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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA  
 
Identificació de la sessió                                                                                                                                                                 
 
Núm.: 3/2008 
Caràcter: ordinària  
Data: 4 de febrer de 2008 
Horari: 10.08 a 14.00 
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, Maria Rosa Puig Oliver,  Josefina Ramis Rigo, Miquel Ramon Matas, Damián 
Ripoll Gálvez, Ana María Rodríguez Arbona, Miquel Rosselló del Rosal, Fernando 
Rubio Aguiló, Maria Pilar Sansó Fuster. 
 
Srs. Consellers ques excusaren l’assistència : Hble. Sra. Catalina Sureda Fons. 
 

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

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

En el punt 12è s'absenten els senyors Font ( PP) i Flaquer ( UM) que retornen en el punt 
14è. En el punt 18è s'absenta el Sr. Álvarez ( PP) que retorna al punt 19è, i la Sra. 
Cabrer ( PP), que retorna en el punt 20è. 
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Ordre del dia 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (14-1-08) 

 

PRESIDÈNCIA 

4. PROPOSTA DE SUBSTITUCIÓ DE MEMBRE DE LA JUNTA RECTORA DE 
L’INSTITUT  DE L’ESPORT HÍPIC. 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

5. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ D’INTERÈS CULTURAL 
A FAVOR DE L’EMBARCACIÓ “HISPANIA”. 

6. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ D’INTERÈS CULTURAL 
A FAVOR DE L’EMBARCACIÓ “ALZINA”. 

7. RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DEDUÏT PEL SR. JOSÉ LUIS 
CONRADO DE VILLALONGA CONTRA L’ACORD DEL PLE DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA DE DIA 7 DE MAIG DE 2007 QUE DECLARÀ BÉ 
CATALOGAT EL FONS DOCUMENTAL DENOMINAT ARXIU DE CAN 
CONRADO, CONSERVAT A L’ANTIC CONVENT DE NOSTRA SENYORA DE 
LA SOLEDAT EN EL MUNICIPI DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. 

8. RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DEDUÏT PER LA SRA. CARMEN 
ZAFORTEZA ROSSINYOL, EL SR. JOSÉ Mª CONRADO ZAFORTEZA, SR. LUIS 
CONRADO ZAFORTEZA, SR. SANTIAGO CONRADO ZAFORTEZA I Mª 
VICTORIA CONRADO ZAFORTEZA CONTRA L’ACORD DEL PLE DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE DIA 7 DE MAIG DE 2007 QUE 
DECLARÀ BÉ CATALOGAT ELS BÉNS MOBLES DE CAN CONRADO, EN EL 
MUNICIPI DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. 

9. RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DEDUÏT PER LA SRA. CARMEN 
ZAFORTEZA ROSSINYOL, EL SR. JOSÉ Mª CONRADO ZAFORTEZA, SR. LUIS 
CONRADO ZAFORTEZA, SR. SANTIAGO CONRADO ZAFORTEZA I Mª 
VICTORIA CONRADO ZAFORTEZA CONTRA L’ACORD DEL PLE DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE DIA 7 DE MAIG DE 2007 QUE 
DECLARÀ BÉ CATALOGAT EL FONS DOCUMENTAL DENOMINAT ARXIU 
DE CAN CONRADO, CONSERVAT A L’ANTIC CONVENT DE NOSTRA 
SENYORA DE LA SOLEDAT EN EL MUNICIPI DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. 

10. RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DEDUÏT PEL SR. JOSÉ LUIS 
CONRADO VILLALONGA CONTRA L’ACORD DEL PLE DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA DE DIA 7 DE MAIG DE 2007 QUE DECLARÀ BÉ 
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CATALOGAT ELS BÉNS MOBLES DE CAN CONRADO EN EL MUNICIPI DE 
SANTA MARIA DEL CAMÍ. 

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

11. ASSIGNACIONS ECONÓMIQUES ALS GRUPS POLÍTICS AMB 
REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL DE MALLORCA, PER A L’ANY 2008. 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

12. PROPOSTA D’ADHESIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA 
XARXA EUROPEA D’ENS LOCALS I REGIONALS PER A L’APLICACIÓ DEL 
CONVENI EUROPEU DEL PAISATGE. 

13. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA REDEFINICIÓ D’UN VIAL DE 
CONNEXIÓ DE SOR DAMIANA I EL CARRER DEL SOLDAT JAUME TOMÀS 
CARDELL, DEL NUCLI DEL PIL.LARI, DEL PGOU DE PALMA. 

 

MOCIONS 

14. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT POPULAR REFERIDA A AJUDES ALS 
AJUNTAMENTS PER MODERNITZACIÓ, INNOVACIÓ I QUALITAT DELS 
SERVEIS MUNICIPALS. 

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS COM A 
CONSEQÜÈNCIA DEL DEBAT DE POLÍTICA GENERAL 

15. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR. 

16. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES. 

17. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS DEL BLOC PER MALLORCA. 

18. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS D’UNIÓ MALLORQUINA. 

 

INTERPEL·LACIONS 

19. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULAR L’HBLE. SRA. MARIA ROSA PUIG A 
L’HBLE. SR. CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR 
SOCIAL SOBRE OBJECTIUS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. 
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DESPATX EXTRAORDINARI 

 

PRECS I PREGUNTES 

20. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FONT BARCELÓ A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (URBANITZACIÓ ES GUIX). 

21. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. PEDRO ÁLVAREZ CHILLIDA A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (DEUTE MAC INSULAR). 

22. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARIA ROSA PUIG OLIVER A  
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (PLACES LLIURE DESIGNACIÓ) 

23. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARIA ROSA PUIG OLIVER A  
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (PRÒRROGA CONTRACTES LABORALS IMAS) 

24. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU MARTÍNEZ OLIVER  
A  L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (CONSERVACIÓ CARRETERA INCA – 
LLOSETA) 

25. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU MARTÍNEZ OLIVER  
A  L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (PROMOCIÓ MUSEU KREKOVIC). 

 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 
 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
(14-1-08) 

S’aprova l’acta anterior  per unanimitat. 

 

PRESIDÈNCIA  

 

PUNT 4.-  PROPOSTA DE SUBSTITUCIÓ DE MEMBRE DE LA JUNTA 
RECTORA DE L’INSTITUT  DE L’ESPORT HÍPIC. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

L’article 12 dels Estatuts de l’Institut de l’Esport Hípic aprovats per acord del Ple de dia 6 d’octubre de 
1997 estableix que la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic està formada per: 
 

a) El president, designat per la presidenta del Consell de Mallorca. 
b) El vicepresident, càrrec que recaurà en el conseller electe designat per la Presidència. 
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c) Els vocals. Hi haurà un vocal en representació de cadascun dels grups polítics que seran 
nomenats pel Ple a proposta de la Presidència. 

 
En la sessió del Ple de dia 23 de juliol de 2007 es va aprovar el nomenament dels vocals de la Junta 
Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic. El Grup de consellers socialistes va designar el Sr. Miquel Ramon 
Matas com a vocal suplent. 
 
Pel decret de Presidència de dia 7 de setembre de 2007 es va nomenar el Sr. Miquel Ramon Matas 
vicepresident de l’Institut de l’Esport Hípic. 
 
En data 10 de gener de 2008 (NRE 877, de 14 de gener de 2008) el Grup de consellers socialistes ha 
comunicat el nomenament de la Sra. Pilar Sansó Fuster com a membre suplent a la Junta Rectora de 
l’Institut de l’Esport Hípic en substitució del Sr. Miquel Ramon Matas. 
 
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, aquesta presidència proposa l'adopció del 
següent  
 
ACORD: 
 
Nomenar la Sra. Pilar Fuster Sansó vocal suplent de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic, pel 
Grup de consellers socialistes. 
 

 

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

 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

PUNT 5. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ D’I NTERÈS 
CULTURAL A FAVOR DE L’EMBARCACIÓ “HISPANIA”. 

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

A la vista que, mitjançant acord de data 29 de juny de 2007, la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de Bé 
d’Interès Cultural a favor de l’embarcació “Hispania”. 

A la vista que, mitjançant acord de data 14 de desembre de 2007, la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-
lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l’informe jurídic, de data 15 de gener de 2008, de la tècnica de la Secció  Jurídicoadministrativa del 
Servei de Patrimoni Històric. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 
13 de desembre, als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del CIM, 
aprovat pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 
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I. Declarar com a bé d’interès cultural l’embarcació “Hispania”, la descripció de la qual 
figura a l’informe tècnic de data 12 de juny de 2007 que s’adjunta i forma part integrant 
del present acord. 

II. Els efectes d’aquesta declaració són els dels articles 7 i s. que estableix la Llei 12/1998, 
de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant.  

III. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín Oficial 
del Estado, s’ha d’anotar al Registre Insular de Béns d’Interès Cultural i comunicar-ho 
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al 
Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears i insti la seva anotació a al 
Registre General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat. 

IV. Aquest acord s’ha de comunicar a la Real Fundación Hispania de Barcos de Época, a 
l’Ajuntament de Palma i al Govern de les Illes Balears. 

 

Intervé el Sr. BOSCH (PP) proposa la votació conjunta dels punts 5 i 6 atès que es 
tracta del mateix assumpte i, alhora, anuncia el vot favorable del seu Grup. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ D’I NTERÈS 
CULTURAL A FAVOR DE L’EMBARCACIÓ “ALZINA”. 

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

A la vista que, mitjançant acord de data 20 d’abril de 2007, la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de Bé 
d’Interès Cultural a favor de l’embarcació “Alzina”. 

A la vista que, mitjançant acord de data 14 de desembre de 2007, la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-
lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l’informe jurídic, de data 15 de gener de 2008, de la tècnica de la Secció  Jurídicoadministrativa del 
Servei de Patrimoni Històric. 

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

I. Declarar com a bé d’interès cultural l’embarcació “Alzina”, la descripció del qual figura 
a l’informe tècnic de data 10 d’abril de 2007 que s’adjunta i forma part integrant del 
present acord. 

II. Els efectes d’aquesta declaració són els dels art. 7 i s. que estableix la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant.  



 7

III. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín Oficial 
del Estado, s’ha d’anotar al Registre Insular de Béns d’Interès Cultural i comunicar-ho 
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al 
Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears i insti la seva anotació a al 
Registre General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat. 

IV. Aquest acord s’ha de comunicar a l’Associació Amics del Museu Marítim de Mallorca, 
a l’Ajuntament de Palma i al Govern de les Illes Balears. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 7. RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DEDUÏT PEL SR. JOSÉ 
LUIS CONRADO DE VILLALONGA CONTRA L’ACORD DEL PLE D EL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE DIA 7 DE MAIG DE 200 7 QUE 
DECLARÀ BÉ CATALOGAT EL FONS DOCUMENTAL DENOMINAT A RXIU 
DE CAN CONRADO, CONSERVAT A L’ANTIC CONVENT DE NOST RA 
SENYORA DE LA SOLEDAT EN EL MUNICIPI DE SANTA MARIA  DEL 
CAMÍ. 

Es dóna compte de la següent proposta de la vicepresidenta i consellera executiva de 
Cultura i Patrimoni: 

Amb el compliment de les formalitats exigibles, per part del Sr. José Luis Conrado Villalonga, es dedueix 
recurs potestatiu de reposició contra l’acord del ple del Consell Insular de Mallorca de dia 7 de maig de 
2007 (BOIB núm.89 de 16-06-07) mitjançant el qual es declarà com a Bé Catalogat els béns mobles de 
Can Conrado, conservats a l’antic convent de Nostra Senyora de la Soledat en el terme municipal de 
Santa Maria del Camí 

S’ha donat trasllat del recurs interposat a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, Josep Francisco 
Conrado Villalonga, Font Santa, SL, la Sra. Carmen Zaforteza Rossinyol, el Sr. José Mª Conrado 
Zaforteza, Sr. Luis Conrado Zaforteza, Sr. Santiago Conrado Zaforteza i Mª Victoria Conrado Zaforteza 
atesa la condició d’interessats, per tal que poguessin deduir al·legacions, sense que n’hagin fet ús 
d’aquesta possibilitat. 

Igualment, s’ha emès informe conjunt per part de la TAG cap de la  secció jurídica i administrativa i el 
cap de la secció de béns d’interès cultural de la direcció insular de Patrimoni Històric del Consell Insular 
de Mallorca, proposant desestimar el recurs potestatiu de reposició, per la qual cosa s’eleva al ple de la 
corporació la següent proposta d’ACORD 

1.- DESESTIMAR, amb la subsegüent confirmació de l’acord recorregut, el recurs potestatiu de reposició 
interposat pel Sr. José Luis Conrado Villalonga contra l’acord del ple del Consell Insular de Mallorca de 
dia 7 de maig de 2007 (BOIB núm. 89 de 16-06-07), mitjançant el qual es declarà com a Bé Catalogat els 
béns mobles de Can Conrado, conservats a l’antic convent de Nostra Senyora de la Soledat en el terme 
municipal de Santa Maria del Camí. 

2.- Donar trasllat d’aquest acord als recurrents, als interessats i a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, 
amb indicació que s’adopta sobre la base de l’informe conjunt emès per la TAG cap de la secció jurídica i 
administrativa i el cap de la secció de Béns d’Interès Culturals de la direcció insular de Patrimoni Històric 
de dia 20 de desembre de 2007, que com a motivació en forma part integrant. 
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S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 8. RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DEDUÏT PER LA SRA. 
CARMEN ZAFORTEZA ROSSINYOL, EL SR. JOSÉ Mª CONRADO 
ZAFORTEZA, SR. LUIS CONRADO ZAFORTEZA, SR. SANTIAGO  
CONRADO ZAFORTEZA I Mª VICTORIA CONRADO ZAFORTEZA 
CONTRA L’ACORD DEL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MALLO RCA DE 
DIA 7 DE MAIG DE 2007 QUE DECLARÀ BÉ CATALOGAT ELS BÉNS 
MOBLES DE CAN CONRADO, EN EL MUNICIPI DE SANTA MARI A DEL 
CAMÍ 

Es dóna compte de la següent proposta de la vicepresidenta i consellera executiva de 
Cultura i Patrimoni: 

Amb el compliment de les formalitats exigibles, per part de la Sra. Carmen Zaforteza Rossinyol, el Sr. 
José Mª Conrado Zaforteza, Sr. Luis Conrado Zaforteza, Sr. Santiago Conrado Zaforteza i Mª Victoria 
Conrado Zaforteza , es dedueix recurs potestatiu de reposició contra l’acord del ple del Consell Insular de 
Mallorca de dia 7 de maig de 2007 (BOIB núm. 89 de 16-06-07) mitjançant el qual es declarà com a Bé 
Catalogat els béns mobles de Can Conrado, conservats a l’antic convent de Nostra Senyora de la Soledat 
en el terme municipal de Santa Maria del Camí  

S’ha donat trasllat del recurs interposat a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí i al Sr. José Luis 
Conrado Villalonga, Josep Francisco Conrado Villalonga i a Font Santa, SL atesa la condició 
d’interessats, per tal que poguessin deduir al·legacions, sense que n’hagin fet ús d’aquesta possibilitat. 

Igualment, s’ha emès informe conjunt per part de la TAG cap de la  secció jurídica i administrativa i el 
cap de la secció de béns d’interès cultural de la direcció insular de Patrimoni Històric del Consell Insular 
de Mallorca, proposant desestimar el recurs potestatiu de reposició, per la qual cosa s’eleva al ple de la 
corporació la següent proposta d’ACORD 

1.- DESESTIMAR, amb la subsegüent confirmació de l’acord recorregut, el recurs potestatiu de reposició 
interposat per la Sra. Carmen Zaforteza Rossinyol, el Sr. José Mª Conrado Zaforteza, Sr. Luis Conrado 
Zaforteza, Sr. Santiago Conrado Zaforteza i Mª Victoria Conrado Zaforteza, contra l’acord del ple del 
Consell Insular de Mallorca de dia 7 de maig de 2007 (BOIB núm. 89 de 16-06-07), mitjançant el qual es 
declarà com a Bé Catalogat els béns mobles de Can Conrado, conservats a l’antic convent de Nostra 
Senyora de la Soledat en el terme municipal de Santa Maria del Camí. 

2.- Donar trasllat d’aquest acord als recurrents, als interessats i a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, 
amb indicació que s’adopta sobre la base de l’informe conjunt emès per la TAG cap de la secció jurídica i 
administrativa i el cap de la secció de Béns d’Interès Culturals de la direcció insular de Patrimoni Històric 
de dia 20 de desembre de 2007, que com a motivació en forma part integrant. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 9. RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DEDUÏT PER LA SRA. 
CARMEN ZAFORTEZA ROSSINYOL, EL SR. JOSÉ Mª CONRADO 
ZAFORTEZA, SR. LUIS CONRADO ZAFORTEZA, SR. SANTIAGO  
CONRADO ZAFORTEZA I Mª VICTORIA CONRADO ZAFORTEZA 
CONTRA L’ACORD DEL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MALLO RCA DE 
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DIA 7 DE MAIG DE 2007 QUE DECLARÀ BÉ CATALOGAT EL F ONS 
DOCUMENTAL DENOMINAT ARXIU DE CAN CONRADO, CONSERVA T A 
L’ANTIC CONVENT DE NOSTRA SENYORA DE LA SOLEDAT EN EL 
MUNICIPI DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. 

Es dóna compte de la següent proposta de la vicepresidenta i consellera executiva de 
Cultura i Patrimoni: 

Amb el compliment de les formalitats exigibles, per part de la Sra. Carmen Zaforteza Rossinyol, el Sr. 
José Mª Conrado Zaforteza, Sr. Luis Conrado Zaforteza, Sr. Santiago Conrado Zaforteza i Mª Victoria 
Conrado Zaforteza , es dedueix recurs potestatiu de reposició contra l’acord del ple del Consell Insular de 
Mallorca de dia 7 de maig de 2007 (BOIB núm. 89 de 16-06-07) mitjançant el qual es declarà com a Bé 
Catalogat el fons documental denominat arxiu de Can Conrado, conservat a l’antic convent de Nostra 
Senyora de la Soledat en el terme municipal de Santa Maria del Camí. 

S’ha donat trasllat del recurs interposat a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí i al Sr. José Luis 
Conrado Villalonga, Josep Francisco Conrado Villalonga i a Font Santa, SL atesa la condició 
d’interessats, per tal que poguessin deduir al·legacions, sense que n’hagin fet ús d’aquesta possibilitat. 

Igualment, s’ha emès informe conjunt per part de la TAG cap de la  secció jurídica i administrativa i el 
cap de la secció de béns d’interès cultural de la direcció insular de Patrimoni Històric del Consell Insular 
de Mallorca, proposant desestimar el recurs potestatiu de reposició, per la qual cosa s’eleva al ple de la 
corporació la següent proposta d’ACORD 

1.- DESESTIMAR, amb la subsegüent confirmació de l’acord recorregut, el recurs potestatiu de reposició 
interposat per la Sra. Carmen Zaforteza Rossinyol, el Sr. José Mª Conrado Zaforteza, Sr. Luis Conrado 
Zaforteza, Sr. Santiago Conrado Zaforteza i Mª Victoria Conrado Zaforteza, contra l’acord del ple del 
Consell Insular de Mallorca de dia 7 de maig de 2007 (BOIB núm. 89 de 16-06-07), mitjançant el qual es 
declarà com a Bé Catalogat el fons documental denominat arxiu de Can Conrado, conservat a l’antic 
convent de Nostra Senyora de la Soledat en el terme municipal de Santa Maria del Camí. 

2.- Donar trasllat d’aquest acord als recurrents, als interessats i a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, 
amb indicació que s’adopta sobre la base de l’informe conjunt emès per la TAG cap de la secció jurídica i 
administrativa i el cap de la secció de Béns d’Interès Culturals de la direcció insular de Patrimoni Històric 
de dia 20 de desembre de 2007, que com a motivació en forma part integrant. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 10. RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DEDUÏT PEL SR. JOSÉ 
LUIS CONRADO VILLALONGA CONTRA L’ACORD DEL PLE DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE DIA 7 DE MAIG DE 200 7 QUE 
DECLARÀ BÉ CATALOGAT ELS BÉNS MOBLES DE CAN CONRADO  EN 
EL MUNICIPI DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. 

Es dóna compte de la següent proposta de la vicepresidenta i consellera executiva de 
Cultura i Patrimoni: 

Amb el compliment de les formalitats exigibles, per part del Sr. José Luis Conrado Villalonga, es dedueix 
recurs potestatiu de reposició contra l’acord del ple del Consell Insular de Mallorca de dia 7 de maig de 
2007 (BOIB núm. 89 de 16-06-07) mitjançant el qual es declarà com a Bé Catalogat els béns mobles de 
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Can Conrado, conservats a l’antic convent de Nostra Senyora de la Soledat en el terme municipal de 
Santa Maria del Camí 

S’ha donat trasllat del recurs interposat a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, Josep Francisco 
Conrado Villalonga, Font Santa, SL, la Sra. Carmen Zaforteza Rossinyol, el Sr. José Mª Conrado 
Zaforteza, Sr. Luis Conrado Zaforteza, Sr. Santiago Conrado Zaforteza i Mª Victoria Conrado Zaforteza 
atesa la condició d’interessats, per tal que poguessin deduir al·legacions, sense que n’hagin fet ús 
d’aquesta possibilitat. 

Igualment, s’ha emès informe conjunt per part de la TAG cap de la  secció jurídica i administrativa i el 
cap de la secció de béns d’interès cultural de la direcció insular de Patrimoni Històric del Consell Insular 
de Mallorca, proposant desestimar el recurs potestatiu de reposició, per la qual cosa s’eleva al ple de la 
corporació la següent proposta d’ ACORD 

1.- DESESTIMAR, amb la subsegüent confirmació de l’acord recorregut, el recurs potestatiu de reposició 
interposat pel Sr. José Luis Conrado Villalonga contra l’acord del ple del Consell Insular de Mallorca de 
dia 7 de maig de 2007 (BOIB núm. 89 de 16-06-07), mitjançant el qual es declarà com a Bé Catalogat els 
béns mobles de Can Conrado, conservats a l’antic convent de Nostra Senyora de la Soledat en el terme 
municipal de Santa Maria del Camí. 

2.- Donar trasllat d’aquest acord als recurrents, als interessats i a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, 
amb indicació que s’adopta sobre la base de l’informe conjunt emès per la TAG cap de la secció jurídica i 
administrativa i el cap de la secció de Béns d’Interès Culturals de la direcció insular de Patrimoni Històric 
de dia 20 de desembre de 2007, que com a motivació en forma part integrant. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

PUNT 11. ASSIGNACIONS ECONÓMIQUES ALS GRUPS POLÍTICS AMB 
REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL DE MALLORCA, PER A L’AN Y 2008. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta del Consell de Mallorca: 

Vist que el paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 73 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim 
Local disposa que amb càrrec als Pressuposts anuals de la corporació el Ple podrà assignar als grups 
polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i 
un altre variable , en funció del número de membres de cada grup, dintre dels límits que, amb caràcter 
general s’estableixin en les Lleis de Pressuposts Generals de l’Estat. 

Vist l’informe tècnic del cap de la Secretaria de Presidència, de data 17 de gener de 2008. 

Vist l’informe jurídic de la secretària tècnica del Departament de Presidència, de data 17 de gener de 
2008. 

Atesa l’existència de crèdit segons certificació emesa per Intervenció General, número d’operació 
200800003535, corresponent a la patida 00.46320.48200. 

Vist d’altra banda l’informe de fiscalització de conformitat número ___/08 emès per la Interventora 
General, aquesta Presidenta en virtut de les competències que em confereix la legislació de règim local 
proposa al Ple de la corporació que adopti el següent  

ACORD: 
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1r.- Assignar a cadascun dels diferents grups polítics amb representació en el Consell  de Mallorca, la 
quantitat de 2.672,89 € mensuals. També s’assignaran 404,98 € mensuals, per cada conseller integrant dels 
esmentats grups. Els imports mensuals que corresponen a cada grup per a l’exercici 2008, són els següents:  

Grup polític PP, CIF G57229429, integrat per 16 consellers: 9.152,57 € 

Grup polític PSOE, CIF G28477727, integrat per 11 consellers: 7.127,67 € 

Grup polític UM, CIF G07128499, integrat per 3 consellers: 3.887,83 € 

Grup polític Bloc per Mallorca, CIF G57493702, integrat per 3 consellers: 3.887,83 € 

2n.- Les referides quantitats s’abonaran i ingressaran  mensualment al c/c dels respectius grups amb càrrec a 
partida 00.46320.48200 del pressupost propi de 2008. 

