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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA  
 
Identificació de la sessió                                                                                                                                                                        
 
Núm.: 4/2008 
Caràcter: ordinària  
Data: 3 de març de 2008 
Horari: 10.10 a 13.58 
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, , Fernando Rubio Aguiló, Maria Pilar 
Sansó Fuster, Catalina Sureda Fons. 
 
Srs. Consellers ques excusaren l’assistència : Hble. Sr. Miquel Rosselló del Rosal, per 
malaltia. 
 

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 17è s'absenta el Sr. Font ( PP) i el Sr. Flaquer ( UM) que retornen en el punt 
18è. En el punt 18è s'absenta el Sr. Álvarez que retorna en el punt 19è. En el punt 19è 
s'absenta el Sr. Font ( PP) que retorna en el punt 20è. 

 

Ordre del dia 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS (23-1-08  I  4-2-08) 
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PUNT 6. PROPOSTA D'ACORD DE LA DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT, A FAVOR DE 
L'ESGLÉSIA I CONVENT DE SANT VICENÇ FERRER, DE MANACOR 

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

A la vista que, mitjançant l’acord de data 7 d’abril de 2006, la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de Bé 
d’Interès Cultural, amb la categoria de Monument, a favor de l’església i convent de Sant Vicenç Ferrer, 
situat al terme municipal de Manacor.  

A la vista que, mitjançant acord de data 18 de gener de 2008, la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement aquest 
expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l’informe jurídic, de data 13 de febrer de 2008, de la Tècnica de la Secció Jurídicoadministrativa del 
Servei de Patrimoni Històric. 

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

I. Declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de monument, l’Església i Convent de Sant Vicenç 
Ferrer, Manacor, la descripció i la delimitació del qual figuren a l’informe tècnic de data 28 de febrer de 
2006, i el de dia 12 de febrer de 2007, amb la nova delimitació, que s’adjunten i formen part integrant del 
present acord. 

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

III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Manacor i al Govern de les Illes Balears. 

IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el Boletín Oficial del 
Estado i anotar-ho al Registre Insular de Béns d’Interès Cultural i comunicar-ho al Registre de Béns 
d’Interès Cultural de les Illes Balears per tal que es procedeixi a la seva inscripció, i a la vegada 
comuniqui al Registre General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat les inscripcions i anotacions que es 
realitzin. 

 
 
S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2008 
(DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI) 
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Es dóna compte de següent proposta de la vicepresidenta i consellera ejecutiva del 
Departament de Cultura i Patrimoni: 

Atès que des del Departament de Cultura i Patrimoni s'ha sol·licitat la creació d’una nova partida 
pressupostària 20.45900.489XX Fundació Universitat Empresa. 

Atès que aquesta modificació afecta al Pla Estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l'any 
2008 i es considera adequat reflectir la nova situació produïda, per aquest motiu aquesta Consellera eleva 
al Ple del Consell de Mallorca, la següent 

PROPOSTA D'ACORD 

Modificar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca per a l'any 2008, en els apartats 
corresponents als objectius específics i al pressupost de Departament de Cultura i Patrimoni en el sentit 
següent: 

A l'apartat 2 del Servei de Normalització Lingüística "Objectius específics per destinatari o 
convocatòria", afegir: 

Fundació Universitat Empresa 

La Fundació Universitat Empresa és l’organisme que s’encarrega de seleccionar els estudiants que hagin 
de fer pràctiques com a becaris en les diverses institucions. L’objectiu d’aquesta modificació és poder 
comptar amb dos becaris, durant sis mesos que, alhora que completen la seva formació, participen en les 
activitats de dinamització lingüística a través d’un projecte del Servei de Normalització que enguany es 
dedica especialment al camp dels restaurants.  

La Fundació Universitat Empresa té per objectiu oferir als alumnes de la UIB la possibilitat de posar en 
pràctica, en el món laboral, els coneixements que han anat adquirint a la Universitat, com també facilitar 
la seva integració en el mercat laboral. Així mateix, facilita a les empreses i entitats  la incorporació 
d'estudiants i titulats universitaris. La creació d’una partida nominativa es justifica en aquest cas perquè 
aquesta Fundació és l’única entitat a les Illes Balears que té aquest objectiu de posar en contacte els 
universitaris dels darreres cursos de llicenciatura amb les empreses i entitats  interessades. Per tant, el 
principi de concurrència no resulta concultat en aquest cas ja que si es convocava un concurs públic no hi 
optaria cap altra entitat. 

Objectiu específic: incrementar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de la restauració. 

Activitat: incorporació de dos becaris en pràctiques seleccionats per la Fundació Universitat Empresa en 
el programa d’actuació en el camp dels restaurants que la Secció de Dinamització preveu implementar. 

A l'apartat 5 del Servei de Normalització Lingüística "Pressupost previst", afegir la següent partida:  

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
20.45900.489XX Fundació Universitat Empresa 9.000,00 � 
... ... ... 

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

 
 
DEPARTAMENT D’HISENDA I INNOVACIÓ. 
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PUNT 8. PROPOSTA D' APROVACIÓ DE L' EXPEDIENT NÚM. 2 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 

Aquesta Presidència, per Providència de dia 22 de febrer de 2008, atenent les necessitats que 
s'especifiquen a la memòria corresponent i de les quals n'hi ha constància en els antecedents de 
l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2008, a 
l'objecte de poder atendre algunes despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses 
en el pressupost de 2008. 

Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data 22 de febrer de  
2008, on es fan constar les operacions de modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses 
esmentades, i d'acord amb allò que es preveu en el Capítol III Secció 2ona. a l'article 177 del TRLRHL 
aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 
20 d'abril i amb la base 10 de les d'execució del pressupost per a 2008 he resolt de proposar al Ple de la 
Corporació el següent 

ACORD: 

Primer.- Aprovar l'expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2008, d'acord 
amb el següent detall: 
EXPEDIENT NÚM.2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2008 
    
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-1/08)    
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 
20,45900,48101 Fundació Universitat empresa- beques UIB 9.000,00  
80,12140,77900 Transferències de capital Innovació tecnològica 150.000,00  
    
    
 TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 159.000,00  
    
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:   
1) Baixes per anulació  
PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
20,45900,22706 Estudis i treballs tècnics Normalitz.lingüística 9.000,00  
80,12140,47900 Transferències correns Innovació tecnològica 150.000,00  
 total baixes p/anulació 159.000,00  
    
 SUMA FONS DE FINANÇAMENT C.EXTRAORD. 159.000,00  
 
 
Segon.- Aquest acord serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d'exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de 
la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del Règim local, i també l'article 169 del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març".  
 
 
 
El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda i Innovació) intervé 
per fer constar la detecció d’una error material en la proposta en el sentit que allà on diu 
“pressupost propi de 2007”, ha de dir “pressupost propi de 2008”. 
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S’aprova per setze vots a favor (PSOE, UM i Bloc per Mallorca) i setze abstencions 
(PP). 
 
 

DEPARTAMENT DE PRESIDENCIA 

PUNT 9. APROVACIÓ DE RETRIBUCIONS PER A LA PRESIDÈNCIA DE 
L'INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA PER A L'ANY 2008 

Es dóna compte de la següent proposta de la secretària delegada de l’IEHM: 

Antecedents: 

L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, es un organisme autònom del Consell de Mallorca. 

L’IEHM, està regit, entre altres òrgans de govern, per la Presidència. 

L’any 2004 es varen equiparar pràcticament les retribucions del President de l’Institut a les de Director 
Insular del Consell de Mallorca. 

Atesos els informes de la secretaria delegada i de la Intervenció General.  

Atès això, 

La Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca ha acordat en data 19 de febrer de 2008 que 
el Ple del Consell de Mallorca adopti el següent 

ACORD 

Aprovar i disposar les retribucions per l’any 2008 del President de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca 
equiparades a les de Director Insular del Consell de Mallorca per import de 53.119’64 euros distribuïts en 
catorze pagues, a càrrec de la partida 01 45230 10000 (RC 200800000228) del pressupost de l’IEHM, per 
l’any 2008 amb data d’efectes de 1 de gener 2008. Aquestes retribucions s’incrementaran anualment 
d’acord amb el que disposi la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per als treballadors de 
l'Administració Pública.  

Aquesta proposta al ple del Consell de Mallorca es sotmet a la Comissió Informativa General i Especial 
de Comptes pel seu coneixement, estudi, debat i si s’escau conformitat. 

 
 
EL Sr. FONT comenta que –referint-se a aquest punt i al punt número 10– en qüestió de 
retribucions s’havia aconseguit un cert consens en aquesta casa i vist que per a aquests 
dos punts d’aquest Ple no s’ha intentat que hi hagi consens, el seu Grup els votarà en 
contra.  

Afegeix que pot entendre que l’equiparació en segons quins casos com és el de l’Institut 
de l’Esport Hípic suposa un estalvi, però atès que aquests temes s’havien consensuat 
fins ara, hagués estat oportú haver-ho consensuat de cara al futur. 

 

En primera votació s'obté el resultat de setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i 
UM) i setze vots en contra (PP). En aquest moment s'absenta el Sr. Álvarez (PP) i la 
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proposta, en segona votació, s'aprova per setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i 
UM) i quinze vots en contra (PP). 

 

La Sra. presidenta comenta que atès que el Sr. Rosselló no ha assistit per estar malalt, el 
Partit Popular ha tengut la voluntat de mantenir la proporció en la votació, la qual cosa 
els agraeix. 
 
 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

PUNT 10. APROVACIO I AUTORITZACIO DE LES RETRIBUCIONS DELS 
ALTS CARRECS DE L'INSTITUT MALLORQUI D'AFERS SOCIALS 

Es dóna compte de la següent proposta del president de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials: 

Atès l'article 11 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), que preveu l'existència dins 
l'organització de l'IMAS dels consellers executius, com a màxims responsables de les àrees de gestió, i 
que els atorga la consideració d'alts càrrecs.  

Atès que el pressupost general de per a l'any 2008 de l'IMAS preveu que es nomenin dos directors 
executius i que rebin una retribució anual bruta de CINQUANTA-SET MIL CENT VINT euros 
(57.120,00 �) distribuïda en catorze pagues mensuals (RC 200800020898).  

Vist l'informe justificatiu del president de l'IMAS, que determina que la quantitat que perceben els 
directors executius s'ha calculat sobre la base de les percepcions habituals dels alts càrrecs, juntament 
amb el nivell de responsabilitat que tenen dins l'estructura organitzativa de l'IMAS i, per extensió, del 
Consell de Mallorca.  

Atès que el president de l'IMAS és l'òrgan competent per determinar-ne l'estructura interna i per aprovar 
el Projecte de pressupost, instrument en el qual es fixen les retribucions dels òrgans de govern, que s'eleva 
al Consell de Mallorca perquè s'integri en el Pressupost general. 

Vist l'informe jurídic i de fiscalització favorables.  

De conformitat amb el que disposa l'article 11 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, propòs 
al Ple que adopti l'acord següent: 

1. Aprovar i autoritzar una retribució anual bruta de 57.120 �, distribuïda en 14 pagues, per a cada un dels 
directors executius de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, amb càrrec a la partida 00.11120.11000 del 
vigent pressupost de despeses de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.  

2. Les retribucions a que fa referència aquest acord tendran efectes retroactius a dia 1 de gener de 2008 i 
s’incrementaran anualment d’acord amb el que disposi la llei de Pressuposts Generals de l’Estat per als 
treballadors de l'Administració Pública. 

 
 
 
En primera votació s'obté el resultat de setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i 
UM) i setze vots en contra (PP). En aquest moment s'absenta el Sr. Álvarez (PP) i la 
proposta, en segona votació, s'aprova per setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i 
UM) i quinze vots en contra (PP). 
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DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

PUNT 11. ADHESIÓ AL MANIFEST DE L'ARC LLATÍ SOBRE LA 
INSULARITAT 

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

L' Assemblea General de l'Arc Llatí, en sessió de dia 1 de febrer de 2008, va aprovar un manifest sobre la 
insularitat. 

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

ACORD 

Aprovar l'adhesió al següent manifest sobre la insularitat aprovat per l'Assemblea General de l'Arc Llatí, 
en sessió de dia 1 de febrer de 2008: 

MANIFEST DE l’ARC LLATÍ SOBRE LA INSULARITAT 

(Palma de Mallorca, 01 de febrer de 2008) 

"El Mediterrani ha tingut sempre un paper primordial en els intercanvis entre els territoris que l’envolten.  
Encara avui, l’originalitat del euroterritori Arc Llatí se sustenta en la qualitat de les relacions humanes 
que junts sabem desenvolupar en aquest espai marítim de nord a sud i d’est a oest. 

Al llarg del temps, l’evolució i la rapidesa dels mitjans de transport moderns han reduït els temps de 
desplaçaments donant lloc a noves formes de relacionar-se a escala econòmica, cultural i social més 
ràpides, directes i estables, també entre els pobles del Mediterrani, però debilitant, al mateix temps, la 
posició estratègica de les illes. 

Les illes, que sovint en els segles passats eren ports de refugi i llocs d’avituallament, que durant molt de 
temps permetien les escales, el cabotatje, els intercanvis comercials i culturals entre els pobles marítims, 
han anat perdent lentament la seva atracció i interès abans d’ésser totalment allunyades de les rutes 
comercials, oblidades pel món industrial i excloses de les grans inversions realitzades de la Unió Europea 
sobre el seu territori continental en relació amb els grans eixos de comunicació aeris, terrestres, fluvials o 
ferroviaris. 

Actualment, convertits en llocs de vacances per estiuejants i jubilats que busquen el sol i la “bona vida”, 
aquests territoris insulars es veuen obligats a lluitar per obtenir el dret a la igualtat de tractament en el 
marc de l’espai europeu. 

Les illes reclamen i esperen en graus diferents una especial atenció a la seva realitat dins de la Unió 
Europea. 

A més, la majoria aspira a un reconeixement en els tractats europeus com a única mesura per a reduir els 
desequilibris estructurals. 

Esperen signes de bona voluntat i les iniciatives dels seus Estats respectius i de la Unió Europea per a 
garantir-los, tal i com succeeix al continent, els recursos necessaris per a les inversions essencials per a 
una vida tranquil·la, civilitzada i moderna. 

Tot això afecta tots els àmbits de la vida humana, el desenvolupament de sectors d’activitat generadors 
d’ocupació, salut i la possibilitat d’accedir als millors centres mèdics, l’educació, la protecció dels béns i 
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de les persones, la cultura, el patrimoni, les noves tecnologies de la comunicació, la protecció del medi 
ambient enfront l’excés d’urbanització i els grans riscos naturals i tecnològics.  El dret reconegut als 
ciutadans de consumir un aigua de qualitat, de beneficiar-se de les energies renovables i menys 
contaminants al preu més just. 

Els territoris insulars de l’Arc Llatí reclamen una ruptura amb l’aïllament intern i extern com a vector del 
desenvolupament d’intercanvis més productius. És a dir, el dret a poder circular sempre per carreteres 
segures i mantingudes segons uns estàndards mínims de seguretat i la normativa europea en la matèria. El 
dret a un transport públic aeri i/o marítim entre illes que ofereixi les mateixes garanties de continuïtat 
territorial entre les illes i el continent. 

Per altra banda, les illes són, per natura, territoris globalment exposats als riscos climàtics inherents al 
fenomen de l’escalfament del planeta, especialment pel que fa al tema de l’erosió del litoral. Si governar 
és, com preconitzava Emile de Girardin, preveure; la perspectiva dels efectes devastadors d’una pujada 
significativa del nivell del mar i les seves conseqüències, haurien de ser avaluades i tenir-ho en compte 
per poder avançar-se d’una manera realista i eficient. 

L’Arc Llatí es compromet a posar de manifest les problemàtiques de les illes en el si de la Unió Europea, 
així com a millorar, amb els seus socis, les condicions de desenvolupament econòmic, mediambiental, 
cultural i social dels territoris insulars de l’Associació." 

 
 
El Sr. BOSCH (PP) anuncia que farà una petita falca publicitària i a canvi retallaran el 
temps tot proposant votar a favor conjuntament els punts 11 i 12; desitja la recuperació 
del Sr. Rosselló al més aviat possible i avança que al punt 13 s’abstendran per la 
mateixa casuística que ho feren a l’aprovació inicial. 

A continuació comenta que els precs i preguntes a molts d’ajuntaments –i ho saben els 
que han estat regidors– també són objecte de discussió a no ser que suposin una dada 
que no tengui en aquell moment el batle, però és una opinió molt personal. 

Reitera que votaran a favor els punts 11 i 12 i s’abstendran en el punt 13. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 
 
PUNT 12. ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ FINAL DE L'ASSEMBLEA DE 
L'ARC LLATÍ 

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

L' Assemblea General de l'Arc Llatí, en sessió de dia 1 de febrer de 2008, va aprovar una declaració final. 

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

ACORD 

Aprovar l'adhesió a la següent declaració final de l'Assemblea General de l'Arc Llatí celebrada el dia 1 de 
febrer de 2008: 

Declaració final de l’Assemblea General de l’Arc Llatí 
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(Palma de Mallorca, 01 de febrer de 2008) 

«Els territoris de l’Arc llatí ocupen una àmplia àrea d’Europa que s’aboca sobre l’altre vessant del 
mediterrani: aquesta situació geogràfica i social atorga a l’Arc llatí l’oportunitat d’exercir com a 
laboratori d’una societat integradora i d’una ciutadania euromeditarrània. 

