexió 
Son Servera – Sant 

Llorenç 

Zona confrontant S 
Llorenç 

S Servera 
 

59,15 Hes 

35,2 Hes dins AT_H 
el Pla Territorial  únicament 
parla de reordenació no fixa 

nou creixement 

ART 10.1. Cala 
Carbó – L’UIlal 

Traspassa 
edificabilitat de C 
Carbó a l’ Ullal 

C Carbó  90.838 m2 
 

total 197.989 M2 

L’Ullal 107.151 m2 
Edificabilitat .23 m2/m2 

Densitat 60 hab/Ha 

ART 10.3. Hotel Don 
Pedro – Hotel 

Rocamar – sa Ràpita 

Traspassa places 
turístiques a Sa 

Ràpita + residencial 

Total  55.100 m2 
C S Vicenç 3600m2 

Sóller 9240 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 unitats d’execució 
1ª- Vinculada a demolir H D 

Pedro 
 

Sup. 42.260 m2 
Edif  .5 m2/m2 

Màxim 515 places turístiques 
 

2ª.- Sup 203.693 m2 
Edificabilitat .5 m2/m2 

Màxim places turístiques 1.078 
 

3ª.- Sup. 176.234 m2 
Edificabilitat .4 m2/m2 
Màxim 234 habitatges 
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ÀMBITS INCLOSOS DINS LA NORMA TERRITORIAL CAUTELAR 

Denominació Descripció 
Superfície afectada 

total 
Creixement previst sotmès a 

suspensió cautelar 

ART 10.4. Bonaire – 
AS6 Alcúdia 

Traspassa 
edficabilitat de 

Bonaire a segona 
línia port Alcúdia 

Bonaire  51.554 m2 
 

Total 198.404 m2 

AS 6 Port   146.850 m2 
Densitat 60 hab /Ha 

Edificabilitat .3 m2/m2 

ART 10.5. Sa Ràpita 
Est de Campos 

A canvi de centre 
d’interpretació i 

aparcament 
permet dues 

urbanitzacions 

Urbanitzable 35,28 
Hes 

Rústic 14,62 Hes 
Total 49,90 Hes 

 

Rústic reutilitzar vaqueria per a 
centre interpretació + 

aparcament 
Zona 1. Residencial unifam. 

Edificabilitat .5 m2/m2 
Zona 2. Hotelera 

Edificabilitat .33 m2/m2 
Densitat 60 hab /ha 

ART 10.6. UA8 i 
AS16 (Alcúdia) – Son 

Crever (Marratxí). 

Traspassa 
edificabilitat d’un 
sector urbanitzable 

d’Alcúdia  a Marratxí 
 

As 16   18,28 Hes 
UA 8     23,44 Hes 
Total 73,72 Hes 

Son Crever 32 Hes 
Aprofitament a Marratxí 
Població 1200  habitatges 

20 % per a VPO 
 

ART 10.9 Arenal de 
Llucmajor 

A canvi d’un edificis 
es permeten dues 

zones de creixement 
 

Zona 1 
Rehabil antic 

ferrocarril entre 
torrent Jueus i C S 

Cristòfol. 
+ immoble 

C/Trencadors 58 
Arenal 

 
Zona 2 

Cessió ús immoble 
CS Francesc 31 

Llucmajor 
+idem 

C Monges 6 i C 
Jaume 7  de 
Llucmajor 

 

Zona 1  sup. 20.851 m2 
Edificabilitat 1 m2/m2 
Màxim 41 habitatges 
Residencial + turístic 

 
 
 
 
 
 

Supr. 148.425 m2 
Edificabilitat .3 m2/m2 
Màxim 296 habitatges 

Polígon P/1CM 
(Biniorella) de les 
NNSS d’Andratx 

Sòl Urbanitzable en 
règim transitori, 

pendent d’acabar la 
urbanització. 

 

Sup 19,2 Hes 
 

Edificabilitat mitjana .42 
m2/m2 

Estimats 800 habitatges 
 

Polígon 16 (Can 
Marçal Vell) del 

PGOU de Felanitx 

Sector urbanitzable 
amb pla parcial 

aprovat 
Sup 7,92 Hes 

Edificabilitat ..1923 m2/m2 
Màxim 134 habitatges 

Es Pujols (Santanyí) 

Sòl Rústic per 
requalificació d’un 
sector urbanitzable 
amb pp + pu aprovats 
que 

Preveien 
1600 habitants + 

camp de golf 

Sup 60  Hes 
 
 

Per declaració d’interès general 
en tramitació es preveu camp 

de golf + hotel 450 places 
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ÀMBITS INCLOSOS DINS LA NORMA TERRITORIAL CAUTELAR 

Denominació Descripció 
Superfície afectada 

total 
Creixement previst sotmès a 

suspensió cautelar 

Urbanització “Es 
Guix” (Escorca) 

Sòl urbà 
Residencial 

unifamiliar + 
plurifamiliar 

 

Sup 8,879 Hes 
Aprofitament sòl vacant màxim 

165 habitatges. 

Espai Lliure Públic 
platja de Camp de 

Mar 

Sòl urbà qualificat 
com a Espai Lliure 

públic a la zona 
posterior de la platja 

de Camp de Mar 

Sup 1,3 Hes 
Espai lliure públic (espai no 

edificat), amb risc de recuperar 
possibilitats edificatòries. 

3. Situació actual del medi ambient i problemes mediambientals existents 

Els espais afectats per la Norma Territorial Cautelar tenen situacions ambientals que es poden desglossar 
en funció de la seva situació:  

a) Espais ubicats en entorns urbans o periurbans, com ho serien els àmbits inclosos en les ART dels 
epígrafs 8 i 9, que s’ubiquen en zones turístiques definides pel Pla d’Ordenació de l’Oferta 
Turística (POOT) i que per tant es tracta de zones turístiques litorals fortament consolidades per 
la urbanització, o bé límits periurbans ubicats a l’interior (cas de l’àmbit de l’ART 9.1.) amb una 
certa degradació pel fet que en molts casos s’hi troben espais en estat d’abandó. En aquest àmbit 
s’hi inclourien també alguns dels espais considerats en les ART 10, sobretot els que són objecte 
de reconversió territorial, com és el cas de l’Hotel Don Pedro (Pollença), l’Hotel Rocamar 
(Sóller) o la zona de l’Arenal de Llucmajor. En tot cas, tots ells contenen zones de transició amb 
el medi rural que els fa especialment sensibles a l’hora de plantejar accions de desenvolupament 
urbanístic i que requereixen tractaments adequats per tal de mantenir una transició entre les 
zones urbanes i els àmbits rurals que en permeti ressaltar la qualitat paisatgística. 

b) Espais en entorns rurals o naturals, com ho serien la majoria dels espais objecte de les ART 10, 
sobretot pel que fa a espais objecte de reconversió territorial per evitar-ne la urbanització (Cala 
Carbó, a Pollença, Pinares de Bonaire i els sectors UA8 i AS16 a Alcúdia). També cal considerar 
en aquest àmbit, en qualsevol cas, espais inclosos com a futurs creixements en el Pla Territorial, 
com ho serien els espais de la zona de Sa Ràpita de Campos (inclosos a les ART 10.3 i 10.6) o la 
zona de Son Crever de Marratxí. En aquests casos es tracta d’espais ubicats en un entorn rural 
amb un elevat valor paisatgístic així com de flora i fauna i actualment lliures d’edificació i 
urbanització. Finalment, cal considerar dins aquest àmbit la resta d’espais exclosos de les àrees 
de reconversió territorial, com són el sector urbanitzable de Biniorella, ubicat en una zona 
confrontant amb una Àrea Natural d’Especial Interès i amb una molt elevada qualitat 
paisatgística pel fet que es tracta d’una zona litoral amb un elevat pendent sobre la mar. Els 
espais de Can Marçal Vell i Es Pujols són zones ubicades en un entorn rural proper a espais 
turístics, també amb valors paisatgístics molt elevats. I pel que fa a les urbanitzacions del terme 
municipal d’Escorca, el fet que s’ubiquin en entorns propers a alzinars i a espais naturals 
protegits tant per la normativa pròpia de les Illes Balears (AANP) com per les zones protegides 
derivades de les directives europees (Xarxa Natura 2000 i zones LIC/ZEPA). A la vegada es 
troben incloses dins la delimitació de Paisatge Pintoresc, fet que els atribueix un valor 
patrimonial prou important. Paisatgísticament, es tracta de  zones d’elevada pendent i un alt grau 
de visibilitat que fan que, si bé es tracta de sòls urbans amb un cert grau de consolidació, el seu 
entorn natural els fa esdevenir espais ambientalment molt sensibles i poc aptes per esser 
urbanitzats. 

En qualsevol cas, la Norma Cautelar suposa, per a tots aquests espais, el manteniment de la seva condició 
i característiques ambientals inalterades de manera provisional, fins a la modificació del Pla Territorial. 
La no aplicació d’aquesta norma suposaria, en tots els casos, la possibilitat de transformació urbanística 
de cada un d’aquests espais, i per tant la possible pèrdua de les seves característiques i qualitats 
ambientals. Per altra banda, la temporalitat de la pròpia Norma fa que en cada un dels casos es pugui 



 22

estudiar la solució més adequada per a cada un d’ells sense que això suposi un perjudici social o 
econòmic per a la població afectada. 

4. Objectius de protecció mediambiental en l’àmbit internacional, estatal i autonòmic 

Quant al marc europeu, la Directiva 92/43/CE del Consell, de 21 de maig, relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres, posà en marxa la xarxa ecològica europea denominada 
’Natura 2000’. Aquesta xarxa està integrada per les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) 
designades sota les determinacions de la Directiva d’aus 79/409/CEE, relativa a les aus silvestres, i per les 
zones d’especial conservació (ZEC) derivades de la directiva d’hàbitats esmentada, que es declararan una 
vegada aprovada la llista de llocs d’importància comunitària (LIC) proposats per les Illes Balears. 

Aquestes directives de caràcter ambiental han estat recentment transposades a l’ordenament jurídic de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació 
dels espais de rellevància ambiental (LECO), i desenvolupades per un seguit de decrets de delimitació de 
les zones LIC i ZEPA a l’àmbit Balear. 

L’aplicació d’un règim de protecció a determinats espais naturals en relació amb la seva rellevància 
ambiental ha de respondre a tres finalitats principals: conservació de la natura, promoció i 
desenvolupament socioeconòmic, i dotació d’indrets d’esbarjo i gaudi de la ciutadania. La vocació del 
territori ha de determinar quin d’aquests tres aspectes ha de prevaler, sempre dins l’objectiu irrenunciable 
de la preservació de la biodiversitat i, per tant, tenint en compte que representen una gran reserva 
d’espècies, hàbitats i paisatges que compleixen alhora una funció destacable des del punt de vista cultural, 
educatiu i científic. 

La proximitat o inclusió d’un nombre important dels àmbits considerats en la present NTC dins els àmbits 
LIC i ZEPA actualment ja delimitats, ha de permetre establir una correlació entre els objectius 
proteccionistes d’aquests espais de rellevància ambiental i els proposats en aquesta norma territorial 
cautelar referits a la preservació de les característiques naturals de determinades zones que actualment 
presenten una possibilitat de transformació mitjançant desenvolupaments de tipus urbanístic o edificatori. 

D’altra banda, i ja a nivell estatal, a la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl, ja es recull als seus preceptes el 
principi de desenvolupament territorial i urbà sostenible com inspirador de les polítiques públiques 
d’ordenació, ocupació, transformació i ús del sòl, en les quals es procurarà l’eficàcia de les mesures de 
conservació i millora de la natura, la flora i la fauna i de la protecció del patrimoni cultural i el paisatge; 
la protecció, adequada al seu caràcter, del medi rural i la preservació dels valors del sòl innecessari o no 
idoni per atendre les necessitats de transformació urbanística; i per últim una ocupació del sòl eficient en 
el medi urbà; tot això en consonància amb les particularitats del model territorial adoptat. 

Queda clar que la naturalesa de la norma territorial cautelar combrega plenament amb les finalitats 
contingudes en aquesta llei en tant que el que es proposa per a determinats sectors en definitiva suposa la 
seva preservació en l’estat actual, natural o en escàs grau de desenvolupament, entre tant no s’estableixi 
de forma coherent la seva funció dins el nou model territorial. 