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

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI 
 
PUNT 12. PROPOSTA D’ADHESIÓ DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA A LA XARXA EUROPEA D'ENS LOCALS I REGIONAL S PER A 
L'APLICACIÓ DEL CONVENI EUROPEU DEL PAISATGE (RECEP -ENELC). 

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

El mes d'abril de 2006 es constitueix a Estrasburg la Xarxa Europea d'Ens Locals i Regionals per a 
l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP-ENELC). La xarxa, amb seu legal a Estrasburg 
(França), està formada per ens locals i regionals dels estats membres del Consell d'Europa que han 
ratificat el Conveni europeu del paisatge o que estan en procés de fer-ho. La ratificació per part del 
Govern d’Espanya de l’esmentat Conveni s’ha produït el proppassat dia 26 de novembre de 2007. 

Els principals objectius de la xarxa són afavorir el coneixement i l'aplicació del Conveni europeu del 
paisatge a escala local i regional i fomentar l'intercanvi d'experiències i metodologies en matèria de 
paisatge. 

El Conveni europeu del paisatge, reconeixent el principi de subsidiarietat i el de l'autonomia local, insta 
els estats signataris a implicar les administracions locals i regionals en la definició i posada en marxa de 
polítiques de paisatge, la identificació i qualificació dels paisatges i també en la definició d'objectius de 
qualitat paisatgística.  

L'entrada en vigor d'aquestes mesures en els estats signataris del Conveni ha provocat que un nombre 
creixent d'ens locals i regionals hagin reforçat el seu compromís institucional en matèria de paisatge, 
realitzant, en la major part dels casos, una adaptació progressiva però substancial des d'un punt de vista 
tècnic, administratiu i normatiu.  
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Conscient de la importància d'aquest compromís per part dels ens locals, el Congrés de Poders Locals i 
Regionals –institució del Consell d'Europa promotora del Conveni des del seu origen– ha encoratjat 
formalment les autoritats locals i regionals de tot el continent a crear un organisme de cooperació capaç 
de millorar l'aplicació del Conveni a aquestes escales.  

En resposta a aquesta recomanació, el 30 de maig de 2006, i per iniciativa de la regió de Campània 
(Itàlia), vint ens locals i regionals europeus van constituir, a la seu legal del Consell d'Europa, a 
Estrasburg, la Xarxa Europea d'Autoritats Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni europeu del 
paisatge (RECEP). 

La RECEP és una organització internacional no governamental constituïda per ens públics locals i 
regionals. El seu objectiu és afavorir el coneixement i l'aplicació del Conveni europeu del paisatge a 
aquestes escales de decisió. Participa com a tal als comitès d'experts del Consell d'Europa encarregats de 
controlar la implementació del Conveni a nivell intergovernamental.  

La RECEP fomenta l'intercanvi d'experiències i coneixements entre els seus membres en matèria de 
paisatge. En aquest sentit, les autoritats membres cooperen a l’empara d'una estructura internacional, tot 
establint contactes amb organismes no governamentals, universitats i centres de recerca. Els membres, a 
més, compten amb l'assessorament de la RECEP en l'aplicació dels compromisos presos per les 
administracions estatals, institucions europees i les organitzacions internacionals competents en matèria 
de paisatge.  

L’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix el dret de tota persona a gaudir d’una 
vida i un medi ambient segur i sa; per això, les administracions públiques de les Illes Balears, en l’àmbit 
de les seves competències, protegiran el medi ambient i impulsaran un model de desenvolupament 
equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible.  

Aquest mateix precepte de l’Estatut d’Autonomia estableix un mandat a tots els poders públics de la 
comunitat autònoma de vetllar per la defensa i la protecció de la naturalesa, del territori, del medi ambient 
i del paisatge. D’altra banda, l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia estableix que, entre d’altres, són 
competències pròpies dels consells insulars, les relatives a l’urbanisme, l’ordenació del territori, incloent-
hi el litoral, així com el patrimoni paisatgístic en el seu àmbit territorial,  

D’altra banda, la Llei 14/2000, d’Ordenació Territorial estableix que, per mitjà dels instruments 
d’ordenació territorial que regula, les administracions competents han de definir les àrees territorials que, 
per la seva idoneïtat actual o potencial per a l’explotació agrícola, forestal o ramadera, o per la riquesa 
paisatgística o ecològica, hagin de ser objecte d’especial protecció, i han d’establir un sistema de 
coordinació de les diferents polítiques sectorials dels diversos òrgans de l’administració, de manera que se 
n’asseguri la integració en una visió de conjunt dels problemes territorials.  

La Llei 6/1999, de les Directrius d’Ordenació Territorial defineix així mateix un model territorial que 
promou, entre d’altres, la protecció de la qualitat ambiental i del paisatge, i per això els Plans Territorials 
han de prendre en consideració, per al desenvolupament mediambiental els objectius en relació a la 
integració paisatgística i ambiental, tant pel que fa a l’àmbit urbà com a sòl rústic (article 15), ordenant 
igualment l’establiment de normes urbanístiques i d’integració paisatgística i ambiental d’àmbit 
supramunicipal (art. 21). Igualment, altres normes sectorials, cas de la Llei 6/1997, del Sòl Rústic de les 
Illes Balears, comporten que la variable de la incidència paisatgística s’hagi de tenir en compte en els 
actes d’autorització de determinades activitats (art. 14.2). 

Totes aquestes circumstàncies, fan aconsellable la integració del Consell Insular de Mallorca a la Xarxa 
Europea d'Ens Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP-ENELC), 
tota vegada que els objectius de l’esmentada entitat són afavorir el coneixement i l'aplicació del Conveni 
europeu del paisatge a escala local i regional i fomentar l'intercanvi d'experiències i metodologies en 
matèria de paisatge, aspectes que s’insereixen clarament dins diferents àmbits de competència sectorial i 
que resulten en conseqüència coadjuvants a l’assoliment dels corresponents objectius. 

D’altra banda, l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
estableix la necessitat d’adopció d’acord plenari per tal de procedir a l’adhesió d’aquesta institució a 
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organitzacions associatives, per la qual cosa s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca l’adopció de la 
següent proposta d’ 

ACORD 

1r.- El Consell Insular de Mallorca s’adhereix als principis, els objectius i les mesures continguts en el 
Conveni europeu del paisatge, aprovat, sota els auspicis del Consell d’Europa, per la Conferència 
Interministerial d’Estats Membres, reunida a Florència el dia 20 d’octubre de l’any 2000. 

2n- D’acord amb l’article 3 dels seus Estatuts rectors, sol·licitar als òrgans competents de la Xarxa 
Europea d'Ens Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP-ENELC), 
l’ingrés del Consell Insular de Mallorca, en qualitat de membre, a l’esmentada Xarxa. 

3r- Designar com a representants del Consell Insular de Mallorca davant els òrgans de l’esmentada 
entitat, a les persones següents: 

Titular: Maria Lluïsa Dubon Pretus 

Suplents: Jaume Mateu Lladó i Marta Neus López Cortès. 

4t- Comunicar aquests acords a la Direcció General de Relacions Institucionals i a la Direcció General 
d'Administracions Públiques de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears i al Govern 
d’Espanya, per conducte de la Secretaria General per el Territori i la Biodiversitat, del Ministeri de Medi 
Ambient, als efectes oportuns. 

5è.- Facultar la consellera executiva de Territori a dur a terme les gestions oportunes que requereixin la 
complimentació d’aquests acords. 

 

Intervé el Sr. Pere Felip Buades, com a portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca 
i llegeix el següent discurs: 
 
“Sra. presidenta, senyores i senyors consellers, 

A la Unió d’Associacions de Mallorca quan pensam en un paisatge agradable, de relleus 
suaus, on l’acció de l’home és harmònica amb la natura, sovint ens ve al cap la visió 
d’una terra feta de planes i turons, amb petites granges aïllades enmig de camps de 
cereals, vinyes i oliveres d’edat remota, vertebrats per camins ancestrals amargenats 
amb esvelts xiprers. Ens referim a la Toscana (Itàlia). 

El 20 d’octubre de 2000 se signava a Florència el Conveni Europeu del Paisatge, 
impulsat pel Consell d’Europa. Serveixi tota aquesta lírica introductora per recordar el 
mimetisme entre aquestes paraules i les pronunciades per l’Arxiduc Lluís Salvador 
respecte a Mallorca 120 anys abans. 

La proposta d’adhesió és, en sí mateixa, positiva i escaient. Però, arriba a temps?, 
repetesc, arriba a temps? 

Amb sinceritat, senyores i senyors consellers, molts de factors ens fan pensar que no, ja 
que una illa sucada, com una llimona, per decennis i decennis, per clans de poder i 
econòmics que no han estimat gens ni mica Mallorca i que ara, amb aptitud 
enreveixinada, ens amenacen amb retirar la seva riquesa i marxar cap a altres contrades, 
ens fan demanar de quina riquesa ens parlen si han espoliat i han malmenat fins a 
l’extenuació una terra, altre temps pobra, però plena orgulls, d’arrels i de dignitat? 
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El model especulatiu urbà–turístic ha estat com una ganivetada feresta al paisatge 
mallorquí. 

Queda ben poc d’una Mallorca amb valors naturals, amb paisatges mediterranis alhora 
equilibrats entre home i natura. Sí, el paisatge a Mallorca està nafrat, ferit greument.  

Siguin valents, senyores i senyors conselleres. Vagin més enllà de declaracions 
d’intencions. Plantin cara amb valentia a tots aquells poders fàctics que, engreixant la 
seva butxaca, han provocat la mort de gran part de nostre patrimoni natural. 

Tot el mal fet no es pot tornar enrere però sí donar i liderar una lliçó de dignitat d’un 
poble vell i antic. 

Facin un examen de consciència. Vostès, senyores i senyors consellers i tots els seus 
predecessors, són culpables o còmplices, en part almanco, de tota la destrossa ambiental 
i paisatgística causada a la nostra illa. 

Una llosa de ciment obnubila, des de fa anys, les nostres ments malaltes per tanta i tanta 
ignomínia. 

Estam cansats de tanta participació política estèril. 

La nostra entitat, la Unió d’Associacions de Mallorca, es proposa liderar i defensar, com 
mai, la nostra terra. 

Volem una Mallorca com la d’altre temps, quan no existia ni l’especulació ni els polítics 
ineptes, oportunistes, enfiladissos i xucladors. Una Mallorca on encatifassin el sòl els 
cultius mediterranis. Ametllers, ceps i oliveres formaven la tradicional trilogia: molts de 
garrovers, molts de pins i molts d’aglaners. La garriga abundava, composta de romaní, 
ullastre i garballó. El càrritx s’havia de cercar per les giragonses de la serra de 
Tramuntana i als dominis d’Artà. 

A Mallorca no hi ha rius, però hi corren fonts d’aigua. Resulta inimaginable el paisatge 
illenc sense els torrents i sense les dues mil espècies florals que el conformaven, un 
centenar d’elles endèmiques. Davillier, en el segle XIX, no va arribar a veure els 
desordres, però va quedar enamorat i va dir d’aquests que eren uns dels paisatges més 
bells i ignorats de la terra. 

De Mallorca, va dir en Rossinyol que era una illa on sempre hi fa calma. A n’Unamuno 
li va cridar l’atenció que no hi hagués ni captadors ni lladres. Més irònic, el nacionalista 
Salvà, un poc desanimat, va escriure en 1928 que Mallorca era la terra de les 
ensaïmades i les matances. 

Per finalitzar, direm que l’escenari paisatgístic mallorquí, a pesar de totes les barbaritats 
que s’hi han fet, continua essent únic. Pocs llocs ofereixen més bellesa. El que queda 
s’ha de conservar a tota costa, i no perquè ho digui el Conveni Europeu del Paisatge, 
sinó perquè els nostres polítics actuals es mostrin coherents, seriosos i responsables, tot 
demostrant que saben defensar, amb honestedat, el paisatge que queda de la nostra 
estimada roqueta, la perla de la Mediterrània. 

Esperam que la nostra intervenció tingui una resposta, en el sentit que sigui, per part 
l’equip de govern com per part de l’oposició, que ostenta, actualment, el Partit Popular, 
sobretot, per part del seu portaveu, el Sr. Font, que se mostra tant envalentit, agressiu i 
crític. 

Moltes gràcies.” 
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Tot seguit, la Sra. DUBON (consellera executiva de Territori) explica que, en primer 
lloc, vol introduir una esmena in voce a aquesta proposta en el sentit que, en el punt 
tercer relatiu als representats del Consell de Mallorca a la Xarxa Europea del Paisatge, 
en l’apartat b) de suplent, substituir la Sra. Marta Neus López Cortès per la Sra. 
Carolina Horrach Mora. 

El motiu d’aquest canvi és perquè s’ha conclòs el procés selectiu de les oposicions del 
Departament de Territori, que tenia mancança de tècnics i, en aquests moments, ja tenen 
una arquitecta que ha obtingut la plaça i ha comunicat la seva intenció d’ocupar-la. Per 
tant, com a tècnica, és probable que hagi d’assistir a alguna reunió i es considera oportú 
que sigui la persona que ja consti a la proposta. 

A continuació manifesta que la intervenció del representant de la Unió d’Associacions 
de Mallorca ha plantejat qüestions molt oportunes perquè dibuixen, en certa manera, la 
situació del paisatge a Mallorca. 

Li comenta al Sr. Felip que pot estar tranquil perquè l’equip de govern s’ha proposat 
que el paisatge sigui un tema clau durant aquesta legislatura. 

Pel que fa a l’al·lusió que s’han de fer actuacions concretes i no filosòfiques i etèries, 
explica que el Consell s’ha marcat fer-hi feina a tots els nivells, atès que perquè pugui 
anar bé una acció real sobre temes de paisatge fa falta, d’una banda, plantejar-se 
qüestions generals més llunyanes com pot ser l’adhesió a la Xarxa Europea del Paisatge 
perquè donin contingut i reforcin les accions que es volen fer des de Mallorca i, d’altra 
banda, també s’ha proposat accions més concretes i específiques, algunes d’elles ja 
s’han inclòs en el pressupost de 2008. 

Així doncs, la idea és treballar per una banda un nivell més teòric que reforci les idees 
claus que han de guiar aquest procés i, d’altra banda, anar fent accions que la gent pugui 
veure i que en els propers quatre anys es vegi que no és literatura sinó realitat, per tant, 
l’adhesió a la Xarxa Europea del Paisatge s’ha d’emmarcar dins aquests criteris més 
generals que suposen un suport més teòric. 

En primer lloc, explica que aquesta xarxa està constituïda per ens locals i regionals per a 
l’aplicació del conveni europeu del paisatge i fer-hi feina a escala local i regional. En 
aquest sentit, Mallorca n’és un magnífic exemple i, a més a més, des de l’àmbit europeu 
s’ha rebut molt bé l’adhesió de Mallorca perquè, d’una banda, té un caire d’ens local i, 
d’altra banda, té competències en ordenació del territori equivalents a una comunitat 
autònoma, és a dir, un ens regional. Reuneix les dues qüestions a l’hora i, per tant, és un 
ens emblemàtic a més de per les característiques pròpies del paisatge de Mallorca. 

Destaca també que a través del primer punt d’aquest acord, el Consell de Mallorca 
s’adhereix als principis objectius i mesures contingudes en el Conveni Europeu del 
Paisatge que, d’altra banda, va ser ratificat pel govern d’Espanya fa només 2 mesos, dia 
27 de novembre de 2007, per tant es pot dir que Mallorca fa una passa molt avançada i 
en el moment que aquesta qüestió està en plena efervescència. 

Explica breument que el Conveni Europeu del Paisatge introdueix dues idees noves que 
vénen a matisar algunes de les qüestions que ha plantejat el Sr. Pere Felip en dir que el 
paisatge de Mallorca és idíl·lic i meravellós i efectivament ho és i, sobretot, ho ha estat 
però que ha rebut moltes sotragades durant la història recent, però una qüestió clau que 
planteja l’esmentat conveni és que aquesta realitat de Mallorca –i també d’altres 
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indrets– és un fet conseqüència de la nostra societat occidental amb un creixement 
demogràfic important que ha anat ocupant terrenys i urbanitzant d’una manera un poc 
incontrolada. 

En aquest sentit, el que fa el Conveni com a novetat respecte d’aquesta descripció més 
utòpica del paisatge és dir que tot territori ha de ser defensat i protegit i que cada espai 
té el seu propi valor. No s’ha de fer una restricció centrada només en aquells paisatges 
singulars i especialment dignes que tenen tots els territoris sinó que tots els paisatges 
tenen el seu valor. 

Això vol dir que el Conveni entra, fins i tot, a dins els paisatges singulars i els paisatges 
ordinaris que el ciutadà viu cada dia. El Conveni diu que qualsevol indret, qualsevol 
carrer, un espai degradat d’una zona perifèrica urbana també és paisatge i, per tant, s’ha 
treballar per dignificar tots aquests espais per tal de millorar la qualitat de vida de tots 
els ciutadans. 

Dins aquesta novetat del Conveni es poden emmarcar accions que es duen a terme 
actualment a Mallorca, com per exemple l’obertura del concurs d’idees per al futur de la 
Platja de Palma. Aquesta qüestió d’una zona turística madura que requereix 
intervencions formaria part d’aquests criteris que voldria Europa que es treballassin: que 
es reconverteixin espais i que es doni qualitat a aquells espais que ja l’han perduda. 

L’altre aspecte que preveu el Conveni Europeu de Paisatge com a novetat és que el 
paisatge és un patrimoni de tots i, per tant, la participació ciutadana és fonamental en 
aquest procés. Diu que s’hi ha de treballar amb l’aportació ciutadana i que és una feina 
que s’ha d’assolir entre tots, dia a dia, batalla a batalla. 

Un cop destacades aquestes dues qüestions, afegeix que també la Sra. presidenta, el dia 
del seu discurs en el debat de política general, va anunciar la creació de l’Observatori 
del Paisatge que és un element que dóna forma al que ha de ser, precisament, aquesta 
participació ciutadana. 

Acaba d’explicar que aquesta Xarxa Europea del Paisatge, coneguda amb les sigles 
RECEP, fomenta l’intercanvi d’experiències i de coneixements en matèria de paisatge 
entre els seus membres i, en aquest sentit, els membres cooperen a l’empara d’una 
estructura internacional establint contactes amb organismes no-governamentals, 
universitaris i centres de recerca. 

Els membres compten amb l’assessorament de la RECEP per a l’aplicació dels 
compromisos que es van assolint i, en qualsevol cas, hi ha una sèrie d’accions per als 
anys 2009 i 2010 que té previstes aquesta Xarxa Europea del Paisatge, entre les quals 
destaca: 

- L’afirmació dels poders locals i regionals en les polítiques del paisatge d’Europa. És 
a dir, que no es pot assolir un bon paisatge a Europa si no s’hi treballa en aquesta 
escala. 

- El reforçament del caràcter polític de la RECEP i la seva actitud per afavorir el 
diàleg entre institucions públiques en quant a protecció, gestió i ordenació del 
paisatge; promoure la formulació de polítiques de paisatge i la integració de la 
qüestió paisatgística dins les polítiques sectorial, és a dir, no es pot treballar el 
paisatge d’un mode aïllat i llavors fer polítiques que no hi entrin.  
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Com a exemple d’aquest tret diu que ara tenim una política molt potent d’energies 
renovables, concretament de plaques fotovoltàiques i que contínuament s’estan 
demanant projectes per a la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions en sòl rústic. 
Si aquestes instal·lacions es fan sense tenir en compte aquests criteris paisatgístics, 
s’estaria destruint més el malmenat sòl rústic de Mallorca. 

Per tant, totes les accions que es vagin fent dins les polítiques sectorials han d’estar 
imbuïdes per aquestes polítiques de paisatge i ha de ser una feina transversal. 

- Desenvolupar programes d’informació, sensibilització i formació encaminats a 
destacar el paper del paisatge i la seva importància sobre l’activitat econòmica, així 
com la importància sobre l’individu i la societat perquè en aquest sentit també la 
qüestió social del paisatge és prou interessant com quan es parlava que un barri o 
una zona degradada d’una ciutat baixa la qualitat de vida de les persones que hi 
viuen i des del moment que es treballa per millorar la qualitat paisatgística de 
qualsevol indret, ja sigui d’una ciutat, d’un poble o el territori en general en sòl 
rústic, s’està millorant la qualitat de vida dels ciutadans i, per tant, s’està fent també 
una labor social. 

- Proposar solucions que integrin el paisatge en els instruments de planejament i 
d’ordenació del territori, és a dir, que tot això no quedi en teoria sinó que en dur a 
terme el planejament s’hi integrin tots aquests elements. 

Conclou dient que ha explicat totes aquestes qüestions perquè vol que quedi clar en què 
consisteix l’adhesió a aquesta Xarxa Europea del Paisatge. 

 
El Sr. BOSCH (PP) anuncia el vot favorable del seu Grup a aquesta proposta d’adhesió, 
no obstant això, li suggereix a la Sra. Dubon que, atès que és una xarxa europea d’ens 
locals i regionals, creu convenient que es comuniqui formalment a les entitats locals de 
Mallorca, potser a través de l’Assemblea de Batles, per tal que s’hi posicionin, ja sigui 
per motius purament de planejament urbanístic o de mesures econòmiques a les pròpies 
agendes locals que puguin dur, per si hi estan interessades. 

D’altra banda, tot i que no creu oportú contestar a una intervenció d’una entitat, sí vol 
aclarir dues coses: 

En primer lloc, creu que el Sr. Font no és agressiu. És emotiu i emocional però no 
agressiu, cosa que garanteix perquè el coneix de fa molts d’anys; potser excessivament 
passional però en cap cas agressiu.   

En segon lloc, comenta que respecte a aquesta imatge bucòlica que s’ha sentit, diu estar 
més d’acord amb l’explicació de la Sra. Dubon del que és el paisatge avui en dia que no 
amb la sentida abans, la digués l’Arxiduc o la digués en Cecili Metel. Des de l’Edat de 
Bronze, el paisatge d’aquesta illa no ha cessat de canviar per causa de l’activitat humana 
i no s’aturarà mai de canviar. S’ha d’intentar que canviï d’una forma sostenible i seria 
bo que tots es posassin d’acord en el concepte de sostenibilitat que és aquell consum de 
recursos que faci aquesta generació i que no faci malbé als recursos que necessitarà la 
següent generació. 

Si això és la sostenibilitat i tots estan d’acord que és així, manifesta el seu acord per fer 
tot allò que sigui possible per fer el paisatge urbà, rústic i protegit el més atractiu 
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possible, però es resisteix a pensar que inalterable. El paisatge s’ha de fer el més atractiu 
possible, no inalterable. 

A continuació, tenint en compte el suggeriment que ha fet abans, el seu Grup votarà a 
favor d’aquesta proposta i estarien molt sobre aquest tema pel que pugui ser d’interès 
per a l’aplicació de les resolucions que se’n derivin. 

 
La Sra. DUBON li comenta al Sr. Bosch que li sembla molt bona idea que aquest acord 
es comuniqui als ens locals a través de l’Assemblea de Batles o de les entitats que pugui 
haver-hi i donar-li la màxima difusió. Afegeix que, en qualsevol cas, per a l’escala de 
treball d’aquest tipus de qüestió podria ser bo que qualsevol ajuntament d’unes certes 
dimensions s’hi pugui afegir, cosa que veuen bé, això sí, considera que el nivell inferior 
de treball recomanable seria l’illa que té una entitat adient per ella mateixa, no obstant 
això, si algun ajuntament hi vol col·laborar o s’hi vol adherir, ho pot fer. 

En aquest sentit, comenta que en les visites que s’han fet a tots els municipis ja els han 
parlat del tema del paisatge com a una qüestió transversal i que s’hi durien a terme 
accions al llarg d’aquesta legislatura. 

Li dóna la raó pel que fa al comentari que el paisatge no és immutable sinó en 
permanent evolució. És cert que, dins les possibilitats, s’ha de mantenir al màxim 
l’espai natural que es conserva i que és d’un gran valor, com ha dit abans el Sr. Felip. 

Opina que Mallorca encara té un paisatge privilegiat i que se n’ha de ser conscient i s’ha 
de valorar i que tots tenim la responsabilitat que sigui així, però també és cert que 
aquest paisatge ha passat per una evolució que encara està sense tancar i precisament 
aquest Conveni pretén veure com es gestionen aquests canvis de la millor manera 
possible per tal que aquest paisatge, enlloc de retrocedir, guanyi qualitat fent accions 
que millorin els espais que han patit un procés de degradació i aquest ve a ser l’objectiu 
que s’han marcat d’aconseguir a finals de legislatura. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 13. MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA REDEFINI CIÓ D’UN 
VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE EL CARRER SOR DAMIANA I EL C / SOLDAT 
JAUME TOMÀS CARDELL, DEL NUCLI DEL PIL·LARÍ, DEL PG O DE 
PALMA.  