Al Tractat de Lisboa signat el passat 13 de desembre de 2007 pels Estats membres de la Unió, s’indica: 
"La Unió es basa en els valors del respecte a la dignitat humana, de la llibertat, de la democràcia, de la 
igualtat, de l’Estat de dret i del respecte als drets humans, incloent els drets d’aquelles persones que 
pertanyen a grups minoritaris. Aquests valors són comuns als Estats membres d’una societat que es 
caracteritza pel pluralisme, la no discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre 
homes i dones”.  El Tractat de Lisboa manifesta el seu compromís amb la Carta dels Drets Fonamentals 
de la Unió Europea, que conté els principis fonamentals per a una societat cohesionada, solidària i 
integradora, així com per a un diàleg obert entre les diferents cultures. 

L’Arc llatí aposta per aquesta direcció. L’any 2008, proclamat per la Unió Europea "Any Europeu del 
Diàleg Intercultural", ofereix a l’Arc llatí l’oportunitat d’assolir un llenguatge integrador comú, així com 
d’ésser un lloc d’intercanvi, de reflexió i de creació conjunta, d’experimentació de nous equilibris de 
convivència, i d’experimentació en el procés del diàleg. 

Així mateix, en coherència amb els temes desenvolupats pel Llibre Blanc del Consell d’Europa sobre el 
diàleg intercultural, l’Arc llatí defensa i destaca els següents aspectes per guiar el seu treball. 

L’Arc llatí rebutja la idea d’un xoc de civilitzacions i afirma que ha augmentat compromís amb la 
cooperació cultural – en el sentit més ampli de la paraula – i amb el diàleg intercultural que, pel contrari, 
contribueixen a la pau i l’estabilitat internacional a llarg termini. 

La protecció, la promoció i la conservació de la diversitat cultural són factors del desenvolupament humà 
i de la manifestació de la llibertat humana, al mateix temps que constitueixen condicions ineludibles. La 
diversitat cultural és una font riquesa per als individus i les societats. 

El diàleg és l’instrument més antic i bàsic d’expressió de les relacions democràtiques. Es tracta d’un 
mètode de treball específic, però que constitueix una part integrant de qualsevol política actual que tingui 
com a objectiu gestionar la diversitat cultural. És un antídot a la intolerància i a la violència i un 
instrument, a l’abast de tothom, per a promoure els drets humans, la democràcia i la supremacia del dret; 
així com per a reforçar la cohesió social, la pau i l’estabilitat i fomentar un desenvolupament en benefici 
de les generacions presents i futures. 

El diàleg ha de basar-se en els valors de la universalitat i la indivisibilitat dels drets humans, de la 
democràcia i de la supremacia del dret. 

L’objectiu del diàleg intercultural és el d’aprendre a conviure en un món multicultural, en pau i de forma 
constructiva, desenvolupant els sentiments de pertinença a la comunitat. 

El diàleg intercultural pot servir, així mateix, com a medi de prevenció i de solució de conflictes, ja que 
només es pot dur a terme en el marc del respecte als drets humans, de la democràcia i del Estat de dret. 

La promoció del diàleg intercultural significa un ferm compromís a reforçar la cohesió social, alleugerir 
tensions, afavorir la tolerància, vèncer prejudicis i estereotips, obrir les institucions de la societat a les 
necessitats de les cultures diverses, i de fomentar l’intercanvi recíproc entre les cultures. 

L’educació, en tots els seus àmbits, té un paper fonamental, ja que les competències necessàries per a la 
convivència en harmonia en un context multicultural han de ser assimilades i poden ser ensenyades. 

El diàleg intercultural no pot funcionar com a instrument de promoció de la diversitat intercultural i de la 
cohesió social si les parts dialogants – independentment de les diferències pròpies de cada una – no 
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comparteixen una sèrie de valors i referències culturals comunes. L’Arc llatí reconeix com a 
inqüestionables un conjunt de valors i principis fonamentals: 

- Reconeixement de la igualtat de les parts en el diàleg com a portadors de drets humans. 

- Reconeixement de la supremacia dels drets humans i de les llibertats fonamentals. 

- Reconeixement i respecte de la cultura dels demés. 

- Reconeixement, en el marc de la diversitat cultural, d’una característica essencial en les 
societats contemporànies. 

- Acceptació del fet que les cultures – tot i les seves diferències – no s’oposen les unes a les 
altres, si no que sempre es compenetren i s’influeixen recíprocament, i que la « puresa » 
cultural no és un objectiu, ni justificable, ni realista. 

- Reconeixement del principi de la solució no violenta dels conflictes, així com de la 
necessitat de mantenir o establir la pau. 

Les següents línies d’acció il·lustren la posició que Arc Llatí Arc llatí manté en la promoció del diàleg 
intercultural: 

- Compartir visions del món, comprendre a aquells que veuen el món d’una manera diferent a 
la nostra i extraure’n coneixements. 

- Destacar las diferències i les similituds entres les diverses tradicions i representacions 
culturals. 

- Promoure la creença que els conflictes no s’han de solucionar mitjançant la violència. 

- Contribuir a la gestió democràtica de la diversitat cultural, promoure les adaptacions 
necessàries de les estructures socials i polítiques. 

- Facilitar la comunicació entre aquells que veuen la diversitat com una amenaça i aquells que 
l’entenen com una font de riquesa. 

- Compartir les bones pràctiques, en particular en els àmbits del diàleg intercultural, de la 
gestió democràtica de la diversitat cultural i de la promoció de la cohesió social. 

- Promoure accions de cooperació entre els governs locals dels territoris de l’Arc Llatí, 
especialment a través dels pobles i ciutats, que fomentin el diàleg i la comprensió entre les 
cultures a la Mediterrània. 

- Atorgar una especial atenció a la acció educativa.» 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 13. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA D'OBRES I SERVEIS I DE 
CARRETERES DE 2008, DEL PLA PLURIANUAL 2008/2009/2010 I DE LES 
ACTUACIONS QUE ES FINANCEN MITJANÇANT CONVENI 
ADMINISTRATIU ( PRIMERA PART) 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local: 

El Consell de Mallorca, en sessió plenària de dia 14 de gener de 2008, aprovà inicialment el Pla d'obres i 
serveis i de carreteres de 2008, el Pla Plurianual 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i la relació d'actuacions 
que segons l'art. 10 del vigent Reglament de Cooperació Municipal s'han de finançar mitjançant un 
conveni administratiu tipus. 

Els esmentats plans foren sotmesos a informació pública mitjançant anunci en el BOIB nº12, de dia 24 de 
gener de 2008, durant un termini de deu dies hàbils (de dia 25 de gener de 2008 a dia 5 de febrer de 
2008). 

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

A més de la publicitat en el BOIB i de la remissió dels plans a la FELIB i a l'AMIB, les obres de cada 
ajuntament incloses inicialment en els Plans s'ha comunicat a tots i cadascun d'ells. En resposta a aquestes 
comunicacions i també en el transcurs del termini d'exposició pública dels Plans al BOIB s'ha presentat 
una al·legació per part de l'Ajuntament de Santanyí, en la qual es sol·licita que les dues obres incloses en 
el Pla Plurianual siguin finançades mitjançant el conveni administratiu previst a l'art. 10 del vigent 
Reglament de Cooperació Municipal. Aquesta al·legació ha estat acceptada. També s'ha presentat una 
al·legació per part de l'Ajuntament de Calvià, en la qual es sol·licita que l'obra "Renovació de les xarxes 
de sanejament i abastament a Son Ferrer, Fase I", sigui inclosa en el Pla d'obres i serveis (primera part). 
Aquesta obra va ésser sol·licitada en el seu moment a la convocatòria del Pla d'obres i serveis de 2008. 
Aquesta al·legació ara es desestima, ja que les obres d'aquest Pla (primera part) són plurianuals ja 
adjudicades anys enrere. Més endavant es farà un altre Pla on es podran incloure les peticions d'obres 
noves sol·licitades pels ajuntaments.  

Els ajuntaments que presten, per gestió directa, el servei de subministrament d'aigua potable a la població 
es poden deduir l'IVA que han de suportar per a la realització d'obres directament relacionades amb la 
prestació d'aquest servei. Atès, idò, que per a aquests ajuntaments l'IVA d'aquestes obres no suposa un 
cost addicional, del pressupost de les següents obres aprovades inicialment, com s'ha fet en anteriors 
exercicis, s'ha calculat el percentatge d'IVA deduïble no objecte de subvenció i la quantitat resultant s'ha 
restat del pressupost total inicialment aprovat objecte de finançament en el POS.  

Mitjançant escrit de data 31 de gener de 2008 la Direcció General per a l'Administració Local del 
Ministeri d'Administracions Públiques ha comunicat al Consell de Mallorca l'aportació definitiva de 
l'Estat al Pla Insular de Cooperació d'obres i serveis i de carreteres per a l'any 2008, que apuja a la 
quantitat total de 2.390.221,71 euros, i de la qual 717.066,51 euros es destinaran a actuacions de la xarxa 
viària del Consell de Mallorca. 

La resta del finançament dels plans prové de l'aportació que fa el Consell de Mallorca i els ajuntaments 
dels seus propis fons. 

Vist l'informe de data 15 de febrer de 2008 de fiscalització de disconformitat de l'expedient. 

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

ACORD 

1.- Resoldre la discrepància existent entre la Intervenció General i el Departament de Cooperació Local, 
manifestant-se a favor de la proposta de l'esmentat Departament. 
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2.- Acceptar l'al·legació presentada per l'Ajuntament de Santanyí en el sentit que les dues obres: 
"Sanejament sanitari del nucli de s'Alqueria Blanca" i "Sanejament sanitari del nucli de Llombards" 
incloses en el Pla Plurianual 2008-2009-2010-2011-2012, siguin finançades mitjançant un conveni 
administratiu tipus previst a l'art. 10 del vigent Reglament de cooperació municipal. 

3.- Desestimar l'al·legació presentada per l'Ajuntament de Calvià per mitjà de la qual sol·licita la inclusió 
d'una obra nova del seu ajuntament en el Pla, ja que les obres d'aquest Pla són plurianuals ja adjudicades 
en anys anteriors. Més endavant es farà un altre Pla (segona part) on es podran incloure les peticions 
d'obres noves sol·licitades pels ajuntaments a la convocatòria de l'any 2008.  

4.- Aprovar definitivament el Pla d'obres i serveis i de carreteres de 2008 de l'illa de Mallorca (primera 
part), que comprèn les obres explicitades en els fulls annexes, amb el següent finançament: 

- Aportació Consell de Mallorca:.............       2.217.509,83 euros   

- Aportació MAP:.....................................       2.390.221,71 euros 

- Aportació Entitats Locals:......................      1.572.799,40 euros 

- Import total del pressupost:....................       6.6180.530,94 euros 

5.- Aprovar definitivament el Pla Plurianual 2008/2009/2010(primera part) que s'adjunta en els fulls 
annexes. 

6.- Aprovar definitivament finançar mitjançant el Conveni administratiu tipus previst a l'art. 10 del vigent 
Reglament de cooperació municipal la relació d'actuacions (primera part) que figuren en el document 
adjunt al present dictamen.  

7.- D'acord amb l'article 8 del Real Decret 835/2003, de 27 de juny, el Pla Complementari per aplicar els 
romanents que es puguin originar de la contractació de les obres del Pla correspondrà a les obres previstes 
a l'anualitat de l'any 2009 del Pla Plurianual. En tot cas, els romanents de la subvenció del MAP que es 
produeixin com a conseqüència de la contractació del Pla d'obres i serveis s'aplicaran d'acord amb el que 
preveu l'article 15 del R. Decret 835/2003, de 27 de juny. 

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

9.1.- La contractació de les obres incloses en el Pla d'obres i serveis de 2008 la realitzaran els propis 
Ajuntaments, però s'hauran de respectar les següents normes de procediment: 

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

- Abans de dia 30 d'abril de 2008 s'han de remetre al Departament de Cooperació Local, degudament 
aprovats, els Plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació de les esmentades obres. 
En el cas de contractar-se una obra amb despesa plurianual, es farà constar explícitament en el Plec de 
clàusules el finançament de les anualitats. També s'especificarà que el termini d'execució es fraccionarà 
en fases o terminis parcials que es realitzaran anualment depenent de les disponibilitats financeres 
assignades a l'obra durant cada exercici pressupostari. 
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- Un representant del Consell de Mallorca serà membre de la Mesa de Contractació i l'ajuntament haurà 
de comunicar al Consell de Mallorca la data de la constitució de la Mesa de Contractació amb l'antelació 
suficient. 

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

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

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

- L'obra ha d'estar adjudicada i comunicada l'esmentada adjudicació al Consell de Mallorca abans de dia 
30 de juny de 2008, i iniciada abans de l'1 de setembre de 2008. 

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

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

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

c) Acta de comprovació del replanteig (MOD 14) 

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

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

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

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

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

- Pel que fa a les obres que disposen d'un finançament plurianual, és a dir, que es troben incloses en dos o 
més Plans d'obres i serveis, les certificacions d'obra d'aquestes actuacions s'han de quadrar amb el 
pressupost parcial previst en el Pla de cada un dels anys en què l'obra està finançada. No s'admetran 
certificacions que englobin crèdits de dues anualitats. Respecte de la segona i, si s'escau, de les següents 
anualitats, s'ha d'aplicar el mateix criteri, i pel que fa a la darrera, prèvia autorització del Consell de 
Mallorca, sí que es pot certificar de menys o de més al previst en el pressupost del Pla per a aquest 
exercici. Si es certifica de menys, s'entendrà que l'entitat local renuncia a part de la subvenció que li 
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pertoca per a la realització de l'obra, i si es certifica de més, que de la part d'excés d'obra executada és fa 
càrrec íntegrament l'entitat local.   

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

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

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

c) Liquidació definitiva de l'obra on es faran constar les subvencions concedides d'altres institucions per a 
la seva execució.  

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

En tot cas, les obres corresponents a l'anualitat de 2008 hauran d'estar finalitzades abans del dia 1 de 
novembre de 2009. 

9.5.- L'incompliment de les anteriors condicions per part de les Entitats Locals incloses als Plans i als 
Convenis pot ser causa de pèrdua de les subvencions atorgades. 

10.- Autoritzar el Conseller de Cooperació Local per a la concessió de pròrrogues per a: 

a) La remissió dels Plecs de Condicions. 

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

c) La finalització de les obres. 

 

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

 
 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 14. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT REGULADOR DELS USOS I SERVEIS DELS REFUGIS DE 
MUNTANYA DEL CONSELL DE MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient: 

En desenvolupament de la lletra h) de l'apartat dotzè del Decret d'Organització del Consell de Mallorca de 
data 17 de juliol de 2007, el Departament de Medi Ambient gestiona els refugis de muntanya següents: 
Can Boi (Deià),  Muleta (Sóller),  Tossals Verds (Escorca), Son Amer (Escorca) i Pont Romà (Pollença). 

Vista la memòria justificativa del coordinador dels refugis de muntanya  emesa en data 8 de novembre de 
2007 sobre la modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics pels serveis prestats en els refugis 
de muntanya del Consell de Mallorca. 
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Vist l'informe jurídic emès pel cap del Servei de gestió jurídica i econòmica en data 9 de novembre de 
2007. 

Vists els articles 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local; l'article 8.1 
i) de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de Consells Insulars i  l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, la consellera executiva de Medi Ambient eleva 
al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d’  

ACORD: 

Primer: Aprovar inicialment la modificació del reglament regulador dels usos i serves dels refugis del 
Consell de Mallorca, en el següent article: 

"Article 9. Reserves 

9.1 Normes generals per a les reserves: 

Amb caràcter general, les reserves d'allotjament es faran sempre per estricte ordre de sol·licitud i amb 
un mínim de cinc dies i un màxim de dos mesos d'antelació. 

Les reserves es realitzaran per escrit, segons el model que s'adjunta com annex I, presentant-les al 
Departament de Medi Ambient o via internet. 

Les reserves que es facin anticipadament quedaran confirmades en el moment en que es realitzi el 
pagament del 80% de l'import total del servei d'allotjament. El pagament es podrà realitzar mitjançant 
ingrés en efectiu en el compte corrent restringit per als ingressos dels refugis del Consell de Mallorca, o 
bé mitjançant el sistema de pagament de que disposa la pàgina web per a la gestió de les reserves dels 
refugis. 

En el cas de pagament en efectiu, la reserva quedarà confirmada en el moment en que es remeti al 
Departament de Medi Ambient còpia del justificant de l'ingrés. 

En cas de cancel·lació de la reserva, no es tindrà dret a la devolució de l'import, llevat els casos 
degudament justificats per causes alienes a la voluntat de la persona que va fer la reserva. 

9.2 Reserves especials: 

Les reserves efectuades per escoles, grups excursionistes, o associacions legalment constituïdes, es 
podran realitzar amb un màxim de sis mesos d'antelació.  

En cas de convenis de col·laboració amb entitats i institucions en que la reserva quedi afectada, s'estarà 
al que s'hi disposa o als acords de regulació corresponents, sense que en cap cas es puguin veure 
afectades les reserves ja confirmades. 

9.3 La persona titular del Departament de Medi Ambient  podrà autoritzar reserves amb més antelació 
de la prevista en aquest article quan concorrin circumstàncies excepcionals degudament acreditades." 

Segon: De conformitat amb l'article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim 
local i amb l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre de 2006, municipal i de règim local de les 
Illes Balears,  aquest acord es publicarà al BOIB i s'exposarà en el taulell d'anuncis de la corporació per 
un termini de 30 dies perquè els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que 
considerin oportunes.  

Tercer: De conformitat amb l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre de 2006, municipal i de 
règim local de les Illes Balears, d'aquest acord es donarà audiència, durant el termini de 15 dies, a les 
associacions inscrites al Registre Insular d'Entitats de Participació Ciutadana les finalitats de les quals 
guardin relació directa amb l'objecte d'aquest reglament. 
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Quart: En el cas que no es presentin reclamacions o observacions, l'acord inicialment adoptat, s'ha 
d'entendre definitivament aprovat sense necessitat de nou acord exprés. Atès l'article 103 de la Llei 
20/2006, de 15 de desembre de 2006, municipal i de règim local de les Illes Balears, aquest reglament 
entrarà en vigor una vegada es publiqui en el BOIB el seu text íntegre i hagi transcorregut el termini de 15 
dies establert a l'article 113 de l'esmentada Llei. 