Novament en l’àmbit autonòmic cal considerar igualment els objectius referits a la protecció del medi 
ambient recollits a la legislació pròpia, els quals, a banda dels ja esmentats, venen recollits en la llei 
14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial (LOT) i en la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les 
directrius d’ordenació territorial de les illes balears i de mesures tributàries (DOT), i que a través de la 
definició d’un model territorial per a les Illes Balears pretenen promoure d’una banda un 
desenvolupament equilibrat entre els diferents àmbits territorials i sectorials de les Illes Balears i una 
millora de la qualitat de vida dels seus habitants, i per l’altre cantó una utilització sostenible en termes 
ambientals del sòl i dels recursos naturals i una millor distribució a l’espai dels usos i activitats 
productives, així com una protecció de la qualitat ambiental, el paisatge, la biodiversitat i el patrimoni 
històric. 

En adoptar les mesures cautelars previstes a la norma que ara es tramita, no es veuen sinó afavorits i 
reforçats els objectius plantejats en l’ordenament autonòmic pel que fa a la protecció mediambiental en 
tant que aquestes es fonamenten molt especialment en principis protecció dels recursos naturals i valors 
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paisatgístics del territori insular, sempre a expenses de la formulació precisa del model territorial resultant 
del procés. 

En últim lloc però no menys important, cal considerar les previsions en matèria de protecció del medi 
ambient que formulà el Pla Territorial de Mallorca en la seva aprovació definitiva de 13 de desembre de 
2004, aplicades a un model concret de territori i que ara es tracta de revisar. Aquestes previsions 
reflectien les diferents estratègies territorials definides per la Comissió Insular d’Urbanisme i Habitabilitat 
que es fonamentaven en quatre apartats: 

Estratègia territorial 1: Cal regular l’oferta d’allotjament com a mecanisme per afavorir la 
contenció i l’estabilització del creixement de la població. 

- Regular i reorientar l’oferta d’allotjament residencial. 

- Enquadrar i gestionar la residència secundària i l’allotjament turístic. 

Estratègia territorial 2: Cal valorar i protegir el sistema agro-forestal-natural. 

- Gestionar i valorar els espais naturals. 

- Revalorar l’espai rural agrari. 

Estratègia territorial 3: Cal dur a terme una requalificació urbana i turística. 

- Requalificar els nuclis interiors. 

- Requalificar i contenir els nuclis urbans i turístics del litoral. 

Estratègia territorial 4: Cal adequar les infraestructures al desenvolupament sostenible. 

- Estructurar el territori tenint en compte la capacitat de càrrega del medi i la diversitat 
funcional de cada àrea. 

- Dimensionar, dissenyar i ubicar les infraestructures com a elements de suport de 
l’estructuració territorial de l’illa. 

En aquest sentit, es pot observar clarament com els objectius pretesos amb les determinacions proposades 
a la Norma Territorial Cautelar que ara es tramita connecten plenament amb les estratègies de 
configuració d’un model territorial racional i coherent del PTM, d’una banda pel que fa en la regulació i 
reorientació de l’allotjament residencial i turístic, especialment en els nuclis del litoral, i d’altra banda en 
allò que afecta a la posada en valor dels espais naturals i el medi rural, atenent a la seva capacitat de 
càrrega de desenvolupament.   

5. Efectes significatius en el medi ambient i mesures previstes per a la seva protecció 

A títol indicatiu i de forma preliminar es fa a continuació una breu descripció dels possibles efectes que 
l’adopció de la Norma tendrà sobre el medi natural: 

La protecció cautelar de determinats sectors respecte dels processos de desenvolupament urbanístic i 
edificatori suposa sens dubte una disminució notable dels efectes antropitzants sobre el territori, tant per 
l’estalvi de l’habitual naturalesa agressiva envers el medi de les activitats relacionades amb l’execució 
d’obres de construcció, com per la preservació del desplegament dels usos a que aquestes donen cabuda 
posteriorment. Això es manifesta especialment en els sectors considerats que actualment es troben en 
estat natural o escassament desenvolupat i gaudeixen de notables valors ambientals i paisatgístics. 

Els efectes concrets de les determinacions contingudes en la norma que es tramita es manifesten amb una 
major conservació dels recursos hídrics a causa de la limitació del seu consum i la preservació de la 
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permeabilitat del terreny com a font d’alimentació dels aqüifers; en un efecte positiu general sobre el 
clima; en la contenció de l’erosió del territori que sovint provoquen els processos edificatoris i per últim 
en la prevenció d’aparició de focus contaminants normalment associats a distints tipus d’activitats 
humanes. 

Pel que fa a la flora i la fauna, es preveu una preservació de la vegetació i espècies animals existents 
degut a que les determinacions proposades no suposen una actuació directe sobre el medi en aquest camp. 

Des del punt de vista paisatgístic la norma proposada representa un efecte positiu en tant que procura la 
preservació de la situació actual dels sectors els quals com ja s’ha exposat en anteriors apartats gaudeixen 
d’un elevat grau de valoració paisatgística. 

D’altra banda, les repercussions sobre el medi humà son de diversa índole i magnitud, però en qualsevol 
cas representen un efecte per un termini limitat de temps donada la futura caducitat de la norma i el seu 
caràcter eventual.  

No es preveuen en la norma que es tramita mesures correctores específiques, fonamentalment per causa 
de la provisionalitat de la norma i al manteniment dels alts valors naturals, ambientals i paisatgístics dels 
sectors afectats. 

6. Estudi d’alternatives  

Com a norma cautelar no es correspon incloure alternatives, excepte l’alternativa zero que és aquella en 
que no es tramitaria la norma i quedaria tot com està ara. 

Totes les actuacions previstes es poden resumir en aquelles que suposen un creixement a partir de sòl 
rústic a canvi de reordenar una zona turística, que en aquest cas es refereix a l’ART 8.13 . En aquest cas 
vistes les mancances que es detecten en el Pla Territorial la justificació es basa en el mateix criteri que el 
Pla d’Ordenació de l‘Oferta Turística que permeten ampliar les zones turístiques per a nous hotels o 
equipaments. 

Els casos de  ART 9.1 i 9.2 es tracta de millorar zones entre dos municipis que han quedat amb problemes 
de dotacions i infrastructures, com el Pla Territorial no preveu un creixement, la finalitat és per facilitar la 
ordenació d’uns terrenys que pertanyen a dos municipis i convé ordenar conjuntament, d’aquí la 
conveniència de l’ART. 

S’estudien individualment ART 10.1 tota dins Pollença, pel cas d’alternativa zero permetre que 
l’aprofitament de cala Carbó es passi a l’Ullal la qual cosa no sembla acceptable vistes les condicions de 
zona humida, per tant és raonable cercar un nou emplaçament millor. En el cas de les ART 10.3 Pollença, 
Sóller i Campos, pel cas d’alternativa zero permeten que les places de Don Pedro passin a sa Ràpita a tres 
zones, incloses dues d’elles no vinculades a la demolició dels hotels, sembla una compensació excessiva i 
per tant raonable la norma cautelar.  

Art 10.4 Bonaire AS 6 Alcúdia i 10.5  sa Ràpita Est. Art 10.6 AS 16 UA 8 i Son Crever, i Art 
10.9 Arenal  es poden justificar com l’anterior una compensació excessiva per a la cessió que s’exigeix, 
sobre tot en el cas l’ART 10.5 que és més desproporcionat que en els altres. 

Els quatre casos restants: Biniorella, Cala Marçal, es Pujols, i Es Guix es tracta de paratges amb una gran 
valor paisatgístic i natural que en aquests moments estan sotmesos a possibles processos d’urbanització 
i/o edificació, per tant l’alternativa zero de no tramitar la norma no resulta raonable.  

7. Conclusions 

A grans trets es considera que la Norma Cautelar tendrà efectes positius sobre els àmbits afectats ja que 
suposarà el mantenir inalterats determinats espais que es consideren ambientalment sensibles. A la vegada 
permetrà analitzar de manera més acurada a com ho fa el Pla Territorial les solucions urbanístiques que 
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s’hagin d’adoptar en cada cas sense el perill de transformar els espais objecte d’estudi de manera que es 
condicioni el seu futur. 

ANNEX GRÀFIC (Vegi’s la documentació gràfica annexa). 

 
 
 

La Sra. DUBON (consellera executiva de Territori) comenta que s’ha iniciat un procés 
per modificar el Pla Territorial de Mallorca i que aquesta norma cautelar és un preàmbul 
que permetrà dur a terme aquesta tasca i fer-ho amb tranquil·litat. 

El Pla Territorial de Mallorca està previst que s’aprovi en un termini de sis mesos 
aproximadament i si això s’aconsegueix, aquesta norma cautelar potser no arribaria a 
sotmetre’s a aprovació definitiva, atès que interessa que tengui una vida curta. 

Un dels motius d’aquesta norma cautelar és garantir la seguretat jurídica i que donada la 
curta vigència que se’n preveu, perquè el temps d’incertesa sigui el mínim i, d’altra 
banda, el nombre d’àmbits afectats també sigui mínim, encara que el Grup Popular s’ha 
mostrat favorable a incloure-hi més espais, l’equip de govern opina que s’hi ha 
d’incloure el menor nombre possible d’espais per no entorpir el desenvolupament de les 
zones turístiques i de l’economia de l’illa. 

Destaca també, pel que fa la seguretat jurídica, que es permet l’adaptació dels municipis 
al Pla Territorial de Mallorca i només es veuran limitats en els espais afectats per 
aquesta norma cautelar, com són les àrees de reconversió territorial. 

D’igual mode, els municipis –com és el cas de Calvià– que es vegin afectats amb un  
nombre considerable d’àrees de reconversió territorial, no és lògic que iniciïn 
l’adaptació al Pla Territorial quan tots aquests espais estarien congelats per la norma 
cautelar. 

Aquesta norma cautelar té, bàsicament, dos tipus d’actuacions. D’una banda actua sobre 
diferents àrees de reconversió territorial (ART) i d’altra, sobre àmbit molt concrets que 
precisen protecció. 

Pel que fa a les ART, existia un acord de govern per revisar algunes de actuacions que 
hi havia previstes a les àrees de reconversió territorial directes –que corresponen a 
l’article 10 del Pla Territorial– i que són les primeres que es varen acordar. Després el 
Partit Popular va proposar la inclusió de les ART de l’article 9, que s’han inclòs, i les de 
l’article 8, cas en què existeix una discrepància perquè el Partit Popular proposa que, 
amb un criteri general, s’actuï a les ART amb un creixement delimitat. 

Les ART amb un creixement delimitat que consten a l’annex I del Pla Territorial són les 
que contempla l’article 8.12 i 8.13. Les de l’article 8.12 no s’han inclòs en la norma 
cautelar perquè ja estan protegides pel Decret Llei 1/2007 de mesures cautelars del 
Govern de les Illes Balears. 

D’altra banda, les incloses en l’article 8.13 sí que es recullen en la norma cautelar, tot 
deixant un marge de maniobra al Consorci de la Platja de Palma, perquè no és prudent 
que se’n pogués veure afectat, encara que només fos circumstancialment.  
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Afegeix que existeixen àmbits concrets que necessiten protecció i per això, aquesta 
norma cautelar ve a complementar l’esmentat Decret Llei en incloure els àmbits de Cala 
Blanca, Biniorella, Son Marçal Vell i es Pujols que han estat consensuats amb el 
Govern de les Illes Balears i amb el Partit Popular. 

L’àmbit de màxima discrepància entre el Partit Popular i l’equip de govern és la 
urbanització es Guix a Escorca, municipi que té una distribució geogràfica molt 
particular. Segons les dades estadístiques d’1 de gener de 2006, compta amb un nucli a 
Lluc amb 70 habitants, un nucli de caire turístic a sa Calobra amb 86 habitants i una 
població disseminada de 151 habitants, és a dir, un 50% de la població del municipi, 
mentre que, per exemple, el municipi de Selva té un 16% de població disseminada i el 
d’Alaró en té un 13%. 

El creixement previst al municipi d’Escorca és de 709 habitants i suposaria, pel que fa 
al nucli d’es Guix, passar de 370 a uns 1000 habitants, és a dir, això equivaldria a la 
creació d’una nova població a Escorca. Així doncs, aquesta qüestió surt de l’àmbit 
estrictament urbanístic i esdevé un tema d’ordenació territorial i, per tant, dins l’àmbit 
propi de la modificació del Pla Territorial de Mallorca. 