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

De conformitat amb allò acordat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric en sessió celebrada dia 18 de gener de 2008, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la 
següent proposta d’ 

ACORD 

«Atès l’expedient relatiu a la modificació del Pla General d’Ordenació del municipi de Palma consistent 
la present modificació relativa a la redefinició del vial  que connecta els carrers Sor Damiana i Soldat 
Jaume Tomàs Cardell, del nucli de El Pil·larí, d’acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica, i vist 



 19

l’informe de la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, s’aprova 
definitivament l’esmentada modificació». 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

MOCIONS 

 

PUNT 14. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT POPULAR REFER IDA A 
AJUDES ALS AJUNTAMENTS PER MODERNITZACIÓ, INNOVACIÓ  I 
QUALITAT DELS SERVEIS MUNICIPALS. 

Es dóna compte de la següent moció: 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Atès que se va aprovar en el Pressupost del 2008 del Consell de Mallorca quantitats importants en 
concepte d’innovació tecnològica. 
 
Atès que el Consell de Mallorca té les competències en les ajudes de modernització i inversió en 
informàtica dels Ajuntaments. 
 
Atès la necessitat i precarietat dels Ajuntaments en aquests conceptes i la disparitat per part dels 
Ajuntaments a l’hora de invertir en aquests conceptes. 
 
Atès la necessitat dels ciutadans i ciutadanes en que se millori la gestió per part de les administracions 
municipals aprofitant les noves tecnologies,  el  Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la 
següent  

 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda desenvolupar durant l’any 2008 un Pla Estratègic Integral i 
d’Inversió que permeti als Ajuntaments desenvolupar, mitjançant les noves tecnologies, millores en la 
gestió municipal i la qualitat dels serveis a travès dels Certificats de Qualitat corresponents. 
 
 
 
El Sr. ÁLVAREZ (PP) explica que l’objectiu d’aquesta moció –que està fonamentada 
en el fet que s’han aprovat fa poc els pressuposts del Consell de Mallorca per al 2008 i 
que queden tres o quatre anys de legislatura per endavant, sobretot, en la línia que es 
comentava durant el debat dels pressuposts amb el Sr. Alemany i amb el Sr. Flaquer 
com a responsable de la Presidència del Consorci d’Informàtica– és tenir clar durant el 
propers quatre anys què farà aquesta institució per ajudar els ajuntaments i els ciutadans, 
atesa la importància de la societat de la informació i què poden esperar els nostres 
ciutadans de les institucions, fonamentalment dels ajuntaments, com s’interactuarà i es 
coordinarà l’acció per posar en marxa els processos de modernització, innovació i de 
qualitat que millorin els serveis del Consell com a institució i també a l’hora 
d’interactuar entre les administracions, sobretot entre els ajuntaments i aquesta casa. 

En aquesta línia i per tenir clar cap a on anam, creuen que seria interessant tenir redactat 
un pla estratègic per als propers quatres anys, per tal que aquesta institució ajudi els 
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ajuntaments a dur a terme els processos de modernització, innovació i aconseguir 
certificacions de qualitat dels processos de gestió dels ajuntaments, d’una forma 
normalitzada i homogènia perquè no hi hagi ajuntaments de primera i de segona 
categoria a l’hora d’aplicar les noves tecnologies i que puguin resoldre tots els 
problemes de gestió, de comunicació i d’informació que tant necessaris són a la nostra 
societat i en l’administració. 

Dir que, en aquest sentit, en els primers pressuposts aprovats per aquest equip de 
govern, hi ha un increment considerable a l’àrea d’Hisenda i Innovació pel que fa als 
processos de modernització i qualitat, el que passa és que hi ha una refundició de 
partides que duen a aquest increment pressupostari i que, d’alguna manera, insistia en 
les transferències als ajuntaments –imagina que a través del Consorci que té aquesta 
casa– i sembla ser que només hi ha 150.000 euros. 

Si es té en compte que la inversió que, en aquesta matèria, es fa al Consell de Mallorca 
és d’uns 600.000 euros i que a partides pressupostàries tan significatives com són 
“estudis i treballs” del capítol 2, hi havia partides dotades amb 600.000 euros per al 
2008, realment l’esforç que fa aquesta casa respecte a les ajudes i les transferències 
corrents d’inversions als ajuntaments en concepte de modernització i innovació, són 
relativament poc significatives. 

D’aquí la importància que té que el Consell, en els propers tres o quatre anys, tengui 
clar en què ajudarà els ajuntaments, com afectarà això als nostres ciutadans, a quin 
nivell s’implantaran els esmentats processos i com, d’una forma integral, el Consell 
ajudarà els ajuntaments, bé a través de l’Assemblea de Batles, que és una eina molt 
important per coordinar aquests projectes i d’altres que té prevists aquesta casa i que són 
necessaris perquè els ajuntaments puguin assolir els objectius adients. 

Així doncs, a partir d’aquí es tendria clar, a través del pla estratègic per als propers 
quatre anys, com afectaran als ciutadans els pressuposts, els objectius, com afectaran als 
distints ajuntaments, com s’hi implicaran els ajuntaments, també i no només a través de 
les partides pressupostàries del Consell sinó a través de les partides pressupostàries dels 
mateixos ajuntaments, quin esforç faran i veure la sensibilitat d’aquestes institucions, 
juntament i en col·laboració amb aquesta institució més el Consorci d’Informàtica per 
tal de complir els objectius. 

Comenta que fa uns dies va sortir en els mitjans de comunicació l’existència d’un petit 
poble de la província de Terol d’uns 1000 habitants que, des de fa quatre anys, tots els 
seus habitants, des dels 4 anys, tenen una tablet pocket i ja no empren ni paper ni cap 
mitjà “antic” i estan comunicats, des del primer dia, amb les noves tecnologies, el seu 
llenguatge, el seu aprenentatge tecnològic, les relacions amb altres organitzacions i, fins 
i tot, els mateixos pares s’havien involucrat en l’educació i la formació a través de les 
noves tecnologies d’aquesta nova societat de la informació. 

Diu que va sentir un poc d’enveja que un poblet de Terol –i s’estendrà a la resta de la 
comunitat autònoma– pogués haver avançat tant i en tant curt termini de temps que, fins 
i tot, havien estat rebuts pel Sr. Bill Gates com a exemple de modernització, i que una 
comunitat com la nostra, relativa aïllada geogràficament, però tan procliu als processos 
de tecnologia encara no hagi llençat grans projectes que afecti d’una forma directa la 
sensibilitat dels ciutadans en funció de la relació del Consell de gestió d’informació. 
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Per tant, proposen que aquesta casa faci un pla estratègic en col·laboració amb els 
ajuntaments afectats perquè els propers quatre anys se sàpiga cap a on van els processos 
de les noves tecnologies i de la nova informació. 

 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) anuncia 
que el seu Grup votarà en contra de la moció encara que no hi estan radicalment en 
contra del que proposen. 

Explica que el Consell és una institució que, en qüestió de finançament, té exactament 
els mateixos problemes que tenen els ajuntaments, però té el costum i la tradició 
històrica que dins el seu finançament hi ha un pes que es dedica a Cooperació Local a 
través del Pla d’Obres i Serveis, però poca cosa més queda dels mitjans econòmics dels 
pressuposts del Consell. 

En els pressuposts vigents, hi ha partides que han crescut en temes d’innovació i en 
temes de qualitat, però són per implantar-les al mateix Consell de Mallorca perquè no 
existeix la capacitat econòmica per ajudar els ajuntaments en aquestes qüestions, encara 
que sí que tenen la voluntat. 

Per començar a fer feina amb els ajuntaments, s’ha d’aconseguir finançament d’una 
altra institució, qüestió que ja està en marxa i s’ha creat la Comissió Balear de Noves 
Tecnologies que té pressupost per als consells i per als ajuntaments. En aquesta 
Comissió, a més, s’ha integrat la Federació de Municipis per tal de fer feina, 
precisament, en la línia que proposa el Partit Popular, que és una bona línia però s’ha 
optat per fer-ho a través de l’esmentada Comissió que està constituïda per tots els 
consells de les Illes Balears i els ajuntaments i amb el Govern Balear que és qui té el 
pressupost per fer aquestes qüestions. 

Al marge de tot això, el Consell vol fer actuacions però les més importants són les que 
faran que aquesta casa progressi en qüestions de qualitat i, en aquesta línia, s’han 
compromès i hi faran feina durant els propers quatre anys –i aquí segurament s’acabarà 
fent un pla estratègic– en el tema de millorar els processos que es fan al Consell de 
Mallorca, cosa que no se sap ara i, per tant, s’ha iniciat un expedient de contractació 
d’una assistència tècnica per saber quins són els serveis que dóna el Consell de 
Mallorca, a qui els dóna i a qui van dirigits. Un cop que es tengui fet el catàleg de 
serveis es plantejaran com es donen aquests serveis. 

Per tant, les passes que s’estan donant són la línia que ha dit el Sr. Álvarez, però, per 
començar, es vol implantar primer al Consell de Mallorca i als ajuntaments es farà a 
través de l’abans esmentada Comissió. 

I això no és només per temes de qualitat sinó d’obligació d’adaptar-se a l’administració 
electrònica en virtut de la Llei 11/2007. S’han començat a fer accions de conscienciació 
dels ajuntaments i el passat divendres o dijous es va fer una reunió amb tots els 
ajuntaments per veure els problemes que hi havia per posar en marxa aquesta llei i 
d’aquestes reunions sortiran les necessitats d’ajuda que tenen els ajuntaments i que es 
canalitzarà a través de la Comissió Balear de Noves Tecnologies, que està creada fa 
devers un mes. 

Tot i creure que el Consell ha de liderar una línia d’ajuda als ajuntaments en qüestions 
d’innovació tecnològica i de processos de qualitat, la prioritat d’aquest govern és 
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imposar-ho primer al mateix Consell, cosa que ara no existeix, i després exigir 
finançament suficient a altres institucions perquè permeti ajudar les altres institucions 
de Mallorca, és a dir, els ajuntaments. En aquest sentit s’ha constituït també el Consell 
de Finançament Interinsular i el seu departament està fent feina per saber quines són les 
necessitats d’aquesta institució i no només analitzat per només els temes que 
desenvolupa per competència directa aquesta institució, sinó per aquelles en les quals ha 
de donar suport als ajuntaments. 

Li repeteix al Sr. Álvarez que la idea no és dolenta, però que en aquests moments no es 
pot fer per manca de capacitat i de competència, tot i que, amb els temps, espera que 
arribi el moment per fer-ho, tant per tenir la competència com per tenir l’adient dotació 
econòmica. 

 

Intervé el Sr. ÁLVAREZ per dir que intuïa quina seria la resposta atesa la dificultat per 
dur a terme els pressupost i vista l’assignació de les partides pressupostàries, per això 
planteja i insisteix que sigui una moció en termes polítics. 

És cert que els pressuposts marquen el camí cap a on va aquesta institució, però opina 
que els pressuposts han de venir avalats per principis i un d’aquests principis –com 
sempre ha dit la presidenta i la resta de consellers– és que aquesta és una casa que ha de 
defensar i vetllar pels interessos globals de tots els ajuntaments que representa o abasta 
a l’hora de desenvolupar certs projectes globals i integrals que necessiten d’una ajuda 
per part dels pressuposts municipals i per aconseguir que el Consell de Mallorca creixi 
s’ha de lluitar en aquest sentit des del punt de vista pressupostari. Així doncs, no s’està 
demanant un esforç pressupostari. 

Hi ha partides destinades a aquesta finalitat però per a l’adaptació del mateix Consell i 
opina que aquesta casa té tècnics prou competents i vàlids com per enumerar les 
funcions que fan i com les desenvolupen, si bé és cert que si es vol aconseguir un 
certificat de qualitat (ISO) haurà de venir avalat per una assessoria que permeti passar 
les diferents auditories i veure tots els processos que fa aquesta casa per llavors 
inventariar-los i millorar-los d’una forma contínua. En aquesta línia, hi ha un equip de 
funcionaris molt competitius en aquesta casa per començar a desenvolupar el catàleg de 
serveis. 

No obstant això, no s’ha d’oblidar que si el Consell es desenvolupa i els ajuntaments 
esdevenen de cada vegada més obsolets, que són realment les institucions que presten 
un servei més directe als ciutadans, òbviament hi haurà una descompensació en temps i 
quantitats respecte al que està fent el Consell, perquè per exemple s’escometrà un 
projecte pressupostari, d’innovació o de qualitat però els ajuntaments, en funció de llur 
pressupost o dels objectius polítics, es poden quedar molt obsolets a l’hora de prestar 
aquests serveis a través de les noves eines que facilita la nova societat de la informació. 

Per tant, demana un esforç i un compromís de col·laboració amb els ajuntaments 
mitjançant un pla estratègic on s’adscriguin les funcions i els objectius del Consell de 
Mallorca i dels ajuntaments i com dur-ho a terme en quatre anys tots els ajuntaments 
junt amb el Consell i altres institucions com la comunitat autònoma i amb finançament 
estatal. 

Remarca que existeixen molts de projectes de modernització i d’innovació que compten 
amb finançament estatal i com que, de fet, en l’execució dels pressuposts estatals hi ha 
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una gran quantitat de doblers que sobren que van a romanent del pressupost de 2007 i 
que és conseqüència de no haver aplicat totes les subvencions i tots els projectes 
d’innovació que ha posat sobre la taula el Ministeri perquè els ajuntaments de cert nivell 
puguin desenvolupar aquestes activitats. 

Reitera la petició de l’esforç i del compromís real encara que no pressupostari, malgrat 
que opina que vist que es destinen 600.000 euros a estudis i treballs, aquesta quantitat es 
podria prioritzar per a altres objectius des del punt de vista polític i dels ajuntaments 
perquè els nostres ciutadans, en col·laboració amb els ajuntaments i amb el Consell, se 
sentin una societat important, ben comunicada i ben gestionada a través de les noves 
eines que la tecnologia proporciona a data d’avui. 

 

El Sr. ALEMANY tanca el debat explicant que no és una qüestió que el Consell ajorni 
les ganes d’ajudar els ajuntaments sinó que el problema és que pressupostàriament –i els 
pressuposts es varen debatre en el seu moment i el Sr. Álvarez va dir que eren valents 
amb el pressupost– no hi ha més. 

El Sr. Álvarez ha parlat de l’existència d’una partida de 600.000 euros d’estudis i 
treballs tècnics com si amb aquesta partida s’haguessin d’idear les coses que se n’han de 
fer. Aquesta partida neix arran d’unes qüestions que ja estan pensades i decidides i una 
part important d’elles és fer el catàleg del qual ha parlat i que ja està en marxa el procés 
d’adjudicació i el mes que ve o el següent es posarà en marxa el tema de pàgina web, 
aquella en la qual el Partit Popular tendrà un espai per posar-hi el que trobi oportú. 

Aquesta pàgina web serà molt més àgil que l’actual que permetrà fer gestions que 
l’actual pàgina, atesa la tecnologia que té no ho permet fer i aquesta és la política que 
tenen de cara a donar intervenció a l’oposició amb l’espai per al Partit Popular. 

Així doncs, els 600.000 euros no estan pendents de saber què se’n farà sinó que ja estan 
destinats a altres actuacions ja previstes i no se’n poden bestreure doblers per ajudar els 
ajuntaments –que haurien d’ésser doblers pressupostats en el capítol 4–. 

Per això, s’han posat a fer feina amb el Govern de les Illes Balears, que és qui té 
pressupost, i li han manifestat la creença del Consell que han de fer feina amb els 
ajuntaments i demanaren la constitució de la Comissió Balear de Noves Tecnologies –i 
a proposta del Consell de Mallorca s’hi va incloure la Federació de Municipis– per fer, a 
través d’aquesta Comissió, els plans estratègics i tot el que calgui. 

La Comissió esmentada ja està creada i també s’han fet actes de publicitat d’aquesta 
qüestió i de la importància que té a través de la Federació de Municipis. 

Opina que en primer lloc ha de ser el Consell que s’adapti a les noves tecnologies per 
poder donar resposta a l’obligació que imposa la Llei 11/2007 perquè sinó arribarà l’any 
2010 i encara no estarà en marxa, així doncs, és important que el Consell faci esforços 
en aquest sentit a la vegada que cal estudiar tots els processos que s’hi fan i veure si es 
fan de la millor i més eficient manera possible. 

Això és, ni més ni manco, intentar que els processos que es fan al Consell de Mallorca 
acabin donant satisfacció al ciutadà perquè això és el principi de qualitat que el Sr. 
Álvarez demana per als ajuntaments. 
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En primer lloc s’actuarà en la implantació de les noves tecnologies al Consell de 
Mallorca alhora que també s’ha acordat –a un Consell Executiu el passat mes de 
desembre– iniciar els processos de qualitat del Consell i dia 8 de febrer es constituirà la 
Comissió de Qualitat de la qual formaran part funcionaris dels distints departaments per 
tal de començar a fer enquestes per veure el funcionament de cada departament. 

És cert que els ajuntaments també s’hi han d’adaptar però primer es farà al Consell de 
Mallorca i l’adaptació dels ajuntaments es farà a través de la Comissió Balear de Noves 
Tecnologies que compta amb els pressupost adient i el Consell reivindicarà que sigui 
així. 

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

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS COM A 
CONSEQÜÈNCIA DEL DEBAT DE POLÍTICA GENERAL 

PUNT 15. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT 
POPULAR. 

Es dóna compte de les següents propostes de resolució: 

Jaume Font Barceló, com a portaveu del Grup de Consellers del Partit Popular, d'acord amb el que 
disposa l'article 71 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, presenta, per a la seva consideració al 
pròxim Ple, les propostes de resolució següents: 
 

1.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a fer valer les competències que l'Estatut d'autonomia 

fixa com a pròpies, en especial les de turisme, agricultura, ordenació del litoral, transports, joventut, 

igualtat i caça a 1 de gener de 2009. 
 

2.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a fer valer les competències que l'Estatut d'autonomia 

fixa com a pròpies, en especial les d’implantació d'usos residencials en contra de les previsions actuals 

del planejament territorial i urbanístic.  

 

3.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a fer valer les competències que l'Estatut d'autonomia 

fixa com a pròpies, en especial les d’aprovació definitiva dels instruments de planejament urbanístic 

general.  

 

4.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a dur a aprovació inicial, en el termini màxim de sis 

mesos, la modificació puntual del PTM. 

 

5.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a garantir que totes les administracions púbiques 

complesquin el que s’estableix al PTM, en especial els límits de creixement.   

 

6.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a garantir que la futura modificació del PTM determini 

el creixement que els municipis han de destinar a la construcció d'habitatges protegits. 
 
7.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a garantir que a la futura modificació del PTM es destini 
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a la construcció d'habitatges protegits el creixement previst com a vinculat a actuacions de reconversió 
territorial, i que puguin eliminar-se del Pla. 
 
8.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a modificar el PTM per tal de compensar a la baixa 
qualsevol actuació directa que comporti un creixement urbanístic no previst al Pla. 
 

9.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a oposar-se a qualsevol iniciativa de transformació 

urbanística de caràcter residencial en el sòl rústic no qualificat com a AT-Creixement.  

 

10.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a garantir que les obres previstes en el conveni de 

carreteres amb el Ministeri de Foment, pel que fa a les anualitats de 2007 i 2008, comencin en el termini 

màxim de 6 mesos. 

 

11.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a prioritzar les obres del nous accessos a Palma per 

executar-lo durant aquesta legislatura. 

 

12.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a aportar recursos als ajuntaments, amb càrrec al 

Pressupost de 2008, perquè disminuesqui la pressió fiscal a què el Consell de Mallorca els ha sotmès a 

través de l’aprovació de l’ordenança que ha suposat un increment del 26% als ajuntaments, subjectes 

passius d’aquesta taxa i, indirectament, a tots els ciutadans de Mallorca. 

 

13.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a crear la targeta “respir” com a eina bàsica per a les 

famílies amb persones dependents al seu càrrec. 

 

14.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a destinar els recursos necessaris per tal de que els 

Clubs de Gent Gran puguin recuperar el nombre d’activitats que desenvolupaven en la anterior 

legislatura. 

 

15.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a traspassar les competències de serveis socials a cada 

un dels municipis de Mallorca que així ho sol·licitin, en data 1 de gener de 2009. 

 

16.-El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a traspassar les competències d’esports a cada un dels 

municipis de Mallorca que així ho sol·licitin, en data 1 de gener de 2010. 

 

17.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a traspassar les competències de cultura i difusió del 

patrimoni a cada un dels municipis de Mallorca que així ho sol·licitin, en data 1 de gener de 2011. 

 

18.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a crear una Estratègia de canvi climàtic per optimitzar 

la transversalitat i l’exemplaritat en cada una de les accions de govern, i fer una passa més cap a una 

economia  més sostenible. 
 
19.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a aprovar les mesures necessàries per compensar 
econòmicament els ajuntaments que bonifiquin el pagament de l’impost de construcció dels habitatges a 
joves menors de 35 anys.  

  

20.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a fer feina a favor de la integració de les persones nou 

vingudes mitjançant un programa de difusió de les nostres llengües oficials. 
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21.-  El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a dur a terme una auditoria d’accessibilitat i eliminació 

de barreres arquitectòniques en totes les obres o projectes d’infraestructures o de serveis que promogui o 

financi el Consell de Mallorca. Sense el dictamen favorable d’aquest estudi no s’ha de poder autoritzar 

cap obra o projecte. 

  

22.- El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a aprovar un pla d’accessibilitat insular que revisi, en 

col·laboració amb les corporacions locals, els edificis no adaptats, i a disposar un compromís de despesa i 

un calendari d’execució gradual.  

 

23 El Partit Popular insta el Consell de Mallorca a que faci efectiu  el pagament de les places concertades 

de menors tutelats i persones amb discapacitat, en temps i forma , en el marc dels seus respectius 

convenis.  

 

El Sr. RUBIO (PP) presenta les propostes de resolució agrupades en tres o quatre grups 
per temes.  

Un primer tema seria el de les competències que el Partit Popular va reclamar –a través 
del seu portaveu– en el Debat de política general, les competències de l’article 70 de 
l’Estatut d’Autonomia. 

Per primera vegada, al Consell de Mallorca se li reconeix el caràcter d’institució 
autonòmica i, a més, és titular d’una sèrie de competències com són Agricultura, 
Turisme, Ordenació del Litoral, Transports, Joventut, Igualtat i Caça. Per tant, ara el que 
queda pendent és fer la transferència d’aquestes competències. 

També per primera vegada el procediment és molt més senzill. És mitjançant un Decret 
del Govern de les Illes Balears, procediment més simple que abans que s’havia de dictar 
una llei i aquesta simplicitat és perquè és el Consell el titular d’aquestes competències i, 
per tant, el Partit Popular les reclama i, en aquest sentit, han presentat unes 
modificacions per tal que a dia 1 de gener de 2009 es fes efectiva la transferència 
d’aquestes competències. 

A més a més, en veure que la Sra. presidenta fa un discurs de descentralització dient que 
és federalista i el Partit Popular pensa que ella ha de creure en aquesta descentralització 
i, per tant, estan convençuts que estimularà els seus socis i el Govern de les Illes Balears 
perquè la transferència de les competències es faci al més aviat possible. 

Un altre grup de propostes de resolució fan referència al territori, tema molt important 
per al Partit Popular i un dels més importants que tracta el Consell de Mallorca. 

Manifesta la preocupació del Partit Popular perquè veuen una ingerència clara per part 
del Govern de les Illes Balears en les competències d’aquesta institució. Amb la 
proposta de llei coneguda com a “Llei Carbonero” veuen una usurpació competències 
que corresponen al Consell de Mallorca i, per tant, aquest ha de vetllar pel manteniment 
de les seves competències. 

En aquest sentit, creuen que s’han de fer valer les competències que l’Estatut 
d’Autonomia fixa com a pròpies del Consell de Mallorca en el tema de la implantació 
dels usos residencials. No s’ha de consentir que el Govern de les Illes Balears pugui 
incidir usurpant aquesta funció d’usos residencials perquè és una competència del 
Consell. 
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Diu que igualment estan preocupats per la ingerència en temes de planejament 
urbanístic que és una competència també del Consell de Mallorca. Correspon 
l’aprovació inicial de les normes subsidiàries dels diferents municipis als ajuntaments i 
en correspon l’aprovació definitiva al Consell de Mallorca. 

Amb la proposta del Govern de les Illes Balears es poden aprovar normes subsidiàries i, 
per tant, plans generals aprovats inicialment i definitivament pel Govern Balear. El 
Consell ha de defensar que això no sigui possible perquè es crearia una obstrucció del 
funcionament normal i habitual d’aquesta institució durant molts d’anys. 