 

El Sr. FONT (PP) intervé per demanar a l’equip de govern que facin més feina a l’hora 
de celebrar els Plens perquè si no els volen donar explicacions sobre els decrets a donar 
compte ni defensen els punts que presenta el govern, això perd força. 

Pel que fa als punts 14 i 15, tal com vénen, tant la proposta inicial de modificació del 
reglament regulador dels usos i serveis dels refugis de muntanya que pertanyen al 
Consell com l’ordenança reguladora de preus públics, en principi, les votaran en contra i 
proposen a la consellera de Medi Ambient que, si pot, els retiri per tal d’arribar a un 
acord. 

El Partit Popular entén que no queda clar que es compleixi la finalitat que haurien de 
tenir els refugis de muntanya del Consell de Mallorca contemplada en l’article 2 del  
reglament que diu que són per facilitar la pràctica de l’excursionisme a les persones, 
agrupacions i entitats públiques i privades i promoure la formació, educació i 
investigació de l’entorn natural. 

Pensen que els objectius del Consell de Mallorca en aquest sentit haurien de ser més 
ambiciosos per tal de potenciar que el major nombre de ciutadans conegui i pugui 
gaudir d’aquests refugis i de qualque manera s’aconseguiria apropar-los a la naturalesa, 
al medi natural i al patrimoni etnològic, finalitat a què fa referència l’esmentat article 2 
del reglament. 

Si l’objectiu és arribar a tots els ciutadans per donar a conèixer el nostre entorn natural, 
s’haurien de posar tots els mecanismes necessaris per garantir-ho i perquè hi arribi el 
major nombre de ciutadans s’hauria de donar publicitat de l’obertura i el tancament dels 
terminis així com de les condicions per fer les reserves. 

El punt clau és com es faran les reserves, com es farà la publicitat perquè realment la 
gent sàpiga com anar als refugis. 

S’haurien prioritzar les reserves, cosa que va fer el Partit Popular la passada legislatura 
allà on tenia refugis, per tal que totes aquelles persones que no han gaudit dels refugis 
puguin realment accedir-hi i que hi hagi una rotació. 

Això només es pot fer si s’aconsegueix que no hi vagin sempre els mateixos i perquè 
aquests usuaris no perdin el seu dret d’anar-hi, s’han d’establir períodes per tal que 
durant l’any de la gent que crida hi anirà aquella que encara no hi ha anat cap vegada i 
si hi ha vacants i aquell que ja hi ha anat alguna vegada ho sol·licita, lògicament hi 
podrà anar. Aquesta és l’única forma perquè tothom hi pugui anar.  

Una altra és el control amb un sistema informàtic com fa el Govern de les Illes Balears 
que registra les telefonades dels interessats en fer una reserva i, alhora, disposa d’una 
base de dades per saber qui hi ha anat i qui no. 

Si tothom que hi ha anat ha de donar el DNI i no com passava al Govern i passa ara aquí 
que qui reserva són per exemple set persones i reserven set caps de setmana però els que 
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hi van són les famílies d’aquestes set persones. Així doncs, potser hi ha catorze 
persones i hi estan set caps de setmana i el refugi està ple. 

Lògicament el Partit Popular ho va canviar al Govern i no ha pogut fer-ho al Consell 
perquè no ho gestiona, però és clau perquè funcioni. Això és pluralitat, transparència i 
igualtat d’oportunitat per a totes les persones de Mallorca per poder anar als refugis. 

Li diu a la Sra. consellera que, en aquest sentit, el Partit Popular la podria ajudar i per 
això, si aquest punt queda com està ara, el votaran en contra. 

Opina també que l’article 3 –encara que sigui una qüestió de gramàtica– diu que tendran 
dret a utilitzar els refugis els excursionistes i els aficionats a l’esport de muntanya. 
Proposa canviar “els aficionats a l’esport de muntanya” per “tots els ciutadans”, atès que 
no hi ha manera de saber si l’usuari és aficionat a l’esport de muntanya. 

Reitera que pel que fa la transparència, en l’article 8 sobre prioritats per al servei 
d’allotjament, qui n’és el director o directora té massa possibilitats de poder decidir qui 
hi va o qui no hi va, és a dir, no existeix un control com al Govern Balear que el primer 
dia de cada mes es fan les reserves per als dos mesos següents i totes les telefonades que 
entren queden registrades i si el sol·licitant no hi ha anat cap vegada tendrà prioritat i si 
repeteix i hi ha vacants també la té. 

Així doncs, opina que valdria la pena que deixassin aquest punt sobre la taula i el proper 
mes poder-ho consensuar amb l’equip de govern i, sobretot, perquè sigui més 
transparent i que tothom pugui tenir les mateixes oportunitats, cosa que passa per donar 
prioritat a qui no hi ha pogut anar en tot l’any en detriment de qui ja hi ha anat i l’any 
següent no tenir en compte els moviments anteriors. 

 

La Sra. JULVE (consellera executiva de Medi Ambient) li comenta al Sr. Font que la 
seva proposta és bondadosa i que persegueix la transparència i la igualtat per tal que tots 
els mallorquins puguin anar als refugis que són públics i precisament són de tots ells i el 
Consell en fa la gestió i l’ús per a ells. 

Tot i això, si hi hagués algun fonament real de les mancances que denuncia el Sr. Font o 
sobre les dificultats perquè hi hagi transparència i lliure concurrència de tothom als 
refugis, ella mateixa estaria disposta a deixar avui aquest punt sobre la taula, però 
lamenta haver-li de dir, que segons el seu paper, aquest punt ha d’anar endavant perquè 
s’estan complint totes les garanties perquè hi hagi un bon control, que hi pugui anar 
tothom, que es doni audiència a tothom, en definitiva, que es pugui facilitar la pràctica 
de l’excursionisme. 

Li retreu al Sr. Font que ha començat la seva intervenció dient que no quedava garantida 
la pràctica de l’excursionisme i que els refugis han d’estar oberts per tal de garantir 
aquesta pràctica, però després ha entrat en contradicció en dir que opina que tots els 
ciutadans hi han de tenir dret i no només els excursionistes. 

La seva opinió és que els refugis es troben ara en un situació immillorable perquè tenen 
una punta d’ocupació molta alta, la qual cosa vol dir que són molt ben acceptats per tots 
els mallorquins i comenta que ella se sent molt orgullosa d’estar al capdavant del servei 
de refugis perquè és un dels serveis que funciona millor. 
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Malgrat això, no es troben en una situació d’overbooking –com es diria en el món del 
turisme– que faci establir una regulació tan exhaustiva com per pensar que set persones 
hi van set caps de setmana als refugis. Ara per ara, no està passant això. 

Creu que el Sr. Font compara el servei de refugis del Consell amb el servei que ell 
gestionava quan era conseller de Medi Ambient de Govern de les Illes Balears, és a dir, 
quan va implantar aquest sistema en els refugis del Govern perquè quedàs un control 
clar que qui hi accedia no podria repetir si a darrere hi havia una persona que no hi 
havia anat mai i en volia fer ús. 

No obstant això, hi ha una diferència entre els refugis del Govern i els del Consell. El 
funcionament dels refugis del Govern és que es lloga tot el refugi i no tenen ni servei de 
manutenció ni de bar i qui lloga tot el refugi lloga el casal per tot el cap de setmana o el 
temps que sigui. 

En canvi, els refugis del Consell de Mallorca tenen un sistema diferent amb una oferta 
de places de refugis –que actualment és de 184– que permet que qualsevol persona que 
en vulgui fer ús no trobarà excessius problemes de places per anar-hi. 

Només es produeixen problemes de places, en tot cas, les nits dels dissabtes als 
diumenges mentre que entre setmana els refugis tenen moltíssima disponibilitat i no es 
genera una situació que faci necessària una distribució tan exhaustiva com diu el Sr. 
Font, tot i això, arribat el cas, s’aplicarien les mesures que fossin necessàries. 

Destaca de la modificació del reglament d’ús dels refugis, precisament per tal d’assolir 
una major a la transparència i les ganes de voler oferir un servei a l’abast de tots els 
mallorquins i que tots hi puguin fer una reserva, és el fet que ara s’instal·la un sistema 
de pagament i es disposa d’una pàgina web per gestionar les reserves dels refugis. 

Això vol dir que es podran realitzar reserves –cosa que s’ha de saber públicament des de 
l’aprovació d’aquest reglament– a través d’internet, la qual cosa desblocarà la central de 
reserves que tenen al departament, tant via telefònica com presencial i, a més a més, 
s’ha afegit un reforç de personal d’atenció telefònica per reduir els problemes per fer les 
reserves. 

Opina que amb aquestes mesures s’està fent una política a favor d’obrir al màxim a la 
transparència la disponibilitat que tothom pugui accedir a una plaça de refugi.  

Li diu al Sr. Font, per a la seva tranquil·litat, que en aquests moments la gestió dels 
refugis està en un situació que permet que tothom hi pugui anar i pugui gaudir-ne i la 
gent queda molt contenta dels serveis que s’hi presten i aprofita per agrair-ho al 
personal que hi treballa. També destaca que el Consell està amb la política d’obrir més 
refugis per donar més facilitats i més possibilitats als mallorquins perquè hi vagin 
perquè –com tothom sap– és un producte de qualitat que de cada vegada compta amb 
més seguidors. 

 

El Sr. FONT diu que el Govern de les Illes Balears té refugis que són iguals que els del 
Consell de Mallorca, encara que en té més i té refugis on es dóna el servei de 
manutenció i no tot un refugi és una sola família. Cita per exemple el refugi d’Aubarca 
en es Verger que pot ser per unes quinze o setze famílies o el de Binifaldó que compta 
amb 30 places on perfectament hi poden estar quatre famílies. Afegeix que, en aquest 
sentit, la Sra. consellera no té tota la informació, però no cal discutir-ho. 
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D’altra banda, li diu a la Sra. Julve que si avui pogués presentar el llibre de visites de 
tots els refugis es veuria si l’objectivitat que diu que hi ha i si la transparència i la 
igualtat es compleix o no i reitera que de la forma que proposa el seu Grup segur que sí. 
Un bon sistema telefònic i informàtic, registre per telefonia i el primer que crida és el 
primer que hi pot accedir i si el que crida no hi ha anat cap vegada, doncs té prioritat. 
Els refugis no són només d’aquells que hi van sempre, són de tots. 

L’article 8 sobre prioritats diu que per al servei d’allotjament tendran prioritat les 
persones, institucions i associacions que puguin acreditar la seva relació amb 
l’excursionisme o amb activitats d’educació, investigació o formació. 

A continuació demana com s’acredita tenir relació amb l’excursionisme i si la Sra. 
consellera vol que investigui com s’ha fet això durant els darrers dotze anys. Diu que no 
hi vol entrar i que li dóna la mà perquè es pugui fer millor. 

Una altra qüestió que és la que manco els agrada: l’article 9 de sistema de reserves. 
Aquestes reserves poden ser de dos tipus: generals i especials. El sistema general ja li ha 
dit com ha de ser però ara creen un sistema especial –en el punt 3– que diu “La persona 
titular del Departament de Medi Ambient podrà autoritzar reserves amb més antelació 
de la prevista en circumstàncies excepcionals degudament acreditades”. 

El Partit Popular demana la retirada d’aquest punt 3 perquè és un sistema poc 
democràtic, poc transparent i encara que no els vol donar lliçons, els conta la realitat 
sobre com es fa a un altre lloc no impulsat per aquest equip de govern sinó pel seu 
Grup. 

Atesa aquesta qüestió comenta que això “le huele a amiguismo” i com que no volen 
retirar aquest punt –fa un incís per dir que qualcú amb responsabilitats se’n riu i no 
hauria de riure– diu que si es fica en el registre dels albergs potser entrarà en un tema en 
què no hauria d’entrar. 

Diu que ells van amb bona voluntat i transparència perquè hi hagi democràcia i llibertat 
a l’hora de fer les reserves i que tots els ciutadans de Mallorca tenguin les mateixes 
possibilitats i els membres de l’equip de govern se’n riuen. 

Continua dient que davant les rialles, lògicament el Partit Popular respectarà el que faci 
l’equip de govern però li recomana a la Sra. consellera que deixi aquest punt sobre la 
taula perquè si no s’obre un front. 

Creu que està sent clar, transparent i llampant i aquí s’està obrint un front que durà 
problemes. 

 

La Sra. JULVE li diu al Sr. Font, en primer lloc, que ella no ha rigut en absolut perquè a 
ella no li fa rialles quan li parlen de manca de transparència i amiguisme i que si s’obren 
les reserves faran tuf. 

Li retreu al Sr. Font que deixa una ombra de dubtes i que s’estan fent les coses mal 
fetes, que hi ha com una espècie d’amiguisme, que unes persones poden anar als refugis 
i no hi poden anar els altres. 

En aquest sentit, li comenta al Sr. Font que –i ho diu com a responsable del 
Departament de Medi Ambient i en pot donar fe– ella ha anat als refugis amb la seva 
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família i s’ha hagut de posar a la cua i anar-hi en la data que li ha tocat perquè hi havia 
persones que havien demanat hora per anar-hi i eren davant d’ella. 

Per tant, creu que si a la consellera li apliquen aquest sistema l’han d’aplicar a la resta 
de ciutadans perquè ella està igual d’interessada en anar-hi que qualsevol altre 
mallorquí. 

Remarca que ella està dient que avui duen una modificació del reglament d’ús dels 
refugis que, precisament, fa prevaler i defensa la transparència, la possibilitat i 
l’accessibilitat que tots els mallorquins hi puguin anar. 

Opina que de quina millor manera, a més de poder pagar i fer reserva per telèfon, 
presencialment anant a les oficines, també es poden fer les reserves dels refugis per un 
sistema de pàgina web i això és una demostració de transparència. 

Afirma estar convençuda que el Sr. Font vol introduir millores que facin més 
transparent tot el sistema i ella en pren nota com a suggeriments importants però avui no 
vol aturar aquest procés per no endarrerir-lo un mes més, però aquests suggeriments que 
considera de gran vàlua, en la mesura que sigui possible, s’acceptaran. 

No obstant això, li demana al Sr. Font que en una feina que s’està intentant fer ben feta, 
en una xarxa de refugis que és el mirall de molts de refugis de tot Mallorca, no intentin 
sembrar dubtes, no intentin donar a entendre que aquí s’està fent política clientelista 
perquè la veritat és que s’està fent el millor que saben. 

D’altra banda, si a qualque punt posa que ha de prevaler l’excursionisme és, 
precisament, perquè el Consell fa una política de refugis que no vol fer competència a 
l’oferta turística. Volen que siguin un refugis que tenguin com a raó de ser 
l’excursionisme i que la gent que recorre la ruta de pedra en sec tengui un lloc per 
allotjar-se. No volen que sigui una competència per als hotels i que la gent se n’hi vagi 
els diumenges a fer paelles per onze euros perquè d’aquesta manera es crearia una 
competència a altres serveis i altres establiments per aquesta causa. 

Reitera que, sincerament, pren nota del suggeriment del Sr. Font i opina que tots dos 
coincideixen en voler gestionar amb la màxima transparència, no en té cap dubte i 
espera que el Sr. Font tampoc no en tengui d’ella. 

En el termini d’al·legacions, d’igual manera que amb aquest reglament es dóna 
audiència a tots els col·lectius de Mallorca, també al Sr. Font, com a representant dels 
mallorquins amb una representació important, podrà fer els suggeriments oportuns i 
entre tots els podran consensuar. 

 

El Sr. FONT comenta que per tal de fixar el vot i atès que la Sra. Julve ha dit que tendrà 
en compte els seus suggeriments i vist que ara es tracta de l’aprovació inicial, el seu 
Grup enlloc de votar en contra, s’abstendrà i després comprovaran si aquests 
suggeriments s’han tengut en compte o no. 

 

S'aprova per setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM) i setze abstencions 
(PP). 
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PUNT 15. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA 
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER ELS SERVEIS PRESTATS EN 
ELS REFUGIS DE MUNTANYA DEL CONSELL DE MALLORCA  

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient: 

En desenvolupament de la lletra h) de l'apartat dotzè del Decret d'Organització del Consell de Mallorca de 
data 17 de juliol de 2007, el Departament de Medi Ambient gestiona els refugis de muntanya següents: 
Can Boi (Deià),  Muleta (Sóller),  Tossals Verds (Escorca), Son Amer (Escorca) i Pont Romà (Pollença). 

Vista la memòria justificativa de la consellera executiva de Medi Ambient  emesa en data 9 de novembre 
de 2007 sobre la modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics pels serveis prestats en els 
refugis de muntanya del Consell de Mallorca. 

Vist l’estudi econòmic de data 2 d'octubre de 2007 emès per l'administrador de Medi Ambient i l'informe 
jurídic emès pel cap del Servei de gestió jurídica i econòmica en data 9 de novembre de 2007. 

Vist que Intervenció General del Consell de Mallorca ha emès informe favorable a la modificació de 
l'esmentada ordenança. 