Finalitza dient que es tracta d’una norma cautelar mesurada i que respon a les 
necessitats plantejades a l’hora de modificar el Pla Territorial de Mallorca i destaca que 
s’ha intentat assolir el màxim consens entre les distintes forces polítiques. 

 

El Sr. FLAQUER (UM) manifesta que Unió Mallorquina votarà a favor d’aquesta 
norma territorial cautelar i recolzarà les mesures provisionals que es presenten i diu que 
Unió Mallorquina sempre ha estat present a l’hora de protegir el territori a l’illa de 
Mallorca.  

Considera aquesta norma cautelar un téntol que ha de servir per fer feina amb 
tranquil·litat alhora que recolza que tengui una vida curta perquè voldrà dir que s’han fet 
les coses com cal. 

Afegeix que el seu Grup sempre ha estat a favor que aquesta norma afectàs les ART 8, 9 
i 10 –aquestes darreres conegudes com a directes– i també defensa que són un bon 
element de protecció atès que es varen crear com un mecanisme concebut per 
instrumentar la restitució o millora del paisatge rural o urbà i fer possible la realització 
d’operacions d’esponjament. Aprofita per demanar que es reflexioni sobre l’objectiu 
inicial que va motivar la creació de les àrees de reconversió territorial. 

També recolzen la protecció de les urbanitzacions Biniorella, Cala Blanca, Can Marçal 
Vell i es Guix, així com l’espai lliure d’es Camp de Mar. 

Diu que UM ha estat acusada de tenir interessos en qualcuna d’aquestes urbanitzacions, 
però creu que després de recolzar amb contundència aquesta norma cautelar, queda clar 
que UM no hi té interessos i que les acusacions fetes eren falses. 

Manifesta la seva preocupació per dos temes: 
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En primer lloc, la seguretat jurídica i creu que l’aprovació d’aquesta norma cautelar no 
aporta seguretat jurídica que sí l’aportava el Pla Territorial de Mallorca i que avui 
s’elimina aquesta seguretat jurídica encara que no és negatiu si aquesta norma ajuda que 
en breu termini hi hagi més seguretat jurídica. 

El Consell de Mallorca ha de ser molt responsable perquè les mesures que van en contra 
de la seguretat dels ciutadans i dels ajuntaments, a la llarga passaran factura. 

En segon lloc, les indemnitzacions o responsabilitats econòmiques davant tercers que se 
puguin derivar d’aquestes mesures i no deixar-les per als que venguin després. 

 

La Sra. MASCARÓ (consellera executiva de Cultura), manifesta que el Bloc per 
Mallorca també donarà suport a aquesta norma territorial cautelar que ha estat pactada 
entre tots els partits que formen part de l’equip de govern i opina que és un bon acord 
per tal d’iniciar la modificació del Pla Territorial de Mallorca i fer-ho amb tranquil·litat 
i que implica que es protegeixin alguns espais per tal d’incloure’ls, més endavant, a la 
modificació del Pla Territorial. 

Comenta que s’han criticat algunes ART però considera que són un bon instrument per 
ordenar el territori a Mallorca encara que n’hi ha que han estat desvirtuades amb un 
creixement que no es correspon amb l’esperit de creació de les àrees de reconversió 
territorial. 

Posa per exemple les més de 5000 places que s’aturen a sa Ràpita o les gairebé 4000  
que s’aturen a Marratxí o les de Son Verí Nou, entre d’altres, i assegura que això és una 
mesura bona per al futur de Mallorca per tal d’assolir un creixement sostenible real que 
no hipotequi el futur de l’illa i que és l’esperit del Pla Territorial de Mallorca. 

 

El Sr. RAMON (PSOE) comenta que la exposició de la Sra. Dubon ha estat prou clara i 
exhaustiva. 

En primer lloc li vol reconèixer a la Sra. consellera i al seu equip la feina feta durant 
aquest sis mesos de govern que inclou la visita a tots els municipis de l’illa, la 
preparació d’aquesta norma cautelar i el compromís de dur endavant el Pla Territorial 
de Mallorca en un termini de sis mesos. 

En segon lloc, destaca la coherència del Grup Socialista i la fidelitat i el compliment del 
seu programa electoral per tal de frenar el creixement descontrolat i desmesurat del sòl 
urbà, urbanitzable i rústic amb la inclusió de les modificacions necessàries en el Pla 
Territorial i l’eliminació de les àrees de reconversió territorial d’aplicació directa, 
encara que se n’han afegides algunes més per facilitar el consens i perquè, al cap  i a la 
fi, són un valor afegit de la norma. 

Pel que fa a les ART, en concret en relació a l’àmbit d’es Guix a Escorca, diu que el seu 
Grup entén que és prioritari que estigui protegit atès el caire singular del municipi 
d’Escorca i que el seu valor emblemàtic, paisatgístic, ambiental, cultural i social el fan 
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diferent, com deia l’antic conseller d’Interior, Sr. Rodríguez, i avalades pel Sr. Matas i 
constatades en el BOIB. 

Escorca ha gaudit d’uns privilegis econòmics els darrers quatre anys precisament per 
ésser un lloc únic i emblemàtic per a Mallorca i, per tant, ara no té sentit desfigurar-lo. 

 

El Sr. FONT (PP) intervé dient que tant el PSOE com el Bloc per Mallorca sembla que 
són els únics que volen protegir el territori i els recorda que ells varen prendre la decisió 
sobre la continuïtat de Son Espases que ara els marca al Consell de Mallorca i al 
Parlament i que va provocar la primera crisi del govern. 

El Govern de les Illes Balears ha presentat com a gran mesura de protecció un Decret 
Llei i, posteriorment, una llei de mesures en tema de territori i el Consell de Mallorca no 
hi havia participat en res ni havia previst cap mesura de protecció i ara sembla que és 
l’equip de govern del Consell l’únic que vol protegir. 

La inseguretat que s’ha creat ve provocada per la manca de previsió dels partits que 
conformen el Govern Balear i que han assolit acords sense consens ni tenint en compte 
l’únic grup de l’oposició. S’ha fet un Decret Llei i una llei de mesures sense consens 
que ha provocat que els mateixos membres del govern demanassin al Partit Popular que 
fes iniciatives perquè les mesures acordades no protegien tot els espais que havia 
anunciat el govern que es protegirien. 

Comenta, com a exemple, els dos casos següents: 

S’havia dit que es protegia Cala Marçal en passar de “rústic comú” a “ANEI” però allà 
on hi cabien més de 100 cases no s’havia protegit. 

També havien dit que havien protegit tot Cala Blanca a Biniorella i, fins i tot, hi havia 
un acord del Consell en aquest sentit, i ha resultat que només se n’havia protegit un tros. 

Opina que això suposa un menyspreu cap a la ciutadania en enganar-la dient que s’ha 
fet una protecció que no és real i això els ha duit a debatre aquesta norma cautelar. 

Explica que s’han mantingut una sèrie de reunions entre el seu Grup i el Govern Balear 
per pactar una moratòria perquè no s’havia protegit ni Cala Blanca ni Cala Marçal ni es 
Pujols i el Partit Popular hi va introduir es Camp de Mar i el Far de la Mola –espai al 
qual varen renunciar perquè ja està mig construït– i per part del president del Govern 
Balear i la presidenta del Partit Popular s’acordà que sigui el Consell de Mallorca que 
prepari una norma cautelar per protegir aquests indrets. 

Comenta que en la reunió on el Partit Popular va proposar la inclusió de les dunes d’es 
Camp de Mar, el president del Govern els va fer una proposta per tal de suspendre i 
revisar les àrees de reconversió territorial i el PP li demanà que les suspengués totes, 
atès que no hi ha cap perill imminent de construcció a cap d’elles. Només existia perill 
de concessió de qualque llicència a Cala Blanca i a Cala Marçal. 
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El Partit Popular ha sol·licitat la protecció de Cala Blanca, Cala Marçal i es Pujols per 
defensar l’autonomia municipal i seguint les indicacions dels seus representants 
municipals a Andratx, Felanitx i Santanyí. 

Comenta que en el cas d’Andratx, només el Partit Popular i el Bloc per Mallorca –que 
duu més temps fent-ho– varen dur a terme actuacions per protegir Cala Blanca i 
Biniorella, tal com sol·licitava l’Ajuntament d’Andratx. 

D’igual manera, a Santanyí, tots els grups municipals varen votar en contra de la 
construcció del camp de golf d’es Pujols, i el Bloc per Mallorca, a més, va votar també 
en contra de l’hotel, cosa que no feren ni UM ni el PSOE. El batle de Santanyí estava en 
contra de l’hotel i l’autonomia municipal s’ha de respectar. 

A Cala Marçal, el Partit Popular en abstenir-se a una votació, va provocar que es fes un 
Ple extraordinari a petició del Bloc per Mallorca per protegir-la, cosa que no havia fet el 
Govern Balear amb el seu Decret Llei. 

Afegeix que si no hagués estat per l’equivocació del Govern Balear en deixar de 
protegir les esmentades àrees havent dit que ho farien, avui no s’estaria fent aquesta 
moratòria. 

Considera que és una deslleialtat que si bé s’havia acordat que es tractarien 5 temes que 
havia proposat el Partit Popular al president Antich i les ART que aquest va proposar al 
PP, i ara són més proteccionistes que els altres i fan la bravesa d’incloure es Guix que és 
sòl urbà i juguen amb la seguretat jurídica i amb l’autonomia municipal d’Escorca que 
té els mateixos drets que els altres municipis de Mallorca. 

Recorda que no han volgut incloure les ART 8, llevat de la 8.13, perquè diuen que la 
8.12 està afectada pel Decret Llei del Govern Balear, però no és així pel que fa la zona 
de ses Fontanelles que no està inclosa en les ART sinó que hi fa partió. Això suposa un 
greu problema, perquè si el creixement que no és bo a un municipi el duen a un altre. 

Puntualitza que haurien pogut assolir un acord al 100% si no haguessin inclòs es Guix. 
El Partit Popular va votar a favor d’un Pla Territorial que creu que estava ben fet, encara 
que es pugui modificar, però cal crear un marc que generi seguretat per a 15 o 20 anys 
en tema de territori i, a més a més, segons quin tipus d’equipaments o infraestructures 
bàsiques es poden veure afectats per moratòries o per contínues modificacions del Pla 
Territorial. 

Assenyala que votaran favorablement pel que fa a Cala Blanca, Cala Marçal i es Pujols, 
s’abstendran pel que fa a les ART perquè no estan d’acord amb l’urbanisme a la carta 
perquè paralitzen a s’Arenal de Llucmajor i no ho fan a s’Arenal de Palma on es podrà 
donar qualsevol llicència i, en canvi, a Llucmajor només se’n podran donar de 
rehabilitació. 

Proposa a la Sra. Dubon que s’incloguin totes les àrees de reconversió territorial i 
votaran a favor de la proposta i matisa que no és cert que quedi suspès el planejament a 
la costa ni que si s’hi conclou Calvià no s’hi podrà atorgar cap llicència. 
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Insisteix que s’està penant els habitants de Llucmajor i d’Escorca i fan igual amb els de 
Palma i diu que potser és perquè no governen en aquells municipis i això és una 
discriminació entre els uns i els altres. 

Agraeix que s’hagi inclòs la creació d’una comissió per al seguiment de la modificació 
del Pla Territorial i sobretot en aspectes tècnics per garantir la seguretat jurídica i li 
proposa a la Sra. consellera que, si fos possible, asseveri que el Pla Territorial de 
Mallorca estarà aprovat abans del proper dia 30 de juny. 

Alhora demana si aquesta modificació pot implicar que els ajuntaments hagin de 
començar de bell nou l’adaptació al Pla Territorial i afegeix que si la modificació no és 
molt important és perquè el Pla no estava tan malament i si és important convendria 
avisar els ajuntament perquè paralitzin el procés d’adaptació i el facin a partir de 
setembre que ja coneguin el Pla Territorial. 

Conclou dient que votaran a favor quatre punts, s’abstendran a vint-i-dos punts i votaran 
en contra d’es Guix perquè s’ha de respectar la voluntat municipal.  

 

La Sra. presidenta, abans de donar la paraula a la Sra. Dubon, intervé per fer unes 
puntualitzacions a la intervenció del Sr. Font. 

Comenta que el discurs del Sr. Font és incoherent i atès que han demanat responsabilitat 
i seriositat, li diu que l’equip de govern ha estat responsable i seriós d’ençà que està 
governant. 