Un altre tema preocupant és la seguretat jurídica que en aquests moments no tenim 
perquè s’ha produït una situació en la qual, avui, no existeix perquè s’ha deixat sense 
efectes el Pla de Territorial de Mallorca que es va aprovar la passada legislatura. Era 
una norma que podia agradar més o manco però era una norma que fixava una sèrie de 
pautes per saber quina era l’ordenació de l’illa de Mallorca i ara, com que s’ha suspès 
aquesta norma, hi ha més inseguretat jurídica que mai. 

El Partit Popular el que demana és que en el termini més breu possible es torni a aprovar 
aquesta Pla Territorial de Mallorca, si és possible en un termini màxim de sis mesos i 
que hi hagi acord perquè es pugui tenir aquest referent i no s’estigui pendent 
d’actuacions externes i desconèixer el referent en matèria territorial. 

D’altra banda, el tema del límit de creixement que fixa el Pla Territorial de Mallorca i 
insisteix que aquest Pla Territorial fixa el creixement que es pot produir a cadascun dels 
municipis. Ara està suspès i tampoc no és possible que el Govern de les Illes Balears 
pugui alterar aquest model que ja va fixar el Pla Territorial de Mallorca i el Consell de 
Mallorca. 

Hi ha altres qüestions que també els preocupa i que sempre han dit de manera molt 
clara.  

Una d’elles és que les previsions de creixement puguin afectar el sòl rústic de Mallorca. 
Pensen que és una errada important i els sorprèn que un govern d’esquerres, del qual 
formen part ecologistes, es botin aquelles àrees previstes per al creixement i no vulgui 
exhaurir aquesta possibilitat i vagin directament a àrees de transició que puguin ser 
rústiques o sòl protegit. És un tema molt greu i el Consell de Mallorca ha de ser molt 
ferm en aquesta qüestió i ha d’impedir que el sòl rústic de Mallorca estigui en perill i 
s’hi pugui fer habitatges, malgrat que siguin de protecció oficial, perquè per això hi ha 
altres llocs o altres sòls on sí poden construir i no espatllar la foto que els interessa molt 
preservar per interessos econòmics i per interessos mediambientals. 

Un altre tema molt important és el de les carreteres. Estan preocupats perquè no veuen 
clar el conveni amb Madrid, perquè no sabem quan es ratificarà pel Ple del Consell i 
quan començaran les obres. En aquest sentit, el Partit Popular presenta una proposta per 
tal que les anualitats de 2007 i 2008 comencin en el termini màxim de sis mesos, atès 
que passa el temps i no veuen cap tipus d’intent perquè això es pugui executar. 

Consideren també importantíssim i prioritari el tema dels nous accessos a Palma que en 
un principi havien posat 2n cinturó i després l’han rectificat perquè creuen que així hi 
pot haver unanimitat en aquesta institució i no només en els plantejaments. 

Comenta que l’altre dia, la Sra. presidenta va dir que quedaria clar quina seria la postura 
envers els accessos a Palma aquesta legislatura i el Partit Popular vol anar més enllà, vol 
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que en aquesta legislatura es facin aquests accessos no només que es tengui clara quina 
és l’opció idònia per accedir a Ciutat. 

Pel que fa a l’àrea municipal, un altre tema que el Partit Popular també considera prou 
important són els fems que de cada vegada pugen més de preu. Va ser un compromís 
d’aquest govern i de la presidenta del Consell rebaixar la tarifa dels fems i això no ha 
passat, per contra, ha pujat. Per això, s’haurien de potenciar mesures per tal de disminuir 
aquests increments que fan els ajuntaments –i per tant recau directament en els 
ajuntaments– però a qui afecta realment és a les persones, a les famílies, que són els 
que, al final, veuen repercutida aquesta pujada de tarifa que fa el Consell de Mallorca. 

També en tema municipal, el Partit Popular és partidari de la segona descentralització. 
En el programa electoral ho duien perquè consideren que és bo que hi hagi una 
descentralització del Consell cap als ajuntaments. És cert que el Consell necessita 
finançament però també que els Grups que conformen l’equip de govern duen propostes 
en aquest sentit que segur que s’aprovaran i aquest finançament millorarà i es podran fer 
les delegacions de competències a favor dels ajuntaments. 

Per exemple, en matèria de Serveis Socials, en allò que siguin competències més 
adequades perquè les gestioni el municipi o per exemple també en temes d’Esports, 
Cultura, Difusió del Patrimoni són competències que val la pena que les gestionin 
directament els nostres ajuntaments. 

Pel que fa al bloc social, consideren que seria una bona iniciativa la creació de la 
“Targeta Respir” que seria una bona eina per a aquelles famílies que tenen al seu càrrec 
persones amb discapacitats. Aquestes persones tenen una càrrega molt important que 
afecten les seves vides familiars i personals i d’aquesta manera es contribueix que pugui 
gaudir –com diu el seu nom– d’un respir. 

D’altra banda, opinen que també s’ha de potenciar al màxim –i a més es varen produir 
crítiques no precisament del Partit Popular– el tema de polítiques de gent gran, dels 
clubs i de les persones majors. 

S’ha reduït el nombre d’activitats que feien aquests clubs i que estaven finançades pel 
Consell de Mallorca. Si abans es feien quatre activitats, ara se’n fan tres o dues i per 
això demanen que es torni a fer el mateix nombre d’activitats i que se n’incrementi el 
finançament en la mesura que sigui possible. 

El tema de l’habitatge també és important i creu que el Consell Insular pot ajudar els 
ajuntaments en relació a l’impost de la construcció d’habitatges de promoció pública o 
habitatges socials. Seria bo que es donassin ajudes als ajuntaments perquè aquest impost 
no recaigui en el ciutadans joves menors de 35 anys. 

També és important el tema de les persones nouvingudes: els immigrants. El primer que 
s’ha de fer és facilitar que aquestes persones es puguin integrar en la nostra cultura amb 
les dues llengües que parlam a les Illes Balears, no només una, sinó les dues. Se’ls ha de 
ficar en aquest món de bilingüisme o aquest món multicultural. 

Una de les assignatures pendents d’aquest Consell i que és un tema importantíssim és el 
tema de les barreres arquitectòniques. Hi ha moltes persones que van en cadires de 
rodes o que tenen un problema de dependència i que no poden accedir en condicions 
normals a les institucions d’aquesta casa. 
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Creuen que aquest mateix edifici de Palau Reial no compleix aquesta normativa i 
s’hauria d’adaptar a l’eliminació de barreres arquitectòniques. També s’ha de fer a tots 
aquells edificis públics del Consell de Mallorca. 

En aquest sentit, el Partit Popular planteja una auditoria d’accessibilitat per a 
l’eliminació de les barreres arquitectòniques en totes les obres, projectes, 
infraestructures i serveis que financi o promogui el Consell de Mallorca i, així mateix, 
proposen que es faci un pla per tenir un compromís, però no un pla d’estudiar molt i no 
fer res, sinó un pla que sigui executiu i que tenint en compte aquesta auditoria 
s’eliminin les barreres arquitectòniques. 

Per acabar, planteja que cal que el Consell de Mallorca estigui al corrent del pagament 
de les places concertades de menors tutelats i de persones amb discapacitats. 

Hi ha uns convenis anuals que s’han de signar i s’ha de fer anualment i amb temps 
perquè sinó ho paguen les entitats i les associacions. 

Per tant, demanen que el Consell de Mallorca, que és una institució pública, tuteli i 
lideri aquesta qüestió pagant amb ordre. Explica que el Partit Popular ha sol·licitat les 
ordres de pagament del mes de desembre i encara no han rebut resposta i, per tant, 
consideren que s’ha d’estar atent a tots aquests col·lectius que no tenen capacitat per si 
mateixos i que necessiten de la tutela d’aquesta administració. 

Conclou dient que aquestes són les propostes del Partit Popular i que esperen la resposta 
de la resta de Grups. 

 
El Sr. FLAQUER (UM) explica que comentarà un per un tots els punts i quin recolzaran 
i quins no. 

En primer lloc, les tres primeres propostes relatives a fer valer les competències del 
Consell, manifesta que existeix una Comissió Mixta entre els quatre consells i el 
Govern de les Illes Balears i que és aquesta Comissió que ha de marcar el calendari i la 
metodologia sobretot en tema de recursos econòmics i humans de les competències que 
s’han de transferir a cada consell, per tant, creuen que fer-ho fora d’aquesta Comissió 
seria contraproduent i negatiu. 

Votaran a favor del punt quatre perquè estan d’acord amb l’aprovació inicial, en un 
termini de 6 mesos, del Pla Territorial de Mallorca. 

Un altre bloc de propostes que serien les 5, 6, 7 i 8 que parlen del Pla Territorial i opina 
que ara no es poden aprovar qüestions aïllades. Tenen 6 mesos per fer-ho i, com va dir, 
la norma cautelar és un téntol i ha de ser dins aquest termini que es decideixi què s’ha 
de fer amb el Pla Territorial.  

El Partit Popular ha fet una sèrie de propostes però Unió Mallorquina s’estima més anar 
a poc a poc i reflexionar sobre les diferents possibilitats i no fer-ho d’una manera 
improvisada. 

Anuncia que votaran a favor de la proposta número 9 relativa a oposar-se a qualsevol 
iniciativa de transformació urbanística de caràcter residencial en sòl rústic no qualificat 
com ATC perquè hi estan d’acord. 

Després hi ha dues propostes més referides al tema de carreteres i comenta que en 
realitat qui fa les carreteres és l’Estat i no el Consell. No hi ha una encomana de gestió 
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al Consell per fer les carreteres i, per tant, creu que la proposta no és plantejada d’una 
manera exacta. Reitera que les carreteres les ha de fer Madrid i no el Consell i tant de bo 
que arribi aquesta encomana de gestió. 

El punt número 12 lliga l’increment de la tarifa dels residus amb una aportació de 
doblers. Creu que això no té relació i que tècnicament no és possible i, per tant, no el 
poden votar a favor de cap manera. 

Pel que fa a la proposta de la creació de “Targeta Respir”, un cop consultat el 
departament de Benestar Social, opina que tenen unes idees per fer feina amb les 
persones dependents i que la “Targeta Respir” és una proposta concreta i puntual i que 
potser el departament de Benestar Social té un altre instrument, que de fet el tenen però 
té un altre nom. 

En el tema de gent gran, aquí el problema és que només parlen d’activitats i el tema de 
finançament i de recursos per a la gent gran no és només d’activitats sinó que és un 
problema més ampli, per tant, subscriure la recuperació de les activitats li sembla limitat 
i creu que hi ha altres problemes més amplis i ha de ser des de la Conselleria que es 
digui quin són. 

A continuació s’ha parlat de tres propostes –15, 16 i 17– que insten al traspàs de 
competències de Serveis Socials, d’Esports, de Cultura i de Difusió del Patrimoni als 
ajuntaments. Opina que això no està prou madur. El Consell no pot traspassar una 
competència dia 1 de gener de 2009 als ajuntaments perquè els ofegaran totalment. 

És un tema que s’ha de fer d’una manera gradual. Unió Mallorquina podria estar 
d’acord amb la idea però s’ha de fer amb molt de seny perquè per tots és sabut com 
estan financerament els ajuntaments.  

Sobre el punt 18 sobre la creació d’una estratègia sobre el canvi climàtic, opina que tots 
els consells s’han de circumscriure a qui té les competències, que és el Govern de les 
Illes Balears, que està redactant una estratègia sobre el canvi climàtic i el Consell no hi 
pot anar per lliure i començar a prendre decisions perquè per això hi ha una Direcció 
General del Govern Balear i està redactant l’estratègia balear de canvi climàtic i 
s’hauria d’anar en aquesta línia i no d’una forma autònoma i independent. 

Diu que el seu Grup no està d’acord amb la proposta número 20 perquè el que s’ha de 
donar a conèixer als que vénen de fora, els nouvinguts, és el català perquè les altres 
llengües estan en una situació de prou coneixement com perquè no s’hagin de 
promocionar. Remarca que no estan d’acord que s’hagin de promocionar les dues 
llengües i que ells només estan a favor de promocionar el català. 

Pel que fa les propostes 21 i 22, comenta que al Consell de Mallorca existeix un pla 
d’accessibilitat que s’està complint al peu de la lletra i quan es fa una obra, sigui la que 
sigui, el Consell sempre el compleix. 

És cert que l’edifici de Palau Reial pot tenir algunes mancances però a totes les obres 
que ha fet el Consell –esmenta, per exemple, el parc de bombers d’Alcúdia– s’està 
complint la llei 3/1993 i que, per tant, els sembla que això ja s’està fent. 

Respecte a la proposta 23, creuen que efectivament s’està fent el pagament d’aquestes 
places. En sis mesos s’han obert 166 places i, per tant, s’està fent un gran esforç des del 
departament de Benestar Social per posar al dia aquests pagaments. 
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Recorda que el reconeixements extrajudicials de crèdits que s’ha duit darrerament als 
Plens demostren la voluntat de pagar tot el que es devia. Creu que aquests pagaments 
s’estan fent efectius i no donaria per fer una proposta. 

 

Intervé la Sra. MASCARÓ (Bloc per Mallorca) i diu que ara el Partit Popular demana 
que es facin valer les competències del Consell de Mallorca però el seu Grup pensa que, 
enlloc de fer-les valer, el que s’ha de fer és assumir-les amb celeritat, és cert, però 
també amb seny i complint el que estableix l’Estatut d’Autonomia. 

S’ha creat la Comissió Mixta i, si més no, les competències es poden transferir 
mitjançant un decret però abans d’aquest decret hi ha d’haver tot un estudi per saber 
quin personal es traspassa, etc., perquè no es poden acceptar moltes competències tal i 
com les té dotades actualment el Govern. S’ha de saber ben bé què es traspassa i afegeix 
que ella vol competències però ben dotades. Si s’ha de donar un pitjor servei al ciutadà, 
que ho faci un altre. És un tema que s’ha de fer amb molt de seny i molta tranquil·litat 
perquè el servei que es doni des del Consell sigui el que els ciutadans es mereixen. Per 
tant, no es poden fixar les dates que proposa el Partit Popular perquè no se sap si serà 
possible fer-ho dins aquest termini i, per això, no hi estan d’acord. 

Per una altra banda, comenta que s’alegra que el Partit Popular hagi aterrat a la zona de 
seny i de la protecció i s’ha afegit a la protecció del territori. Proposen garantir que les 
altres institucions compleixin, cosa que no pot fer aquesta institució encara que sigui en 
matèria sobre les quals tengui competències el Consell. 

Aquesta institució el que pot fer és garantir que si els altres no compleixen, el Consell 
exercirà les seves competències perseguint-les o denunciant-les, però mai no pot 
garantir que els altres facin o no una cosa. 

D’altra banda, moltes de les propostes que han presentat relatives a tema de Territori, 
vénen a condicionar la futura modificació del Pla Territorial de Mallorca que tots 
demanaren el dia del Ple que fos d’una manera consensuada i ara gairebé volen que es 
faci per decret. 

També li sorprèn la usurpació de competències d’una llei que no està aprovada. Se sabrà 
si aquesta llei usurpa competències al Consell de Mallorca quan estigui aprovada però 
no abans, com tampoc es pot saber si és bona o no ho és i, per tant, s’ha d’esperar a la 
redacció final. 

En matèria de Territori, anuncia que votaran a favor dues coses:  

Que el termini de modificació del Pla Territorial de Mallorca sigui de 6 mesos i no 
perquè ho demani el Partit Popular –que ho demana perquè sap que la Sra. consellera 
s’hi ha compromès moltes vegades– sinó per la consellera. 

I també oposar-se a qualsevol iniciativa que suposi la transformació urbanística del 
caràcter residencial del sòl rústic de Mallorca. 

Dóna l’enhorabona al Partit Popular i espera que no sigui només una cosa temporal –
aquest llenguatge del portaveu del Partit Popular– mentre estan a l’oposició això 
d’impedir que el sòl rústic estigui en perill. Troba fantàstic que el Partit Popular que ha 
governat anys i anys –més que governat, ha comandat– aquesta terra, ara vegi el sòl 
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rústic en perill i això denota que estar a l’oposició posa seny de tant en tant i el seu Grup 
votarà a favor perquè no volen contribuir a espenyar la foto del que queda protegit. 

Referent a les carreteres, diu que el seu Grup no està pel segon cinturó i el Partit Popular 
demana garantir coses que no poden perquè no tenen l’encomana de gestió. Voldrien 
que moltes d’aquestes actuacions es fessin dins termini però no tenen la capacitat per 
fer-ho perquè no s’ha encomanat la gestió al Consell. 

D’altra banda, prioritzar el accessos a Palma s’està fent. Es fan obres de millora als 
accessos de Palma, evidentment no en el segon cinturó, i queda pendent tot l’estudi que 
s’anirà fent i el Consell de Mallorca, en tema de carreteres, va complint. 

Pel que fa al tema de subvencionar els ajuntaments per llevar la pressió fiscal de la 
pujada de la taxa de fems, li sembla curiós alhora que no acaba de ser prou just el que 
demanen. No és just demanar-ho només per a la taxa de fems quan és una taxa i no un 
impost. Li estranya que el Partit Popular no demani també que s’ajudin els ajuntaments 
com el Felanitx o Llucmajor que han pujat imposts com l’IBI més d’un 40%, que sí és 
un impost i és el Partit Popular que deia “manco imposts”. Afegeix que estan ofegats 
per ajuntaments que governa el Partit Popular i es podria dir que és un ofegament 
autovoluntari. 

En relació als temes de serveis socials, el Partit Popular diu que la “Targeta Respir” és 
una eina bàsica i ella opina que hi ha moltes eines bàsiques en temes de serveis socials. 
Allò que s’ha de donar a les persones dependents i les seves famílies són uns bons 
serveis. Uns li diran “Targeta Respir”, altres li diran “Obrir espais familiars”, altres 
“Estades de cap de setmana” però no necessàriament ha de ser amb aquest nom. El més 
important és que hi hagi més i millors serveis destinats a aquestes persones com s’està 
fent ja en aquests set mesos del nou govern. 

En matèria de gent gran, el Partit Popular demana recuperar el nombre d’activitats que 
es desenvolupaven durant la legislatura anterior i sembla que si no es fa el mateix 
nombre d’activitats no són bones. El seu Grup pensa que el que és realment important 
no és el nombre d’activitats sinó el nombre d’usuaris que poden accedir a les activitats, 
és a dir, les persones que reben aquest tipus de servei, la qualitat del servei que se’ls 
dóna i si allò que se’ls ofereix van en benefici de la seva qualitat de vida o només en 
benefici de la foto de la persona que gestiona les activitats. S’hi podrien dir moltes 
coses però s’estima més no allargar-se perquè hi ha molts altres temes a parlar. 

Referent a la segons descentralització, el Partit Popular durant la darrera campanya 
electoral va esdevenir un gran descentralitzador de serveis del Consell però no de 
l’Estat. De l’Estat cap al Consell no reclama serveis i sí del Consell cap als ajuntaments 
i suposa que és per por que no li passàs el que li ha passat, que no governàs en el 
Consell i poder exercir certes funcions. 

Li xoca que comencin les propostes de resolució demanant fer valer les competències 
del Consell i després ja no les han de fer valer, les han de donar als ajuntaments, perquè 
en demanen el traspàs i no l’encomana de gestió. 

En aquests moments, traspassar les competències que demanen amb la dotació 
econòmica que té el Consell i destinar-la als ajuntaments opina que és fer un mal favor 
als ajuntaments i ofegar-los encara més. S’ha de mirar de millorar el finançament i 
assumir les competències ben dotades i oferir als ajuntaments aquells serveis en funció 
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de les seves necessitats i esperar, per exemple, a la nova llei de serveis socials que haurà 
de distribuir què toca a cada administració. 

L’estratègia del canvi climàtic li fa veure que els membres del Grup Popular no tenen 
cosins com altres membres del seu partit, però, també és cert que no li pertoca a aquesta 
institució, en aquest moment, atès que hi ha una estratègia del Govern de les Illes 
Balears que inclou el Consell de Mallorca, que no l’haurà de pagar, i, per tant, 
benvinguda sigui la col·laboració entre administracions. 

En relació a la proposta número 20 d’un programa de difusió de les llengües oficials per 
integrar les persones nouvingudes, diu que se’n riuria si no fos tant trist si realment 
creuen que amb un programa de difusió de les llengües oficials integraran les persones 
nouvingudes.  

La llengua pròpia és, o hauria d’ésser, un instrument d’integració, cosa que el Partit 
Popular fa anys que evita. La llengua pròpia hauria d’ésser un instrument d’integració i 
una eina de cohesió social, cosa que el Partit Popular fa anys que lluita perquè sigui el 
contrari. Necessitaven parlar del bilingüisme i l’han inclòs aquí, però no és una forma 
d’integrar persones en una comunitat com la nostra. 

En el tema d’accessibilitat se suma a les paraules que ha pronunciat el Sr. Flaquer. 

I pel que fa al pagament de les ordres de pagament, comenta que el fet que les hagin 
demanat i no les tenguin no significa que no s’hagin pagat. Ara es paguen moltes coses 
que feia mesos que no es pagaven i es compleixen prou bé els terminis, cosa que 
l’anterior responsable no feia. Fins i tot s’han creat, en mig any, la meitat de les places 
que el Partit Popular va crear en quatre anys, per tant, hi ha previsió d’anar encara 
incrementant més els concerts. 

Reitera que votaran a favor la proposta número 4 sobre la modificació del Pla Territorial 
de Mallorca en sis mesos perquè així es va comprometre la consellera i la número 9 
perquè el seu Grup ja fa anys que està per la protecció del sòl rústic de Mallorca. 

 

Intervé el Sr. MARTÍN (PSOE) i li diu al Sr. Rubio que no hi haurà cap sorpresa en la 
seva intervenció perquè es pronunciarà en el mateix sentit que el seus companys de 
grup. 

Pel que fa a les propostes 1, 2 i 3, entén que com que ja està constituïda la Comissió 
Mixta de Transferències i hi treballa, no li correspon a l’oposició marcar les pautes o els 
terminis concrets per dur a terme les transferències. 

D’altra banda –i com han comentat la Sra. Mascaró i el Sr. Flaquer–, qualsevol mena de 
constrenyiment o fixament de data en concret podria fer que, per tal de complir-la, es 
produís una transferència de competències sense l’adequada dotació pressupostària. 
Tota prudència en aquest sentit és essencial i per això votaran en contra aquestes 
propostes. 

Anuncia que votaran a favor de la proposta número 4, no només perquè la consellera de 
Territori se n’ha pronunciat en diverses ocasions, sinó perquè també ho ha fet el Ple i 
perquè el Partit Popular l’ha proposat. 

Les propostes 5, 6, 7 i 8, com ja saben, les votaran en contra fonamentalment perquè es 
dóna la circumstància que, en primer lloc, és una modificació puntual la que es produeix 
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–o es produiria– del PTM amb caràcter social. En aquest sentit, diu que li crida l’atenció 
que el Partit Popular, fins a la data, no s’havia pronunciat amb tanta vehemència per a la 
defensa del sòl rústic, especialment quan es tractava de la construcció d’habitatge no 
precisament de protecció oficial. Ara que s’està tractant d’una qüestió que beneficia 
aquelles classes manco afavorides de la societat, s’hi oposen amb tanta vehemència. 

Si més no, votar a favor d’aquestes propostes suposaria envair competències que 
corresponen a la Conselleria d’Habitatge del Govern de les Illes Balears i, per tant, 
d’acord amb la prudència abans esmentada, no seria procedent. 

La proposta novena la votaran a favor, entre d’altres motius, perquè el projecte de llei 
de mesures urgents que ara s’està tramitant en el Parlament Balear això ho preveu en 
l’article 3.2 c). 

Les propostes desena i onzena les votaran en contra. Al Grup Socialista li agradaria 
poder dir que aquesta institució pot tenir la influència suficient com per poder-li dir a un 
Ministeri quan ha de fer o no la transferència econòmica, en canvi, malauradament, en 
aquests moments no és així i, com havia argumentat abans, el fixament de terminis 
concrets seria perjudicial en aquest sentit. 

Pel que fa a la proposta número 12, votaran en contra perquè creuen que és incongruent. 
El Partit Popular, d’una banda, pretén que amb doblers d’aquesta institució –que, al cap 
i a la fi, és administració pública també– es sufragui una taxa, si bé el seu objecte passiu 
són els ajuntaments, d’un mode directe o indirecte repercuteix en els ciutadans. És a dir, 
amb els mateixos doblers dels ciutadans pretenen sufragar una cosa, que al cap i a la fi, 
també es pagarà amb els seus doblers i això és una incongruència i per això hi votaran 
en contra. 