Vists els articles 33 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local i l'article 
102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i l'apartat 5 del 
Decret d'organització del Consell de Mallorca de data 17 de juliol de 2007, el conseller executiu 
d'Hisenda i Innovació eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d’  

ACORD: 

Primer: Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics pels serveis 
prestats en els refugis de muntanya del Consell de Mallorca  aprovada per acord del plenari de dia 17 de 
novembre de 1.998 (BOCAIB núm.167 de 31/12/98) en els següents articles: 

Article 3. Quantia 

a. La quantia dels preus públics regulats en la present ordenança és la fixada en les tarifes de l'apartat 
següent per a cada un dels diferents serveis. Els usuaris en possessió de la llicència de la Federació Balear 
de Muntanyisme o altres Federacions territorials de l'estat i entitats afiliades a la Unió Internacional 
d'Associacions Alpines (UIAA), així com els grups escolars i altres grups organitzats de institucions i 
entitats associatives sense ànim de lucre, tindran un 20% de descompte en els serveis d'allotjament i un 10 
% de descompte en els serveis de manutenció. 

b. Les tarifes corresponents als diferents serveis són: 

SERVEI D’ALLOTJAMENT  
Dormitori col·lectiu (preu per persona).........  11,00.-euros 
Habitació doble...............................................  39,00.-euros 
Lloguer de llençols........................................  3,00.-euros 
Lloguer de tovalloles de bany........................  1,00.-euros 
 
SERVEI DE MANUTENCIÓ 
Desdejuni........................................................  4,50.-euros 
Menú dinar (2 plats + postres + aigua o vi)....  10,50.-euros 
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Menú sopar (1 plat + postres + aigua o vi)....  8,00.-euros 
Menú infantil (1 plat + aigua o refresc)...........  5,00.-euros 
Bossa picnic...................................................  6,50.-euros 
Ensalada.........................................................  4,50.-euros 
 
SERVEI DE BAR 
Tassó de vi.....................................................   2,00.-euros 
Botella de vi del país ¾ .................................   6,00.-euros 
Botella de cava qualitat superior....................   28,00.-euros 
Botella de cava qualitat mitjana…………….   16,00.-euros 
Cafè.................................................................    1,00.-euros 
Cafè amb llet..................................................    1,30.-euros 
Tallat.............................................................     1,15.-euros 
Descafeïnat....................................................    1,15.-euros 
Descafeïnat amb llet.......................................    1,30.-euros 
Infusions........................................................    1,30.-euros 
Rebentat...........................................................    2,50.-euros 
Xocolata.........................................................    1,90.-euros 
Tassó de llet.......................................................    1,00.-euros 
Batut de xocolata...............................................    1,50.-euros 
Llauna refresc...................................................            1,80.-euros 
Llauna refresc isotònic.....................................    2,00.-euros 
Botella de refresc 0,2 litres.................................    1,40.-euros 
Botella de cervesa de 0,33 litres.........................    1,80.-euros 
Llauna de cervesa..........................................    2,00.-euros 
Suc de fruita...................................................    1,50.-euros 
Suc natural de fruita...........................................    2,00.-euros 
Aigua mineral natural i amb gas de 0,33 ml..........    1,20.-euros 
Aigua mineral natural i amb gas de 0,50 ml......    1,50.-euros 
Aigua mineral natural 1,5 litres..........................    2,00.-euros 
Vins generosos/aperitius/xerés/moscatell...........    2,50.-euros 
Copa de brandi qualitat superior....................    3,70.-euros 
Copa de brandi qualitat mitjana..........................    2,20.-euros 
Copa d'anís sec o rom....................................    2,70.-euros 
Copa d’herbes.....................................................    2,00.-euros 
Copa de whisky qualitat superior........................    6,50.-euros 
Copa de whisky qualitat mitjana.........................    4,60.-euros 
Copa d’aigüardent (ron, vodka, ginebra, etc)....    4,00.-euros 
Combinats.........................................................    6,50.-euros 
Entrepà de pa amb tomàtiga............................    2,00.-euros 
Entrepà de cuixot...........................................    2,90.-euros 
Entrepà de pernil dolç/formatge/sobrassada/tonyina/truita       2,90.-euros 
Entrepà mixt de cuixot i formatge………….    3,00.-euros 
Bossa de fruits secs…………………………    1,80.-euros 
Tallada de coca..............................................    2,00.-euros 
Xocolatina i dolços........................................    1,50.-euros 
Pa amb oli.........................................................    5,00.-euros 
Polos gelat..........................................................    1,00.-euros 
Cons gelat.........................................................    1,50.-euros 
Bossa patata petita.........................................    1,40.-euros 
 
SERVEI VENDA DE ROBA 
Forro polar........................................................    20,00.-euros 
Camisetes talla petita.........................................    14,00.-euros 
Camisetes talla grossa........................................    15,00.-euros 
Gorres............................................................    5,00.-euros 
Camisetes màniga llarga...................................    16,00.-euros 
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SERVEI DE VENDA DE LLENYA 
Feix de llenya de 10 kg.......................................    4,00.-euros 
 
SERVEI D’ACAMPADA 
Preu per tenda.....................................................    2,20.-euros 
Preu per persona.................................................    2,20.-euros 
 

Aquestes tarifes inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) corresponent als serveis prestats. 

Article 4: Obligació de pagament 

c. Les reserves que es facin anticipadament quedaran confirmades en el moment en que es realitzi el 
pagament del 80% de l'import total del servei d'allotjament. El pagament es podrà realitzar mitjançant 
ingrés en efectiu en el compte corrent restringit per als ingressos dels refugis del Consell de Mallorca, o 
bé mitjançant el sistema de pagament de que disposa la pàgina web per a la gestió de les reserves dels 
refugis. 

En el cas de pagament en efectiu, la reserva quedarà confirmada en el moment en que es remeti al 
Departament de Medi Ambient còpia del justificant de l'ingrés. 

En cas de cancel·lació de la reserva, no es tindrà dret a la devolució de l'import, llevat els casos 
degudament justificats per causes alienes a la voluntat de la persona que va fer la reserva. 

Segon: De conformitat amb l'article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim 
local i amb l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre de 2006, municipal i de règim local de les 
Illes Balears,  aquest acord es publicarà al BOIB i s'exposarà en el taulell d'anuncis de la corporació per 
un termini de 30 dies perquè els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que 
considerin oportunes.  

Tercer: De conformitat amb l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre de 2006, municipal i de 
règim local de les Illes Balears, d'aquest acord es donarà audiència, durant el termini de 15 dies, a les 
associacions inscrites al Registre Insular d'Entitats de Participació Ciutadana les finalitats de les quals 
guardin relació directa amb l'objecte d'aquesta ordenança. 

Quart: En el cas que no es presentin reclamacions o observacions, l'acord inicialment adoptat, s'ha 
d'entendre definitivament aprovat sense necessitat de nou acord exprés. Atès l'article 103 de la Llei 
20/2006, de 15 de desembre de 2006, municipal i de règim local de les Illes Balears, aquest reglament 
entrarà en vigor una vegada es publiqui en el BOIB el seu text íntegre i hagi transcorregut el termini de 15 
dies establert a l'article 113 de l'esmentada Llei. 

 

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

 

MOCIONS 
 

PUNT 16 MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA LA CREACIÓ DEL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent moció: 
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Jaume Font Barceló, com a portaveu del Grup de Conselllers del Partit Popular, presenta per a la seva 
consideració al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
TÍTOL: CREACIÓ DEL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA 
EN SÒL RÚSTIC DE MALLORCA 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Atès els dos models de proposta de conveni d’encomanda de gestió en matèria de disciplina urbanística 
als ajuntaments de menys de 5000 habitants i remès per part del departament de Territori del Consell de 
Mallorca 

Atès que la disciplina urbanística és un problema que afecta a tots els municipis de Mallorca. 

Atès que no sempre l’exercici de les competències en matèria de disciplina urbanística  és problema de 
manca de mitjans per part dels Ajuntaments. 
 

Atès la necessitat d’establir un marc d’actuació conjunta que impliqui un major control i agilització dels 
temes que afecten en aquesta matèria, que asseguri un tractament d’igualtat entre totes les administracions 
implicades,  el  Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent  

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda la creació d’un consorci per a la protecció de la legalitat 
urbanística en sòl rústic de Mallorca, integrat per el Consell de Mallorca i tots aquells ajuntaments que de 
forma voluntària s’hi vulguin adherir.  
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca acorda traslladar aquest acord a l'Assemblea de Batles i Batlesses de 
Mallorca per tal de que sigui en les comissions d’aquest òrgan on es defeineixi l’organització i el 
funcionament de l’esmentat consorci. 
 

 

La Sra. presidenta comenta que en aquest punt ha sol·licitat poder intervenir la Unió 
d’Associacions de Mallorca i, per tant, en primer lloc dóna la paraula al Sr. Pere Felip 
en representació de l’esmentada entitat i tot seguit intervendrà el Partit Popular per 
presentar la moció. 

 

Fa ús de la paraula el Sr. Pere Felip i Buades (president de la Unió d’Associacions de 
Mallorca) qui fa la següent intervenció: 

“Sra. presidenta, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de Mallorca, 
sobre aquest punt tant interessant i important, exposarà el següent: 

Tot el llegat natural, rebut per totes les generacions que ens han precedit, l’hem llançat a 
perdre i tudar en poc més de 50 anys. I, ara què? 

Mallorca, avui en dia, esdevé una gran zona urbana amb una ciutat macrocèfala i 
despersonalitzada. 

Totes les zones rústiques de Mallorca estan especialment amenaçades. Què s’ha fet d’un 
altre temps l’importantíssim rebost de Palma? Tot el pla de Llevant agonitza 
irremeiablement, mentre els nous panxavegonyants s’unten ben untades les butxaques. 
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El ciment i el formigó cauen com un llosa sobre les contrades productives de vida i 
d’esperança. 

Ai, però! Aquell temps sembla esvaït per sempre. Més, ara, quan Mallorca fa badalls i 
badalls de tristesa i fàstic. 

El sòl rústic vol servir com a miratge d’un fatal destí. Entre tots hem mort la il·lusió i el 
futur, repetesc, entre tots hem mort la il·lusió i el futur. Tots els conreus que amb més o 
manco fortuna alimentaren els nostres avantpassats, ara resten muts i solitaris a l’espera 
d’un trist final. 

Per què, doncs, seguim creixent i consumint, consumint i creixent? 

Fa 25 anys que hauríem d’haver posat fre a aquesta boja carrera consumista. 

La nostra quota a l’entropia global no és irrellevant. Massa racons de la nostra terra 
massacrats per la cobdícia humana, repetesc, massa racons de la nostra terra massacrats 
per la cobdícia humana. 

Els actes dels polítics, els de sempre i els d’avui en dia, mereixen un qualificatiu clar i 
precís: esquizofrènia. 

Sí, senyores i senyors consellers, ja que les solucions als problemes evidents acaben per 
incorporar-se al problema i engreixar-lo. 

Sols dos exemples. Un d’aquí i un de fora: 

El GOB qüestiona en el seu darrer número de “L’ecologista” l’impacte de les 
instal·lacions fotovoltaiques que s’escampen per Mallorca: vell problema més solució 
igual a nou problema. 

Per altra banda, el Sr. Branson, vell conegut dels mallorquins i amo dels avions Virgin, 
es frega les mans perquè ha aconseguit un biocombustible per a la navegació aèria. Ara 
bé, com sempre, qui en paga les conseqüències són els indígenes d’Indonèsia i altres 
llocs on els palmerars d’oli de coco es veuen fortament convulsionats. 

Tot el que tocam, més tard o més prest, es torna en contra nostre. 

I totes les solucions que s’adopten esdevenen estèrils. 

La bretxa oberta entre nosaltres i la naturalesa és molt forta, tant a casa nostra com a la 
resta del món. 

Ens farà falta alguna cosa més que sort per sortir d’aquesta crisi profunda i definitiva. 

Per suposat, esperam que la nostra intervenció serà degudament contestada per la Sra. 
Maria Lluïsa Dubon Petrus, consellera executiva de Territori, la qual ens mereix 
respecte i credibilitat per la senzilla raó que sempre té en compte l’opinió de les entitats 
ciutadanes. 

I, també, lògicament, ens agradaria saber l’opinió –i li ho deim sense acritud i de forma 
desenfadada– de l’impulsiu, fogós, vehement i setciències portaveu del Partit Popular, 
el nostre bon amic, Sr. Jaume Font Barceló. Però, això sí, Sr. Font, ens contesti tranquil 
i sense exaltar-se, no sigui cosa que llavors s’hagi de beure un doble de til·lo.” 
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El Sr. FONT (PP) comença la seva intervenció dient que aquesta vida és una vida de 
sacrifici per a uns i de passar gust per a altres i que ell intentarà passar gust. 

El proper dia 23 d’abril farà vint-i-cinc anys que està en política, dels quals, vint anys ha 
estat en política municipal i en base a aquests vint anys fa aquesta moció en nom del seu 
Grup i en nom de totes les regidores i regidors, batles i batlesses del Partit Popular que 
l’han estat o el són. 

Diu que els fets són caparruts i les armes, com diuen, les carrega el dimoni i val més no 
intentar voler posar l’objectiu en cap referència o cap lloc concret perquè, com ja ha dit, 
les armes les carrega el dimoni, el tir té barres d’anar en contra d’aquell que es fa 
comptes d’estar lliure de pecat. 

Amb el sentit de voler fer una cosa responsable, el seu Grup de consellers vol fer un 
servei en tema d’ordenació del territori enganxat amb la proposta que va fer la 
presidenta d’arribar a distints acords en tema d’ordenació del territori. El Partit Popular 
propiciarà en aquesta legislatura que això sigui possible però en qüestions que es puguin 
demostrar que són així. 

És evident que hi ha un problema reconegut per batles, batlesses, regidors i regidores de 
tots els partits polítics de Mallorca de disciplina urbanística –en la part que té 
competències aquest Consell que lògicament és en rústica– arreu arreu de Mallorca. 

Tothom promet que hi posarà ordre quan hi és i després, desgraciadament, potser no 
s’aconsegueix o molt manco del que tots voldrien aconseguir. Dóna per fet que tots són 
iguals en aquest tema  i per això no vol entrar en punts concrets perquè sinó s’hauria 
d’anar alerta amb les bales del dimoni. 

Així doncs, el seu Grup presenta una moció en base a la proposta que havia fet la Sra. 
Dubon, proposta d’encomana de gestió que li sembla bé i que no entra a criticar-la però 
que opina que es queda curta. Entén l’esperit que tenia la consellera d’un conveni del 
tipus que fos per una encomana de gestió en tema d’inspeccions en sòl rústic que pot 
anar bé a ajuntaments que no tenen mitjans però és evident que després l’embós serà 
més gros perquè si hi ha uns bons agents d’inspecció el que hi haurà seran més 
propostes damunt les taules dels batles de demolició o per tomar el que sigui. 

La finalitat de la inspecció és molt bona però l’important és que es resolguin les coses. 
Comenta que ell ha sol·licitat per escrit que els contestin que de l’any 1999-2000 i de 
l’any 2001 a 2008 hi ha tota una sèrie de propostes definitives de demolició d’obres 
realitzades d’aquestes que s’ha subrogat el Consell de Mallorca per incompliment i no 
és ja que no compleixi l’ajuntament sinó que també li és molt difícil complir al Consell. 
Per què? Perquè els concursos queden deserts i perquè ningú vol anar a tomar. 

Per tant, el que es critica als ajuntaments es podria receptar igualment per al Consell, 
encara que no amb la mateixa proporcionalitat, però la Sra. consellera mateixa va dir la 
setmana passada que reconeixia que hi havia més de 70 expedients que efectivament 
està presa la decisió des de fa 5, 6, 7 anys o més –no ho sap, però suposa que ho tendran 
ara que ho ha demanat per escrit– i no s’ha actuat. 

Així doncs, no se li pot fer renou a aquell batle que no toma o no duu l’expedient fins al 
final perquè el Consell tampoc no ha duit els expedients fins al final. 

I com que això del final és molt feina perquè és control; mirar si realment es pot 
legalitzar; si no és legalitzable instruir l’expedient de demolició més la multa; després 
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resulta que qui n’és el propietari no toma i ha de tomar el Consell, etc., fa que la gent 
que compleix, la gent que construeix amb les llicències corresponents i paga els seus 
imposts a l’ajuntament per la llicència d’obres, que paga al col·legi d’arquitectes, que 
paga al col·legi d’aparelladors i tot ho té de forma oficial i va per la llei, resulta que veu 
que aquell que està fora de la llei no li passa res quan passa el temps. I aquest és el greu 
problema que existeix avui en rústica. 

La solució d’aquest problema, segons la seva opinió, i que la Sra. Dubon coneix un poc 
perquè va posar en marxa un sistema similar a Menorca, sistema que pot tenir els seus 
problemes i quan han passat 5, 6 o 7 anys hom veu que s’han de modificar una sèrie de 
coses, per la qual cosa el Grup Popular duu una moció amplíssima que no vol imposar 
en cap moment com ha de ser aquest consorci, igual que si enlloc de consorci li posen 
un altre nom perquè sigui més adient  o una altra figura jurídica, res a dir. 

El que si creuen és que ha d’existir el respecte a la disciplina urbanística i la forma 
perquè es respecti és fer-ho entre tots junts i les competències a un mateix espai de 
manera voluntària tot i que entén que l’Ajuntament de Palma no hi vulgui entrar, com si 
qualsevol altre ajuntament tampoc no hi vol entrar perquè considera que té capacitat 
suficient, és la seva responsabilitat, malgrat que el Consell hagi de continuar vetllant 
perquè els ajuntaments que no hi entrin compleixin igualment. 

Això donarà una tranquil·litat brutal a aquella persona que va per la legalitat perquè 
veurà una unitat d’acció entre tots i, per altra banda –i això és conegut–, els ajuntaments 
no s’acaben de posar malament amb aquell ha incomplit i tothom deixar passar. 

Aquells ajuntaments que fan complir, per ventura el seu batle passarà per ser un mal 
batle i, en canvi, està sent un bon batle. S’ha d’evitar que es pugui pervertir el que toca 
fer a una persona que està elegida democràticament per estar a un ajuntament i dur la 
batlia o la regidoria d’urbanisme. 