El departament de Territori ha visitat tots els municipis i s’ha parlat amb tots els batles i 
batlesses, cosa que no s’havia fet mai, per conèixer la situació de segons quines 
urbanitzacions i de qüestions envers l’ordenació del territori d’aquesta illa, perquè la 
competència en aquest tema és del Consell de Mallorca, encara que s’hagi tengut en 
compte el punt de vista dels municipis i s’ha fet amb coordinació amb el Govern de les 
Illes Balears, cosa que mai no s’havia fet tampoc. 

El Decret Llei aprovat pel Govern havia estat pactat amb el Consell així com també s’ha 
fet feina conjuntament en relació a la llei de mesures urgents. 

Puntualitza que el Sr. Font ha explicat el punt de vista que tenen des del Partit Popular, 
però que ella té un punt de vista sobre el procés d’aquesta norma cautelar totalment 
distint i que la incoherència del Partit Popular ha estat constant. 

Quan s’aprovava el Decret Llei en el Parlament hi havia diputats del Partit Popular amb 
pancartes demanant protecció del territori, la qual cosa és un fet insòlit que mai no 
s’havia vist. 

Afegeix que aquest fet li va fer pensar que el Partit Popular havia canviat de parer i se 
sumava a la protecció del territori, cosa que li semblava favorable, però ara veu que no 
és així, perquè encara que al Parlament demanaven la protecció de Cala Blanca, Cala 
Marçal, etc., al Consell, fa vuit mesos, el Partit Popular va votar en contra de la 
protecció de Cala Marçal. 
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El Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca han celebrat reunions per tal de 
pactar tant la norma cautelar del Consell com la llei de mesures urgents del Govern i per 
això esperava que el discurs fos de pacte i de consens. 

Li recorda al Sr. Font que durant la passada legislatura que governava el Partit Popular, 
en fer lleis que modificaven qüestions d’ordenació territorial, que eren les lleis 
d’acompanyament dels pressuposts, mai no va cridar a cap altre grup polític per pactar-
les i això és perquè no feien lleis per protegir el territori sinó tot el contrari. 

L’actual equip de govern no ho ha fet així, sinó que ha convocat el Partit Popular per 
participar-hi i els han explicat les iniciatives que volia dur endavant el Consell de 
Mallorca i quines el Govern de les Illes Balears i la complementarietat de les accions de 
les dues institucions, la qual cosa és favorable per a la ciutadania. 

Ara el Partit Popular, a més dels espais que s’han inclòs, han demanat també el Far de la 
Mola que ja està construït que no és el cas d’es Guix que és una urbanització en plena 
serra de Tramuntana i que té llicència però encara no s’hi ha començat a construir. 

Li diu que el Partit Popular va estar d’acord amb què s’hi incloguessin les ART 10 –que 
són les directes i que havien estat qüestionades tant pels partits d’esquerra com per la 
presidenta del Partit Popular durant la campanya electoral– i a més varen voler la 
inclusió de les ART 8 i 9, que suposen l’aturada de llicències a totes les zones 
turístiques de Mallorca, a la qual cosa es nega l’equip de govern perquè és una 
irresponsabilitat. 

Així doncs, es va acordar incloure en la norma cautelar les àrees de reconversió 
territorial que tenguessin delimitat el creixement dins el Pla Territorial i aquestes són les 
10, les 9 i dues de les 8, una que s’ha inclòs perquè així ho havia demanat el Partit 
Popular, i l’altra que està protegida per part del Govern de les Illes Balears. 

Reitera que la incoherència del Partit Popular és tremenda perquè la norma cautelar 
preveu totes aquelles àrees amb les quals s’havia arribat a un acord, fins i tot amb la 
inclusió de les ART que havia proposat el Partit Popular i ara diuen que no les votaran, 
per això, opina que no poden donar lliçons de serietat, responsabilitat ni coherència als 
que, històricament, han estat a favor de la protecció del territori mentre que el Partit 
Popular estava al costat contrari. 

 

El Sr. FONT opina que, pel bé de l’equilibri parlamentari i atès que d’un costat només 
hi ha el Partit Popular i a l’altre costat són quatre intervencions més la de la Sra. 
presidenta cinc, té dret a un torn per contestar la intervenció de la Sra. presidenta. 

Li diu a la Sra. presidenta que, potser, tenen bona paraula però no han de ser tan 
dictadors com són i li diu que li doni la paraula si vol i si no, no. 

 

La Sra. Presidenta insta els consellers del Partit Popular per estar tranquils i no accepta 
que els qualifiquin de dictadors perquè no ho són i que el Reglament d’organització i  
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funcionament del Consell és el que és i preveu torns d’intervenció dels grups i del 
govern i li recorda que és la presidenta de la institució i que forma part del govern i que 
pot intervenir encara que també ho hagi fet la Sra. Dubon. 

Matisa que només ha intervingut quan li pertocava, és a dir, en el torn del govern i 
xapant la intervenció amb la Sra. Dubon perquè volia explicar unes qüestions que el Sr. 
Font ha deixat a l’aire i no han quedat prou clares. 

 

La Sra. DUBON respon a les qüestions plantejades pel Sr. Font dient que la feina que 
s’està fent és seriosa i responsable i que aquesta norma cautelar no ha estat cap bravesa. 
Remarca que se n’ha fet una presentació bastant asèptica i amb to conciliador. 

Precisa que la norma cautelar no és fruit de la improvisació atès que durant els sis 
mesos de govern s’ha dit com es duria a terme la modificació del Pla Territorial i ara es 
concreta d’una manera més clara. També s’havia parlat de les actuacions a fer a les 
àrees de reconversió territorial, si bé és cert, que sempre s’havien referit a les de l’article 
10, però a iniciativa del Partit Popular s’hi han incorporat altres ART. 

Incideix, pel que fa les ART de l’article 8, que no té sentit perquè totes les àrees no 
estan delimitades en els plànols i només hi estan les de l’article 8.12 i l’article 8.13. 

Puntualitza que el Consell de Mallorca sempre ha participat en la presa d’aquestes 
mesures de protecció a través d’un acord entre administracions per dur endavant 
aquestes actuacions d’una manera coordinada i perquè, en cas d’arribar a alguna 
desclassificació, la capacitat econòmica del Govern de les Illes Balears és més potent 
que la del Consell que només té ingressos per transferències per gestionar les 
competències assumides. 

Reitera que per tal de reduir al màxim la inseguretat jurídica, aquesta norma cautelar té 
prevista una vigència temporal molt curta i un àmbit d’actuació molt reduït. 

Conclou, pel que fa a es Guix, dient que des del Consell es té un màxim respecte cap als 
municipis i els seus batles, però aquest cas supera l’àmbit municipal per ésser molt 
important per a la serra de Tramuntana i que afecta al territori i, per tant, és una qüestió 
que s’ha de plantejar el Consell sense que això vulgui dir que no es té en consideració la 
capacitat urbanística que té cada municipi de l’illa. 

 

El Sr. FLAQUER li retreu a la Sra. Dubon que durant la seva intervenció no hagi fet 
esment a l’anterior intervenció d’UM i diu que potser no l’ha trobada interessant. 

Opina que valorar un conseller per la seva capacitat de visitar pobles és un tant dubtós. 
Li diu a la Sra. Dubon que la valora per la tasca que està fent i no per les visites que fa i 
creu que no s’ha de qüestionar la feina del conseller anterior amb els municipis i que va 
aprovar un Pla Territorial que va necessitar molta dedicació. 
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Insisteix que aquesta norma cautelar no dóna seguretat jurídica, la qual cosa preocupa a 
UM, així com també les indemnitzacions.  

Afegeix que també estan preocupats per com la inclusió en la norma cautelar de les 
ART 8.13 pugui afectat al Consorci de la Platja de Palma i és important que es tengui en 
compte la premissa que aquestes mesures no afectin les actuacions que s’hagin de fer a 
la Platja de Palma. 

Comenta que Unió Mallorquina creu en el Pla Territorial que es va aprovar però des del 
moment que es va posar en dubte i les ART varen estar sota sospita, creu que és 
important fer aquest téntol d’avui i analitzar la situació amb tranquil·litat i amb diàleg i 
estudi dels distints plantejaments. 

Al Sr. Font li diu que si el Decret Llei 1/2007 no hagués tengut problemes, avui sí que 
estarien tractant el mateix tema i no voldria que això fos una carrera electoralista entre 
el PP i el PSOE, sinó que es fes pel bé de tots els ciutadans de Mallorca. 

 

La Sra. MASCARÓ comenta que el Sr. Font ha parlat que s’ha fet un Decret Llei sense 
consens i els decrets lleis són precisament això, per fer aturar el tema i llavors assolir el 
corresponent consens. 

Afegeix que també ha parlat d’autonomia municipal i demana si el Sr. Antich i la Sra. 
Estaràs han de poder decidir el que ha de fer aquest Consell i, per contra, si als 
ajuntaments se’ls diu qualque cosa es romp la seva autonomia municipal. 

Demana quina és la coherència política del Partit Popular si aquesta consisteix en 
aprovar només la protecció dels espais que ells han proposat: les dunes d’es Camp de 
Mar –una zona verda actualment sense perill de ser construïda– i Cala Blanca que ja 
està protegida pel Decret del Govern de les Illes Balears i diu que després d’anys de 
destrossar el municipi d’Andratx, ara al PP no li basta amb Cala Blanca i vol afegir 
Biniorella i tant de bo haguessin tengut aquest afany proteccionista fa deu anys. 

Comenta que el Partit Popular no vol protegir sinó crear mal ambient entre uns socis de 
govern en què no hi ha pogut ésser. 

Li demana al Sr. Font, pel que fa a Cala Marçal, si existia el perill que la batlessa de 
Felanitx atorgàs llicència per als 134 nous habitatges en un termini de mig any i creu 
que ho ha fet per incloure en la norma uns certs topònims. 

Afegeix que la gran coherència del Partit Popular és que volen protegir quatre indrets i 
s’abstenen a altres vint-i-dos indrets i voten en contra del més emblemàtic de tots, es 
Guix, on es preveu la construcció d’un nou poble amb habitatges unifamiliars i pisos en 
mig de la serra de Tramuntana i, vist que ara es pot aturar per anar-lo estudiant i que 
mentrestant continuï sent un llogaret. 

Pel que fa a l’esment d’urbanisme a la carta que ha fet el Sr. Font, comenta que hi ha 
hagut ART directes de s’Arenal pactades pel Partit Popular i això sí que era urbanisme a 
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la carta quan a canvi de dos edificis que ja eren de l’Ajuntament i un xalet, permeteren 
construir 300 habitatges nous. 

Li demana al Sr. Font si està d’acord amb què mentre hi hagi sòl urbà consolidat a 
moltes urbanitzacions de Llucmajor es permeti construir habitatges per a 1000 persones 
a una zona que ara és rústica. 

Reitera que aquesta és la coherència del Partit Popular i que els és igual que es 
construeixi en sòl rústic o no, els és igual protegir o no, el que necessiten ara és 
demostrar les incoherències dels altres. Cada partit té el seu programa electoral però 
s’ha pactat un acord de govern que inclou tots aquells punts que són coherents amb tots 
els grups. 

 

El Sr. RAMON diu al Sr. Flaquer que mai no s’ha posat en dubte la feina de l’anterior 
conseller de Territori i remarca que posar en marxa un Pla Territorial no és senzill. 

Assegura que el més important, a part de les modificacions que s’hi puguin fer, és que 
els ajuntaments s’hi adaptin i, per tant, les visites que ha fet la Sra. consellera són 
oportunes, necessàries i bones per activar els ajuntaments i per resoldre els problemes 
que tenen per adaptar-se al Pla Territorial. 

Al Sr. Font li diu que no hi ha hagut imprevisió perquè tot això estava escrit i proposat 
en el programa electoral. 

Opina que és mal de creure que el Partit Popular d’Andratx sigui proteccionista perquè 
han tengut moltes oportunitats que no han aprofitat i ara es manifesten a favor de la 
protecció i no actuaren quan hi governaven. 

Pel que fa al tema d’es Guix, reconeix que Escorca té els mateixos drets que els altres 
municipis però va ser el Partit Popular que li va donar uns privilegis especial i per això 
avui es proposa la moratòria d’es Guix. Escorca té uns valors abans esmentat i que ja 
deia el Sr. Rodríguez i avalava el Sr. Matas i que han estat quantificats per escrit en el 
BOIB. El que feia a Escorca diferent eren molts de doblers. 