En quant a la proposta número 13, entenen que no és necessària perquè la Llei 
d’autonomia personal –més coneguda com a Llei de dependència– ofereix el marc 
suficient per desenvolupar les ajudes, tant a les persones necessitades com a les seves 
famíles i, per tant, entenen que es produiria un supòsit de duplicitat i la consideren 
improcedent. 

La proposta 14, d’igual manera que ja s’han manifestat els portaveus d’altres grups, el 
vot del Grup Socialista serà negatiu en estar ja previstes les activitats i perquè ja es duen 
a terme en l’actualitat. 

Respecte a les propostes, 15, 16 i 17, votaran en contra. Els crida l’atenció de nou sobre 
el que els sembla una incongruència. D’una banda, el Partit Popular tracta de 
constrènyer perquè es facin les transferències per part del Govern Balear a aquesta 
institució al més aviat possible i, amb aquestes propostes, pretenen que aquesta casa en 
transfereixi algunes d’elles.  

Saben, perquè així es va pronunciar el Sr. Matas durant la campanya electoral, que 
potser no els interessa suficientment o no els fa prou il·lusió que aquesta institució 
tengui les competències que li corresponen, no així al Grup Socialista i per això votaran 
en contra. 

Quant a la proposta 18, també votaran en contra. Tal i com ja varen dir en una altra 
sessió plenària d’aquesta institució, podria haver-hi una duplicitat de competències atès 
que al Govern Balear ja estan previstes actuacions similars. 



 35

Proposta número 19: votaran en contra, entre d’altres motius, perquè la política 
d’habitatge –com sap el Partit Popular– no li correspon a aquesta institució sinó a la 
Conselleria d’Habitatge del Govern de les Illes Balears. 

En relació a la proposta número 20, la seva redacció literal suposa una igualtat entre les 
dues llengües i entenen que aquesta no és la realitat, ara mateix, de la nostra terra i, per 
tant, hi votaran en contra. 

Respecte a la proposta número 21, sense perjudici que –com li han dit– el pla 
d’accessibilitat ja s’està duent a terme, la Llei 3/1993 d’accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques ja preveu o disposa que els edificis públics o privats que 
siguin de nova construcció o que siguin remodelats s’han de modificar amb l’objecte de 
permetre l’accessibilitat a les persones discapacitades. 

Finalment, en quant a la proposta número 22, entenen que no és tracta de l’aprovació de 
plans sinó, fonamentalment, de la dotació econòmica per a l’execució de les mesures i, 
en aquest sentit, el Govern Balear ja les està proporcionant i per això la votaran en 
contra. 

Per acabar i pel que fa la proposta número 23, li diu al Sr. Rubio que suposa que és 
coneixedor de l’existència d’un conveni o d’uns pagaments concertats amb data 2006 i 
per a tres anys que, ara mateix, s’estan complint en temps i forma aquests pagament i, 
per tot això, votaran en contra. 

 

El Sr. RUBIO tanca el debat manifestant que amb la intervenció del Sr. Flaquer es 
podrien haver estalviat les altres intervencions perquè han dit exactament el mateix i no 
sap si ha estat per casualitat o han estat a les ordres. 

Diu que, en qualsevol cas, volen agrair la sinceritat d’aquest govern perquè els han 
deixat una sèrie de missatges molt clars, i no sap si se n’han adonat, però han dit 
clarament que no es transferiran les competències de l’article 70 aquesta legislatura; que 
el Govern de les Illes Balears usurparà competències de Territori i d’Urbanisme al 
Consell Insular de Mallorca; que no es faran els accessos a Palma; que no es baixaran 
els fems; que no hi haurà conveni de carreteres –que no se signarà, que no hi ha acord–; 
que no s’eliminaran les barreres arquitectòniques dels edificis on pugui haver-hi 
problemes per a persones amb discapacitat. 

Comenta que l’equip de govern els està donant aquesta lectura i també els han dit que 
els grups polítics que conformen el govern d’aquesta institució no tenen cap tipus de 
personalitat perquè han fet el mateix discurs monolític i, per tant, no hi cap cap 
discussió, basta amb nomenar un portaveu i així s’estalviarien tot aquest debat, perquè 
el contrari és riure’s del ciutadà i haurien de tenir un poc més de seny. 

Per altra banda, també han de dit que els estranya molt que l’equip de govern se 
sorprengui perquè el Partit Popular estigui preocupat pel tema de les competències. Està 
passant el mateix que va passar durant la primera legislatura del pacte. 

Recorda que durant aquella legislatura no es volien transferir els Serveis Socials al 
Consell perquè era una quota de poder d’un partit en aquell moment –Esquerra Unida– i 
demana si se’n recorden que dia 1 de gener de 2004, el Partit Popular en va fer la 
transferència al Consell Insular de Mallorca. 
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Diu que ara està passant el mateix i que no s’imagina el Sr. Vicens transferint 
Transports perquè només es quedaria amb Territori que ja li diran quina competència és 
aquesta al Govern Balear. 

Tampoc no s’imagina –i a més ho va deixar claríssim– el Sr. Buils transferint Promoció 
Turística al Consell Insular perquè es queda sense Conselleria; ni la Sra. Amer tampoc 
en Agricultura, etc. 

En definitiva, més del mateix, res concret, no hi ha solucions, no hi ha voluntat, no es 
transferirà res, pacte de les quotes, pacte pel poder... més del mateix i això ja l’han vist. 

Opina que és una desgràcia per als ciutadans perquè avui han deixat ben clar quin serà 
el tarannà d’aquest govern els propers tres anys i mig, però el Partit Popular, des de 
l’oposició, farà el que li pertoca: oposició responsable, lluitaran pels drets dels 
ciutadans, lluitaran per aquestes competències, lluitaran per tota aquesta feina i no se’n 
cansaran. 

 

Proposta 1 

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

Proposta 2 

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

Proposta 3 

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

Proposta 4 

S’aprova per unanimitat. 

Proposta 5 

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

Proposta 6 

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

Proposta 7 

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

Proposta 8 

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

Proposta 9 

S’aprova per unanimitat 
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Proposta 10 

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

Proposta 11 

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

Proposta 12 

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

Proposta 13 

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

Proposta 14 

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

Proposta 15 

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

Proposta 16 

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

Proposta 17 

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

Proposta 18 

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

Proposta 19 

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

Proposta 20 

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

Proposta 21 

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

Proposta 22 
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Es rebutja per quinze vots a favor (PP) i desset vots en contra (PSOE, Bloc per Mallorca 
i UM). 

Proposta 23 

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

 

PUNT 16. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES. 

Es dóna compte de les següents propostes de resolució: 

 
MIQUEL RAMON MATAS, com a portaveu del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA, i una vegada conclosa la sessió plenària del debat sobre política general del Consell de 
Mallorca, presenta per a la seva aprovació al proper Ple  les següents 

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
1. El Consell de Mallorca acorda la modificació del reglament orgànic per tal de millorar la 

participació i el diàleg  i dignificar la tasca política dels diferents grups polítics. 
 

2. El Consell de Mallorca acorda la millora de les residències públiques que depenen del Consell de 
Mallorca. 

 
3. El Consell de Mallorca acorda la posada en marxa del Pla Municipal de Serveis Socials. 

 
4. El Consell de Mallorca acorda ampliar i reforçar la xarxa d'atenció a persones amb situació 

d'exclusió social. 
 

5. El Consell de Mallorca acorda la implementació del Pla marc d'igualtat d'oportunitats entre 
dones i homes dins l'àmbit de la institució. 

 
6. El Consell de Mallorca insta l'equip de govern a seguir amb la política de donar participació als 

ajuntaments a través de l'Assemblea de Batles i Batleses i demés instruments que es puguin 
crear. 

 
7. El Consell de Mallorca acorda intensificar la conscienciació en matèria de reciclatge per tal de 

donar compliment al Pla Director de Residus.  
 

 

La Sra. SANSÓ (PSOE) explica que les propostes que presenta el seu Grup segueixen 
les línies marcades al programa electoral per Mallorca a les passades eleccions 
autonòmiques i municipals i, a més, volen fer costat a la presidenta del Consell Insular 
de Mallorca, en tot el que va manifestar al passat debat de Política General d’aquesta 
institució. 

Assegura que, amb aquestes propostes, volen donar una major importància als serveis 
socials i al benestar de les persones, a més de millorar el diàleg i la participació en la 
vida política de la nostra illa.  
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Pel que fa a la primera proposta, sobre la modificació del Reglament Orgànic del 
Consell Insular de Mallorca (ROC) destaca que no és la primera vegada que el seu Grup 
presenta una proposta d’aquest tipus; com exemple, recorda que ja la varen presentar els 
anys 2005, 2006 i 2007, però també podria citar ocasions anteriors en què també ho 
havien fet, però mai no es va aprovar; espera que aquesta vegada sí que es pugui dur 
endavant.  

Diu que, tot i que des del Departament de Presidència ja es treballa en aquesta línia, 
considera convenient remarcar-ho avui, perquè el seu Grup ho va patir massa durant els 
anys anteriors i creuen que és necessari millorar la participació i dignificar la tasca 
política dels diferents Grups polítics.  

Sobre la segona, tercera, quarta i cinquena propostes, explica que van encaminades a  
donar més importància als serveis socials, amb una especial atenció a les persones que 
per un o altre motiu es troben en situacions més desfavorables.  

En el cas de la segona, diu que consideren indispensable oferir una atenció de qualitat a 
les persones majors, per la qual cosa és prioritari disposar d’unes infrastructures en 
condicions. Observa que l’estructura de l’espai resulta una condició necessària per 
iniciar un projecte de millora integral de l’atenció que reben els nostres majors.  

La proposta tercera fa referència a la posada en marxa del Pla municipal de serveis 
socials, per tal d’apropar l’atenció sociosanitària a l’entorn de les persones, amb la 
finalitat de poder donar una assistència individualitzada.  

Creuen que aquesta actuació es durà a terme millor des de l’administració més propera a 
la ciutadania, és a dir, des dels ajuntaments, però coordinada sempre des del Consell 
Insular de Mallorca, garantint una distribució de recursos de forma eficient i amb 
criteris d’igualtat i equitat per a tota la ciutadania.  

Comenta que la quarta proposta va encaminada a garantir a totes les persones una 
igualtat d’oportunitats, per la qual cosa fan costat a qualsevol iniciativa encaminada a 
donar solució a aquest problema social que, per desgràcia, encara existeix a la nostra 
illa.  

Amb la cinquena proposta volen acordar la implementació del Pla marc d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes dins l’àmbit de la institució.  

Recorda que el seu Grup sempre ha estat defensor d’aquesta igualtat i ho ha demostrat, 
tant a l’àmbit estatal, amb la creació de la Llei d’igualtat, com des del Consell Insular de 
Mallorca, amb una proposta presentada pel PSOE i aprovada per unanimitat, de crear la 
Comissió Interdepartamental d’Igualtat.  

Atès que la presidenta va fer menció a la creació d’aquest Pla marc, el Grup del PSOE 
considera oportú presentar-ho com a proposta, per aconseguir una actuació immediata.  

Sobre la sisena proposta, explica que consideren que l’ajuntament és l’administració 
més propera a la ciutadania, per tant els ajuntaments han contribuït i han de seguir 
contribuint decisivament a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, però per fer-ho 
necessiten el suport tècnic i econòmic de les altres institucions. Per aquest motiu, al 
programa electoral del PSOE, varen proposar la creació de l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca com a forma de participació directa dels ajuntaments en les 
decisions del Consell Insular de Mallorca i com a mecanisme d’atenció a les necessitats 
i els problemes de la ciutadania i dels ajuntaments.  
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Tot seguit, expressa la felicitació a la presidenta per haver fet possible la creació 
d’aquest òrgan, tan sols tres mesos després de presidir aquesta institució.  

Reitera la voluntat del seu Grup d’aconseguir una major participació i per aquest motiu 
considera oportú que el Consell Insular de Mallorca segueixi fomentant l’Assemblea de 
Batles i Batlesses, per tal que els ajuntaments participin directament amb les decisions 
d’aquesta institució. 

Pel que fa a la setena i darrera proposta, diu que fa referència a la millora del tractament 
dels residus i que pretén intensificar la presa de consciència en aquesta matèria, 
informant i donant les facilitats necessàries a la ciutadania de Mallorca i als municipis 
per tal de donar compliment tan aviat com sia possible al Pla director de residus.  

 

La presidenta dóna la paraula al Sr. Flaquer (UM). 

 

El Sr. FLAQUER (UM), respecte al Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca 
(ROC), comenta que està sobre la taula, que la propera setmana ja hi treballaran i que, 
tot i que a UM li sembla que el ROC és correcte, si es vol canviar no serà el seu Grup 
polític que hi posi traves.  

Sobre els punts 2, 3, 4 i 5, referits a temes socials, comenta que els temes socials són 
importants per a les persones, però que la resta dels temes també són importants per les 
persones. Anuncia que votaran a favor d’aquestes propostes.  

Pel que fa al punt 6, es mostra a favor d’anar endavant amb l’Assemblea de Batles i 
Batlesses, sobretot en qüestions de finançament, perquè és una bona idea, que s’ha de 
carregar de contingut i aconseguir que realment sigui útil.  

Sobre el punt 7 referit al reciclatge, creu que actualment les coses es fan bé, perquè som 
la primera illa d’una comunitat autònoma, pel que fa al volum de reciclatge de paper per 
càpita. Destaca que als ajuntaments aquests servei els surt molt barat: 0 euros per tot 
aquest servei. Pensa que s’ha de continuar així i donant a conèixer aquesta realitat a la 
ciutadania. 

Reitera que votarà a favor de les set propostes.        

 

El Sr. LLADÓ (Bloc per Mallorca) intervé tot seguit.  

Mostra el seu acord pel que fa a la modificació del ROC. Diu que el seu Grup sempre 
estarà a favor d’avançar en la participació i en el diàleg. Observa que les cambres 
democràtiques han de facilitar l’expressió dels Grups polítics, dels representants del 
poble, a onsevulla on hi hagi institucions, es tracti de Turquia, al País Basc o Mallorca.  

Pel que fa a les propostes de donar prioritat a les persones, el seu Grup també coincideix 
amb el que ha expressat el Sr. Flaquer. Observa que, fins i tot la proposta referida al 
medi ambient, també la consideren una forma de donar prioritat a les persones.  

Diu que, com opció social demòcrata avançada que es considera el seu Grup, donarà 
suport a aquestes iniciatives. Ressalta, però, el fet que no és possible tenir capacitat 
plena per desenvolupar polítiques socials o la defensa del medi ambient sense allò que 
descrivim amb l’expressió tenir la clau de la caixa.  



 41

Tot seguit, es refereix a la dita mallorquina qui paga, mana per fer l’observació que a 
Mallorca, qui paga no mana, sinó que la nostra és la comunitat autònoma que més 
aporta econòmicament a l’Estat espanyol i que menys rep en concepte d’inversions. 
Assegura, en conseqüència, que aquest fet afecta totes les polítiques que incideixen 
sobre les persones.  

Observa que, independentment del color polític dels partits que ens han governat, la 
situació ha estat i és encara la mateixa: estam en números vermells.  

Per acabar, expressa la felicitació del seu Grup polític al Sr. Rosselló, conseller de 
Cooperació Local, per la tasca que ha duit a terme i per haver posat en funcionament, en 
tan poc temps, l’Assemblea de Batles i Batlesses.  

 

La Sra. RODRÍGUEZ (PP) intervé tot seguit.  

Anuncia que el PP votarà quasi totes les propostes a favor, però també vol dir que al 
PSOE li ha mancat introduir una nova proposta: que els cotxes circulin per la dreta.  
Comenta que l’evidència de les seves propostes és tan aclaparadora, que per força ho ha 
de retreure. 

Respecte a la primera proposta, de modificació del ROC, el PP hi està d’acord, però 
demana que no ho retardin més.  

Observa que el Consell Insular de Mallorca, un cop aprovat l’Estatut d’Autonomia de 
les Illes Balears, ja és titular de competències autonòmiques, per la qual cosa és més 
necessari que mai que hi hagi més control democràtic a la institució. A més, cal no 
oblidar que totes les competències passen de tenir un control setmanal a un control 
mensual. Assegura que el Grup de consellers del PP pretén que aquest control sia més 
participatiu, amb més control i seguiment per part dels partits polítics.  

Pel que fa a la dignificació política que expressa l’equip de govern, diu que s’hauria de 
parlar de la veritable dignificació, la de poder actuar amb competències; retreu, emperò, 
que això no ho fan.  

Per aquest motiu, considera que s’ha de reforçar la democràcia, que es pugui fer efectiva 
la funció fiscalitzadora i de control dels òrgans de govern. Assegura que els consellers 
del Grup de consellers del PP sempre estaran al seu costat per millorar les competències 
del Consell Insular de Mallorca.  

Sobre la segona proposta, la millora de les residències públiques, és evident que votaran 
a favor, perquè consideren que és una obligació la millora d’aquestes residències. 
Demana, però, quantes noves places es compromet a crear, l’equip de govern d’aquesta 
institució, conjuntament amb el Govern balear, a part de les planificades per aquesta 
legislatura. Observa que s’ha de considerar que, a més de dotar-ne la infrastructura, 
també s’han d’adaptar els equipaments i completar-ho amb unes bones dotacions de 
recursos humans, per tal que els treballadors puguin fer una bona feina.  

Assegura que el camí és aconseguir que aquestes millores reverteixin en una millor 
qualitat de l’atenció, atenent les especials característiques i els drets bàsics de les 
persones residents a cada centre.  

Proposa que el centre de l’atenció es centri en l’usuari i que les residències siguin un 
projecte de vida, per aconseguir el major grau de benestar per a les persones.  
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Pel que fa a la proposta de posada en funcionament d’un Pla municipal de serveis 
socials, anuncia que el vot del seu Grup serà l’abstenció i restarà a l’espera de veure i 
d’examinar el projecte. Demana que expliquin aquest pla i assegura que tots els esforços 
que es dediquin als temes socials, per al Grup PP seran benvinguts, sempre que tenguin 
una planificació coherent i efectiva.  

També demana que no facin el mateix que amb el pressupost de l’any 2008, perquè un 
increment de 23 milions d’euros respecte al pressupost de 2007 no és suficient per dur 
endavant polítiques socials.  

Reitera que els serveis socials són un dret, per la qual cosa han de dotar d’autonomia 
cada ajuntament. Demana que hi pensin, atès que pel seu caràcter d’administració més 
propera a la ciutadania, hi tenen molt a dir. Ressalta la necessitat de fer actuacions 
planificades, amb una previsió de les demandes de la població.  

Sobre l’ampliació de la xarxa d’atenció a persones en situació d’exclusió social, no 
votaran en contra, però tampoc poden votar a favor i ho explica tot seguit. El Grup PP 
es pregunta com ho faran, amb quins mitjans, on són els doblers i si existirà algun 
programa per integrar aquestes persones a la societat. Observa que s’haurien de dotar 
amb més places de professionals i existir una coordinació amb els serveis d’atenció 
primària, per tal de poder atendre aquestes persones durant tot el dia; és cert que tenen 
protecció durant la nit, però durant el dia és necessària una coordinació dels recursos.  

Sobre el punt cinquè, el Pla marc d’igualtat entre homes i dones, anuncia que votaran a 
favor. Assegura que el PP dona suport a tots aquells plans que suposin una igualtat 
d’oportunitats efectiva i real entre homes i dones, però demana que concreti: és un pla 
marc, de què?, quines són les mesures?. Insisteix a dir que demanin les competències, 
perquè l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia ho expressa; per tant, és clar que les han de 
demanar. 

Comenta que els agradaria que, dins aquest departament, també existís un impuls de les  
mesures d’igualtat amb les persones discapacitades. S’ha de considerar que hi ha 
famílies que necessiten un temps per a l’oci i s’ha de fomentar la igualtat dins tots els 
àmbits.  

Retreu al PSOE que ha anunciat un pla, però assegura que -no cal dubtar-ne- és una 
mesura política, perquè no es comprometen ni amb dates ni amb doblers concrets.  

Sobre la proposta sisena, referida a l’Assemblea de Batles i Batlesses, anuncia que els 
donaran suport. En destaca la importància, perquè és el lloc on els batles, com a 
representants dels municipis poden tractar de forma conjunta amb el Consell Insular de 
Mallorca els seus principals problemes, cosa que pot orientar la política d’aquesta 
institució. 

Comenta que, per donar una bona participació als ajuntaments, han de canviar les 
formes. No és possible convocar una assemblea un cop haver-se produït l’augment de la 
taxa dels residus; si pretenen fer-la participativa, ho han de fer abans.  

A més, considera que, a l’esmentada assemblea, s’hi haurien de comprometre amb 
dotacions econòmiques concretes i els batles en sortirien més satisfets, perquè allò que 
més necessiten és un bon finançament.  

Tot seguit, demana que es garanteixi el traspàs de competències en matèria de serveis 
socials, esports i cultura.    
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A la proposta setena s’hi refereix per retreure –tot i que la votaran a favor-  l’increment 
del 26% d’augment de la taxa de residus per a l’any 2008, perquè considera que això és 
el que interessa realment a la ciutadania.  

Recorda que ens trobam en un moment delicat, amb un refredament de l’economia, per 
la qual cosa un gestor, en una situació com aquesta, no ha d’augmentar la pressió fiscal, 
atès que afecta les economies més desafavorides i a les famílies, en general. 

També retreu que no concretin més els plans i els projectes als quals es refereixen i que 
no fixin dades. A més, observa que hi ha manca de consens polític, poca planificació de 
futur i interessos partidistes sobre l’interès general.  

Per acabar, recorda que ara que comença la legislatura és un bon moment per seguir 
aquestes indicacions. 

   

La Sra. SANSÓ respon tot seguit als portaveus dels Grups polítics que han intervingut.   

En primer lloc, respon al Sr. Flaquer. Agraeix les seves aportacions i, sobre el comentari 
que ha fet referit al reciclatge dels residus, li diu que també pensa que es fa bé, però tot i 
això creu que el Grup PSOE ha de seguir la tasca de potenciar i fer prendre consciència 
a la ciutadania, informant per poder millorar i dur a terme com pertoca el Pla director de 
residus del Consell Insular de Mallorca.   

En segon lloc, agraeix el suport al Sr. Lladó. Li expressa el seu acord sobre la 
impossibilitat de dur endavant moltes d’aquestes iniciatives si no existeix el 
finançament apropiat, però també li recorda que d’ençà que el Grup PSOE forma part de 
l’equip de govern, amb la coincidència de tenir un president com el Sr. Rodríguez 
Zapatero i els seus ministres, cada vegada que els consellers executius del Consell 
Insular de Mallorca han acudit als ministeris de l’Estat espanyol corresponents al seu 
departament per demanar finançament econòmic, sempre han trobat les portes obertes.  

Li diu que confia que aquesta línia de col·laboració continuï més enllà de les properes 
eleccions del proper mes de març.  

En tercer lloc, respon a la Sra. Rodríguez. Li retreu que consideri que és tan evident la 
necessitat de reformar el ROC, perquè si és tan obvi, no entén perquè no el varen 
reformar quan el Grup del PP governava aquesta institució. Li recorda que no ho varen 
fer, en cap moment.  

Sobre la qüestió de la millora de les infrastructures i dels serveis de les residències, li 
reconeix que està d’acord a millorar-ne els serveis d’assistència sanitària però, alhora, 
destaca que el que és bàsic és tenir unes infrastructures en condicions.  

Per aquest motiu, li recorda que el Grup polític del PP, que governava aquesta institució 
durant la passada legislatura, va destinar un finançament molt important a residències 
privades, mentre que creu recordar que destinaren 0 euros a la inversió en residències 
públiques. 

Respecte a la necessitat d’autonomia dels ajuntaments i a la seva necessitat de 
finançament per dur a terme les competències –competències que, fins i tot, ha demanat 
que s’ampliïn- li reconeix que, certament, necessiten més finançament, però també el 
Consell Insular de Mallorca en necessita molt més que el que té actualment.  
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Per aquest motiu, diu que si s’han de transferir més competències als municipis –cosa 
que no veu gens clara- és necessari abans fer-ne un estudi financer ben acurat per 
assegurar-ne el finançament suficient.   

Pel que fa als projectes del Pla municipal de Serveis Socials i el de la Xarxa d’atenció a 
persones en situació d’exclusió social, sobre els quals el Grup del PP ha expressat la 
seva decisió d’abstenció, diu que respecta aquesta opinió, però ja pot entendre que ara 
no és possible presentar-li cap pla, és evident que s’ha d’esperar que els consellers 
competents en cada matèria el presentin, moment en el qual el PP tendria, lògicament, la 
oportunitat de valorar-lo.  