La proposta del Partit Popular no els vol dir com ha de ser. Potser la presidenta i la 
consellera de Territori amb l’Assemblea de Batles –i així se li dóna més força i tot a la 
institució– perquè siguin els mateixos ajuntaments amb el Consell que diguin com 
hauria de ser aquest consorci al qual l’ajuntament passaria voluntàriament la 
competència de disciplina urbanística i, a partir d’aquí, tot es faria a través del consorci. 

Com que la Sra. Dubon coneix els problemes que hagin pogut sorgir a Menorca i que es 
poden millorar, alhora que també coneix com estan les coses en el seu Departament 
perquè ja hi duu vuit mesos, sol·licita que votin a favor d’aquesta proposta. 

Si la intenció del Consell és modificar el que ha de ser aquest organisme, sempre que 
sigui voluntari, els ajuntaments hi puguin traspassar tot –des de la inspecció fins quan 
arriba l’ordre definitiva de multa i demolició–, el Partit Popular també acceptarà 
qualsevol proposta de canvi que hi vulguin fer. 

 

El Sr. FLAQUER (UM) manifesta que el seu Grup està content perquè es plantegi 
aquest debat. Fa unes setmanes, en el debat de política general, ell mateix va plantejar 
aquest problema com un problema important per a Mallorca i reclamava solucions. 

Opina, sincerament, que l’equip de govern hi ha pres mesures i a petició de la consellera 
de Territori s’ha enviat aquesta doble proposta d’encomana de gestió als ajuntaments de 
menys de 5000 habitants. 
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Per una banda va aquesta encomana de gestió i per una altra banda va la moció del 
Partit Popular que va més enllà perquè no només parla d’ajuntaments petits sinó que 
parla de tots els ajuntaments, dels cinquanta-tres ajuntaments de Mallorca. 

Per tant, Unió Mallorquina creu que és positiu que s’hagi obert aquest debat i els sembla 
bona la proposta del Partit Popular, ara bé, tenen dubtes que sigui operativa perquè no 
saben fins a quin punt la realitat de Mallorca és pareguda a la realitat de Menorca, atès 
que allà són menys pobles que aquí i és més fàcil de dur. Aquí un consorci plantejaria 
problemes tècnics. Així doncs, s’ha de cercar una solució. No saben quina és la figura 
jurídica però s’ha de cercar una solució.  

Unió Mallorquina en el seu programa electoral plantejava la figura del síndic del 
territori, figura que tampoc no saben si era jurídicament correcta però que intentava 
recollir la voluntat de donar solució al greu problema de la indisciplina. La gent fa el 
que vol, construeix allà on vol i no li passa res i aquesta figura del síndic del territori era 
un camí, una llum per donar resposta a això. 

La realitat és que la proposta de la Sra. Dubon ha tengut una bona rebuda per part dels 
ajuntaments de menys de 5000 habitants. Ajuntaments que tenen pocs recursos 
econòmics, pocs recursos físics i humans i que, davant una proposta d’ajuda exterior, 
obren les portes, per tant, veuen que la idea és bona. 

Explica que Unió Mallorquina està per la creació d’una solució es digui consorci o un 
altre nom i creu que la consellera de Territori, en la seva intervenció, podrà donar més 
llum sobre aquest tema. En qualsevol cas, és important que s’hagi obert un debat que 
dugui a la solució d’un problema que és un dels més greus en tema de territori. 

Moltes vegades es parla de Pla Territorial, de normes, de normes cautelars, etc., i es 
deixen de banda els temes d’indisciplina que sí que fan mal perquè setmana a setmana 
es construeixen coses que no són legals. 

 

La Sra. MASCARÓ comenta que el seu Grup saluda la preocupació del Partit Popular 
per la indisciplina urbanística a Mallorca i comparteixen amb el Sr. Font que s’ha 
d’evitar que es puguin pervertir actuacions i creuen que la idea general que ha explicat 
és bona si bé és cert que parteix quan ja sap que l’equip de govern hi està treballant. 

Les propostes de conveni que la Conselleria de Territori ha enviat als ajuntaments 
només és una primera part de totes aquelles actuacions que té previstes fer en tema de 
legalitat urbanística a Mallorca. 

Opina que crear ara un consorci –perquè així ho demana el Partit Popular quan des del 
mateix govern ja està prevista la creació d’algun òrgan i els convenis que s’ofereixen 
ara als ajuntaments en són només una primera passa– és córrer massa per fer un camí 
que ja està marcat, és a dir, seria fer un camí nou quan el camí ja el tenen marcat i va a 
un pas no gens lent però tampoc corrents per no caure en contradicció. 

A continuació li demana al Sr. Font que retiri la moció si és que està per la creació 
d’una figura de protecció de legalitat urbanística en sòl rústic i que doni un poc més de 
marge al govern del Consell i en especial al Departament de Territori per poder acabar 
de dissenyar aquesta figura que suposa que entre les aportacions de tots es farà. 
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La Sra. DUBON, en primer lloc, agraeix el to de totes les intervencions que s’han fet 
sobre aquest tema i a la Unió d’Associacions de Mallorca atès que ha fet una 
intervenció amb caràcter constructiu basada en la millora del sòl rústic a Mallorca i del 
territori en general que ella comparteix. Destaca el caràcter positiu de les intervencions 
de tots els grups polítics sobre el que es vol per al territori de Mallorca. 

Pensa que tots comparteixen –algun ho dit de manera més explícita– aquesta 
preocupació pel territori de Mallorca i també és cert que s’ha de tenir present la situació 
que han heretat i atès –com ha dit el Sr. Font– que en vuit mesos de govern no hi han 
pogut fer moltes coses perquè vuit mesos són poc temps en tema d’urbanisme. 

En qualsevol cas, opina que pels pocs mesos que hi duem, sí que s’estan fent coses i 
recorda que en una legislatura passada, el conseller Sr. Quetglas, va intentar una acció 
similar a la que ara han duit a terme. Va passar als ajuntaments una proposta de conveni 
i per una sèrie de circumstàncies no hi va haver resposta a aquell oferiment que va fer el 
Consell, en aquell moment, als ajuntaments. 

Afegeix que no sap com interpretar el canvi d’actitud però podria ser per dos fets 
importants:  

- Primer, que la consciència que cal actuar, de cada vegada, està més arrelada en la 
societat mallorquina la qual cosa és un element positiu perquè si tothom viu aquesta 
necessitat és evident que hauran de trobar un solució, cosa que els correspon a tots i 
a ella en primer lloc. 

- D’altra banda, el fet d’haver tengut contacte amb tots els ajuntaments de l’illa, un a 
un, també ha facilitat que els ajuntaments hagin donat resposta. 

Així doncs, creu que aquests dos factors han fet que aquesta vegada s’hagi obtingut 
resposta dels ajuntaments. 

Comenta que li ha agradat la intervenció de la Sra. Mascaró per una cosa que ella també 
volia dir: que la moció del Partit Popular no és excloent en el sentit que estan d’acord 
que s’han de cercar solucions de futur i de calat, ara també, tal com apuntava la Sra. 
Mascaró, una cosa no exclou l’altra.  

De moment s’ha començat a caminar amb una proposta concreta als ajuntaments i la 
immensa majoria ja ha respost i comenta el cas de l’Ajuntament de Consell que ha 
sotmès aquest conveni a Ple i l’han aprovat per unanimitat, la qual cosa demostra que 
tots els grups polítics tenen interès que es resolguin les coses i en aquest ajuntament 
concret així l’han demostrat en expressar el seu vot en aquest sentit. 

Opina, doncs, que aquesta qüestió es pot començar a treballar via convenis i 
simultàniament anar treballant amb idees de futur de més calat i també és cert –encara 
que avui no l’hagi dit el Partit Popular, en altres ocasions l’ha pogut llegir en 
declaracions a la premsa– que aquesta qüestió només resolia el problema en els 
ajuntaments petits i no en els mitjans i grans. 

Això és cert, però el Consell no té mitjans per donar més oferta de forma immediata tal i 
com està constituït ara el seu Departament i es deixaria d’una manera un poc “estranya” 
als ajuntaments majors. De cara al futur, s’ha de cercar una solució que doni una 
resposta més àmplia i s’està treballant en aquest sentit. 
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Assegura que aquesta és la qüestió que estan plantejant i que és molt positiu que es 
consideri un “tema d’estat” per part del Partit Popular perquè és una qüestió important i 
de calat i així ho valoren tots. 

Així ho ha fet també el representant d’Unió Mallorquina, grup polític que ja ho va dir en 
votar les propostes de resolució del debat de política general i queda palès que és un 
tema que els preocupa i tots estan d’acord amb aquesta preocupació i en cercar 
solucions. 

En aquests moments s’està treballant amb diferents opcions. Pel que fa a la proposta 
concreta del Partit Popular que demana un consorci, comenta que, per l’experiència que 
té, abans amb Menorca i ara amb Mallorca, les diferències són molt grans en tots els 
sentits. 

Les situacions de Menorca i Mallorca en molts d’aspectes d’urbanisme són molt 
diferents i ho diu com a coneixedora del tema perquè ha estat consellera a Menorca i ara 
ho és a Mallorca. 

A Menorca, d’una banda és un tema d’escala i també que la indisciplina allà és 
relativament menor, és a dir, la incidència és menor i això genera una situació 
diferencial. Les dues illes no poden ser tractades exactament igual perquè les 
problemàtiques són diferents. 

Precisament perquè a Menorca la problemàtica és menor, allà, fins fa uns anys, no hi 
havia constituït un departament de disciplina urbanística perquè no era necessari. 
Bastava que el Consell de Menorca donàs, de tant en tant, un toc d’avís als ajuntaments 
i aquest duguessin a terme la seva acció. 

Aquí a Mallorca –i sense oblidar que la competència és en primera instància dels 
ajuntaments–, el Consell té un paper important però que ha d’actuar subsidiàriament si 
no ho fa l’ajuntament. Amb això vol dir que a Menorca, quan fa uns anys no tenia una 
estructura prèvia creada, s’havia de cercar una solució de futur i es va crear un consorci. 

Aquest consorci fa anys que funciona i ho està fent prou bé, encara que té algunes 
dificultats, com tots, però té una engruna molt grossa que és que l’ajuntament més 
important que té el Partit Popular a Menorca –és a dir, Ciutadella– no ha estat capaç 
d’entrar mai en aquest consorci. 

El problema que té Menorca és que el terme municipal més extens i amb una població 
molt important, gairebé de la mateixa magnitud que Maó i que és el municipi que té més 
problemes d’indisciplina és l’únic que no ha entrat en el consorci amb la qual cosa crea, 
com a mínim, un situació d’escepticisme. Com és que aquesta solució que a Menorca ha 
funcionat, el Partit Popular no hi ha volgut entrar i a Mallorca que s’estan cercant 
solucions, resulta que el Partit Popular proposa la solució que a Menorca ja està feta? És 
una contradicció que vol que consti en acta i que considera que s’hauria d’aclarir un 
poc. 

No obstant això i atès que el to del Sr. Font ha estat agradable, considera que s’han de 
cercar solucions a aquest problema, malgrat que hagi volgut deixar constància de la 
situació de Menorca. 

Una altra qüestió que també vol fer constar és que s’ha de cercar la corresponsabilitat, 
és a dir, no es tracta d’agafar les competències d’una institucions i amollar-les a una 
altra, sinó que aquí s’hi han d’implicar tots: els ajuntaments –els primers responsables 
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perquè tal i com està la llei els correspon a ells vigilar la disciplina– i també el Consell 
que té la seva part de responsabilitat que no volen eludir en cap cas. Es tracta, doncs, de 
cercar solucions de corresponsabilitat per tal de fer feina conjuntament. 

El tema de consorci de Menorca, traspassat a Mallorca, podria tenir el problema que el 
consorci és una figura jurídica que es constitueix amb una sèrie d’elements que 
l’integren i es composa d’una sèrie de membres. Aquests membres conforme entren i 
surten, s’ha d’anar fent i desfent el consorci. Això, a Mallorca, amb cinquanta-tres 
municipis, podria ser un vertader caos perquè la figura consorcial, tal i com està 
concebuda, és així. 

Altres comunitats autònomes han agafat un model que ve de la comunitat de Galícia que 
preveu, en la seva legislació, una figura que és una agència de protecció de la legalitat 
urbanística que és una possibilitat que estan treballant encara que està en fase d’anàlisi i 
estudi. També s’està treballant amb altres figures –com ha apuntat el conseller d’Unió 
Mallorquina–. 

En tot cas, s’està cercant quina figura podria donar una millor solució a Mallorca, quina 
seria més efectiva i quina donaria manco problemes. 

El ciutadà –i l’associació que ha intervingut anava en aquest sentit– vol que els polítics 
no es passin la vida discutint sinó aportant solucions.  

Per tant, la seva postura és, en primer lloc, treballar amb el que ja tenen damunt la taula 
que és l’oferta plantejada als ajuntaments petits, que no són un nombre insignificant –
s’ha fet l’oferta a vint-i-vuit municipis– i treballar amb els que ja han donat una resposta 
–reitera que el Ple de l’Ajuntament de Consell ha aprovat per unanimitat l’oferiment del 
Consell– i han demostrat la disposició de col·laboració conjunta. 

Simultàniament, s’han de cercar figures que siguin operatives i real i que contribueixin a 
millorar la qualitat del territori que és el que tots desitgen. 

 

El Sr. FONT (PP) comenta que està com a marejat perquè no sap si li està proposant 
una alternativa i, a més, sembla ser que ara, el Partit Popular, ha canviat la seva forma 
de ser. 

Afirma que el que s’està tractant és una proposta del Partit Popular i no s’han 
d’estranyar perquè una cosa és l’ordenació del territori com la conta l’equip de govern i 
una altra com és en realitat. 

Comenta que, fins i tot, la Sra. Dubon s’estranya que el Sr. Antoni Bennàssar, company 
del Partit Popular, hagi votat a favor d’aquesta proposta a l’Ajuntament de Consell. 

Assegura que aquest no és un problema de polítics en campanya electoral. Aquest és un 
problema de batles, batlesses, regidors i regidores des de l’any 1979 i tots han governat. 

Una altra cosa és que qui té més força mediàtica o més bon verb ha anat clavant a l’altre 
que n’és el culpable. 

Li demana a la Sra. Dubon si té en la llista, avui, els ajuntaments de Petra, Lloseta o 
Campanet i li diu que no els té, o bé el diari va dir el contrari. I a qualcun d’ells, el batle 
és també director general al Consell de Mallorca. 
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La realitat és una altra –li diu a la Sra. Dubon– i no si l’Ajuntament de Ciutadella que és 
del Partit Popular està o no en el consorci. És cada ajuntament que té la legitimitat de 
ser-hi o no ser-hi en el consorci perquè com que és una competència municipal, cada 
ajuntament ha de decidir si hi vol anar o no. 

Diu que ell no coneix cap batle del PP, d’UM, del PSOE, del PSM, de qualsevol altre 
partit polític o independent que estigui a favor que es construeixi il·legalment i en canvi, 
sembla que, quan venen la pel·lícula, els del PP hi estan a favor quan resulta que és el 
PP que proposa això. 

Li reitera que no li parli de Ciutadella i que ella vol carregar les pistoles amb bales que 
són del dimoni i ell li haurà de treure altres coses. Li demana que guardi les formes i 
baldament ho digui amb bona veu, pot ser molt dur el que un diu, encara que ho digui 
fluixet. 

En aquest assumpte, assegura que li preocupa tant aquell que fa renou com aquell que 
no en fa. El que li interessa és el contingut de les paraules i aquest contingut referit al 
tema de Ciutadella no ha estat a l’altura del to que ell ha empleat amb la Sra. Dubon en 
la primera intervenció. 

Un altra qüestió. Es dirigeix a Unió Mallorquina i diu que la seva proposta és voluntària 
i no tenen perquè ser-hi els cinquanta-tres municipis. Si el municipi més gros de 
Mallorca com el municipi més gros de Menorca no volen estar en el consorci, ell no els 
jutjarà com els ha jutjat la Sra. Dubon, perquè quan més gros és el municipi normalment 
té més població i, per tant, més elevat el percentatge d’infraccions urbanístiques que 
s’hi puguin fer. És un tema matemàtic no de filosofia que no es pot discutir. 

D’altra banda, el Partit Popular vol que l’equip de govern entengui que la seva proposta 
està dins el marc de l’oferiment que va fer la Sra. Armengol. És a dir, els ciutadans 
demanen als polítics que els que estan al govern, governin i els que estan a l’oposició, 
estiguin a l’oposició. 

El que no volen és que els polítics es barallin sinó que arribin a acords importants en 
temes puntuals i això és l’envit del Partit Popular, no un altre, cosa que han de creure. 
Comenta que hi ha gent present que el coneix i saben que és caparrut i que si diu això és 
això el que volen: un acord en ordenació del territori però tocant amb els peus en terra. 

A la Sra. Mascaró li diu que ha demanat que retirin la proposta de creació d’un consorci 
perquè és el Partit Popular que la presenta.  

A continuació comenta que el PSM té, segurament, una de les pàgines més tristes en 
tema urbanístic que té Mallorca i li diu que no li estiri de la llengua i miri de ser més 
respectuosa amb el seu Grup. 

Li retreu que quan la Sra. Mascaró parla del Partit Popular els fa com a beneits i li 
recorda que ells continuen sent setze diputats i ells cada vegada són menys i li demana 
que no el faci ser dolent amb el PSM i reitera la petició de respecte cap al seu Grup 
perquè quan parla amb ells ho fa amb un to despectiu que no li accepta en nom de les 
persones que representen. 

Avui –afegeix– li fa un punt i a part en la seva forma d’entendre les coses amb el PSM 
perquè ja està bé i li demana que no els menyspreï i avui s’està discutint aquest tema 
perquè l’ha duit el Partit Popular davant aquesta sala i és un tema que preocupa a tots 
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els partits polítics i li diu que el partit de la Sra. Mascaró està tan nafrat d’il·legalitats 
com pot estar un altre partit on ha governat. 