 

El Sr. FONT diu que davant l’exercici d’intolerància que han demostrat en no deixar 
parlar al Partit Popular així com el desequilibri en la intervenció de la Sra. presidenta, 
no tenen res més a dir, perquè si l’equip de govern entén la democràcia d’aquesta 
manera, els respecten perquè ella és la presidenta i ells són els esclaus. 

 

L'article 3 de la norma s'aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) 
i quinze abstencions (PP).  

L'article 4.1 d) i 4.2 de la norma s'aproven per desset vots a favor (PSOE, Bloc per 
Mallorca i UM) i quinze vots en contra (PP). 
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La resta de punts de la proposta s'aproven per unanimitat. 

 
 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. 

PUNT 7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL FITX ER DE 
DADES PERSONALS “CÀMERES DE SEGURETAT” EN APLICACIÓ  DE LA 
LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, I LA 
INSTRUCCIÓ 1/2006, DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS AMB 
VIDEOCÀMERES DE VIGILÀNCIA 

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

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal estableix el 
règim de regulació dels fitxers de dades de caràcter personal per part de les administracions públiques que 
en són responsables i, la Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, regula el tractament de dades personals 
referents a la vigilància per mitjà de sistemes de càmeres o videocàmeres. 

Atès que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per motius de seguretat, procedirà a la instal·lació de 
sistemes de gravació d’imatges amb càmeres o videocàmeres en els centres residencials, a la pròpia seu i 
a altres edificis. 

Per tot això es proposa al Ple del Consell de Mallorca que adopti els acords següents: 

Primer. Aprovar la creació del  fitxer “càmeres de seguretat” de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 
(annex 1, proposta de creació de fitxer), de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de 
dades personals, i la Instrucció 1/2006, de tractament de dades personals referents a la vigilància per mitjà 
de sistemes de càmeres o videocàmeres. 

Segon. Publicar aquest acord en el BOIB i en el tauló d’edictes.  

Tercer. Una vegada publicat el present acord en el BOIB, remetre’l al Registre General de l’Agència de 
Protecció de Dades. 

No obstant això, el Ple resoldrà. 

PROPOSTA DE CREACIÓ DE FITXER 

 

 

DADES GENERALS COMUNS 

Client Institut Mallorquí d’Afers Socials 

CIF Q0700448D 

Seu / domicili social General Riera 67 

07010 Palma. 

Telèfon 971 763.325 

Fax 971 760.475 
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FITXER 

 

NOM DEL FITXER: Càmeres de Seguretat 

Òrgan Responsable Institut Mallorquí d’Afers Socials 

Finalitat i usos Control de seguretat en la seu, residències i altres edificis 

dependents del Institut Mallorquí d’Afers Socials 

mitjançant la gravació de imatges en càmeres de 

videovigilància dirigides als punts de accés i altres 

estratègics (caixers automàtics instal·lats al interior del 

edifici), tant per a la seva visualització en temps real com 

a per a el seu emmagatzemament temporal. 

Col·lectius persones Usuaris i Persones que accedeixen a edificis o 

dependències del Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

Procediment recollida dades Gravació de imatges en càmeres de videovigilància. 

Estructura bàsica fitxer Dades identificatives: imatge.  

Cessions Ministeri Fiscal, Jutjats i Tribunals. Forces orde públic. 

Unitat per l’exercici drets reconeguts en la 

LO 15/1999 

Director/a Gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers  

Socials. 

General Riera 67,   07010 Palma. 

Encarregats de tractament  Transportes Blindados S.A. 

Nivell mesures de seguretat Baix. 

Suport Gravador digital. Fitxer automatitzat. 

  

 
 
 

S’aprova per unanimitat 

 
 
PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEM ENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A L’EXERCICI  2007 DE 
L’INSTITUT D SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORC A (Exp. 
11/2007) 

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 Mallorquí 
d’Afers Socials durant aquest any, que no han seguit el procediment legalment establert, no tenen crèdit 
suficient o es inadequat pel tipus de despesa. 
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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. 704/07 de data 17 de desembre 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 CINC-CENTS QUARANTA-UN MIL 
QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (541.497,66) contret per 
l’Institut Mallorquí de Serveis Socials segons el següent detall:  

  CODI 
RELACIÓ CENTRE IMPORT  

1 0/28112007 Òrgans Govern-IRPF 2.496,00 

2 0/30112007 Òrgans Govern 13.099,03 

3 1/28112007 Centres assistencials-IRPF 2.051,70 

4 1/30112007 Centres assistencials 20.210,48 

5 2/28112007 Menors i atenció a la família-IRPF 382,80 

6 2/30112007 Menors i atenció a la família 113.257,92 

7 3/30112007 Serveis Socials  29.915,11 

8 6/30112007 Esports 30.897,40 

9 7/29112007 Patrimoni-END 7.282,84 

10 7/30112007 Patrimoni  19.090,03 

11 9/30112007 Programa Ergon 2.660,01 

12 10/30112007 Llar dels ancians 146.340,14 

13 11/29112007 Residència Bonanova-END 2.190,00 

14 11/30112007 Residència Bonanova 30.571,14 

15 12/29112007 Residència Felanitx-END 3.621,89 

16 12/30112007 Residència Felanitx 20.323,53 

17 13/30112007 Serveis Generals 58.684,40 

18 14/30112007 Llars del menor  38.423,24 

    TOTAL 541.497,66 

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 
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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  
catorze abstencions (PP). 

 
 
PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEM ENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A L’EXERCICI  2007 DE 
L’INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLOR CA (Exp. 
12/2007) 

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’Àrea d’Esports de 
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. 716/07 de data 20 de desembre 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 
Esports per import total de VINT-I-SET MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS euros amb SIS cèntims 
(27.536,06 €) (codi relació 6/01122007). 

2r. 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  
catorze abstencions (PP). 

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

PUNT 10. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’OBRES I SERVEI S I DE 
CARRETERES DE L’ANY 2008, DEL PLA PLURIANUAL 2008/2 009/2010 I DE 
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LES ACTUACIONS QUE ES FINANCEN MITJANÇANT CONVENI 
ADMINISTRATIU (PRIMERA PART) 

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

A l'art. 32 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, expressament s'hi fa constar que per al 
desenvolupament de la cooperació les diputacions, amb la participació dels ajuntaments, han de redactar 
els plans provincials establerts a l'art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 

L'art. 41, apartat 3, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, disposa que als consells insulars de les Illes Balears els 
hi són d'aplicació les normes d'aquesta llei que regulen l'organització i el funcionament de les diputacions 
provincials i assumeixen les competències d'acord amb les disposicions d'aquesta llei i les que 
corresponguin conformement amb l'Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 

El Consell de Mallorca va aprovar la convocatòria del Pla d'obres i serveis per a l'any 2008 a l'efecte que 
els ajuntaments i la resta d'entitats locals hi presentassin les seves peticions acompanyades de la 
documentació administrativa i tècnica reglamentària. 

S'ha aplicat el que disposa el Reial Decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació 
econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals i l'Ordre APU/293/2006, de 31 de gener, de 
desenvolupament i aplicació d'aquest Reial Decret, en tot el que afecta a l'objectiu de la cooperació 
estatal, financiació, aportació obligada de les entitats locals, projecte mínim objecte de subvenció, 
aportació estatal, etc. 

L'Enquesta d'Infrastructures i Equipaments Locals ha constituït un instrument bàsic per a la valoració de 
totes les necessitats de cada municipi. 

Pel que fa a les passes subsegüents de la tramitació del Pla per arribar a la seva aprovació definitiva, s'ha 
de seguir el que preveu l'art. 32 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, que disposa que el Pla s'ha de 
publicar en el Butlletí Oficial de la CAIB perquè s'hi puguin formular al·legacions i reclamacions durant 
un termini de deu dies. 

El Pla insular de cooperació també s'ha de remetre pel al seu informe, d'acord amb el que preveu el Reial 
Decret 835/2003 abans esmentat, al Delegat del Govern i a la Comissió Provincial de Col·laboració de 
l'Estat amb les Entitats Locals. Els esmentats informes han de ser emesos en el termini de deu dies. 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagin emès es podran continuar les actuacions. 

Finalment, cal destacar que aquest Pla just inclou les obres que figuren a l'anualitat de 2008 del Pla 
plurianual aprovat enguany, i que així també s'ha fet pel que fa als convenis, és a dir, proposar l'aprovació 
inicial d'una primera relació de convenis que inclou solament els que tenen finançament del Consell per a 
l'any 2008. La segona part de les obres presentades al Pla de 2008 es tramitarà més endavant, una vegada 
s'hagi fet una modificació de crèdits del pressupost 2008 destinada a ampliar la quantitat a destinar al Pla 
d'obres i serveis i a la relació de convenis per poder incloure-hi més obres. 

Vist l'informe de data 27 de desembre de 2007 de fiscalització de disconformitat de l'expedient. 

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

ACORD 

1r.- Resoldre la discrepància existent entre la Intervenció General i el Departament de Cooperació Local, 
manifestant-se a favor de la proposta de l'esmentat Departament. 
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2n.- Aprovar inicialment el Pla d'obres i serveis i de carreteres per a l'any 2008 (primera part) 
corresponent a l'illa de Mallorca amb el contingut que figura a la documentació adjunta.  

3r.- Aprovar inicialment el Pla Plurianual 2008/2009/2010 (primera part) que també s'adjunta. Aquesta 
aprovació del Pla Plurianual resta condicionada per als exercicis futurs a les disponibilitats 
pressupostàries del Consell de Mallorca i a la inclusió d'aquestes aportacions futures a l'acord d'aprovació 
definitiva del Pla d'obres i serveis de cada any. 

4t.- Aprovar finançar mitjançant el Conveni administratiu tipus previst a l'art. 10 del vigent Reglament de 
cooperació municipal la relació d'actuacions (primera part) que figuren en el document adjunt al present 
dictamen. 

5è.- D'acord amb l'article 8 del R. Decret 835/2003, de 27 de juny, el Pla complementari per poder aplicar 
els romanents que es puguin originar per les baixes de l'adjudicació de les obres del Pla i de les previstes 
als convenis correspondrà a les obres de l'anualitat de l'any 2009. 

6è.- El Pla d'obres i serveis i de carreteres s'exposarà al públic durant un termini de deu dies hàbils 
mitjançant anunci al BOIB perquè s'hi puguin formular reclamacions i al·legacions. També es comunicarà 
a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i es trametrà a informe del Delegat del 
Govern a Balears i de la Comissió Provincial de Col·laboració de l'Estat amb les Corporacions Locals. Si 
aquests informes no són emesos en el termini de deu dies hàbils es podran continuar les actuacions. 

7è.- Una vegada que el Ministeri d'Administracions Públiques comuniqui amb caràcter definitiu 
l'assignació de l'Estat per a l'any 2008 al Pla d'obres i serveis i de carreteres del Consell de Mallorca, el 
Pla, juntament amb el Plurianual i la relació d'obres que es financen per Conveni, s'aprovarà 
definitivament i es remetrà amb el corresponent expedient administratiu al Ministeri per a les 
Administracions Públiques abans de dia 1 d'abril de 2008. 

 
 
 
Seguidament es dóna compte de l'esmena presentada pel conseller de Cooperació Local 
per tal d'incloure a la primera part de la convocatòria les obres "Sanejament sanitari del 
nucli de s'Alqueria Blanca" i "Sanejamentsanitari del nucli des Llombards", sol·licitades 
per l'Ajuntament de Santanyí atesa la urgència en l'execució de les esmentades obres, i 
que es finançaran mitjançant conveni administratiu, les quals resten incorporades a la 
documentació adjunta a que es fa esment a l'apartat segon de la proposta que s'ha 
transcrit més amunt. 
 

El Sr. ROSSELLÓ (conseller executiu de Cooperació Local) comenta que avui es 
presenta, per a la seva aprovació, la primera fase del Pla d’obres i serveis (POS). 
Explica que el compliment d’aquest termini és una exigència, en el cas de les obres que 
tenen finançament del Ministeri d’Obres Públiques; per tant, no és possible esperar fins 
que les negociacions amb els ajuntaments hagin finalitzat i es disposi de la 
documentació completa per fer l’aprovació de l’esmentat pla. Aquest és el motiu pel 
qual s’ha decidit fer l’aprovació en dues fases, aquesta primera avui i la segona el 
proper mes de març o abril.  