Assegura que això es farà molt aviat i li expressa el convenciment que els consellers de 
Serveis Socials, Menors, Igualtat i Joventut començaran a treballar-hi al més aviat 
possible.  

Sobre el retret de la Sra. Rodríguez respecte al fet que la convocatòria a l’Assemblea de 
Batles i Batlesses fos prèvia a la pujada de tarifa de residus, li recorda que aquest 
augment s’ha hagut de fer per fer complir el Pla director de residus (PDR), amb el 
compromís d’anar reduint progressivament aquesta taxa. Per tant, aquesta assemblea 
s’havia de convocar i crear en el termini més breu possible, per tal de poder donar 
participació, al més aviat possible, a tots els municipis.  

Per acabar, seguint el fil del comentari de la Sra. Rodríguez “només s’han oblidat de dir 
que els cotxes han de circular per la dreta”, li diu que el Grup del PSOE té la sensació 
que els consellers del Grup PP sempre han conduït per l’esquerra.  

 

Tot seguit, es fa la votació de les propostes.  

Proposta 1  

S’aprova per unanimitat 

Proposta 2  

S’aprova per unanimitat 

Proposta 3 

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

Proposta 4 

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

Proposta 5 

S’aprova per unanimitat 

Proposta 6 

S’aprova per unanimitat 

Proposta 7 

S’aprova per unanimitat 
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PUNT 17. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS DEL BLOC PER 
MALLORCA. 

Es dóna compte de les següents propostes de resolució: 

 

1. El Consell de Mallorca treballarà, conjuntament amb el Govern de les Illes Balears, per 
aconseguir una millora substancial en el propi finançament que faci possible desenvolupar amb 
eficiència i solvència les competències que li confereix l’Estatut d’Autonomia. 

 
2. El Consell de Mallorca s’implicarà activament a la Comissió de Transferències entre el Govern 

de les Illes i els Consells, per fer factibles les transferències i competències que estableix 
l’Estatut d’Autonomia. 

 
3. El Consell de Mallorca donarà suport actiu als municipis de la nostra illa, a traves de 

l’Assemblea de Batles i Batlesses, per reivindicar i negociar una millora del finançament 
municipal. 

 
4. El Consell de Mallorca es compromet, en el menor temps possible, a modificar el Pla Territorial 

de Mallorca dins dels paràmetres de la norma cautelar de protecció del territori, recentment 
aprovada, i amb el màxim de consens polític i social. 

 
5. El Consell de Mallorca es compromet a incrementar el suport i l’ajuda als municipis de la nostra 

illa, convertint l’esfera del municipalisme en una eina d’identitat pròpia. 

 

 

El Sr. ROSSELLÓ (Bloc per Mallorca) explica que les propostes de resolució que 
presenta el seu Grup –i ja adverteix als senyors del Partit Popular– són de resolució; no 
presentaran cap pla acabat ni amb finançament sinó senzillament propostes de resolució 
que és el que correspon a aquest punt. 

Les propostes es refereixen a allò que el seu Grup considera que són quatre o cinc punts 
estratègics d’actuació del Consell de Mallorca per a enguany i per al futur. 

Les centra en quatre aspectes:  

El primer és el finançament de la mateixa entitat, el Consell de Mallorca, i insten a 
treballar juntament amb el Govern de les Illes Balears per accentuar i accelerar la 
millora del finançament del Consell de Mallorca, tasca que consideren fonamental 
perquè si no se soluciona, totes les altres qüestions són paper banyat. 

Un segon aspecte és la consecució de les transferències. El seu Grup creu en l’aprovat 
per l’Estatut d’Autonomia i pensen que s’ha d’aplicar, el que passa és que s’ha de fer de 
la manera establerta perquè s’apliqui, és a dir, a través de la Comissió Mixta de 
Transferències que ja està creada i ara només resta treballar activament en l’àmbit 
d’aquesta Comissió per tal d’adoptar les transferències de competències. 

Un altre eix que consideren fonamental és la modificació puntual del Pla Territorial de 
Mallorca. En aquest sentit coincideixen amb l’esmena que ha presentat el Partit Popular, 
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senzillament perquè pensen que s’ha de fer al més aviat possible per evitar incerteses 
jurídiques durant molt de temps i amb el màxim consens polític i social. 

I un altre eix central que pensen que ha de tenir aquesta casa és el municipalisme. En 
aquest sentit, presenten dues propostes, una que planteja que aquesta casa s’impliqui 
activament en la reivindicació de major i millor finançament per als municipis a través 
de l’Assemblea de Batles i Batlesses que, com saben, la propera setmana ja es reuneix la 
comissió creada per debatre els temes del finançament i de les competències dels 
ajuntament i, per tant, serà a través d’aquests organisme que s’haurà de discutir quines 
competències podran demanar els ajuntaments i quin finançament i, així doncs, aquesta 
és una proposta genèrica de defensa de municipalisme a fons. 

 
El Sr. FLAQUER (UM) manifesta que el Grup recolzarà aquesta cinc propostes de 
resolució. 

 

La Sra. CANO (PSOE) avança que el Grup Socialista també votarà a favor d’aquesta 
proposta i si bé, en un principi, pensava enumerar-les un mica, per tal de no allargar el 
debat, només fa constar que les recolzaran. 

 

El Sr. BOSCH (PP) explica que el seu Grup no serà tan breu i farà ús del temps que ha 
cedit la portaveu del Partit Socialista. 

A continuació anuncia que faran alguns comentaris i algunes propostes de petits canvis 
a les propostes presentades, canvis que si són acceptats, el Partit Popular recolzaria totes 
les propostes. 

En el primera proposta, opina que és més adequat dir que “el Consell continuarà 
treballant...”, perquè si duen que “el Consell treballarà...” podria fer pensar que fins ara 
no ha treballat, que possiblement sigui així. Si deixen “treballarà” a la fi s’hauran donat 
compte que s’ha de treballar per fer possible desenvolupar amb eficiència i solvència les 
competències. Reitera que suggereix la primera redacció encara que votaran a favor de 
la proposta si es mantén la redacció inicial. 

Pel que fa a la segona proposta, diu que faran un acte de fe i també la votaran a favor 
tant si canvia la redacció com si no, perquè diu “...s’implicarà activament per fer 
efectives les transferències...” i no sap si fins ara no hi estaven implicats activament o hi 
estaven inactivament. En tot cas, si s’hi impliquen activament per fer efectives les 
transferències, poden comptar amb el Partit Popular, el que passa és que –i llegeix 
textualment– “Buils aplaza hasta el final de legislatura el traspaso a los consells de las 
competencias de Turismo. El conseller de Turismo, Sr. Buils, afirmó ayer que el 
traspaso de la competencias turísticas a los consells no se producirá hasta el final de la 
legistura”. 

Roma locuta, causa finita, que deien els clàssics, és a dir, no importaria fer aquesta 
proposta perquè això seran vuit i nous, no es traspassarà res, però faran un acte de fe i 
votaran perquè el Consell s’hi impliqui activament, encara que el més raonable seria dir 
–i no costaria tant– a final de 2008 farem això, a final de 2009 farem això, a final de 
2010 farem això. 



 47

Potser val més deixar això a part perquè no s’hi posaran d’acord com a tots els 
processos de transferències que hi ha hagut a totes les legislatures i a totes les 
administració, però tot i això, votaran a favor. 

Respecte a la tercera proposta, no hi tenen res a dir, hi estan totalment d’acord. El Partit 
Popular dóna un suport actiu per tal que realment es reivindiqui i es negociï una millora 
del finançament municipal davant totes les instàncies. 

En el quart punt, li demana al Sr. Rosselló que, per favor, substitueixi “en el menor 
temps possible”, per ser coherents amb el punt 4 que s’ha aprovat per unanimitat, per “a 
que el Consell de Mallorca es compromet, en el termini màxim de sis mesos, a 
modificar el Pla Territorial” i la resolució seria coherent amb l’anteriorment aprovada 
per unanimitat, perquè si no s’hi abstendria, no la votarien en contra. Això sí, si accepta 
els canvis, el Grup Popular li donarà suport. 

En relació a la cinquena proposta també li vol fer un comentari al Sr. Rosselló, tot i que, 
la darrera part no l’han entesa malgrat que l’hagin llegida unes quantes vegades, quan 
diu “convertint l’esfera del municipalisme en una eina d’identitat pròpia”.  

Diu que no ha entès l’esfera del municipalisme i suposa que el municipalisme és un 
concepte polític basat en una sèrie de trets. Un d’ells és el principi de subsidiarietat que 
parla que dins les administracions que han de fer una tasca que no poden fer els 
particulars és convenient que ho facin sempre les entitats més properes als ciutadans, és 
una directriu europea, és una màxima del federalisme i és un conjunt de polítiques, el 
municipalisme. 

Considera que aquesta proposta també està molt relacionada amb la proposta número 3, 
però després, de vegades, alguns partits diuen que no, que en realitat hi ha municipis 
que no estan preparats per rebre aquestes competències, etc. 

Si apliquen aquest concepte és perquè estan d’acord que les entitats municipals poden i 
han d’aplicar en primera instància –tal com diuen totes les directrius i ha estat aprovat a 
dins congressos per les distintes forces polítiques– i el Partit Popular creu que això es 
pot fer. 

No és que hagin canviat d’opinió sinó que pensen que en certes polítiques culturals, de 
joventut i d’acció social, realment la gent va a demanar, en primera instància, als batles i 
regidors que els solucionin els problemes. 

Opina que no és tant complex realitzar aquesta segona descentralització i està en 
desacord amb la Sra. Mascaró quan diu que el Partit Popular demana la 
descentralització en un sentit i no ho fa en un altre sentit, no és veritat.  

El que passa és que ells poden demanar les transferències del Consell de Mallorca per 
avall i no per amunt. Però per demanar-les d’aquí per avall, primer les han de passar del 
Govern Balear cap al Consell i, en tot cas, de l’Estat cap al Govern Balear. Seguint 
aquesta jeràrquica, el Partit Popular les pot demanar cap als municipis i no d’una altra 
manera. 

Reitera que si el Sr. Rosselló accepta el canvi que li ha proposat al punt 4, li assegura el 
vot positiu del seu Grup a totes les propostes. 
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El Sr. ROSSELLÓ agraeix als portaveus d’Unió Mallorquina i del Partit Socialista el 
suport a les seves propostes de resolució. 

Pel que fa al Partit Popular, explica que en realitat, de vegades, es diu allò de 
“treballarà” per dir que abans no es feia, però no és el cas perquè no ho deia amb aquest 
sentit en absolut, sinó amb un sentit molt concret: s’està referint a les tasques tant de 
finançament com de transferències a partir de la redacció del nou Estatut d’Autonomia i 
no abans, per tant, és a partir d’aquesta data que s’hi han d’implicar. I en relació a les 
transferències, és partir de la creació de la Comissió de Transferències, que fa devers un 
mes i mig que es va constituir. 

Per tal d’evitar el debat que hi ha hagut abans sobre les mocions que ha presentat el 
Partit Popular, diu que ell no ha fet referència a les transferències en abstracte sinó a una 
comissió creada, una comissió específica que farà una feina determinada. 

Si bé el Sr. Bosch pensa que aquesta comissió no farà una feina molt grossa, en canvi ell 
pensa que sí, però sí que es poden posar d’acord que si les competències s’han de 
transferir, ha de ser per aquest camí i comenta que ha cercat el mínim comú 
denominador a l’hora de redactar aquesta proposta de resolució com les altres. 

Està d’acord en acceptar el termini de sis mesos, sense cap dubte, atès que ja l’ha votat 
abans i encara que estigui redactat així, quan ho feia pensava en el termini de sis mesos 
del qual ja se n’havia parlat. 

Reconeix que el punt cinc, potser, no està massa ben redactat i es podria millorar, però 
qual ell parla de municipalisme es refereix al dret subsidiarietat, de donar el màxim de 
sobirania a l’entitat més propera al ciutadà que és el municipi. Per tant, en aquest sentit, 
el Bloc per Mallorca hi està totalment d’acord perquè si alguna cosa els defineix és la 
seva aposta pel municipalisme. En aquest tema no trobaran cap matís. 

Això sí, d’igual manera que volen ben dotades les transferències que vénen cap al 
Consell de Mallorca, també les volen ben dotades si van cap als ajuntaments perquè de 
res serviria transferir competències als ajuntaments –que era el que abans volia dir la 
Sra. Mascaró quan en parlava– si no estan ben dotades i amb les finances que té avui en 
dia aquesta casa, difícilment poden dotar bé les competències. Per tant, una primera 
passa seria aconseguir un millor finançament per a aquesta entitat i, sense cap dubte, 
llavors ells serien partidaris de transferir competències als ajuntaments. 

Proposta 1 

S’aprova per unanimitat, amb les modificacions introduïdes en el debat. 

Proposta 2 

S’aprova per unanimitat. 

Proposta 3 

S’aprova per unanimitat. 

Proposta 4 

S’aprova per unanimitat, amb les modificacions introduïdes en el debat. 

Proposta 5  

S’aprova per unanimitat. 
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PUNT 18. PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS D’UNIÓ 
MALLORQUINA. 

Es dóna compte de les següents propostes de resolució: 

 

MIQUEL ÀNGEL FLAQUER TERRASA, com a portaveu del GRUP UNIÓ MALLORQUINA AL 
CONSELL DE MALLORCA, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat realitzat el 23 de gener de 
2008 sobre política general del Consell de Mallorca, presenta a debatre al proper Ple les següents  
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
1.- El Consell de Mallorca intensificarà les gestions i negociacions amb el Govern de Madrid per tal de 
millorar el deficient finançament de la Institució. 
 
2.- El Consell de Mallorca acorda accelerar al màxim la signatura del Conveni amb el Govern de les Illes 
Balears, per tal d’aconseguir el finançament adient en matèria de carreteres. 
 
3.- El Consell de Mallorca acorda prioritat dins el conjunt de les seves actuacions, les obres de millora 
dels accessos a Palma, donada la seva incidència als ciutadans. 
 
4.- El Consell de Mallorca acorda iniciar de forma immediata amb el Govern de les Illes Balears i la resta 
de Consells, la modificació de la Llei de Finançament dels Consells Insulars. 
 
5.- El Consell de Mallorca acorda preservar el principi de “seguretat jurídica” de tots els ciutadans, 
especialment en les decisions d’àmbit territorial. 
 
6.- El Consell de Mallorca acorda potenciar les actuacions de la Institució, per tal de perseguir amb 
decisió la indisciplina urbanística i el no compliment de les lleis i normes urbanístiques i territorials. 

 

 

El Sr. FLAQUER (UM) inicia la seva intervenció destacant la insistència que s’ha fet 
durant tot el debat a aconseguir un bon finançament, sobretot quan s’ha fet referència a 
les propostes 1 i 4.  

Diu que per a Unió Mallorquina aquest ha de ser un compromís, almenys intentar-ho. 
Expressa el seu convenciment que serà cert el que ha dit la Sra. Sansó i que trobaran 
totes les portes dels ministeris obertes quan necessitin més finançament.  

Comenta que també és important no ajornar molt més la reforma de la Llei de 
finançament dels consells insulars, que és l’instrument bàsic de finançament de la 
institució, però està demostrat que no és suficient. Observa que si es fa l’any 2011 no 
servirà per res, per tant és una de les qüestions que s’han d’accelerar.  

Tot seguit, comenta les propostes 2 i 3, referides a les carreteres.  

Destaca la importància de la segona, que és signar el conveni de carreteres amb el 
Govern de les Illes Balears, perquè, tot i no ser imprescindible per començar les obres, 
és un gest important tenir-lo firmat.  
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Pel que fa a la tercera recorda que, en el Ple del debat de Política General, Unió 
Mallorquina ja es va manifestar a favor de prioritzar els accessos a Palma, que és el 
principal problema que tenim actualment.  

La proposta cinquena pretén preservar el principi de seguretat jurídica, a l’àmbit 
urbanístic. Comenta que a vegades les Normes urbanístiques cautelars i altres 
disposicions que es dicten, potser despisten un poc la ciutadania, per tant, observa que si 
perdem seguretat jurídica, segurament l’economia se’n ressentirà.  

La proposta sisena, referida a la disciplina urbanística, també la considera positiva.  

Comenta que no es pot permetre que una persona, per sistema, incompleixi la llei i faci 
el que vulgui. Per tant, a més de protegir, també és molt important perseguir la 
indisciplina urbanística. 

  

El Sr. LLADÓ (Bloc per Mallorca) anuncia que el seu Grup polític donarà suport a totes 
les iniciatives que presenta el Grup d’UM. 

També valora molt positivament totes les iniciatives de millora del finançament de la 
institució.  

Tot i això, destaca que el seu Grup polític és hispanoescèptic, en aquest sentit. 
Considera que, tant en el sentit estructural com en els continguts, els ens municipals, en 
aquest Estat, reben un 13% del total del pressupost,   el 24% les comunitats autònomes 
–mal anomenades autònomes- i la resta del pressupost el gestiona l’Estat espanyol.  

Observa també que, com més lluny està l’administració, més lluny estan els euros: 
aquest és el funcionament real.  

Explica que, si afegim aquest fet als desequilibris territorials, el dèficit fiscal que patim, 
que pateixen els nostres territoris insulars –un 17% és el que s’ha observat quan les 
caixes d’estalvi ens ho han deixat entreveure-, és evident que fins que no recaptem 
nosaltres mateixos els nostres imposts, no podem proporcionar realment el benestar que 
necessita la nostra ciutadania. 

Sobre la millora dels accessos a Palma, diu que s’han d’articular les alternatives viàries 
per donar sortida a les necessitats actuals i planejar, en paral·lel, una estratègia cap a un 
model de mobilitat integral. Recorda, emperò, que tot això ja s’està fent.  

Pel que fa al principi de subsidiarietat, que es tracta al punt quart, assegura que també li 
donaran suport, perquè considera que com més propera està l’administració a la 
ciutadania, més benestar li pot proporcionar.  

Diu que també donaran suport a les propostes cinquena i sisena, ja que més enllà de 
complir el precepte constitucional i del compliment de les lleis i les normes, les 
institucions han de garantir les llibertats individuals i col·lectives.  

 

La Sra. MORENO (PSOE) comenta que, tot i que lamenta que el Grup PP mostri el seu 
avorriment davant les repeticions de conceptes, ella considera que la reiteració com un 
signe de diàleg i de consens entre tots els Grups polítics que són presents al Ple. Per 
aquest motiu, farà ús del seu torn de paraula per explicar les raons per les quals el PSOE 
votarà a favor de les propostes de resolució del Grup de consellers d’UM. 
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En primer lloc, afirma que s’ha iniciat ja aquesta intensificació que demana el Sr. 
Flaquer. Esmenta, perquè ho considera un exemple, els 430 milions d’euros que s’han 
concedit per al conveni de carreteres i els 40 milions d’euros per a una xarxa de 
residències. 

Assegura que el PSOE també fa costat a la iniciativa d’accelerar al màxim la signatura 
del conveni de carreteres i confia totalment en la gestió de la Sra. Armengol, com a 
presidenta d’aquesta institució, com també en els esforços del Sr. Pascual com a 
conseller responsable d’aquesta matèria.  

Respecte a la tercera proposta, anuncia que votaran a favor, per bé que recorda que ja va 
quedar prou clar, amb les explicacions de la presidenta, que aquesta qüestió quedarà 
resolta durant aquesta legislatura. Assegura que tot l’equip de govern fa feina en aquesta 
direcció. 

També expressa l’acord del PSOE en el sentit de fer la diagnosi de les necessitats de la 
ciutadania, per mitjà de l’estudi de mobilitat i en veure’n el resultat, prioritzar aquesta 
obra.  

A més, el PSOE també comparteix la necessitat de modificar, al més aviat possible, la 
Llei de finançament dels consells insulars, perquè és un instrument necessari per 
garantir un servei a la ciutadania i als municipis de la nostra illa.  

En relació a la proposta cinquena comenta que la feina d’ordenació del territori té per al 
PSOE una premissa molt important, que és garantir aquesta seguretat jurídica. Pensen 
que les mesures que s’han adoptat i les que s’adoptaran seguiran aquesta línia. 
Consideren que protegir la seguretat vol dir protegir les persones que es dediquen a la 
construcció i les persones que volen un habitatge digne, però també vol dir protegir el 
nostre territori i el de les generacions futures, perquè coincideixen amb la Sra. Dubón 
quan afirma que conservar el nostre paisatge també és una forma de garantir els drets de 
les persones. 

Per acabar, parla de la proposta de perseguir la indisciplina urbanística. Diu que forma 
part del pacte del govern actual, però també és un compromís socialista.  

Mostra la seva satisfacció pel fet de compartir la necessitat de dur endavant un model 
urbanístic que garanteixi les normes de convivència urbanística, per aconseguir que la 
igualtat entre la ciutadania de Mallorca es faci en termes de respecte a la legislació i al 
territori.  

 

La Sra. GARZÓN (PP) anuncia que el Grup del PP donarà suport a totes les propostes 
de resolució presentades per UM, tot i que vol fer un parell de comentaris. 

En primer lloc, diu que els hagués agradat que les propostes de resolució fossin més 
compromeses i més contundents, no només unes propostes generals, sense uns terminis 
clars i detallats que, consegüentment, comprometen poc. 

D’altra banda, els resulta difícil entendre que un partit com UM, que ha estat presidint 
aquesta institució durant dotze anys i que sempre ha mantingut que el Consell Insular de 
Mallorca ha de ser l’autèntic govern d’aquesta illa, no faci cap referència al traspàs de 
competències. Certament, durant el mati se’n ha parlat, però li retreu que no ho hagi fet 
ara, en nom del seu Grup polític.  
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Pensa que deu tenir els seus motius per no fer-ho, però ha d’entendre que aquest fet 
resulti estrany per al PP. 

Mostra l’acord del PP en les propostes 1 i 4, de millora de finançament d’aquesta 
institució, com ho és també modificar la Llei de finançament dels consells insulars. 
Assegura a tot l’equip de govern que, per aquesta qüestió,  sempre els tendrà al seu 
costat.  

Tot i això, insisteix a demanar, perquè encara no ho han explicat, com, quan i de quina 
manera es farà. Reconeix que està molt bé proposar aquesta millora i saber que als 
ministeris del Govern espanyol ens rebran, s’ha millorat molt en aquest sentit, perquè 
abans no ens rebien, però assegura que el PP necessita saber alguna cosa més concreta.  

Pel que fa al conveni de carreteres, opina que és un conveni que –gràcies al sectarisme 
de la ministra d’Obres Públiques, Sra. Magdalena Álvarez-  que s’ha endarrerit la seva 
firma durant un any i mig. Recorda que es va signar el 28 de setembre de 2007, però 
encara no s’ha ratificat, al Ple.  

Per aquest motiu, insisteix a demanar una actitud decidida, tant per ratificar-lo d’una 
vegada com per dur endavant les obres, d’acord a la decisió que es consideri més 
oportuna.  

Sobre l’acord de prioritzar els accessos a Palma, mostra la total coincidència amb la 
proposta d’UM, el Grup PP  li dóna la benvinguda.  

Recorda que el passat mes d’octubre el Grup del PP va presentar una moció en aquest 
sentit, però tota del resta dels Grups polítics varen votar en contra, amb l’argument que 
“el conveni de carreteres ja contempla aquesta prioritat”; planteja el dubte que sorgeix 
arran d’aquesta afirmació i la proposta que es presenta sobre la prioritat dels accessos a 
Palma: no és probable que s’hagi canviat un conveni que ja estava signat, per tant no 
s’entén que hagin seguit la seva prioritat.  

També retreu manifestacions anteriors, durant l’esmentat Ple d’octubre de 2007 en què 
el Grup PP presentava aquesta moció, en les quals s’acusava el PP de pretendre cercar 
incoherències entre UM, PSOE i Bloc per Mallorca. Afirma que el Grup PP és 
responsable i coherent i per aquest motiu vol prioritzar els accessos a Palma però, 
alhora, també demana que es compleixi el cronograma que marca el conveni.  

Respecte a la proposta cinquena, de preservar el principi de seguretat jurídica de tota la 
ciutadania, diu que certament és una responsabilitat d’aquesta institució, com ho és 
també assegurar la igualtat de tracte als ajuntaments, per adaptar-se als seus plans 
urbanístics. Observa, però, que cal ser objectiu i defensar els interessos generals de la 
ciutadania de Mallorca; una actuació tan evident, no s’aconsegueix fent un urbanisme a 
la carta, com s’ha fet no s’ha adoptat un criteri objectiu amb la revisió de les Àrees de 
reconversió territorial (ART). Insisteix a dir que manquen uns criteris clars i objectius.  