El problema és que, al final, el batle o batlessa quan ha de presentar la resolució perquè 
es pagui –o el que sigui– té aquesta dificultat. Això és el que s’ha d’intentar solucionar, 
que hi hagi un respecte a una institució, que tothom vagi alerta i per la legalitat i no 
passar-li la culpa a un batle o batlessa perquè n’hi ha de tots els colors. Fins i tot, n’hi ha 
que no són batles ni batlesses i que no volien construir en rústica però hi viuen. Afirma 
que ell també hi viu.  

Comenta que no s’han de fer retrets entre ells com sempre i han de donar una solució al 
problema. 

A la Sra. Dubon li comenta que ella ha dit que el Partit Popular ha canviat d’actitud, 
cosa que nega perquè el Partit Popular no ha duit Ordenació del Territori del Consell ni 
Urbanisme des del mes de maig de 1995. En tot cas, potser sí varen canviar d’actitud de 
1983 a 1995 però del 1995 a 2007 no han pogut marcar aquesta política. Han pogut 
donar suport a Unió Mallorquina en la passada legislatura però ara no parlen d’això, 
encara que moltes coses les podria defensar sense cap problema perquè no està gens 
empegueït dels acords amb Unió Mallorquina en la passada legislatura, baldament ara 
no tenguin un pacte perquè hi ha coses que són com són. 

No vol que facin veure que ara els han il·luminat sinó que són els impulsors d’aquesta 
iniciativa gràcies a la proposta de la Sra. Armengol per arribar a un pacte en ordenació 
del territori. 

Si el que fan és model gallec –que el va crear el Partit Popular– i l’han estudiar, demana 
que no es passin la legislatura estudiant. Està disposat a esperar tres mesos i si no hi ha 
resultats vol ensenyar a la societat mallorquina quina és la realitat de la construcció en 
rústica. 

Recorda que fa vint-i-cinc anys que està en política i que està cansat d’aguantar el que 
no ha d’aguantar a un partit polític i només farà aquesta feina durant aquesta legislatura. 
Qualcú l’intentarà apellucar i, potser, ferir-lo per les orelles, però no vol aguantar més 
que el problema d’indisciplina urbanística és un problema del Partit Popular perquè no 
és veritat i ho podrà demostrar. 

En canvi, sí que està disposat a pactar i fer un punt i a part per anar cap al futur si la Sra. 
Dubon té realment la voluntat d’arribar a acords amb el Partit Popular i no de torejar-lo 
en aquesta sala amb tot el respecte que ella ho pot fer perquè al final la política no ha de 
ser tota de consens. 

Explica que la Sra. Dubon ara es vanagloria que dels vint-i-vuit municipis que han rebut 
el conveni, uns tretze, catorze o quinze l’han signat. Doncs bé, aquests municipis 
tendran un policia, un agent o un inspector que anirà pel municipi a mirar si hi ha 
qualque infracció, però la Sra. consellera no pot garantir que vagin més a un municipi 
que a un altre i aquí ja tenen un problema. 

Aquell municipi que hagi optat només pel format 1 de la seva proposta, resulta que el 
regidor, regidora, batle o batlessa tendrà denúncies damunt de la taula. Això no implica 
que després se li pugui obligar a complir perquè l’acord bilateral és que aquell 
ajuntament, com que no tenia gent, ara tendran personal per posar les denúncies però no 
es garanteix que aquestes denúncies es posin. 
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L’opció 2 del conveni suposa que el Consell posarà les denúncies i tramitarà els papers 
fins que l’ajuntament l’hagi de notificar a qui està incomplint. Tampoc no s’arregla res 
així perquè l’important és que sense fer aquests convenis això es podria estar fent avui 
perquè és l’obligació de l’ajuntament. 

El problema és que l’ajuntament està massa a prop i coneix massa bé a qui fa o no fa la 
denúncia. 

Posa per exemple el cas del portaveu del PSOE que és regidor a l’Ajuntament de 
Puigpunyent i la multa que es va posar al Casal Balaguer –que va sortir pels diaris– 
podria ser de 50 milions de pessetes o podria ser de 5.000 o 6.000 euros; podria ser a 
cada un dels implicats: promotor, constructor i propietari o bé repartida entre tots tres, 
però el problema no és aquest, és que els ajuntaments fan anques enrere. 

Comenta també que en el Consell hi ha un director general que és de Lloseta i sap 
l’aldarull que hi ha a Lloseta i afirma que està convençut que s’ha d’ajudar al batle de 
Lloseta a poder mirar d’arribar a un acord però d’igual manera que s’ha d’ajudar a 
qualsevol altre batle. 

Remarca que el que ell acaba de dir no ho diu l’equip de govern respecte a un 
ajuntament del Partit Popular i és per mor que ell coneix bé aquesta història perquè ha 
sofert aquesta qüestió amb la gent i, per això, proposa que no els malmenin aquesta 
moció i que els facin una alternativa perquè el tema del qual està parlant no només el 
sap sinó que també el sent. 

Afegeix que quan parla amb batles, del partit que siguin, li diuen exactament el mateix: 
que és una barbaritat que es facin denúncies perquè, al cap i a la fi, són els batles que 
hauran de donar la cara i les deixen sense tramitar i aquesta és la realitat. 

Per arribar a un acord en ordenació del territori i solucionar el problema és la llei el 
problema. Perquè hi hagi llei hi ha d’haver autoritats; no hi ha autoritats en tema de 
disciplina urbanística i necessiten que es respecti un consorci, una agència, una entitat, o 
com es digui, això ja l’haurà de consensuar la consellera amb els batles –perquè aquí 
ningú li ho vol imposar– per donar solució als problemes del territori en zones rústiques 
a Mallorca. 

 

El Sr. FLAQUER (UM) manifesta estar d’acord amb el Sr. Font en el sentit que el 
problema d’indisciplina urbanística no és un problema de cap partit polític sinó un 
problema de tots. I tots saben el nombre d’indisciplines que tenen els ajuntaments i 
molta gent se sorprendria perquè, de vegades, el més pur, el més net i el més verge és 
qui manco lliçons pot donar. 

Reitera que és un problema de tot Mallorca i de tots els ajuntaments i més de les 
persones i del tipus de dirigents que tenen els pobles i no del fet que siguin d’un partit o 
un altre. 

Pensa que a Mallorca la gent es pren aquest tema un poc a befa, o sigui, qualcú fa una 
indisciplina urbanística i no li passa res; ara bé, beu un tassó de vi després de dinar i 
l’atura la policia i sap que li pot passar qualque cosa. Qualcú construeix un casa enmig 
d’ANEI i no li passa res, almanco, no l’hi tomen. 
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Per tant, s’ha de canviar, entre tots, qualque cosa i el Consell té la responsabilitat de qui 
faci una cosa mal feta i no compleixi la llei sàpiga que li passarà alguna cosa. Aquesta 
filosofia o canvi d’enfocament l’han de dur a terme entre tots, perquè si els mateixos 
polítics no hi creuen, se’n pot parlar però no passarà res. 

D’altra banda, s’ha parlat del passat i el passat passa per Unió Mallorquina. Unió 
Mallorquina sempre ha fet feina en temes d’indisciplina i per combatre aquesta lacra i es 
podrien analitzar les innumerables mesures que UM va prendre durant els darrers anys 
però són on són i aquesta cartera no la duu Unió Mallorquina però sí que continuen amb 
la preocupació per aquest tema i volen que s’hi faci feina. 

Repeteix que aquesta moció d’avui, almanco, obre un debat que és molt importat. 

Li diu al Sr. Font que en la moció diu que l’adhesió al consorci és voluntària però seria 
bo que tots els ajuntaments entrassin en aquest òrgan supramunicipal i que no quedàs la 
meitat al marge. 

Després d’escoltar les paraules de la consellera, Sra. Dubon, no està segur que el 
consorci sigui la figura més operativa de totes. Si es crea una figura ha de ser 
jurídicament operativa i estar segurs que funcionarà i els problemes que ha plantejat la 
Sra. Dubon sembren dubtes que el consorci sigui la figura més adient. 

La postura d’Unió Mallorquina és, en primer lloc, que no donaran recolzament a la 
moció en els termes que està redactada però els agrada la idea.  

En segon lloc, que estan d’acord amb la Sra. Dubon per tal de no aturar aquest procés de 
feina amb els municipis menors de 5000 habitants. 

En tercer lloc, que es cerqui una figura sense pausa –com per exemple l’agència de 
protecció de la legalitat urbanística si és la més adient– que reculli aquesta filosofia del 
Partit Popular de crear un òrgan supramunicipal. 

 

La Sra. MASCARÓ insisteix, encara que al Sr. Font li molesti, que es retiri la proposta 
si realment hi ha voluntat de pacte.  

A continuació comenta que el Sr. Font l’ha atacada i no sap per què, però en qualsevol 
cas, si ella l’hagués molestat li demanaria disculpes però està segura que avui no l’ha 
molestat gens, potser ell ja venia predisposat i qui té la cua de palla se li encén... 

Insisteix que ella no ha dit res que pogués molestar el Sr. Font ni el seu partit, però el 
Sr. Font sap que per pocs que siguin els del PSM, tenguin o no representants, sempre li 
han fet mal al Sr. Font perquè li conten les veritats, encara que aquest és un tema a part 
que res té a veure amb el tema d’avui. 

Explica que el Sr. Font vol un pacte pel territori però llavors diu que és “molt caparrut” 
i que vol el consorci i li retreu que ell no vol pactar sinó imposar i ella insisteix, amb tot 
el respecte, que si realment vol un pacte per la legalitat urbanística, sigui el batle del 
color que sigui, diguin el que diguin els ciutadans, perquè quan un assumeix ser batle 
està obligat a assumir aquesta responsabilitat, encara que és bo que entre tots se li doni 
una solució perquè no sigui la persona que veuen cada dia el responsable de tomar una 
casa, però n’és el responsable i hi està obligat, no obstant això s’ha de cercar una 
solució. 
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Li demana al Sr. Font si s’ha de cercar aquesta solució o s’ha d’imposar la seva en un 
moment que, tant si vol com no, el Departament de Territori hi està fent feina. 

Afirma que el Sr. Font no vol un pacte i vol imposar el seu model i ella, simplement, li 
demana això i s’ha havia cregut que aquesta vegada volia pactar en tema de territori, 
però llavors els ha fet saber que és molt caparrut i que vol això i després l’ataca a ella 
perquè té interès en fer creure a la gent que ella és igual que ell i que la gent del PSM 
actua i ha actuat en temes d’ordenació i de legalitat urbanística igual que el Partit 
Popular. 

Si realment el Sr. Font vol un pacte, una manera de demostrar-ho és retirant la moció i 
asseure’s per parlar-ne i la Sra. Dubon pot fixar un termini determinat per les reunions 
possibles, com s’ha fet en altres temes, però el Sr. Font vol sortir avui d’aquí amb un 
triomf i dient que ha assolit el seu objectiu. 

 

El Sr. FONT comenta que la proposta d’acord diu: “El Ple del Consell de Mallorca 
acorda la creació d’un consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl 
rústic a Mallorca, integrat pel Consell de Mallorca i tots aquells ajuntaments que de 
forma voluntària s’hi vulgui adherir” i el seu Grup no té inconvenient si el Ple del 
Consell de Mallorca acorda la creació d’un ens, com es vulgui dir i sense dir com ha de 
ser, perquè s’estudiï aquest tema.  

En la proposta no es fixen terminis i, a més a més, preveu que “...l’acord es traslladi a 
l’Assemblea de Batles i Batlesses per tal que sigui en les comissions d’aquest òrgan que 
es creïn on es defineixi l’organització i el funcionament de l’esmentat consorci.” I el seu 
Grup no té altra pretensió que aquesta i no tenen cap inconvenient que es canviï la 
paraula “consorci” i no fixen cap termini, malgrat que hagi comentat que seria bo fer-ho 
en tres mesos, però l’important és que avui, aquí, es pren un nou impuls. 

 

La Sra. DUBON opina que si alguna cosa ha queda clara en aquest debat és que tots els 
partits polítics estan preocupats per aquesta qüestió i que tots cerquen solució. 

Des de la seva perspectiva, el que s’ha de fer és trobar la millor solució per a Mallorca i 
per a la problemàtica existent en aquest moment. 

És un poc tard per insistir en el tema dels convenis i –li diu a Sr. Font– que quan 
plantejava el tema que els convenis amb els ajuntaments petits suposaria acaramullar els 
expedients damunt de la taula, potser té raó, però els ajuntaments han triat l’opció que 
han volgut. 

Els ajuntaments podien triar entre l’opció que el Consell els fes les inspeccions o bé tota 
la tasca administrativa i, per tant, és una opció que cada ajuntament tria en funció de les 
seves possibilitats. 

Vol deixar clar, pel que fa a aquest tema, que a partir d’ara es comença a treballar en 
aquesta línia que s’ha iniciat i deixar constància que s’hi està fent feina des dels 
començament de la legislatura. Ja tenen una proposta llançada als ajuntaments i se’ls ha 
de donar resposta ja, i que, en qualsevol cas, estan disposats a treballar en una segona 
línia de més profunditat que tendrà la forma que hagi de tenir i que s’assoleixi un acord 
sobre quina és la millor fórmula possible. 
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Ara per ara, poden oferir un pacte que es negociarà tranquil·lament i que es durà a 
l’Assemblea de Batles quan estigui més madur, cosa que considera la més adient. 

Per altra part, considera que la moció del Partit Popular no té raó de ser perquè ha 
quedat clar que s’hi estava treballant i que, de fet, el Partit Popular va fer aquesta moció 
arran que el Consell enviàs aquest conveni als ajuntaments, és a dir, que no els han 
empès a aquesta solució sinó que l’equip de govern ja hi estava treballant. 

La primera etapa ha estat enviar els esmentats convenis i una segona etapa és cercar una 
fórmula que sigui la millor per a Mallorca i per garantir la legalitat urbanística i estan 
disposats a oferir aquest pacte i que en un temps curt –sense comprometre’s en tres 
mesos perquè no s’ajuntin el Pla Territorial i la disciplina i no fer un tro–. En qualsevol 
cas no es tracta d’enredar tota la legislatura amb aquesta qüestió sinó que se’n comencin 
a veure els fruits al més aviat possible. 

Així doncs, li demana al Sr. Font que retiri aquesta moció per tal de treballar 
correctament aquest pacte d’una manera consensuada i a través de l’Assemblea de 
Batles tal com el Partit Popular proposava en la mateixa moció. 

 

El Sr. FONT diu que és una llàstima que no siguin més humils i canviïn la proposta. Si 
la proposta ha de dir que el Ple de Consell de Mallorca acorda arribar a un consens de 
futur per a la protecció i la legalitat urbanística del sòl rústic de Mallorca no hi tendria 
cap inconvenient. 

Resulta que es diu a la gent que estan d’acord amb aquesta protecció però a l’hora de 
votar la moció no hi estan d’acord però això no suposa cap problema, el Partit Popular 
votarà la seva moció que és voluntària i dóna compliment a un punt del seu programa 
electoral per al Consell de Mallorca. 

D’altra banda, li diu a la Sra. Dubon que els li han proposat aquest acord però si no el 
volen votar no hi ha cap problema, els mitjans de comunicació ja han vist el que ha 
passat. En tot cas, baldament no votin a favor d’aquesta proposta, seguiran fent feina per 
assolir un acord. 

Es dirigeix a la Sra. presidenta i li comenta que una cosa és la que prediquen i una altra 
la que fan els polítics. Un dia que tothom està disposat a renunciar tampoc no se li dóna 
el gust als ciutadans de veure que són capaços de posar-se d’acord en alguna cosa 
important. 

Reitera que ells no posen cap pega ni de terminis ni de nom ni de res. Si no pot ser, no 
pot ser, però ells seguiran negociant i ajudant perquè hi hagi un acord en tema 
d’ordenació del territori. 

 

La Sra. presidenta li comenta al Sr. Font que entén que l’esmena que ha fet ara no és la 
mateixa que hi havia al principi. Entén que ha dit que ara es podria passar a votació d’un 
acord que, més o manco, diu que es treballarà immediatament per arribar un acord per 
fer complir la legalitat urbanística. 

Li proposa al Sr. Font fer un recés per tal que pugui dir el text exacte de l’esmena. 
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A continuació es fa un recés quan són les 11:45 hores. 

Es reprèn la sessió quan són les 11:55 hores. 

 

La Sra. presidenta comenta que hi ha hagut un acord unànime entre totes les forces 
polítiques i l’equip de govern per seguir treballant des del Departament de Territori en 
tema de disciplina urbanística i l’acord proposat diu així: 

 
“El Ple del Consell de Mallorca acorda iniciar els tràmits per a la creació d’un ens de caràcter 
supramunicipal que tengui per objecte la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de Mallorca, 
integrat pel Consell de Mallorca i tots aquells ajuntaments que, de forma voluntària, s’hi vulguin adherir”. 

 

Afegeix que, evidentment, es treballarà per veure quina és la forma jurídica més 
adequada i que es retira el segon punt de la proposta d’acord. 

 

S’aprova per unanimitat, en els termes que acaba d’exposar la Sra. presidenta. 

 

PUNT 17. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA AL PARC DE BOMBERS DE CAN PICAFORT. 

Es dóna compte de la següent moció: 
Jaume Font Barceló, com a portaveu del Grup de Conselllers del Partit Popular, presenta per a la seva 
consideració al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
TÍTOL: PARC DE BOMBERS DE CAN PICAFORT 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Atès el Conveni firmat en data 28 de gener de 1986, entre el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament 
de Santa Margalida sobre la construcció d’un parc de bombers a Can Picafort. 

Atès una vegada construït el parc de bombers de Can Picafort, el Consell de Mallorca ha vingut fent us 
d’aquest, realitzant una sèrie de tasques molt importants per a tots els municipis veïns. 