Observa que únicament es presenta allò que fa referència als convenis i plans 
plurianuals aprovats durant les legislatures anteriors, per la qual cosa no té res a veure 
amb decisions de l’actual Departament de Cooperació Local, que s’incorporaran a la 
segona fase esmentada abans. 
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Tot seguit, explica el que és l’excepció a tot el que acaba de comentar.  

Es tracta d’una petició que ha fet l’Ajuntament de Santanyí, per la necessitat d’iniciar de 
forma urgent el sanejament de la xarxa de clavegueram de es Llombards i s’Alqueria 
Blanca. Explica que, un cop valorada, s’ha decidit incloure aquesta obra dins la primera 
fase i no demorar-la fins la segona fase. Diu que el seu departament no ha tengut cap 
inconvenient a valorar favorablement aquesta urgència i espera que la resta dels Grups 
polítics ho aprovin. 

Observa que l’aprovació d’aquesta obra a Santanyí, lògicament, no afectarà el total del 
POS, perquè ja no constarà a la segona fase. Es tracta, únicament, d’atendre una petició 
de l’Ajuntament de Santanyí.  

Diu que el debat de fons del Pla d’obres i serveis s’haurà de fer més endavant, quan es 
presenti la segona fase, però en aquest moment considera que ha de ressaltar la tasca  
que han fet els tècnics del seu departament i felicitar-los, perquè han analitzat des de 
l’any 2002 fins a data d’avui tots els possibles romanents que encara no s’han executat i 
han fet possible augmentar la disponibilitat econòmica del Pla d’obres i serveis per 
enguany, amb un import de 1.800.000 €. Per tant, en relació a l’any passat, haurà 
crescut en torn a un 15%.   

Per acabar, reitera que es tracta de decisions pròpies de legislatures anteriors, per la qual 
cosa és impossible que es voti en contra la proposta que ha explicat.  

 

La presidenta dóna la paraula al Sr. Flaquer. 

 

El Sr. FLAQUER (UM) intervé per anunciar el vot favorable del seu Grup tant al 
conveni com al POS plurianual.  

Observa, però, que al seu Grup li agradaria que la segona fase sortís al més aviat 
possible, perquè ho considera molt important pels pobles que han quedat fora d’aquest 
pla. S’ha de considerar que després s’han de fer els projectes, les obres, que sempre 
tenen problemes per presentar les certificacions; per tant, insisteix en la necessitat que el 
POS, en la seva segona fase, sigui equilibrat, just i ràpid, pel que fa a la seva 
presentació. 

 

El Sr. BOSCH (PP) explica que, per coherència amb allò que el seu Grup ha explicat a 
l’anterior punt 4, i perquè pensa que el que es tracta ara és més greu, ha de fer una sèrie 
de comentaris. 

En primer lloc, diu que està absolutament d’acord amb els plantejaments que els va 
explicar el conseller executiu de Cooperació Local, com també el seu director insular a 
la passada Comissió informativa, pel que fa a separar els plurianuals, els convenis i el 
que és el conjunt més significatiu del Pla de l’any 2008. Diu que varen rebre tot tipus 
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d’explicacions i recorda que el Grup PP va manifestar que s’abstenia de votar i que 
estudiaria més a fons l’expedient.  

Observa, però, que s’han trobat un altre informe de fiscalització prèvia, bastant més dur 
que el referit al punt 4. Destaca que en aquest cas es parla de la manca de certificacions 
d’existència de crèdit adequat i suficient del POS de Carreteres i de convenis 
administratius quant a l’anualitat 2007. Dins l’acord d’autorització i disposició de 
despeses plurianuals, s’inclouen obres que ja s’han autoritzat i disposat en els exercicis 
anteriors i per tant s’han d’eliminar de la proposta d’acord.  

Diu que la Intervenció del Consell de Mallorca indica que, ateses les objeccions 
esmentades en relació a una sèrie d’articles de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, 
s’ha de suspendre la tramitació de l’expedient fins que aquestes no siguin resoltes.  

Assegura que el seu Grup no voldria altra cosa que poder donar suport a la proposta, 
perquè han parlat amb els seus ajuntaments i, lògicament, amb el batle de l’Ajuntament 
de Santanyí, que ha fet la petició. Diu que políticament estarien disposats a votar a favor 
de la proposta i, a més, d’un Pla d’obres i serveis, d’uns convenis i d’uns plurianuals 
que venen d’una legislatura anterior, a la qual el seu Grup ha donat suport.  

Insisteix a dir que el motiu per no fer-ho és que li sembla molt dur aquest informe de 
fiscalització, que demana la suspensió de l’expedient. Per tant l’abstenció és el màxim 
que pot fer el seu Grup. Demana que li expliquin com es pot resoldre la qüestió, atès 
que políticament sí que ho aproven.  

Per acabar, expressa en nom del seu Grup la felicitació als tècnics del Departament de 
Cooperació Local per haver aconseguit una quantitat econòmica tan important i que serà 
tan útil per destinar a noves obres, atesa la situació de necessitat de les arques 
municipals. 

La presidenta adverteix que els serveis jurídics demanen la paraula. Dóna la paraula al 
secretari general de la institució.  

El Sr. Secretari general explica, en relació al segon punt, que allà on diu “... aquesta 
aprovació inicial del Pla resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
en el pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2008”  s’hauria de suprimir, perquè 
la Sra. Interventora l’informa que en aquest moment ja es disposa del certificat 
d’existència de crèdit.   

Tot seguit, la presidenta dóna la paraula al Sr. Rosselló.  

El Sr. ROSSELLÓ intervé per agrair al Sr. Flaquer les seves paraules i li diu que també 
està d’acord que la urgència en l’aprovació de la segona fase del POS és molt important. 
Li assegura que aquesta és la prioritat del seu equip a partir de la propera setmana, 
negociar amb cada un dels portaveus del Grups polítics del govern d’aquesta institució 
com a gestions prèvies a l’aprovació de l’esmentada segona fase del POS.  

Respecte a la intervenció del Sr. Bosch, comenta que ha quedat prou aclarit amb la 
intervenció del Sr. Secretari general, atès que elimina allò que era nou, no el que s’està 
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fent a la institució des de fa 8 o 10 anys, d’ençà que hi ha plans plurianuals. Recorda, en 
aquest sentit, que la seva voluntat des del moment de la seva incorporació al 
Departament de Cooperació Local ha estat corregir aquesta deficiència que s’arrossega 
des de fa anys i per aquest motiu s’ha posat a disposició de la Intervenció d’aquesta 
institució per negociar i discutir aquest tema, però fins ara no s’ha trobat cap solució.  

Tot seguit, diu a la presidenta que, si la solució és eliminar els plans plurianuals i que 
els municipis no puguin fer aquest tipus de plans, ell prefereix estar al servei dels 
municipis que al servei d’un reglament.     

 

El Sr. BOSCH intervé per demanar un aclariment, després del comentari que ha fet el 
Sr. Secretari general. La pregunta que fa al secretari general és aquesta: respecte al punt 
1 de la disconformitat expressada per la Intervenció, més els quatre punts de les 
observacions, ateses les objeccions esmentades, ja no s’ha de suspendre la tramitació de 
l’expedient?. Diu que, si la resposta és que no s’ha de suspendre i es pot dur endavant, 
no existeix cap problema i el seu Grup votarà a favor, però si no és així, mantendrà 
l’abstenció. 

El Sr. Secretari general diu que respondrà la pregunta la interventora general, atès que 
és qui ha formulat les observacions. 

La presidenta dóna la paraula a la Sra. Interventora general del Consell de Mallorca. 

La Sra. MONTEJO (interventora general del Consell de Mallorca)  explica que existeix 
un primer expedient de fiscalització, previ a la Comissió informativa, de data 17 de 
desembre de 2007, que és del qual els consellers en tenen la fotocòpia.  

Diu que aquest informe, posteriorment, va ser esmenat, en alguns aspectes, ja durant la 
pròpia Comissió informativa –a la qual no va assistir, però l’han informada que va ser 
així- i finalment, en data 27 de desembre de 2007, tot i que va arribar a Intervenció un 
poc més tard. Per tant, disposen ja de l’escrit d’esmena d’algunes de les deficiències que 
s’havien advertit a l’informe de fiscalització i que havien motivat l’informe de 
disconformitat i, consegüentment, a la suspensió de la tramitació de l’expedient.  

Explica el segon informe que ha emès la Intervenció d’aquesta institució de data 4 de 
gener de 2008 i que l’única objecció que encara persisteix és la que fa referència al tema 
dels plans plurianuals, atès que es manté el desacord perquè s’inclouen obres que ja 
s’havien realitzat en exercicis econòmics anteriors, i per tant es considera que no és 
preceptiva la seva aprovació, una vegada més.  

A més, també mancava acreditar el procediment d’aplicació dels criteris establerts a 
l’article 11 del Reglament de Cooperació Local i es manté el criteri ja que encara no ha 
quedat clarament acreditat com s’ha fet el procediment per aplicar els criteris que 
estableix l’esmentat reglament.  
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Per acabar, diu que la darrera observació –ressalta que es tracta d’observacions, no 
d’objeccions-  que tendria com a resultat la suspensió de l’expedient, seria l’objecció 
núm. 1, que es tracta d’una disconformitat, la resta són simplement observacions.   

Respecte al punt 2, observa que atès que es tractava d’un expedient de despesa 
plurianual, l’execució del qual s’inicia dins el present exercici, s’hauria de suprimir a la 
proposta –que és el que acaba de fer el Sr. Secretari general, la frase que indica que 
quedarà condicionat a l’existència de crèdit. Assegura que, a hores d’ara, ja hi ha crèdit 
tant per a la proposta inicial com per a la nova proposta que ha explicat el Sr. Rosselló, 
afegint les dues obres de l’Ajuntament de Santanyí.  

Per tant, pel que fa a la proposta d’acord, assegura que queda resolta la discrepància 
d’Intervenció i que s’accepta en els termes en què l’ha formulada el Sr. Rosselló. 
Afegeix que el Ple és l’òrgan competent per a resoldre, en aquest cas, la discrepància.  

 

El Sr. BOSCH intervé i demana a la Sra. Interventora general si, en el seu informe, no 
proposaria la suspensió de tramitació. Insisteix a demanar que li concreti amb un sí o un 
no.  

La interventora respon que ella es mantendrà com a interventora.  

El Sr. Bosch insisteix a demanar si, per tant, es suspendria la tramitació de l’expedient.   

La interventora respon que sí, tret que el Ple, que és l’òrgan competent per resoldre 
aquesta discrepància entre la Intervenció i el Departament de Cooperació Local, decidís 
el contrari, d’acord al procediment habitual per a resoldre discrepàncies.  

 

El Sr. ROSSELLÓ comenta que, en definitiva, s’ha expressat que el que avui es planteja 
és fer el que s’ha fet cada any, durant els vuit o nou anys darrers. Reconeix que existeix 
un tema jurídic pendent de resoldre i assegura que ell farà tot el possible per aconseguir-
ho, però que tota la resta, que eren irregularitats noves, queden eliminades. 

 

Tot seguit, es fa la votació.  

El secretari general recorda l’existència de l’esmena i demana si s’incorpora o no.  

La presidenta diu que, efectivament, s’incorpora l’esmena i s’elimina el punt al qual 
s’ha referit abans el Sr. Secretari general. 

S’aprova la proposta, amb l’esmena incorporada, per desset vots a favor (PSOE, Bloc 
per Mallorca i UM), zero vots en contra i quinze abstencions (PP). 
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MOCIONS 
 
 

PUNT 11. MOCIO QUE PRESENTA EL PARTIT POPULAR REFER IDA A 
L'APLICACIÓ DE MESURES EN APARTAT DE BONIFICACIÓ I EXEMPCIÓ 
DE LA TAXA DE FEMS PER AL 2008 

Es dóna compte de la següent moció: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Atès que per a l’any 2008 el Consell de Mallorca ha incrementat el 26% la taxa de fems. 
 
Atès que la pujada de l’IPC per a l’any 2008 es situa al 4,3%, el seu major nivell dels darrers 10 anys, i el 
que això ja suposa per les economies familiars acompanyant de la pujada d’altres productes i serveis 
bàsics.  
 