Pel que fa a la proposta sisena, perseguir amb decisió la indisciplina urbanística, la 
defineix com una obvietat en la qual tots els partits polítics hi estan d’acord. Creu que és 
el moment oportú per recordar que durant els darrers dotze anys el PP no ha gestionat 
l’àrea d’ordenació del territori. Diu que, evidentment, cadascú ha d’assumir la 
responsabilitat que li pertoca i s’ha de reconèixer que el fracàs en disciplina urbanística 
ha estat un dels grans problemes d’aquesta institució.  
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Per acabar, fa una sèrie de recomanacions al Sr. Flaquer: facin feina de veritat, deixin de 
banda els interessos partidistes, no gastin esforços i intentin posar-se d’acord, pensant 
en l’interès general de tota la ciutadania d’aquesta illa. 

 

La presidenta dóna la paraula al Sr. FLAQUER per tancar el debat.  

El Sr. Flaquer manifesta l’agraïment als portaveus del PSOE i del Bloc per Mallorca, 
per fer costat a les seves propostes.  

Tot seguit dóna la resposta a la Sra. Garzón.  

Pel que fa al traspàs de competències, diu que UM no ho inclòs perquè, com bé haurà 
observat, sobre aquest tema ja hi havia tres propostes; per tant, ho ha fet per no repetir.  

Recorda, tot i això, que el PP ja havia manifestat que faria costat al traspàs de 
transferències si es fa amb una metodologia i en el sí de la Comissió Mixta de 
Transferències.  

Sobre la pregunta que li ha fet referida al com i el quan del finançament, li diu que ell 
no ho sap. Li recorda que fa molts d’anys que UM ho demana, tant al PSOE com al PP 
de l’expresident Sr. Aznar; assegura que ho han demanat a tots els governants, sense cap 
èxit. Diu que la solució potser la tendria si la Sra. Garzón l’ajudàs, atès que a Madrid té 
contactes millors que els seus.  

Sobre l’afirmació de la Sra. Garzón en el sentit que és una obvietat perseguir la 
indisciplina urbanística, li recorda que és cert, però no per això s’ha deixar de dir. Pensa 
que és una proposta que ningú no l’ha feta i és positiva.  

Per acabar, refusa els comentaris de la Sra. Garzón sobre el treball de l’equip de govern 
d’aquesta institució. Ressalta la important tasca de duen endavant tots els consellers del 
l’equip de govern. Assegura que no se’ls pot acusar de no tenir il·lusió i ganes de fer 
feina i que, a més, cerquen l’interès general, no el partidista. 

 

Tot seguit, es fa la votació. 

 

Proposta 1 

S’aprova per unanimitat. 

Proposta 2 

S’aprova per unanimitat. 

Proposta 3 

S’aprova per unanimitat. 

Proposta 4 

S’aprova per unanimitat. 

Proposta 5 

S’aprova per unanimitat. 
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Proposta 6 

S’aprova per unanimitat. 

 

INTERPEL·LACIONS 

 

PUNT 19. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULAR L’HBLE. SRA. M ARIA ROSA 
PUIG A L’HBLE. SR. CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAME NT DE 
BENESTAR SOCIAL SOBRE OBJECTIUS DE L’INSTITUT MALLO RQUÍ 
D’AFERS SOCIALS. 

Es dóna compte de la següent interpel·lació: 

MARIA ROSA PUIG OLIVER, com a consellera del Grup de Consellers del Partit Popular, d’acord amb 
el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple ordinari a  L’Hble. Conseller 
Executiu del Departament de Benestar Social, Sr. Jaume Garau Salas, la següent INTERPEL·LACIÓ: 
 
OBJECTIUS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS  

 

 

La Sra. PUIG (PP) comenta que ara que ja han passat més de sis mesos des de la 
constitució d’aquest govern, pensa que hi ha hagut més que temps suficient per poder 
marcar les línies d’actuació de cada departament, de cada Conselleria i, per tant, les 
polítiques que es volen dur endavant. 

Per això, voldria que avui el Sr. Garau, conseller de Benestar Socials, explicàs quines 
són aquestes línies d’actuació que vol dur endavant o que ja està aplicant a la seva 
Conselleria. 

També voldria, sobretot, que avui no es parlàs de generalitats sinó que es parlàs del que 
són actuacions i accions concretes que s’han posat en marxa durant aquests set mesos i 
quines estan pendents de posar en marxa per tal de poder atendre els col·lectius més 
febles i desprotegits que són dels quals se’n cuida la seva Conselleria. 

Comenta que per aquest motiu, li formularà tota una sèrie de preguntes perquè pugui 
demostrar avui que la seva política no és de continuïtat com han reiterat en moltes 
ocasions, encara que a ella li ho sembla, i així podrà dir quines accions noves i 
innovadores ha aplicat fins ara. 

A més, això hauria de ser un fet que coincidís amb aquest discurs, també reiterat, que 
prioritzaran el que són les polítiques socials. Un discurs que, en certa manera, vol donar 
a entendre que fins ara les polítiques socials que es duien endavant o no eren les 
correctes o no eren adequades o, potser, pensen que el pressupost que hi havia fins ara 
deixava molt a desitjar. 

Així doncs, la seva primera pregunta és en temes de pressuposts perquè també, com han 
afirmat en moltes ocasions, prioritzar polítiques vol dir posar recursos econòmics 
perquè si no, això queda en retòrica o en propaganda. Afegeix que ella ha volgut 
entendre, i sobretot en el debat del passat Ple, que hi havia tota una sèrie de consellers 
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que deien que havien hagut de reduir o no havien tengut l’augment suficient del seu 
pressupost a costa del departament de Benestar Social. 

Hi havia el representant d’Unió Mallorquina que deia que el departament de la Sra. 
Mulet, el de Promoció Sociocultural, tenia una manca de pressupost i això comportava 
que no podia dur endavant les accions concretes que es feien fins ara i, per tant, hi havia 
hagut una reducció d’actuacions. 

Igualment la consellera d’Igualtat i Joventut ha vist com el seu pressupost ha tengut un 
increment “rídicul” d’1% i això també són polítiques socials. 

Recorda les paraules de la vicepresidenta del Consell que deia que el seu departament 
de Cultura no havia rebut el pressupost que tocava perquè s’havia prioritzat el 
departament de Benestar Social. 

Per tot això, sol·licita que avui, el Sr. conseller, expliqui de l’increment del 19% que ha 
dit que té el seu departament, quin és real i quin serveix per aplicar polítiques pròpies 
del Consell de Mallorca, en cas contrari, això pot dur a confusió. 

Matisa la seva explicació fent un repàs dels números d’aquest departament. Resulta que 
Benestar Social, com va reconèixer el Sr. conseller a la comissió de presentació dels 
pressuposts, té un increment d’un 19% però resulta que aquest 19% ve condicionat per 
dos convenis signats amb el Govern de les Illes Balears, la qual cosa seria lloable si 
fossin per a polítiques pròpies o polítiques noves que no dugués fins ara el Govern 
Balear. 

Un d’aquests convenis és precisament el conveni de la Llei de dependència per un 
import de 10.691.495 euros a la partida 45.578, i detalla tant perquè aquest mateix 
pressupost l’ha presentat també, a la seva compareixença, el Govern de les Illes Balears. 

És a dir, que aquest pressupost serveix per pagar els concerts de places de residències, 
algunes d’elles ja en marxa com les d’Inca, Marratxí, Calvià o fins i tot la recentment 
inaugurada de Manacor. Unes competències que el Consell havia d’assumir dia 1 de 
gener de 2008 i per això està pressupostat i ara sembla que serà a partir de dia 1 de març 
de 2008. 

Això vol dir que el Sr. Garau passarà a assumir unes competències i un pressupost que 
també ha pressupostat el Govern de les Illes Balears i això no li permetrà aplicar 
polítiques noves. 

El segon conveni és també de places per a persones amb discapacitat per un import de 
3.667.000 euros a la partida 45.579, o sigui, les places acordades l’any 2007 i previstes 
a la Llei de transferències 7/2001 que el Consell va rebre dia 1 de gener de 2004. 

Així doncs, a aquell 19% inicial d’increment de pressupost si li resten aquests dos 
convenis pressupostats pel Govern de les Illes Balears resulta que l’increment del 
departament de Benestar Social, és a dir, la priorització de les polítiques socials és d’un 
6%. 

Demana al Sr. Garau que avui expliqui tot això i digui si l’increment de pressupost real 
que aporta el Consell de Mallorca és aquest 6%. 

En segon lloc, li vol fer també una pregunta concreta i que, a més a més, anava a una de 
les propostes de resolució. Es refereix al pla municipal de serveis socials.  
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El Consell de Mallorca ha creat la conferència sectorial per la dependència amb els 
municipis i entén que és per coordinar els temes de dependència, però voldria que el Sr. 
conseller concretàs quines partides destinarà als ajuntaments en aplicació de temes de 
dependència apart dels PPB i dels convenis dels quals ha parlat. 

En tercer lloc, sol·licita al Sr. Garau que doni compte –com a part integrant del Consorci 
de Recursos Assistencials i a més de les reformes anunciades de la residència de la 
Bonanova i d’altres que són del Consell de Mallorca i eliminant les que formen part de 
la planificació del Govern de les Illes Balears durant la legislatura passada- de quantes 
places de residències crearan. 

Fa un incís arran de la intervenció de la Sra. Sansó quan presentava les propostes de 
resolució. Diu que entén que les persones que fa poc que estan a una institució i que, per 
tant, no coneixen la trajectòria del que han fet les administracions, moltes vegades 
tenguin errors i es pugui afirmar que l’anterior govern només va invertir en places 
privades de residència. 

Matisa que de pocs temes en sap tant com d’aquest perquè va ser la responsable de 
Serveis Socials durant la legislatura passada i comenta que el Partit Socialista va 
governar des de l’any 1999 a l’any 2003 tant al Govern de les Illes Balears com al 
Consell de Mallorca i no es va crear ni una sola plaça de residència, ni pública ni 
concertada, únicament es va inaugurar la residència de Felanitx. 

Ara, durant la legislatura passada, es varen planificar aquestes 1300 places de residència 
que són de les quals parlen constantment. Està d’acord que ara s’anotin el punt, res a 
dir, però vol aclarir un concepte: una cosa és residència privada i una altra és una 
concertació, és a dir, una concessió administrativa. 

Aquestes residències –i creu que el Sr. conseller estarà d’acord amb ella– són i 
revertiran en competència municipal i el que farà el seu organisme és assumir aquest 
cost. 

Tot i això, el més important de tot és el preu públic que paga l’usuari. Els usuaris que 
van a la residència de Manacor paguen el mateix que els usuaris de la residència de la 
Bonanova. 

A més d’aquest incís, vol que apart d’aquesta planificació de 1300 places, digui quantes 
places crearan durant aquesta legislatura en coordinació amb el Govern de les Illes 
Balears. 

En quart lloc i en relació als temes d’integració social atès que es va anunciar una 
ampliació de la xarxa per reduir les borses d’exclusió social de persones que pateixen 
una marginació, ja sigui per tema de pobresa o toxicomanies, demana on es produirà 
aquesta ampliació, quantes places s’ampliaran, en quins termes es faran i quan es duran 
endavant. 

En cinquè lloc, vol demanar una sèrie de qüestions en relació també al tema d’integració 
i que el Sr. conseller expliqui quines polítiques es fan a favor de les persones 
immigrants. 

Per acabar, fa un incís que considera important perquè realment creu que la seva 
intervenció avui és parcial atès que només es pot parlar de determinades polítiques 
socials com a conseqüència de l’estructura que ha creat el Consell de Mallorca i que era 
el que gestionava fins ara l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i durant 
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aquesta legislatura han vist com es xapava en tres conselleries: la del Sr. Garau, la de la 
Sra. Mulet i la Conselleria d’Igualtat i Joventut. 

Tot això limita la seva intervenció però, sobretot, vol que el Sr. Garau li contesti a què 
obeeix aquesta estructura, a quins criteris objectius que no polítics perquè separin 
col·lectius o persones depenent del seu estat de “salut”. Per què unes persones majors 
estan ateses per la Conselleria del Sr. Garau i d’altres estan ateses per la Conselleria de 
la Sra. Mulet? 

Diu que, fins i tot, es refereix a les persones majors que en determinades ocasions fan 
activitats, com per exemple a la llar de Llucmajor i que formen part del departament del 
Sr. Garau i en canvi, l’Associació de Persones Majors de Montuïri –per posar un 
exemple– és atesa per la Sra. Mulet. 

També és curiós el fet que el departament del Sr. Garau no pugui fer oci o activitats per 
a determinades persones majors, per a altres sí i, en canvi, es pot dedicar a la promoció 
sociocultural i d’oci d’altres col·lectius com són les persones amb discapacitat. 

Conclou aquí la seva intervenció perquè llavors, en el seu torn de rèplica, podrà fer més 
preguntes. 

 

El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) inicia la seva intervenció dient 
que aquesta tendrà un to constructiu i mirant cap al futur i deixant enrere el passat. 

Opina que aquests darrers mesos ja s’ha parlat massa de l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca i de tot el que s’hi feia o no i troba que ja és hora de passar a 
parlar només de futur i aquesta serà la línia de la seva intervenció avui. 

Dia 21 de setembre varen començar a presentar als directors de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials (IMAS) quines serien les línies estratègiques d’intervenció dels propers 
quatre anys. Aquesta primera presentació ha duit tota una sèrie de feines amb els 
col·lectius amb què es relacionen. 

A continuació explica un esquema del pla estratègic que duran a aprovació del Consell 
Rector probablement a finals d’aquest mes de febrer, així com també esperen poder dur 
a aprovació del Consell Assessor –que convocaran per primera vegada el mes d’abril– 
el pla estratègic de l’IMAS. 

El pla estratègic de l’IMAS tendrà cinc línies fonamentals i tot un conjunt d’objectius 
amb una sèrie d’iniciatives, algunes de les quals ja estan en marxa, perquè com ja saben, 
el pla estratègic no es fa d’un cop i es tanca i s’executa sinó que és una metodologia de 
gestió estratègica permanent i, per tant, ja han començat a desenvolupar aquesta nova 
estratègia i tot un conjunt d’iniciatives que, d’alguna manera, ja es comencen a aplicar. 

Una primera línia estratègica és la del posicionament institucional. Pensen que el 
Consell de Mallorca durant aquesta legislatura s’ha de posicionar millor 
institucionalment en el conjunt de les entitats que existeixen avui en el món dels serveis 
socials, tant privades com públiques com no lucratives. 

En aquest sentit, estan endegant dos objectius fonamentals: primer, millorar el sistema 
de finançament de l’entitat i, segon, fer efectives les competències pròpies del Consell 
de Mallorca en serveis socials segons el nou Estatut. 
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Seguint aquest camí, s’està fent una feina des de fa mesos per tal de fer una diagnosi 
econòmica de la situació de l’IMAS i fer un pla de sanejament del deute acumulat 
perquè, evidentment, l’IMAS encara té un deute pendent que s’ha d’anar eixugant, cosa 
que pensen fer dins enguany si tot va bé. 

Un altre objectiu és millorar tots els convenis actuals amb totes les administracions. 
Amb el Govern de les Illes Balears no tenen únicament un conveni de dependència ni 
un conveni de places concertades per a discapacitats sinó que tenen molts altres 
convenis amb moltes altres Conselleries. Estan mantenint converses amb totes elles per 
tal de millorar els convenis, la qual cosa suposa que millorarà el finançament. 

Potser una de les coses que ha fet més intensament és mantenir converses amb l’Imserso 
i amb el Govern de les Illes Balears per tal de fer un pla d’inversions, que segurament es 
concretarà en els propers mesos, per crear noves places de residències per a persones 
majors, per a persones amb discapacitat i per crear, sobretot, centres de dia que és el que 
pensen que fa més falta en aquesta illa per als propers anys. 

Avui i durant els darrers Plens se n’ha parlat molt i tots saben que el Consell està mal 
finançat i, evidentment, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials també està mal finançat. 
L’IMAS és el 33% del volum econòmic dels pressuposts i, per tant, si el Consell està 
mal finançat, l’Institut també ho està per tal de respondre a totes les necessitats que, 
com tots saben, són importants i grans. 

Dins el segon objectiu per tal de millorar el posicionament institucional, s’està fent 
feina molt intensament amb el Govern de les Illes Balears –hi ha una sèrie de 
comissions en marxa– per dur a aprovar –evidentment, l’ha de fer el Govern– la nova 
llei de serveis socials que, de qualque manera, posarà ordre a una important situació de 
desfiguració de tot un conjunt d’iniciatives que existeixen a Mallorca des de fa molt de 
temps. 

L’antiga llei de serveis socials es va aprovar l’any 1987 i, per tant, amb la nova llei de 
serveis socials s’intentaran resituar les noves competències de totes les administracions, 
fins i tot les de les administracions locals, els ajuntaments. En aquest moment, els 
consells insulars estan fent feina sobre el contingut general de la llei i també posant el 
que són les seves competències sobre la taula. 

Així neix la idea d’impulsar plans municipals de serveis socials que evidentment seran 
dels ajuntaments. Aquests plans integraran tots el que ja s’està fent més tot allò que es 
posi en marxa durant aquesta legislatura. 

Es vol crear, com que evidentment és una metodologia que suposa una novetat a 
Mallorca, dos plans pilot aquest primer any i en els propers mesos els tendran sobre la 
taula. 

La filosofia fonamental del pla municipal és que un ajuntament integri totes les seves 
actuacions bàsiques d’atenció primària i d’atenció secundària –si en té–, les conveniï 
amb el Consell de Mallorca i entre ambdues institucions més la participació d’entitats 
no lucratives i d’empreses privades vagin configurant les seves línies d’actuació. 

Una segona línia estratègica d’aquest pla, que es donarà a conèixer pròximament, és la 
implantació progressiva del sistema d’atenció a la dependència a tots els serveis socials 
de Mallorca. 
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En aquest sentit, s’estan tenint tot un conjunt de reunions, tenen quatre comissions 
mixtes amb el Govern de les Illes Balears per planificar el traspàs de la gestió de les 
places concertades que, com ha dit la Sra. Puig, dia 1 de març es transfereixen 6 centres 
residencials a la gestió del Consell de Mallorca a través de l’IMAS. 

Alhora, s’està planificant tot el sistema que suposa el dret de les persones a tenir una 
prestació per dependència i s’estan requalificant les residències per aportar a la xarxa 
pública de places residencials entorn a 400 places; s’estan formant els equips 
professionals i a partir del mes de març la valoració de les persones amb dependència de 
les residències pròpies i de les residències concertades serà competència del Consell de 
Mallorca. 

Al mateix temps i si no hi ha res de nou, la valoració domiciliària també serà una 
competència del Consell de Mallorca, evidentment, en alguns aspectes col·laborant amb 
els ajuntaments i en altres amb el Govern de les Illes Balears. 

Comenta que el proper dimecres es durà a la Comissió Sectorial de Dependència de 
l’Assemblea de Batles un document de presentació de la proposta del futur 
funcionament, de cara a partir de l’any 2009, del sistema d’atenció a la dependència. 

Un acord que es va fer a la conferència sectorial dels consells insulars va ser que, un cop 
que el Govern Balear posi en marxa les residències que té concertades amb empreses 
privades, aquest places residencials seran gestionades pels consells insulars. Per tant, 
totes les residències que es posin en marxa durant aquest any, que com saben són 
bastants, seran gestionades les places concertades, una vegades ordenades per part del 
Govern. 

En aquest sentit, el departament de Benestar Social es compromet amb els usuaris, els 
ajuntaments i les empreses privades a aplicar unes normes de qualitat consensuades per 
tal que aquestes residències donin un vertader servei de qualitat a les persones amb 
dependència. 

Respecte al progressiu sistema d’atenció a la dependència, s’intensificarà la diagnosi 
d’accessibilitat. En aquests moments hi ha uns 20 ajuntaments amb diagnosi 
d’accessibilitat i pensen arribar a tots els ajuntaments a finals de legislatura. 

Una tercera línia estratègica és la línia de millora de la gestió. L’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials és un organisme gran, complex, amb molts de departament i molt de 
personal –devers unes 1300 persones, un 55% de tot el personal de Consell– i, per tant, 
cal fer un esforç per millorar la gestió de tots aquests serveis i tot aquest personal. 

S’ha començat per fer una diagnosi dels recursos humans que estarà sobre la taula en un 
termini de 2 mesos i marcarà les pautes que s’han de seguir. També s’està fent feina en 
l’ordenació dels llocs de treball per tal de fer una proposta que se sotmetrà a criteri del 
Ple i també tenen la idea de fer un concurs públic per cobrir les places interines que 
s’han creat els darrers anys per diverses tipologies de contractes. 

Així i tot, opinen que és sa no incrementar més, durant aquests quatre anys, el volum de 
la massa salarial i el volum de persones de l’IMAS i fer un esforç per millorar la 
deficiència de la gestió de les persones. 

Tenen aparaulades diverses línies de formació de directius i de personal clau i s’acabarà 
la informatització completa de gestió dels recursos humans i d’economia, assimilant-la a 
la que té actualment el Consell. Es promourà la informatització bàsica del serveis 
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socials municipals per tenir tot un conjunt d’eines comunes; se seguirà fent amb la 
intranet un escenari de comunicació per a tot el personal on s’hi trobi tota mena 
d’informació sobre el que s’està fent. Igualment es farà amb internet per continuar 
avançant en la política de transparència i de comunicació amb tothom. 

Una de les qüestions que es faran per millorar el servei d’adopcions és una campanya de 
sensibilització, que es posarà en marxa el proper semestre, per tal d’aconseguir un 
nombre aproximat de 70 famílies per adoptar nins de 8 a 14 anys. 

Un segons objectiu d’aquesta línia de gestió és millorar la col·laboració amb les entitats 
concertades referents de tots els sectors, siguin discapacitats, persones majors, menors, 
amb les quals es faran uns convenis de col·laboració per comprometre’s a fer feina amb 
elles en tot un conjunt d’iniciatives. En dues setmanes se signarà el primer conveni marc 
amb les entitats de discapacitats amb les quals es concertaran 106 places per a enguany.  

També s’han compromès a crear una comissió tècnica per definir les places que es 
necessitaran en els propers tres anys i tant el Govern de les Illes Balear com el Consell 
de Mallorca tenen la voluntat de fer front a les necessitats que es pactaran amb les 
entitats no lucratives. 

Es vol fer un programa de suport de gestió de qualitat a totes les entitats concertades no 
lucratives per tal de consensuar estàndards bàsics de qualitat i realitzar enquestes de 
satisfacció de personal i usuaris unificades. 

Es milloraran els concerts de les 106 places abans esmentades amb tot un conjunt 
d’iniciatives de col·laboració amb comissions mixtes de treball per tal de valorar les 
persones conjuntament i establir processos de qualitat a les organitzacions. 

Pel que fa als concerts de menors, s’augmentaran 15 places enguany i es farà, més o 
manco, el mateix que amb les places per a discapacitats. 

Una tercera línia en la gestió –i que és un problema que tenen tots i no només en aquesta 
comunitat– és conèixer bé i exactament les necessitats i, per tant, es faran estudis de 
necessitats de manera la clara i el primer estudi es farà en virtut d’un conveni que tenen 
amb la Universitat de les Illes Balears per fer un estudi de necessitat de dependència que 
segurament estarà acabat d’aquí a un mes i se sabrà exactament, per als propers quatre 
anys, quines de places de centres de dia i quines places d’habitatges tutelats i quines 
places de residències s’han de crear a Mallorca. 

Evidentment, hi ha molta literatura i moltes demandes, però volen arribar a un mapa 
acordat amb la Universitat de les Illes Balears i d’acord amb un programa que està 
finançat per l’Imserso i amb el Govern de les Illes Balears i les entitats no lucratives per  
crear una definició d’on han d’estar localitzats els nous equipaments que es faran a 
través d’un conveni amb una inversió d’uns 40.000.000 d’euros en els propers quatre 
anys per crear noves places de centres de dia i de residència. 

Una quarta línia estratègica –matisa que totes aquestes línies estratègiques estan 
detallades en el pla que faran arribar a l’oposició– és la millora de les infraestructures i 
l’equipament de serveis. 

Es tirarà endavant l’obra de reforma de Turmeda per a l’atenció de persones 
immigrants, el trasllat i les obres de Ca l’Ardiaca per als usuaris de “sa Placeta”. S’està 
acabant un pla director d’obres en els centres de menors propis i amb entitats 
concertades que es posarà en marxa enguany i el pla de reforma –que suposa que durarà 
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bastant més de quatre anys– de les residències de la Bonanova i la Llar dels Ancians es 
posarà en marxa també enguany amb un conjunt de recursos econòmics i que espera que 
en els propers quatre anys no baixin dels 10.000.000 d’euros. 