Atès la intenció del Consell de Mallorca de tancar el parc de bombers de Can Picafort i el trasllat del seu 
personal al nou parc d’Alcúdia. 

Atès que el parc de bombers de Can Picafort, presenta unes característiques idònies per a què els bombers 
puguin dur a terme la seva activitat, i el trasllat del personal al nou parc de bombers d’Alcúdia provocaria 
un retard en el temps de resposta. 

Atès que el temps de resposta és un element fonamental en aquesta activitat professional, a més tenint en 
compte la intensitat del trànsit rodat de la carretera Artà - Alcúdia durant els mesos d’estiu. 

Atès que aquesta intensitat de trànsit demoraria sensiblement el temps de resposta i en conseqüència una 
minva en la seguretat d’aquest terme municipal, així com la dels municipis limítrofs. 
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Atès la necessitat de garantir la seguretat ciutadana per part de les administracions i que això suposa que 
el Parc de Bombers d’Alcudia sigui dotat dels mitjans humans i tècnics necessaris per donar un bon 
serveis,  el  Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent  

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda mantenir la presència dels bombers al parc de Can Picafort, per 
raons de seguretat. 

 

La Sra. RODRÍGUEZ (PP) comença la seva intervenció. Explica que el parc de 
bombers de Can Picafort va ser un dels primers que es varen crear a la nostra illa i que 
està en funcionament des de l’any 1986 per mitjà d’un conveni entre l’ajuntament de 
Santa Margalida i el Consell Insular de Mallorca. 

Recorda la gran quantitat de tasques importants que ha duit a terme, tant per a les 
persones d’aquest municipi com per a les dels pobles veïns. 

Explica que, fins ara, la dotació –teòricament– és d’un camió i de quatre bombers de 
guàrdia cada dia, però a la pràctica dels 365 dies de l’any només hi ha 4 bombers 50 
dies a l’any; els altres 315 dies disposen de 3 efectius de guàrdia i un camió, que 
cobreixen una zona d’unes 50.000 persones durant l’hivern i més de 100.000 persones, 
de 7 municipis, durant la temporada d’estiu.  

Comenta que, quan a una d’aquestes zones es produeix una emergència, es requereix 
automàticament l’actuació d’un altre parc de bombers, ja que la seva actuació és 
insuficient. Diu que, normalment, és el parc d’Inca el que els dóna suport, per la qual 
cosa aquest parc, que té una zona d’actuació d’uns 15 municipis i unes 130.000 
persones, si fa una sola sortida per donar suport a la zona esmentada, deixa una tercera 
part de l’illa totalment desprotegida.  

En conseqüència, davant la decisió del Consell Insular de Mallorca de tancar el parc de 
bombers de Can Picafort i de traslladar el seu personal al nou parc de bombers 
d’Alcúdia, manifesta que el seu Grup ho considera una temeritat i que no entén motiu 
d’aquesta decisió.  

Recorda que en dues ocasions anteriors, el seu Grup ha demanat explicacions al 
conseller executiu d’Interior sobre el possible tancament d’aquest parc i que aquest ha 
manifestat cada vegada que el parc es mantendria obert, que aquesta era la seva 
voluntat. Per tant, no entenen aquest canvi de criteri en tan poc temps.  

També recorda que el seu Grup n’ha demanat els informes pertinents, però a data d’avui 
encara no ha obtingut cap resposta.  

Assegura que la decisió de tancar el parc ha tengut molta repercussió, tant entre els 
residents de Can Picafort com entre els dels pobles veïns, a més d’afectar als propis 
treballadors del parc de bombers.  

Destaca la professionalitat i vocació per al servei que han demostrat aquestes persones. 

Informa que, a data d’avui, s’han presentat unes 4.500 firmes en contra d’aquest 
tancament i es mostra convençuda que no seran les darreres.  

Comenta que el Parc de bombers de Can Picafort presenta unes característiques idònies 
perquè els bombers puguin dur a terme la seva activitat, mentre que el trasllat al Parc de 
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bombers d’Alcúdia provocaria un retard en el temps de resposta, temps que és 
fonamental per a garantir la seguretat de la ciutadania.  

Observa que, certament, en una sortida de nit i durant l’hivern és possible arribar a 
temps, però durant l’estiu és diferent, perquè s’ha de considerar que la intensitat del 
trànsit entre la carretera d’Alcúdia i la d’Artà fa que augmenti el temps de resposta i es 
redueixi la seguretat. 

Adverteix que el temps de resposta no pot ser mai el que estableix el Pla director de 
seguretat pública, redactat l’any 1999 a l’empara de l’article 23 de la Llei d’ordenació 
amb la col·laboració de tots els serveis d’emergències, atès que estableix com a temps 
màxim per a una emergència de gravetat alta 10 minuts a zones de circulació elevada i 
de 15 minuts a zones semiurbanes i vies de segon nivell. Comenta que l’estàndard de 
temps màxim no el dóna la primera sortida, sinó la segona sortida a dues zones 
limítrofes.  

Observa que, si a més de tenir uns serveis amb greus dèficits estructurals, perquè en 
realitat, ara per ara, no tenim cap tipus d’estàndard de reacció –els nostres bombers 
arriben quan poden i amb el material i el personal de què es disposa– i ens trobam en 
una situació penosa: sortides a serveis d’extinció amb només dos bombers, sense 
vehicle de suport ni personal tècnic de comandament operatiu, en desplaçaments 
ordinaris a més de 35 quilòmetres del parc a la zona d’intervenció.  

Opina que el que s’hauria de fer és mantenir el parc de bombers d’Alcúdia, amb una 
dotació específica per a personal i material per al risc químic industrial i urbà. S’ha de 
considerar que es tracta d’un municipi amb una àrea portuària, una central elèctrica i 
l’empresa Repsol.  

Diu que la proposta del Grup PP és que mantengui la presència de bombers al parc de 
Can Picafort, perquè és imprescindible, atès que assegura un bon temps de resposta i a 
la vegada es garanteix la seguretat de tots els ciutadans.  

 

El Sr. LLADÓ inicia la seva intervenció. Demana disculpes a la Sra. Rodríguez pel fet 
que encara no pugui disposar de l’informe tècnic al qual s’ha referit. Li assegura, però, 
que avui mateix ja el podrà tenir.  

Tot seguit, explica la decisió sobre el canvi d’ubicació d’aquest parc de bombers.  

En primer lloc, diu que la considera encertada, com es desprèn de l’esmentat informe 
tècnic, signat pel cap de servei i que té el suport de tots els suboficials i de tots els 
sergents.  

Retreu a la Sra. Perelló els seus comentaris, perquè pensa que és una frivolitat tècnica 
“vendre fum” i amb més motiu en el cas de què es tracta. 

Demana a la Sra. Perelló que llegeixi aquest informe i li diu que no sap d’on han tret 
que provocaria un retard en el temps de resposta aquest canvi d’ubicació. Reitera que 
considera una frivolitat tècnica fer aquesta asseveració.  

Explica que la nova ubicació dels efectius al parc de bombers d’Alcúdia fa que 
s’homogeneïtzi el temps de resposta. Diu que actualment, per arribar al Port de Pollença 
o a Pollença es necessitava gairebé més de mitja hora. També s’arriba amb més eficàcia 
a Sa Pobla i a Alcúdia.  
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Opina que, a més de ser una decisió correcta, el Grup PP també n’és corresponsable 
d’aquesta decisió que s’ha pres.  

Recorda que, en el seu moment, es va prendre la decisió de construir el nou parc de 
bombers d’Alcúdia, però aleshores no se’l va dotar de plantilla ni de vehicles suficients. 
Observa que és evident que s’havia previst una nova ubicació d’aquests efectius i dels 
vehicles al nou parc de bombers, que es troba a 8 quilòmetres del parc de bombers de 
Can Picafort.  

Diu a la Sra. Perelló que podrà comprovar, gràcies als gràfics que conté l’informe, que 
es realitzen més serveis de salvaments i sortides per a incendis en el cas d’Alcúdia que 
en el de Can Picafort, mentre que s’iguala el nombre en el cas d’accidents.  

Explica que, en el cas d’Alcúdia i Port d’Alcúdia tenen el port comercial, les 
instal·lacions de gas liquat, la central tèrmica d’es Murterar i, en definitiva, una xarxa 
viària que permet homogeneïtzar el temps de resposta.  

Per acabar, manifesta el seu convenciment sobre els avantatges que té el canvi 
d’ubicació que ha explicat, perquè millorarà el temps de resposta d’una manera global.  

Es mostra convençut que el servei d’emergències de la zona nord de Mallorca serà 
millor l’any que ve que l’any passat.      

Pel que fa a les seves intervencions anteriors al Ple sobre aquesta qüestió, concretament 
donant resposta a una intervenció de la Sra. Garzón, del Grup del Partit Popular, recorda 
que han complit la promesa que li varen fer: varen establir contacte amb l’Institut Balear 
de la Natura (IBANAT) i varen mantenir una reunió amb l’Ajuntament de Can Picafort 
per tal que, en el moment en què els bombers es traslladassin d’un lloc a l’altre, una 
dotació d’efectius de l’IBANAT pogués donar els serveis d’extinció d’incendis 
complementari al que donen el Bombers de Mallorca –en aquest cas en els incendis 
forestals, atès que la competència del Consell Insular de Mallorca és per als incendis 
agrícoles, accidents i altres–.  

Observa que s’ha considerat més efectiva aquesta decisió que tenir un altre parc de 
bombers, a només 8 quilòmetres de distància.  

Per acabar,  assegura a la Sra. Perelló que li farà arribar l’informe esmentat.    

 

La Sra. RODRÍGUEZ, en el seu torn de rèplica, diu al Sr. Lladó que el que no pot fer és 
enganar la gent i fins avui l’únic que ha fet ha estat enganar.  

Li recorda que, tant ell com els seus tècnics es varen comprometre a que no es tancarien 
parcs i ara ja n’estan tancant un.  

Assegura que fins ara la zona d’Alcúdia i la de Pollença estava desatesa, però amb la 
construcció del parc d’Alcúdia podria donar una cobertura màxima a la zona nord, 
sempre que es mantingués el parc de Can Picafort. Creu que és evident que en comptes 
d’anar endavant anam endarrera.   

Diu al Sr. Lladó que ja saben que ell no en té la culpa, que el problema ve d’enrera, però 
li recorda que sí que serà ell el culpable del tancament del Parc de Can Picafort. Diu que 
el que haurien de fer és mantenir els dos parcs i millorar el temps de resposta, que és el 
més important.  
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Recorda als consellers de l’equip de govern que el seu problema és pressupostari i que 
el Sr. Lladó és el primer que se’n ha donat compte. Assegura que ha sofert un 
escanyament econòmic i per aquest motiu no pot dur endavant els seus projectes.     

Observa que la seguretat de la ciutadania no pot estar condicionada a qüestions 
pressupostàries, atès que la inversió econòmica n’ha d’establir la prioritat. 

Respecte a la intervenció de l’IBANAT, li diu que no la convencen els seus arguments. 
El convida a parlar amb el portaveu del Grup del Partit Popular, perquè li doni unes 
quantes explicacions sobre aquesta qüestió. 

  

El Sr. LLADÓ mostra la seva estranyesa per aquest darrer comentari i li diu que el més 
correcte és que si el portaveu del PP té res a dir, que surti i ho expressi.  

Explica a la Sra. Perelló que el servei de bombers, com ja ha explicat, dóna una prioritat 
territorial; li recorda que no és un servei municipal, sinó un servei del conjunt de 
Mallorca.  

Tot seguit posa l’exemple del servei de bombers a la zona que coneix més des de 
sempre, la de Portocristo. Diu que aquesta zona té els bombers a setze quilòmetres de 
distància, per tant la distància és el doble de la que tendran a partir d’ara els habitants de 
Can Picafort. Esmenta també els exemples d’Andratx, de Santanyí i de Ses Salines, que 
tenen un temps de resposta de trenta minuts aproximadament.  

Assegura que la seva prioritat és establir un servei que pugui atendre d’una manera 
homogènia tota l’illa de Mallorca i reconeix que és evident que hi ha unes mancances 
econòmiques i que són importants els problemes pressupostaris.  

Explica que mantenir un parc de bombers, en torn de reforç, costa 640.000 � durant un 
any (més de cent milions de les antigues pessetes), cost que és del tot insostenible per a 
aquesta institució.  

Reitera el caràcter territorial del servei dels Bombers de Mallorca, per tal de poder 
garantir un servei d’emergències que doni cobertura a tota la ciutadania de Mallorca 
d’una forma homogènia.  

Diu a la Sra. Perelló que ell no té cap vareta màgica per a les qüestions pressupostàries, 
però demana al PP, que sí que ha governat a Madrid i a la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears i que va tenir un dèficit de 3.700,00 milions d’euros durant l’any 2005, que 
per favor els ajudin, perquè tenen mancances en qüestió d’emergències.  

Diu a la Sra. Perelló que a ell li agradaria que hi hagués també un parc de bombers a 
Marratxí, a Portocristo, a ses Salines, a Andratx, per igualar-nos amb la mitjana dels 
serveis que tenen a la resta d’Europa, però assegura que mentre se’ns robi, a tota la 
ciutadania de Mallorca, això no és possible.  

Tot seguit es fa la votació.  

Es produeix un empat amb quinze vots a favor (PP) i quinze en contra (PSOE, UM i 
Bloc per Mallorca).  

Es repeteix la votació, per indicació del secretari general.  Es repeteix l’empat anterior, 
per la qual cosa decideix el vot de qualitat de la presidenta.  
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Es rebutja la moció per quinze vots a favor (PP) i setze en contra (PSOE, UM i Bloc per 
Mallorca). 

 

PUNT 18. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA A LA QUALITAT DELS SERVEIS DE LA RESIDÈNCIA 
BONANOVA. 

Es dóna compte de la següent moció: 
Jaume Font Barceló, com a portaveu del Grup de Conselllers del Partit Popular, presenta per a la seva 
consideració al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
TÍTOL: QUALITAT DELS SERVEIS DE LA RESIDÈNCIA BONANOVA 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Atès la constatació de la manca de direcció a la Residència Bonanova i la conseqüent repercussió en la 
rebaixa de qualitat dels serveis que reben els residents,   el  Grup de Consellers del Partit Popular eleva al 
Ple la següent  

 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda instar al conseller de Benestar Social perquè adopti les mesures 
oportunes per tal de subsanar la situació de manca de qualitat en els serveis de la Residència Bonanova. 

 

La Sra. PUIG (PP) comença la seva intervenció.  

Recorda que fa un mes que va plantejar al conseller executiu de Benestar Social una 
sèrie de qüestions i que moltes d’elles varen quedar sense resposta, sobretot les més 
generals, referides a la política social. Diu que aquest és el motiu de la moció que 
presenta avui, centrada de forma específica en el col·lectiu de persones majors de la 
Residència Mixta La Bonanova.  

Explica que ho fa per mitjà d’una moció, perquè voldria que tots els Grups polítics es 
puguin pronunciar davant la constatació d’una manca de control, d’engranatge i de 
direcció del centre, que actualment té greus conseqüències i que ha ocasionat una 
reducció de la qualitat del servei.  

Observa que en cap cas és imputable al personal ni als professionals del centre que, 
sense cap dubte, són excel·lents.  

En conseqüència, diu al conseller executiu de Benestar Social que centra la seva 
intervenció en dues víctimes: els usuaris o residents, per una part i els treballadors, per 
l’altra. Li diu que ell és el responsable d’aquesta situació actual de manca de control i de 
supervisió que pateixen les més de 500 persones que viuen a La Bonanova.  

Adverteix que no voldria que li donin com a resposta promeses o projectes de 
planificacions i grans programes que s’han de dur a terme, sinó que desitja que avui 
s’arribi fins al detall i a la realitat del dia a dia, de les petites coses que són la 
preocupació diària d’aquestes persones.  



 44 

Diu al Sr. Garau que li demostrarà que, durant els darrers mesos, aquesta manca de 
qualitat del servei ha produït una rebaixa en el seu benestar i ha ocasionat que fins i tot 
pugui semblar que no tenen dret a formular les seves queixes.  

Tot seguit posa una sèrie d’exemples, molts senzills, perquè es pugui entendre la 
importància que poden arribar a tenir per als residents determinades situacions.   

En primer lloc, parla de la qüestió del menjar de la residència. Explica que s’estableixen 
uns menús setmanals, que es publiquen als taulers del centre, per la qual cosa els 
residents ja n’estan assabentats quan acudeixen al menjador. En conseqüència, demana 
al Sr. Garau si és conscient que no fa més de vint dies hi va haver quinze residents que 
es varen quedar sense el mateix menú que la resta, perquè no hi havia racions suficients.  

Observa que, per als residents, l’hora del dinar i l’hora del sopar és una de les seves 
màximes inquietuds, tot i que pugui semblar un fet banal.  

En segon lloc, demana al Sr. Garau si és conscient que s’ha retirat part del mobiliari 
situat a l’entrada del menjador, decisió que considera incorrecta perquè moltes de les 
persones que en feien ús tenen problemes de mobilitat. Comenta que la inquietud que 
senten els residents fa que arribin al menjador cinc o deu minuts abans i per tant han 
d’esperar, drets, fins que poden entrar al menjador.  

Diu que aquests són només alguns dels exemples que deixen entreveure les 
conseqüències d’aquesta manca de coordinació en aquest centre.  

Observa que, per entendre aquest fet potser seria bo observar l’organigrama de la 
residència La Bonanova. Recorda que, durant la passada legislatura, estava format pel 
director, un administrador i quatre coordinadors, aquests darrers en els àmbits 
d’administració, sanitari, residencial i assistencial. Explica que els coordinadors 
treballaven per torns, tant de matí com d’horabaixa fins a les 10.00 h, a més dels caps de 
setmana. 