Atès que amb aquests increments de la taxa de fems els primers perjudicats en els quals repercuteix són 
les famílies en rendes més baixes. 
 
Atès la responsabilitat dels gestors polítics per a mantenir o disminuir la pressió fiscal sobre els ciutadans 
en moments de dificultats com el que estan passant les economies familiars i mantenir la capacitat 
economia sobre els productes bàsics.  
 
Atès la importància de que el Consell de Mallorca adopti les mesures polítiques adients per tal de 
subsanar aquestes dificultats,  el  Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda desenvolupar les iniciatives oportunes a la taxa de fems, en el 
seu apartat de bonificacions i exempcions, a aquelles persones que no arribin al salari mínim 
interprofessional, a les famílies nombroses, persones amb mobilitat reduïda i altres grups o persones que 
es tenguin en compte en l’entorn social i econòmic, per tal de no veure’s perjudicats per a pujada del 26% 
de la taxa de fems per al 2008. 

 

El Sr. ALVAREZ (PP) comença la seva intervenció, centrada en l’augment de la taxa 
d’incineració, en un 26%. Retreu que la sensibilitat demostrada en temes urbanístics no 
hagi estat la mateixa pel que fa a les repercussions econòmiques d’aquesta taxa sobre la 
ciutadania mallorquina.  

Diu que el seu Grup voldria que aquesta institució contribuís d’alguna forma, perquè 
s’acosten temps durs i les circumstàncies econòmiques actuals, amb augments de la 
inflació superiors al 4%, per primera vegada des de fa més de 10 anys, no són les 
millors per suportar aquesta nova pressió fiscal. 

Recorda que, si el PP governàs, ja hauria reduït la taxa, com també que va manifestar la 
seva oposició, en el moment de l’aprovació, perquè discrepava dels informes tècnics i 
els termes concrets en què ho va manifestar aleshores al Ple.  
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Diu que també s’ha de considerar que la morositat actual es situa en torn al sis per mil, 
pel que fa a la devolució de les hipoteques i dels deutes, que d’alguna manera ens 
afecten a tots. A més, s’han de valorar convenientment les repercussions d’aquest 
augment de taxa a tots els municipis.  

Retreu que no es consideri la mesura d’aplicar bonificacions o exempcions que podrien 
beneficiar col·lectius determinats als quals petits augments els poden generar grans 
crisis i per aquest motiu el seu Grup es veu obligat a instar l’equip tècnic corresponent 
del Consell de Mallorca per tal que s’estudiïn mesures per reduir les repercussions 
negatives d’aquesta taxa.   

Recorda que, amb l’aprovació de la taxa, es preveia una recaptació per mitjà dels 
municipis, de més de 75 milions d’euros. Observa també els beneficis que comporta per 
a l’empresa concessionària l’augment de la taxa, per la qual cosa diu que caldria reduir 
aquests beneficis i ser més solidaris des del punt de vista polític amb la ciutadania.  

Retreu la disparitat que existeix entre els diversos municipis pel que fa a l’aprovació de 
la taxa que obliga a supervisar-ho, per assegurar la màxima igualtat i repercussió dels 
costos a tots els municipis de Mallorca.  

Per acabar comenta que potser seria una bona solució aprofitar el romanent de la 
liquidació del pressupost de l’any 2007 d’aquesta institució per aprovar les mesures de 
bonificació i exempció que ha esmentat.  

Considera que la línia d’actuació adequada és fomentar la recollida i la incineració dels 
residus deteriorats o que no eren tractats convenientment.  

 

La Sra. MASCARÓ (consellera executiva de Cultura) intervé per explicar que no és 
possible accedir a allò que demana el PP, perquè només qui aplica una taxa directament 
a un ciutadà pot fer bonificacions, però el Consell de Mallorca aplica la taxa sobre els 
ajuntaments.  

Recorda al Sr. Álvarez que el mateix conveni estableix que no es poden fer 
bonificacions, per tant en aquest moment és impossible i per aquest motiu no votarà a 
favor. Comenta que no és una mala idea, però que legalment és impossible dur-ho 
endavant ara. Tot i això, li diu que hi ha temps per estudiar amb tranquil·litat fer-ho en 
un futur.  

Per acabar, recorda també que és una llàstima que el PP no ho hagués previst al conveni, 
quan aquest Grup també el va aprovar.  

 

La presidenta dóna la paraula a la Sra. MORENO (PSOE) que anuncia que el PSOE 
votarà en contra de la moció i tot seguit explica les raons. 

Diu que la principal ja l’ha esmentada la Sra. Mascaró en la seva intervenció anterior, 
però farà una sèrie de comentaris més.  
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En primer lloc, recorda el compromís de generar tarifes progressives en relació a la taxa 
de residus que va explicar la consellera executiva de Medi Ambient durant el darrer Ple, 
compromís que el seu Grup comparteix.  

Matisa, tot seguit, observa que la proposta del PP no fa referència a la taxa, sinó a 
l’apartat de bonificacions i exempcions.  Li recorda que en el Ple del mes d’octubre de 
2007, el PSOE no la va aprovar, com també que la data en què es va aprovar va ser el 
mes de desembre de 2003.  

Tot seguit, indica que l’ordenança fiscal estableix que són subjectes passius 
contribuents d’aquesta ordenança els municipis i mancomunitats de l’illa, per tant el 
Consell de Mallorca cobra la taxa als municipis, no a les persones, directament. A més, 
a l’article 6 queda establert que no es concediran exempcions ni bonificacions en el 
pagament d’aquesta taxa. Això no vol dir que no es concediran bonificacions a les 
persones, sinó que tots els municipis l’han de pagar. Comenta també que l’article 12 
preveu que la tarifa de fracció orgànica de residus no s’aplicarà.  

Recorda al Sr. Álvarez que l’informe de la Secretaria General d’aquesta institució de 
data 20 de novembre de 2007 és prou explícit pel que fa a l’aplicació d’exempcions i 
bonificacions. 

Observa que els municipis que duen a terme una política correcta de gestió de residus 
tenen per aquest motiu un cost menor en relació al Pla director de residus sòlids i urbans 
(PDRSU), perquè estableix la possibilitat de fer estudis per regular la taxa en relació a la 
producció real de residus.  

Refusa el comentari del Sr. Álvarez respecte a la manca de sensibilitat, gravant amb una 
taxa alta els col·lectius més necessitats d’ajut. Destaca que és una fita del PSOE ser 
solidaris, des d’una perspectiva integral, amb els col·lectius més vulnerables o amb 
problemes d’exclusió social  i pensa que en sobren exemples. Assegura que la política 
estatal del Sr. Rodríguez Zapatero és una política social, com també ho és la del Govern 
de les Illes Balears. A més, des d’aquesta institució, el conseller de Benestar Social i la 
consellera de Joventut i Igualtat són un referent molt important en matèria de polítiques 
socials.  

Tot seguit, posa una sèrie d’exemples de municipis que ja apliquen bonificacions, 
tarifes reduïdes o exempció de la taxa a col·lectius determinats (Andratx, Calvià, 
Esporles, Inca), per demostrar que les polítiques socials es fan dia a dia, però allà on 
pertoca, als municipis.  

Destaca que la presidenta del Consell de Mallorca ja ho ha recordat en nombroses 
ocasions i la considera un referent molt important en aquest sentit, per tant reitera al Sr. 
Álvarez que la preocupació per les persones és compartida per tots els membres del seu 
Grup polític, no fan menyspreus de cap tipus i es dol del to amb què el Sr. Álvarez s’ha 
expressat. 

Per acabar, diu al Sr. Álvarez que considera incoherent la petició del seu Grup.  
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Reitera que és impossible donar suport a la seva moció, per la pròpia naturalesa de 
l’ordenança del Consell de Mallorca. Li recorda que, en tot cas, aquesta seria una 
competència municipal.  

 

La Sra. JULVE (consellera executiva de Medi Ambient) intervé per anunciar que no 
donarà suport a la moció, per tots els motius que ja s’han comentat fins aquest moment i 
que ella ta 

En primer lloc, diu que no valora la moció com oportunista, sinó que té aspectes bons; 
és evident que coincideixen a considerar que la pressió fiscal sobre la ciutadania és cada 
vegada més forta. Posa l’exemple dels augments de tarifa –superiors als de la taxa de 
residus-  que també s’aplica sobre el rebut del gas i de l’electricitat.  

Reconeix el deure dels responsables de l’administració pública de vetllar pels interessos 
econòmics de la ciutadania, particularment dels col·lectius més desafavorits, però reitera 
al Sr. Álvarez que cal centrar-se en allò que estableix l’ordenança aprovada el mes de 
desembre de 1996 estableix que el subjecte passiu de la tarifa de tractament de residus –
no la tarifa d’incineració-, són els ajuntaments. També reitera tot el que estableix 
l’apartat referit a bonificacions, per aclarir que no és possible aplicar-les tal i com 
demana el Sr. Álvarez.  

Reitera també el seu convenciment de que aquest reglament i la gestió feta és correcte i 
recorda que l’han aplicat diferents equips de govern successius, de diferents colors 
polítics.  

Assegura que es tracta d’un servei públic, amb una tarifa unitària i no discriminarà 
subjectes passius. Diu que aquesta institució no aplicarà criteris diferents a uns o altres 
ajuntaments, com és evident. Posa l’exemple de l’Ajuntament d’Escorca per les 
dificultats específiques que manifesta: per un costat treu molt de profit turístic dels seus 
valors paisatgístics, però alhora té la dificultat d’aplicar la tarifa sobre un padró fiscal de 
només 300 habitants, atès que ha de pagar unes tarifes altíssimes, derivades dels milers i 
milers de turistes que rep per visitar la Serra de Tramuntana. Tot i que el batle 
proposava arribar a algun acord d’ajuda mútua, va entendre que el Consell de Mallorca 
no podia aplicar cap tipus de bonificació, perquè per la mateixa raó podria demanar-ho, 
per exemple l’Ajuntament de Sant Llorenç, que tot i ser un municipi petit, té una 
infrastructura hotelera important.       

Assegura que el seu departament cerca fórmules per poder ajudar els ajuntaments, però 
ha de quedar clar que no és possible fer-ho per la via que demana la moció del Grup PP. 
En canvi, observa que sí que ho poden fer els ajuntaments, que tenen per subjecte passiu 
la ciutadania i, en conseqüència, els col·lectius dels quals ha parlat el Sr. Álvarez.  

En aquest sentit, assegura que és del tot respectuosa amb la sobirania municipal i que 
s’ha de deixar que els ajuntaments prenguin les decisions més convenients.  

Considera que el Consell de Mallorca ja aplica la millor bonificació possible, que és 
aplicar el 100% d’exempció a aquells ajuntaments que fan la recollida selectiva i no 
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presenten els residus, conjuntament, per incinerar. Per tant, qui fa recollida selectiva no 
paga absolutament res. Recorda que aquesta fórmula de cost 0 és única a tot l’estat 
espanyol.  

Per acabar, recorda que durant la passada legislatura en què ella va ser la responsable 
del Departament de Cooperació Local, va presentar un estudi que s’havia encomanat a 
l’Institut Cerdà, prou prestigiós al seu parer, amb tot un conjunt d’esborranys 
d’ordenances fiscals tipus amb models de possibles bonificacions per tal que els 
ajuntaments les poguessin aplicar.  

Explica que es va fer arribar aquest estudi a tots els ajuntaments i els proposaven 
fórmules, no només de taxes de residus, sinó també de tarifes progressives de consum 
d’aigua. Diu que abastava tot tipus de bonificacions que permetés la balança fiscal més 
equitativa sobre les classes socials més desafavorides.  

Per acabar, diu que un altre motiu pel qual no és possible aprovar aquesta moció és que 
el termini per modificar la tarifa, com sap el Sr. Álvarez, ja ha vençut.  

Tot i això, diu que és possible estudiar-ho per més endavant i assegura que el 
Departament de Medi Ambient està obert a altres fórmules, però actualment no és 
possible votar a favor de la moció per la via que planteja el PP.   

 

El Sr. ÁLVAREZ comenta que el que es debat és l’increment d’un 26% de la pressió 
fiscal que s’acumula a la resta de pressió fiscal i costos que pateix la població i que 
aquesta institució té l’obligació d’alleugerar aquesta pressió fiscal atesa la situació 
econòmica actual, bé sigui d’una forma directa o d’una forma indirecta amb polítiques 
d’ajudes als ajuntaments. 