A més a més, s’estan fent gestions a Madrid perquè un projecte de “Lares” d’entitats no 
lucratives pugui ser finançat a través del 0,7 i des de Madrid s’han donat algunes 
garanties que efectivament podrà ser així. 

També es vol ampliar el centre comarcal d’Inca, millorar també el centre de transeünts 
de Manacor. No està tancat el pla de millora d’infraestructures però ja hi ha un conjunt 
d’iniciatives que estan en marxa, encara que evidentment, el pla estratègic definirà una 
mica millor aquestes iniciatives. 

La cinquena línia d’actuació és per consolidar iniciatives que ja s’havien posat en marxa 
o posar en marxa noves iniciatives per a noves necessitats. En aquest sentit, consolidar 
la xarxa de serveis d’inclusió amb les obres que ha esmentat abans, però també amb un 
seguit de feines de formació conjunta de metodologies que facin la xarxa més sòlida; 
millorar i ampliar el servei d’immigrants, de les xarxes d’informació i d’altres serveis 
que s’estan pactant amb la Direcció d’Immigració del Govern de les Illes Balears. 

També es posarà en marxa una xarxa d’atenció a persones amb trastorns mentals greus i 
es farà un conjunt d’actuacions durant aquesta legislatura per millorar els serveis 
d’atenció a persones amb trastorns mentals greus a Manacor, Inca, Calvià i Palma. 

D’altra banda, es reforçarà el pla de drogues, sobretot els plans de prevenció dirigits als 
ajuntaments més petits i s’ha creat, de moment amb dues persones, un departament de 
responsabilitat social corporativa per tal d’induir inversions d’empreses privades i 
d’entitats de Mallorca a projectes que fa el Fons de Solidaritat. 

En síntesi, pensen que aquestes línies estratègiques, una vegada millorades i 
arrodonides, seran l’estructura que vertebrarà l’activitat d’aquesta legislatura i faran, 
més o manco, en funció de la capacitat d’aconseguir finançament, que espera que sigui 
d’una forma significativa.  

L’objectiu és fer un Institut Mallorquí d’Afers Socials de perfil fonamentalment 
professional i tècnic, que tengui una vessant molt municipalista i pactar amb els 
ajuntaments totes les actuacions i, alhora, donar-los suport en serveis especialitzats. 
També crear una aliança molt forta amb les entitats no lucratives que són molt 
importants a Mallorca i també amb la col·laboració d’aquella empresa privada 
responsable amb la qual es tenen convenis molts importants fets i que duguin a bon port 
els contractes que se’ls han adjudicat. 

 

Intervé la Sra. PUIG i li agraeix al Sr. Garau la seva intervenció però matisa que molt 
poques coses que li havia plantejat li han quedat aclarides. 

Quan parlava de polítiques de priorització pensava que fins ara no s’havien prioritzat i 
que, per tant, aplicaria un altres tipus de política però, amb la seva intervenció, no li ha 
deixat entreveure quina és la diferència respecte a la legislatura anterior. 

Diu que el Sr. Garau parla d’un pla estratègic de l’IMAS amb tota una sèrie de línies 
que moltes d’elles estan en procés encara i d’altres que s’han d’iniciar i això farà que 
ella hagi de seguir demanant en els Plens la intervenció i l’explicació del Sr. Garau en 
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relació a aquestes qüestions i voldria reiterar-li les preguntes fetes perquè les pugui 
contestar. 

Explica que el Sr. Garau ha parlat de temes de finançament que, apart dels dos convenis 
dels quals havia parlat ella, en tenia d’altres amb el Govern de les Illes Balears i matisa 
que ella feia referència als dos convenis en virtut dels quals es justifica l’increment de 
serveis socials i no ha contestat si l’increment real és d’un 6% en el departament de 
Benestar Social i que és l’aportació del Consell de Mallorca. 

Així doncs, li torna a demanar si del 19% d’increment de pressupost del seu 
departament, la resta correspon al Govern de les Illes Balears per a polítiques que ja 
s’estan fent i, per tant, l’increment real és d’un 6%. 

Llavors també li ha demanat en relació a quines noves places de residència i de centres 
de dia s’havien de crear i el Sr. Garau ha parlat d’un estudi de necessitats amb la 
Universitat de les Illes Balears que determinarà d’aquí a quatre anys quines noves 
places s’hauran de crear o, potser, ella ho ha entès malament. En qualsevol cas li 
demana que especifiqui allà on tenen previst dur a terme els nous centres residencials i, 
tal com ha afirmat en diverses ocasions la consellera del Govern de les Illes Balears 
sobre la priorització de centres de dia, sol·licita on es construiran aquests centres de dia. 

D’altra banda, el Sr. Garau ha fet referència a una altra qüestió que ella li havia plantejat 
relativa als plans municipals de serveis socials, que pensava i creu que era una proposta 
de resolució de creació del pla municipal de serveis socials i sembla ser que queda 
reduït a dos plans pilot que es faran enguany –suposa que a dos municipis– i atès que 
havia dit que era un pla municipal no sap quin és el pla estratègic del Consell de 
Mallorca i això vol dir que seguiran tenint les competències que tenen manco les coses 
noves que hi haurà durant aquesta legislatura. 

En tema de dependència, al marge de les places de residència que li ha demanat que li 
especifiqui allà on es construiran i dels centres de dia, ha contestat que la seva aportació 
seria la requalificació de les places de residència que ja existeixen i que són les de la 
Bonanova, la Llar del Ancians o la de Felanitx, però això no són places noves, això són 
places existents que les catalogaran de persones dependents per poder obtenir els 
recursos econòmics, però no places que poden emprar altres persones que ara estan a 
una llista d’espera. 

També ha parlat de la competència de la valoració en tema de dependència per part del 
Consell de Mallorca, una qüestió que ara està duent a terme el Govern de les Illes 
Balears a través de la Fundació per la Dependència; que fins i tot assumirien el que és la 
valoració domiciliària, cosa que està fent ara un ajuntament i el Govern Balear. En 
aquest cas és pel mateix motiu que l’anterior, simplement és per qualificar les places per 
persones dependents. Per tant, res nou. Totes aquestes qüestions les està desenvolupant 
ara una altra administració. 

Pel que fa a la resta de qüestions de les quals ha parlat, relatives al pla estratègic de 
l’IMAS, són qüestions que ja existeixen, com és la consolidació de la xarxa d’inclusió i 
afegeix que no li ha quedat clar on es farà l’ampliació d’infraestructures per a les 
persones que pateixen marginació, quins seran els centres als quals podran optar i li 
demana al Sr. Garau que li expliqui aquesta qüestió. 
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Opina que ha reiterat les seves preguntes i en voldria obtenir resposta en temes de 
pressuposts, de noves places, d’inclusió social, quines polítiques noves fan a favor de 
les persones immigrades i, per tant, li agraeix que contesti les preguntes formulades. 

 

El Sr. GARAU tanca el debat dient que, com ha dit al principi, no faria una discussió 
sobre “abans” i “després” perquè no és el seu debat. 

Afirma que sí li ha dit tot un conjunt de coses que, com ja li ha comentat, en les 
properes setmanes les tendran amb més detall. 

Segurament el mes d’abril es convocarà el primer Consell Assessor del nou Institut on 
el Partit Popular hi està representat i s’hi durà a aprovació el pla estratègic i, per tant, 
tendrà la informació molt detallada. 

Pel que fa a la discussió pressupostària, diu que no hi entrarà i sols dirà que la despesa 
econòmica real que resultarà enguany serà molt superior a la de l’any passat, la qual 
cosa també tendrà oportunitat de veure la Sra. Puig. No pot dir si serà un 19%, un 20% 
o un 30% però sí que serà bastant més que un 6%. 

Assegura que es crearan bastants noves places durant aquesta legislatura, sobretot places 
de centres de dia perquè pensen que les necessita aquesta illa. També es crearà una altra 
residència. On es crearan està pendent d’un estudi i un consens entre els ajuntaments, 
Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca. En uns quinze dies tendran un 
avanç de l’estudi i aproximadament en un mes tendran una proposta del mapa on s’han 
d’implementar aquestes noves places. Reitera que se’n crearan bastants, no sap quantes, 
però el mes d’abril segurament ja li ho podrà dir. 

Els plans municipals de serveis socials són una metodologia diferent a com s’ha actuat 
fins ara. Ara amb els ajuntaments es té un conjunt de línies de subvenció i els 
ajuntaments fan amb elles el que els sembla més oportú.  

Opina que la idea és tirar endavant una filosofia d’actuació que els ajuntaments ja 
comencen a tenir. Molts dels ajuntaments grans –de més de 20.000 o 30.000 habitants– 
tenen una quantitat important de recursos i es tracta que aquests recursos s’integrin en 
una política més a llarg termini i que el Consell de Mallorca ajudi, com a una estructura 
de segon nivell, quan faci falta per al desenvolupament d’aquests plans municipals. 
Enguany es faran dos plans pilot per veure quina és la metodologia, com es consensua, 
però espera que, durant els propers anys, tots els ajuntaments caminin cap a plans 
municipals. 

Respecte a la valoració, reitera que no és cap doi que el Consell assumeixi la valoració 
de les persones dependents, és a dir, transferida de la Fundació cap als ajuntaments i cap 
al Consell aquesta activitat i deixar que siguin els professionals de primera línia que 
treballin aquesta valoració, la qual cosa és una qüestió que millorarà tot el sistema de 
gestió a la dependència que, com ha comentat abans, d’aquí a dos dies es presentarà als 
ajuntaments. 

 

DESPATX EXTRAORDINARI 

No n’hi ha. 
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PRECS I PREGUNTES 

PUNT 20. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FON T 
BARCELÓ A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (URBANITZACIÓ ES GUIX). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Jaume Font Barceló, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
Davant la polèmica que ha sorgit sobre la mesura cautelar respecta la urbanització des Guix (Escorca), li 
vull fer una pregunta concreta: es Guix te Pla Especial o no? 

 

El Sr. FONT (PP) fa referència a la intervenció del Sr. Antoni Alorda, com a 
representant del Bloc per Mallorca a la darrera reunió de la Comissió Insular 
d’Urbanisme, perquè considera que les seves declaracions posteriors als mitjans de 
comunicació poden induir a pensar equivocadament respecte d’Escorca, que és un 
municipi on el PSOE no hi ha governat mai, ni el PSM i un municipi on els resultats 
avalen una forma de fer política, la del PP, durant cinc legislatures seguides. Destaca la 
importància d’aquesta opció política dels seus habitants, que és majoritària; tot i que el 
nombre total d’habitants sigui reduït, no per això té menys importància que un municipi 
de molts d’habitants. 

Recorda que el Sr. Alorda va dir que ara, que s’havia aprovat el Pla especial de Lluc, en 
el cas de la urbanització Es Guix, no era el mateix cas perquè l’esmentada urbanització 
no tenia Pla especial. Vol aclarir, per tant, si Es Guix té o no Pla Especial. 

Mostra el seu desacord amb la política de baixa estofa en matèria d’ordenació del 
territori, que fan determinades persones per donar a entendre que determinats municipis 
no han fet les coses com cal. Observa que tant de bo tots els nuclis urbans, tots els 
municipis, a part de tenir el seu Pla general d’ordenació urbana o les Normes 
subsidiàries, també tenguessin un Pla especial per desenvolupar aquella zona urbana que 
ja ha passat per la Comissió de Patrimoni.  

 

La Sra. DUBON (consellera executiva d’Ordenació del Territori) li respon que, si ha de 
respondre la pregunta tal i com l’ha presentada el PP, per escrit, li ha de dir que Es Guix 
no disposa d’un Pla Especial. 

Observa, però, que quan el Sr. Font ha repetit la pregunta i l’ha exposada oralment hi ha 
afegit Escorca, per tant ja és una cosa distinta.  

Explica que Escorca sí que té un Pla Especial, però per un àmbit d’actuació en sòl 
rústic. En canvi, la urbanització d’es Guix pertany a un sòl urbà.  
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PUNT 21. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. PEDRO ÁLV AREZ 
CHILLIDA A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (DEUTE MAC INSUL AR). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Pedro Álvarez Chillida, 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: 
 
  
Ens podria informar si MAC Insular ha pagat el deute històric pendent al Consell de Mallorca?. En el seu 
cas, quines gestions s’estan fent per tal de cobrar aquest deute? 

 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

 

El Sr. ALEMANY (conseller executiu d’Hisenda i Innovació) respon que no entén 
perquè el qualifica de deute històric.  

Tot i això, explica que el deute de l’empresa Mac Insular supera els 3 milions d’euros i 
que han presentat a l’empresa totes les factures. Diu que l’empresa ha presentat recurs 
de reposició i que actualment s’estan resolent i negociant els recursos de reposició.  

Assegura que en un termini breu s’hauran resolt els recursos de reposició i es recaptarà 
l’import del deute. 

 

PUNT 22. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARIA RO SA PUIG 
OLIVER A  L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (PLACES LLIURE DE SIGNACIÓ) 

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 part de l’Institut?.  

 

La Sra. PUIG (PP) formula la pregunta en els seus termes.  

Diu també que s’ha pogut constatar que s’ha triplicat el nombre de càrrecs de lliure 
designació i s’ha passat de 6 a 15 càrrecs. Demana si aquesta és una conseqüència 
directa de la divisió en les tres conselleries que duen endavant les polítiques socials.  
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El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) respon que no s’ha creat cap 
plaça de lliure designació, perquè la Relació de Llocs de Treball (RLLT) no estava 
aprovada. Assegura que aquesta és una qüestió que encara està oberta i fins que no 
s’aprovi la nova RLLT no serà possible conèixer quantes noves places s’han creat. 

Explica que, en aquest moment, heretat de l’antic Institut de Serveis Socials i Esportius 
de Mallorca, existeixen 44 places de lliure designació, 39 de les quals són de l’actual 
Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), 2 places corresponen a la Conselleria de 
Joventut i Igualtat i les 3 places restants a la Conselleria d’Esports i Promoció 
Sociocultural.  

Diu que aquesta és la resposta que li pot donar sobre la situació actual, per tant no s’ha 
creat cap plaça nova. 

Pel que fa a com serà la nova RLLT, avança que no tenen intenció de variar massa 
aquestes xifres, perquè les consideren bastant raonables. Informa que, en tot cas, estan 
intentant reduir les places de lliure designació de l’IMAS. 

 

PUNT 23. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARIA RO SA PUIG 
OLIVER A  L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (PRÒRROGA CONTRAC TES 
LABORALS IMAS) 

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? 
 

 

La Sra. PUIG (PP) planteja la pregunta en els seus termes.  

També demana els motius de la mobilitat interna de personal que es produeix a l’IMAS, 
sense una convocatòria pública, tal i com han denunciat els sindicats.  

 

El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) explica que l’IMAS, actualment, 
té una plantilla d’unes 1.300 persones. Observa que l’any passat en tenia més, potser en 
torn a 1.400, perquè contenia també els treballadors dels actuals departament d’Esports i 
Promoció Sociocultural i de Joventut i Igualtat  

Explica que un conjunt important d’aquestes persones tenien un contracte per obra i 
servei o per necessitats de la producció, per millora o necessitats urgents dels serveis; 
d’aquest conjunt, 136 persones –del Departament de Serveis Social, el que és l’actual 
IMAS-  acabaven el seu contracte i no es va renovar el contracte a 12 persones.  
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Matisa, però, que no és que acabés abans d’hora, sinó que es tracta de la no renovació 
de contracte. S’ha de considerar que es tracta només d’un 10% d’aquells que acabaven 
el contracte.  

Observa que en el Departament d’Esports i Promoció Sociocultural acabaven el 
contracte 18 persones i no es va renovar a 3 persones, mentre que en el Departament de 
Joventut i Igualtat n’acabaven 2 i no es va renovar a 1 persona.  

Pel que fa als criteris, assegura que s’han aplicat els normals i habituals de la gestió 
d’una entitat de les característiques de l’IMAS. Explica que s’ha renovat el contracte, 
amb distintes modalitats, amb la finalitat de donar continuïtat als serveis que eren 
imprescindibles. 

El motiu de no haver renovat la resta dels contractes és perquè no es consideraven 
imprescindibles les funcions que realitzaven aquestes persones.  

Comenta que és evident que ha de ser així, perquè l’IMAS no és una institució que es 
pugui permetre no estalviar doblers. Pensa que ha de tenir el personal necessari, no més. 

Per acabar, li diu que no sap quin percentatge, però s’atreviria a dir que el 100% dels 
canvis que hi ha actualment dins l’IMAS, dins la mobilitat que és lògica per a una 
entitat tan gran, s’ajusten a un procediment i a unes regles. Tot i això, dins uns 
procediments de mobilitat d’aquestes característiques, és evident que sempre hi ha 
distintes interpretacions; és lògic que els sindicats tenguin la seva i que els responsables, 
com també els serveis jurídics en tenguin una altra. 

 

PUNT 24. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU 
MARTÍNEZ OLIVER  A  L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (CONSER VACIÓ 
CARRETERA INCA – LLOSETA) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Bartomeu Martínez Oliver, 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: 
 
  
La carretera que uneix les poblacions d'Inca i Lloseta és una de les utilitzades per part dels habitants de la 
Part Forana de Mallorca i creiem sincerament que des del Consell de Mallorca,s'hauria de fer un esforç 
d'acondicionament pel lamentable estat d'aquesta via a l'entrada d'Inca. Des del mateix Ajuntament s'ha 
reivindicat vàries vegades, i així consta a cartes enviades al seu departament insular, la mala situació de 
conservació de l'asfalt i de tota la via de la carretera citada anteriorment. Davant les queixes nombroses de 
ciutadans i veïnats, pensa vostè Sr. Conseller posar mesures d'intervenció per arreglar definitivament 
aquesta carretera?.  
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El Sr. MARTÍNEZ (PP) diu que la carretera que uneix les poblacions d’Inca i de 
Lloseta és una de les més utilitzades pels ciutadans de la part forana de Mallorca i així 
ho constata el padró d’habitants d’Inca (30.000 habitants) i de Lloseta (6.000 habitats) a 
més de la població flotant d’empreses i transports que passen per allà a diari. 

Opina que s’hi hauria de fer un esforç de condicionament, per part del Consell de 
Mallorca, de l’estat d’aquesta via a l’entrada d’Inca. Des del mateix ajuntament s’ha 
reivindicat diverses vegades la mala situació de conservació de l’asfalt i de tota la via de 
la carretera esmentada. 

Diu que són conscients de les competències i de l’àmplia xarxa de carreteres, camins i 
rotondes i de la feina que s’està fent des de la Conselleria d’Obres Públiques, però atès 
el pressupost total de 54 milions d’euros, destinats a carreteres uns 7,5 milions i en 
capítol 2 de despeses corrents, en conservació d’infraestructures 3 milions d’euros; diu 
que als ciutadans d’Inca i de Lloseta els agradaria molt que aquesta carretera es 
condicionàs. 

Per tant, demana si el conseller d’Obres Públiques posarà mesures d’intervenció per 
arreglar definitivament aquesta carretera o si finalment és de competència municipal si 
li plau que es condicioni per a la bona circulació. 

 

El Sr. PASCUAL, vicepresident i conseller d’Obres Públiques, diu que suposa que la 
carretera d’Inca a Lloseta serà la mateixa que la carretera de Lloseta a Inca i si és 
aquesta, diu que no està en males condicions de conservació sinó que està molt ben 
conservada. 

Darrerament s’hi han posat unes capes d’eslurri que és un tipus d’asfalt i que, 
efectivament, aquesta carretera està en molt males condicions a partir del carrer 
Almadrava que és allà on acaba la competència del Consell de Mallorca i comença la 
municipal. 

Aquell tram està ple de clots i necessita una bona actuació, però no és competència del 
Consell perquè és titularitat de l’Ajuntament d’Inca. 

 

PUNT 25. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU 
MARTÍNEZ OLIVER  A  L’HBLE. SRA. PRESIDENTA (PROMOC IÓ MUSEU 
KREKOVIC). 

 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Bartomeu Martínez Oliver, 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: 
 
  
Un dels museus més importants d'aquesta illa i que és competència del Consell Insular de Mallorca és el 
Museu Krekovic que conté obra del pintor Kristian Krekovic el qual es va dedicar a estudiar la cultura 
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espanyola i balear, prova d'això és el reflex a la seva obra d'aquestes costums de parla hispana. Creiem 
sincerament, que aquest espai està infravalorat i mancat d'una clara política museística per part de la 
institució que tots representam: les escoles, els instituts no reben informació d'aquest espai que hauria de 
ser de referència per tots nosaltres. Voldríem saber Sra. Consellera, quines accions divulgatives, 
promocionals i didàctiques, de promoció exterior i de cara a les escoles, i en general a la societat civil 
durà a terme vostè en aquesta legislatura?. 

 

El Sr. MARTÍNEZ (PP) intervé dient, com deien els clàssics, que no res es desitja ni 
s’aprecia si prèviament no es coneix i, per tant, la difusió, la investigació i la promoció 
fa que es tengui més coneixement de les institucions culturals de Mallorca. 

Un dels museus més importants d’aquesta illa –i que és competència del Consell de 
Mallorca– és el museu Krekovic que conté obra del pintor Kristian Krekovic, qui es va 
dedicar a estudiar la cultura espanyola i balear i prova d’això n’és el reflex a la 
iconografia de la seva obra. 

Creuen que –li diu a la consellera de Cultura– aquest espai, per les vegades que ell ha 
pogut anar a veure’l, està infravalorat i mancat d’una clara política museística per part 
de la institució que tots i cada un dels presents representen. 

Les escoles i els instituts no reben informació d’aquest espai que hauria de ser 
referència per a tots i avui, per exemple, s’ha parlat de tríptics i de difusió. 

Voldrien saber per part de la Sra. consellera, dintre de les accions divulgatives, 
promocionals i didàctiques de promoció exterior i de cara a les escoles i, en general, a la 
societat civil, què durà a terme en aquesta legislatura. 

Dins del pressupost global, com deia anteriorment, d’Obres Públiques de 24 milions 
d’euros, d’arxius d’1 milió d’euros, del museu Krekovic de 48.000 euros i, en concret, 
de 3.400 euros en inversions, no hi ha cap partida per al servei de difusió i programació 
didàctica d’aquest museu. 

Per tant, volen saber quina difusió se li donarà en aquesta legislatura 2007-2011. 

 

La Sra. MASCARÓ, vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni, diu 
que això que és un dels museus més importants d’aquesta illa segurament és subjectiu. 

El que sí és cert és que és competència del Consell de Mallorca com ho són tots els 
museus que existeixen a Mallorca. L’única diferència és que aquest és propietat del 
Consell – que en té dos–  i els altres no. 

Per tant, la proposta d’aquesta legislatura és mirar de fer compatible el museu amb la 
Llei de museus, per a la qual cosa s’hi haurà d’adaptar. Pel que fa a l’esment que està 
infravalorat, comenta que també és subjectiu. 

El tema que no hi hagi partides pressupostàries per fer-hi activitats, diu que dins les 
partides pressupostàries hi ha un títol que és “Museu Krekovic” on hi són les partides 
per dur-hi a terme activitats, encara que una altra cosa és que hagi perdut l’interès que 
tenia els anys 50 i 60 aquest pintor en concret. Avui en dia hi ha molts de pintors per 
exposar a Mallorca i, en aquell moment, aquell tipus d’iconografia agradava molt. Els 
hotels no hi duen turistes i, assegura, que no és per culpa d’ella. 
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Hi ha tot un pla d’actuació que té la persona encarregada d’aquest tema i una de les 
coses primeres que es farà és mirar tècnicament i jurídicament què no es compleix de la 
Llei de museus i adaptar-hi les actuacions. 

 
 
PRECS 

 

El Sr. FONT (PP) fa tres precs. 

En primer lloc, fa un prec al vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació. 
Diu que ha revisat el Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca (ROC) per 
concretar quin és el punt que estableix que no es poden tractar els decrets a donar 
compte, però no l’ha trobat. Li demana que els indiqui quin és aquest punt específic. 

En segon lloc, recorda a la presidenta que fa tres vegades que se suspèn la reunió per 
aprovar el ROC i li demana que si és possible no se suspengui més. Retreu que 
comentin que estan disposats a dialogar i a canviar-lo, però cada vegada que queden 
d’acord per reunir-se, finalment s’ajorna.  

El motiu del tercer prec és perquè avui es compleix el cinquè Ple en què el PP demana 
quan se signarà el conveni de carreteres. El prec és per demanar que el signin al més 
aviat possible. 

 

La presidenta agraeix al Sr. Font la seva intervenció i diu que pren nota dels tres precs. 

 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. presidenta, aixeca la sessió a                  
les catorze hores. De tot el qual se n'estén la present acta (que consta de 208 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  
 