Diu que no s’ha d’oblidar que el Consell és l’ajuntament dels ajuntaments i que s’hi 
duen a terme polítiques socials o solidàries que discriminen els ajuntaments en funció 
de la seva capacitat econòmica o pressupostària. 

Remarca que no s’ha de consentir que hi hagi ajuntaments que per la seva situació 
econòmica puguin fer bonificacions o exempcions i d’altres que no les poden fer, la 
qual cosa suposa que els ciutadans, que tenen els mateixos drets, tenguin pressions 
fiscals diferents per mor de l’aprovació d’una ordenança per un òrgan supramunicipal 
que és el Consell de Mallorca. 

Fins ara no s’ha tractat cap argument polític, tots tècnics, sobre com afavorir els 
interessos dels ciutadans i no només d’aquells col·lectius que no tenen una capacitat 
econòmica suficient. Afegeix que s’ha de tenir imaginació política per cercar solucions 
per tal que, bé a través dels ajuntaments o bé a través d’un altre tipus de regulació, 
s’afavoreixi l’aplicació de l’esmentada ordenança i que no repercuteixi negativament en 
l’economia dels ciutadans. 

Aquesta és l’obligació i el compromís dels polítics i avui no es debat el 
desenvolupament d’una bonificació o d’una exempció concreta sinó disposar una sèrie 
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de mesures que comprometin tots els partits polítics perquè no es torni a donar aquesta 
situació que una taxa sofreixi un increment d’un 26%, la qual cosa no és, ni molt 
manco, fer política solidària. 

El fet de concedir subvencions o exempcions a determinats col·lectius comença per 
l’aplicació de les ordenances que, en aquest cas, suposa un 26% més que repercuteix 
sobre tots els col·lectius, els més afavorits i els més desfavorits. 

Li preocupa que l’equip de govern parlava d’assolir el compromís de baixar aquesta 
tarifa i ja no se’n parla, sinó que aquesta sigui progressiva, que no és el mateix. 

Per concloure, diu que s’haurien de fixar les bases perquè això no afecti les economies 
dels ciutadans a través dels ajuntaments amb bonificacions o exempcions i si això no és 
possible, fer-ho via subvenció als ajuntaments com es fa en altres matèria, tenint en 
compte el tractament de residus que faci cada ajuntament, el volum de residus, la 
població, etc. 

Reitera que és un tema polític i no tècnic i que es podria aprovar una iniciativa per tal 
d’evitar que aquesta taxa gravi tant els ciutadans. 

 

La Sra. MORENO contesta al Sr. Álvarez que les qüestions tècniques han estat presents 
d’acord amb el contingut de la moció que sol·licita que el Ple del Consell desenvolupi 
les iniciatives oportunes a la taxa de fems en l’apartat d’exempcions i bonificacions; 
així doncs, la resposta a aquesta petició ha hagut de ser tècnica. 

Manifesta que el seu Grup comparteix amb el Partit Popular i amb tots els ciutadans que 
tots han de fer feina per alleugerar la pressió fiscal, ara bé, primer garantint el servei i 
això passa per l’aplicació de la taxa i després crear un sistema de tarifes progressives 
que incentivin la reducció, la reutilització i el reciclatge –cosa que deien en el programa 
electoral–. 

Està d’acord que s’hauria de consensuar que tots els municipis apliquin el mateix criteri 
d’exempcions i de bonificacions. Afegeix que a l’Assemblea de Batles i Batlesses, que 
fa poc que se celebra, van sortint temes molts interessants i profitosos per, entre tots, fer 
feina en aquest sentit. 

 

La Sra. JULVE opina que aquesta moció està ideada perquè, en precampanya, surti un 
titular que digui que l’equip de govern del Consell no accepta fer bonificacions fiscals 
als ciutadans. 

Comenta que sembla que només els interessa la tarifa de residus perquè també podrien 
presentar mocions a Endesa per la pujada del corrent, a Repsol per la pujada del butà, o 
a Telefònica, etc., i a tots els organismes que cada dia 1 de gener pugen els preus 
públics dels diferents serveis. 
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Li diu al Sr. Álvarez que quan s’aplica la pujada d’una tarifa no s’està fent solidaritat, 
sinó aplicar unes ordenances fiscals per uns serveis que es donen als ciutadans. Si no 
s’aplicassin, el sistema no funcionaria i no es podrien gestionar els residus a Mallorca, 
la qual cosa suposaria una greu crisi. 

Afegeix que, potser, pujar un 26% una tarifa no sigui una mesura solidària i que a ella 
no li agrada, però l’any 2003 el Partit Popular la va pujar un 35% i no tengueren la 
mateixa sensibilitat que tenen ara. 

Demana realisme en aquesta tema i parlar de cercar fórmules perquè els ajuntaments 
comptin amb més ajudes de cara a poder bonificar els ciutadans, perquè el Consell no 
ho pot fer. Ara s’aplica cost zero als ajuntament en recollida selectiva, també existeixen 
dues línies de subvencions –per fracció orgànica municipal i per residus– als ajuntament 
per abaratir els costos de la tarifa. 

Alguns ajuntaments fan una política econòmica que els permet bonificar els ciutadans i 
d’altres no. Tot respectant la sobirania municipal dels ajuntaments, diu que comparteix 
amb ell que alguns ajuntaments duen una política econòmica encertada i els permet 
rebaixar les taxes als ciutadans i altres ajuntament emprenen projectes faraònics i fan 
electoralisme i no poden rebaixar les taxes als seus contribuents. 

Reitera que el Consell no pot aplicar exempcions ni bonificacions als ciutadans, cosa 
que vol que quedi clara, perquè el Partit Popular ha aconseguit que s’estigui començant 
a qüestionar un sistema de gestió de residus que és pioner a Europa. 

Finalitza dient que, ara per ara, no pot dir que la tarifa no pujarà, però sí que s’està 
treballant perquè l’any vinent la tarifa no pugi un 26%. 

 

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

 

DESPATX EXTRAORDINARI 

 

PRIMER PUNT.  DECLARACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE 
L'ACTIVITAT PRIVADA DE LA CONSELLERA ELECTA SILVIA CANO 
JUAN. 
 

S’aprova la urgència per unanimitat. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
Vist l'escrit presentat per la consellera electa Silvia Cano Juan, en què sol·licita que se li concedeixi la 
comptabilitat per exercir una activitat privada tècnica consistent en la impartició de dos mòduls dins el 
curs "Eines per a una educació no sexista" organitzat pel sindicat STEI, dins el programa de Formació a 
Distància. 
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Atès que l'article 19 b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions públiques.  
Atès que la compatibilitat sol·licitada no impedeix, dificulta o menyscaba la disponibilitat per complir els 
deures i funcions propis del càrrec ni compromet la imparcialitat, l'objectivitat i la independència de la 
consellera  

Aquesta Presidència proposa al Ple que adopti l'acord següent: 

Primer. Declarar la compatibilitat de l'activitat privada de la consellera electa Silvia Cano Juan, consistent 
en la realització de dos mòduls dins el curs "Eines per a una educació no sexista" organitzat pel sindicat 
STEI, dins el programa de Formació a Distància amb una durada de 6.5 hores. 

Segon. Notificar aquest acord a l'interessat.  

 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

 

PRECS I PREGUNTES 

PUNT 12. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARGARIT A 
CABRER GONZÁLEZ A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSE LL 
(SIGNATURA DEL CONVENI DE CARRETERES AMB EL GONVERN  DE 
LES ILLES BALEARS) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Margarita Cabrer González, 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. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
Quan pensa signar el Conveni en matèria de carreteres amb el Govern de les Illes Balears? 

 

La Sra. CABRER (PP) diu que el proper mes de març farà dos anys que es va arribar a 
un acord entre els consells insulars, el Govern de les Illes Balears i el govern d’Espanya 
per signar un nou conveni en tema de carreteres que es va signar el passat mes de 
setembre i encara en resta pendent la ratificació per aquest Ple i es va acordar que el 
finançament del conveni l’assumirà el Govern de les Illes Balears, la qual cosa vol dir 
que es duu un importat retard en un moment delicat per al sector de la construcció i per 
això demana quan se signarà el conveni en matèria de carreteres amb el Govern de les 
Illes Balears per tal de començar l’execució de les obres. 

 

El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) contesta que el 
més importat és que el Govern de les Illes Balears té previst en el seu pressupost 25 
milions d’euros per destinar a aquest conveni. Ara per ara s’està fent feina sobre aquest 
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tema i ja existeix un esborrany del conveni que estudien les dues administracions, 
encara que no s’ha fixat encara cap data per signar-lo. 

 

 

PUNT 13. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARIA RO SA PUIG 
OLIVER A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL ( PRÒR ROGA DELS 
CONSTRACTES LABORALS ANTIC INSTITUT DE SERVEIS SOCI ALS I 
ESPORTIUS DE MALLORCA) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Maria Rosa Puig Oliver, 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. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
De quins departaments no s’han prorrogat determinats contractes laborals de l’antic Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca ara convertit en IMAS i quin criteri s’ha seguit? 

 

Es contestarà per escrit. 

 

PUNT 14. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARIA RO SA PUIG 
OLIVER A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL ( CREA CIÓ NOVES 
PLACES LLIURE DESIGNACIÓ I DISTRIBUCIÓ EN ELS DEPAR TAMENTS 
QUE FORMAVEN PART DE L'INSTITUT) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Maria Rosa Puig Oliver, 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. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
Quines noves places de lliure designació s’han creat i com s’han distribuït en distints departaments que a 
la passada legislatura formaven art de l’Institut? 

 

Es contestarà per escrit. 
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PUNT 15. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. RAFAEL BO SCH SANS 
A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL ( TRANSFERENC IA DE 
COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE CONSERVATORIS DE MÚSICA)  

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 

Rafael 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. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
L’article 70.19 de l’Estatut d’autonomia explicita que són competències pròpies dels Consells Insulars  
els museus  i arxius i biblioteques de titularitat autonòmica, en el seu àmbit territorial. Conservatoris de 
música, serveis de belles arts, hemeroteques i institucions similars, d’àmbit insular. 
 
Com indica l’article 70 aquestes transferències es duran a terme mitjançant decrets de traspàs acordat en 
comissió mixta de transferències a l’entrada en vigor del present Estatut.  
 
Ha iniciat aquesta institució algun contacte amb l’administració autonòmica per tal de fer efectiva aquesta 
transferència, especialment amb tot allò que fa referència al Conservatori Professional de Musica i Dansa 
de Mallorca?. 
 
Es planteja la Presidenta, en aquest nou any, iniciar els contactes amb la Conselleria d’Educació i Cultura 
del Govern de les Illes Balears per tal d’agilitzar aquest procés de transferències?.  

 

El Sr. BOSCH (PP) diu que l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears 
determina com a competències pròpies dels consells insulars els museus, arxius, 
biblioteques, conservatoris de música, serveis de belles arts, hemeroteques i institucions 
similars d’àmbit insular.  

L’esmentat article també preveu com s’ha de dur a terme la transferència d’aquestes 
competències i per això demana si s’ha mantingut qualque contacte amb el Govern de 
les Illes Balears per a la transferència del Conservatori Superior de Música i Dansa de 
Mallorca o si es plantegen iniciar aquests contactes durant l’any 2008. 

 

La Sra. Presidenta li respon que l’article 70 del nou Estatut d’Autonomia contempla 
diferents competències que ja són pròpies dels consells insulars i que han de ser 
transferides. 

En aquesta qüestió concreta s’està treballant amb el Govern de les Illes Balears per tal 
de fer efectives les transferències que es contemplen a l’Estatut com a pròpies del 
consells, i d’entre elles, hi són les referides a conservatoris, museus, arxius i 
biblioteques. 

La forma de transferir aquestes competències de l’article 70 és via decret i no per llei. El 
primer pas era constituir la comissió mixta de transferències entre el Govern Balear i el 
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Consell de Mallorca i es va fer el mes passat. Ara s’està treballant amb el reglament de 
l’esmentada comissió per començar a fer feina amb cada una de les competències amb 
la creació d’equips tècnics de cada departament del Govern i del Consell per arribar a 
un decret de transferència consensuat i fer el traspàs de cada competència durant aquest 
exercici. 

 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. presidenta, aixeca la sessió a                  
les dotze hores i quaranta minuts. De tot el qual se n'estén la present acta (que consta de 
170 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  
 
 