Informa que, actualment, per bé que hi ha també els mateixos quatre coordinadors, 
només treballen en torn de matí i per tant l’horabaixa no hi ha cap responsable. A més,  
els caps de setmana tampoc no hi ha governanta ni metge ni coordinador.  

Assegura que aquestes qüestions essencials queden fora de control, per tant demana al 
Sr. Garau si, en el cas de les persones que es troben en situació d’una greu dependència, 
existeix algú que marca el seu ordre pel que fa a anar al llit i també qui és que controla 
el magatzem i la distribució dels zeladors. Diu que l’objectiu és saber si totes aquestes 
decisions les ha de prendre, sense tenir-ne la responsabilitat, un auxiliar.   

Tot seguit, relaciona tot el que ha explicat amb el fet que actualment s’hagi incrementat 
l’absentisme laboral, com a conseqüència de l’absència de torns d’horabaixa i de caps 
de setmana.  

Retreu també que s’hagi hagut d’incrementar la partida econòmica corresponent, 
destinada a abonar les substitucions per fer front a l’absentisme esmentat. 

També observa que actualment, a la residència La Bonanova, es produeixen una sèrie de 
despeses, que considera innecessàries i que durant la passada legislatura no existien. 
Com a exemple, esmenta la contractació d’una consultoria per un servei de 
manteniment d’informàtica, que abans estava cobert pel mateix personal de l’Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca (ISSEM).   
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Assegura que no qüestionaria aquest fet si l’excusa de sempre no fos que s’arrossega un 
deute important derivat de la gestió de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca durant la passada legislatura.  

Diu que suposa que el Sr. Garau li respondrà que s’ha creat una comissió de treball, 
encarregada de valorar la situació actual, que durà a terme obres i reformes, però vol 
insistir en el fet que, de moment, aquesta comissió no ha tengut cap efecte pràctic ni 
real. Posa un exemple: demana al Sr. Garau quantes vegades s’ha reunit amb els 
representants dels treballadors de la residència La Bonanova.  

Destaca que aquesta és la segona part de la qüestió, les segones víctimes de la manca de 
coordinació i de direcció de l’esmentada residència, que són els treballadors que des del 
mes d’abril i maig de 2007 no han cobrat pels conceptes de nocturnitat, festius i tots els 
que són distints al salari. Assegura que això no havia passat mai i que, fins i tot durant 
la passada legislatura, es varen començar a pagar conceptes que pertanyien a l’any 
1996.  

A continuació observa que precisament en el punt 10 de l’ordre del dia d’aquest Ple s’ha 
aprovat l’increment de les retribucions dels directors, per tant retreu que per aquest 
concepte sí que tenguin doblers, però no per abonar la resta de conceptes habituals de la 
nòmina dels treballadors, que ha explicat abans.  

Reitera el seu desig de que tots els Grups polítics es manifestin davant aquesta 
constatació de manca de direcció i de control.  

Demana que es prenguin mesures per tal de posar fi a aquesta situació i es pugui 
recuperar la qualitat de vida dels residents. 

 

La Sra. MORENO (PSOE) comença, tot seguit, la seva intervenció.  

Comenta que havia preparat una intervenció tranquil·la, però assegura que molts dels 
comentaris de la Sra. Puig l’han afectada molt especialment, per la seva condició 
d’infermera. Assegura que la resta de companyes infermeres del centre han d’haver 
sentit igualment que els ha tocat el cor.  

Ja des de l’inici, anuncia que el seu Grup polític votarà en contra de la moció del PP, 
perquè considera que fa una afirmació falsa. Refusa el comentari de la Sra. Puig quan 
afirma que ha constatat que hi ha una manca de direcció, perquè pensa que és fals.  

Explica que la directora anterior, la Sra. Maria José Rodríguez es troba en situació 
d’excedència, però hi ha una persona que la supleix en aquest moment en les seves 
tasques; aquesta persona és el Sr. Antoni Cantallops que, a més, no és una persona 
aliena a la direcció d’aquesta institució perquè durant els anys 2005 i 2006 ja va exercir 
aquestes funcions, amb caràcter temporal. 

Informa que durant els darrers mesos s’ha creat una nova figura de plantilla directiva a 
la residència, que és una coordinadora de qualitat assistencial. Reitera el caràcter de 
figura nova.  

Per altra banda, mostra la seva sorpresa pel plantejament tan reductor sobre la qualitat 
que ha fet la Sra. Puig. Observa que la qualitat és un concepte global, tot un dinamisme 
d’una institució en el qual hi estan implicats tots els treballadors. 
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Sobre la defensa dels treballadors que ha fet la Sra. Puig comenta que, evidentment, ella 
també la subscriu, però opina que la Sra. Puig ha caigut en una incoherència de discurs: 
per una part defensa els treballadors, mentre per una altra assegura que ningú no 
controla l’hora en què se’n van a dormir els residents, de què sopen o no sopen.  

Mostra el seu total desacord amb aquestes afirmacions i li diu que aquestes tasques les 
fan les auxiliars, els zeladors i les infermeres. Observa que, en grau màxim, és una 
infermera la que té el control de la cura de les persones i és la que ha de valorar en cada 
moment què menja una persona, a quina hora ho fa, etc.  

Reitera que les afirmacions de la Sra. Puig són una falta de respecte al personal sanitari 
de la institució, perquè és evident que qui controla totes les qüestions que ha esmentat 
són els professionals que treballen en els torns d’horabaixa i de vespre, precisament 
perquè la qualitat és una qüestió global, de totes i cadascuna de les persones que 
treballen a la institució.  

També reitera que s’ha sentit molt molesta per les afirmacions de la Sra. Puig, que li 
han fet molt de mal, raó per la qual li costa reprendre el guió que havia previst 
inicialment per a la seva intervenció.  

Demana a la Sra. Puig que li digui a quantes persones ha ajudat a sopar o ha 
acompanyat al llit; li assegura que ella n’ha ajudat moltes, per tant el fet de que afirmi 
que ningú no ho controla li ha resultat especialment desagradable. Li assegura que 
qualsevol infermera, d’aquesta o de qualsevol residència d’aquestes característiques, 
compartiria la mateixa opinió.  

Pel que fa a la manca de qualitat, recorda i retreu a la Sra. Puig que durant la passada 
legislatura, el seu Grup polític, que governava a l’Institut de Serveis Socials i Esportius 
de Mallorca (ISSEM),  sí que va reduir el pressupost de l’any 2005.  

A més, entre l’any 2005 i el 2006, el Grup del Partit Popular va canviar l’organigrama 
de l’ISSEM; per tant, les peticions que ara fa la Sra. Puig deriven de decisions que en el 
seu moment va prendre el Partit Popular, mentre gestionava l’Institut de Serveis Socials 
i Esportius de Mallorca (ISSEM).   

Comenta que li sembla incoherent que la moció demani al conseller executiu de 
Benestar Social que tengui compromís per garantir la qualitat a la residència, perquè és 
evident que això és inherent al seu càrrec.  

Diu que la qualitat no és només una cosa per fer constar a una moció, sinó que és un 
creença ferma de totes les persones que treballen a una institució, sigui la que sigui. Per 
aquest motiu assegura que, des d’aquest Ple, el Grup del PSOE vol encobeir i donar 
suport a tots i cadascun dels professionals de la Residència Mixta La Bonanova, de tot 
cor i sense posar en dubte que el control sobre els aspectes que s’han esmentat és del tot 
correcte. 

 

El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) intervé tot seguit.  

Diu a la Sra. Puig que suposa que creu tot el que ha dit i que no fa una crítica 
oportunista en funció de quatre informacions que té i de quatre dades que ha recollit.  
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Observa que tothom ha de saber que la Residència Mixta de la Bonanova és la institució 
més important que té el Consell Insular de Mallorca per tal de donar aquest tipus 
d’assistència.   

Destaca també la gran importància que té la feina que fan tots els treballadors d’aquesta 
residència per aconseguir que funcioni com pertoca.  

Retreu a la Sra. Puig que fonamenti tot el seu argument en una manca de direcció i li 
recorda que l’única mancança que existeix és precisament la dels tres caps assistencials 
que el Grup del Partit Popular va eliminar de la Relació de llocs de treball (RLLT) dels 
anys 1986 i 1987 i que l’actual equip de govern torna a incloure a la RLLT de l’any 
2008.  

Reitera que és ben evident que, treure els caps de les àrees assistencial, residencial i 
administrativa és el Partit Popular qui ho va fer, per tant no té sentit l’afirmació de la 
Sra. Puig. 

Opina que el director actual, el Sr. Antoni Cantallops, és una excel·lent persona i un 
excel·lent professional, molt preparat i que fa sis anys que està a la residència La 
Bonanova. Assegura que té cura de les persones i dels detalls d’una manera claríssima i 
quotidiana i que lluita perquè una institució complexa, de les que ja en queden poques a 
Espanya, tengui prestigi i solvència.  

A més, retreu a la Sra. Puig una altra contradicció: durant els anys 2005 i 2006 ja va ser 
director de la residència, mentre la gestionava el Partit Popular, per tant és evident que 
al PP no li va semblar tan malament la seva gestió durant tot aquest període.  

Informa que una de les seves primeres actuacions com a responsable de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) va ser nomenar una persona de la plantilla de 
l’IMAS com a directora de qualitat assistencial de la residència La Bonanova. Assegura 
que li consta que està fent una bona feina i que vetlla per atendre totes les queixes i 
suggeriments que puguin sorgir.  

Observa que una residència d’aquest tipus té, contínuament, petits problemes, petites 
incorreccions i disconformitats; fins i tot en el cas de petites residències, que tenen 
certificacions ISO, quan hi va l’auditor sempre troba petits problemes. En canvi, en el 
cas de problemes com els que ha esmentat la Sra. Puig, s’hauria d’estudiar amb més 
detall què és el que ha passat en cada moment i valorar quin pes té cadascuna de les 
afirmacions que ha fet i quina causa les ha creat,  si és que són certes. 

Comenta que el que sí és cert és que el Partit Popular, l’any 2005, va dedicar un 4% més 
de pressupost a la residència La Bonanova en despeses corrents i en inversions, que 
l’any 2006 el balanç va ser d’un 14% menys que l’any 2005 i que l’any 2007 la inversió 
per a l’augment de pressupost va ser zero. En canvi, el nou equip de govern ha 
incrementat un 13% l’assignació en el pressupost de 2008, per a despesa corrent de la 
residència de La Bonanova.  

En conseqüència, observa que ni la gestió anterior ni la credibilitat actual sobre l’anàlisi 
que fa el Partit Popular planteja un tema seriós de qualitat, sinó que en el Grup del Partit 
Popular agafen coses pels pèls, de les quals no n’han tengut cap constància ni el comitè 
d’empresa, ni la direcció, ni la direcció de qualitat, ni la junta de govern; per tant, no 
s’han plantejat aquests temes d’una forma correcta i ordenada dins els sistemes 
establerts per a tractar-los.  
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Informa que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), durant l’any 2008, durà a 
terme una sèrie d’inversions que milloraran de forma molt significativa la qualitat 
assistencial i laboral de les persones, com és el cas de la climatització de l’àrea dels 
usuaris assistits, del tot necessària perquè no poden, evidentment, sortir al carrer.  

Lamenta el fet que, a l’any 2008, encara existeixin àrees d’aquestes característiques 
sense climatitzar.  

Diu que també es durà a terme, durant l’any 2008, la climatització del menjador i la 
renovació de l’equipament sociosanitari, concretament dels llits, que fa 25 anys que no 
s’han canviat.  

A més, reitera que enguany es recuperaran els tres coordinadors que el Partit Popular va 
eliminar.  

Tot seguit, respon a la pregunta de la Sra. Puig sobre els contactes que ha tengut amb el 
personal de la residència.  

Li diu que s’ha reunit quatre vegades amb el personal i que, a més, ha dinat amb ells.   

Aprofita per dir-li que el dinar era excel·lent i que no sap si ella hi ha dinat en alguna 
ocasió, però li assegura que el menjar és excel·lent, com ho és el de la Llar dels 
Ancians.  

Informa que s’ha reunit amb un equip tècnic ampli, de més de vint persones –metges, 
ATS, treballadors socials i la direcció de l’entitat– per tal de començar a fer un 
plantejament a fons de com ha de millorar aquesta residència, perquè evidentment és 
millorable.  

Retreu al PP que durant els darrers quatre anys hagi actuat d’aquesta manera, vista la 
seva afecció a crear residències privades, com a alternativa a les residències públiques,  
en detriment d’aquestes, a causa de l’abandonament que n’han fet. Insisteix a ressaltar 
aquesta obertura de residències privades i, a més, fent-ho al seu aire. 

Posa com exemple la residència privada d’Inca; en aquest cas, esmenta també que el PP 
va haver d’aturar les entrades de residents, per la manca absoluta de qualitat i de les 
queixes absolutes de familiars i personal treballador.  

Pel que fa a l’IMAS, informa que el proper dijous tendran una reunió dels seus 
responsables amb els consultors d’una entitat sense afany de lucre, anomenada 
INGEMA, que té el premi nacional de qualitat en gestió de residències, per tal de fer un 
Pla de millora 2009-2011 de les residències del Consell Insular de Mallorca amb vista a 
adequar-les a la Llei de dependència.  

Destaca que la Sra. Puig, a partir d’una sèrie de fets puntuals, ha fet una valoració 
general que no s’atén a la realitat.  

Reitera les contradiccions de la Sra. Puig que s’han pogut observar i que, a més, posen 
de manifest un contrast absolut de la realitat actual amb la gestió que el PP va dur a 
terme durant tota la passada legislatura.  

 

La Sra. PUIG intervé, en el seu torn de rèplica.  

Assenyala que vol centrar-se en la qüestió dels treballadors, en relació a les afirmacions 
que ha fet la Sra. Moreno sobre la intervenció tranquil·la que pretenia fer i que ha 
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canviat perquè li han tocat el cor els comentaris fets sobre els treballadors de la 
residència Mixta La Bonanova. 

Recorda a la Sra. Moreno que precisament ha parlat de dues víctimes d’aquesta manca 
de direcció, de control i d’engranatge. Ha parlat de direcció tècnica i política, però 
també  dels treballadors de La Bonanova.  

Li demana també si estaria contenta davant el fet de no cobrar les hores extres, la 
nocturnitat o els festius; opina que, possiblement, no ho estaria. 

Diu que, amb tot el seu respecte cap als treballadors d’aquesta residència, perquè ja ha 
dit abans que no en són responsables, d’aquesta manca de direcció, considera que fan la 
feina ben feta, però manca coordinació. 

Recorda que la Sra. Moreno li ha dit que, durant els torns d’horabaixa i vespre, han de 
fer la feina els auxiliars, les infermeres i la resta del personal i, en aquest sentit, hi està 
d’acord, però puntualitza que el que ella ha dit és que durant la passada legislatura hi 
havia 4 coordinadors, 4 responsables per damunt d’aquest personal, que coordinaven 
tota una sèrie d’àrees (assistencial, residencial, administració i direcció) i ara fan torns 
de matí i la manca de coordinació en el torn d’horabaixa és evident, com també ho és els 
caps de setmana, perquè no hi ha metge, no hi ha governanta, ni coordinador. Per aquest 
motiu, a la Residència La Bonanova hi fa falta una direcció completa. 

Pel que fa a l’afirmació de la Sra. Moreno, que ha assegurat  que hi ha un director, li diu 
que ella no dubta que hi hagi una persona, però això no vol dir que es gestioni 
correctament. A més, considera que la nova figura de coordinador de qualitat 
assistencial no ha donat, fins ara, cap resultat pràctic.  

Demana al Sr. Garau que li expliqui qui són els tres coordinadors, externs, que vendran 
per examinar quina és la qualitat de la residència de La Bonanova.  

Respecte al retret que li ha fet el Sr. Garau sobre la seva intervenció inicial, assegurant 
que només s’ha basat en quatre dades que pugui tenir i n’ha fet conjectures sense 
fonament, li respon que possiblement ell en té moltes més de dades, com ara més d’un 
registre d’entrada sol·licitant que s’actuï en les situacions esmentades d’aquesta 
residència. Diu que aquestes peticions provenen, ben probablement, de persones que hi 
resideixen.  

En conseqüència, assenyala que estaria bé que el Sr. Garau mostrés l’expedient complet 
que en té, perquè té constància que és llarg. Observa, per tant, que no parla de qüestions 
de fa dos dies, sinó de fa mesos.  

Sobre les 4 reunions del Sr. Garau amb l’equip tècnic i els assistents de la residència La 
Bonanova, li demana si ha anat a dinar amb els residents. Indica que estaria molt bé que 
escoltés les queixes que puguin tenir, perquè no és aquesta la informació que ella en té, 
sinó tot el contrari: que els residents avancen l’hora del dinar, perquè el conseller s’ha 
de reunir allà mateix amb el seu equip d’assessors i ha de poder dinar amb tranquil·litat.  

Reitera que li hagués agradat que avui s’haguessin pogut pronunciar tots els partits 
polítics, perquè es parla d’un col·lectiu que no té possibilitat de defensa. Esmenta que, 
més que dur assessors de qualitat externs, seria més correcte començar per la qualitat 
del menjar i del mobiliari i quedaria demostrat que es fa una aposta important en aquest 
sentit.  
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Retreu que en cap moment li han donat una resposta sobre si era cert o no tot el que ha 
dit sobre el menjar. Assegura que un responsable polític té la responsabilitat de conèixer 
aquests detalls, sobretot quan té un expedient en les seves mans.  

 

La Sra. MORENO intervé tot seguit.  

Sobre la qüestió dels menús, opina que la tasca del conseller executiu de Benestar 
Social no és la de conèixer quins són els menús de la residència La Bonanova. Reitera 
que aquesta és una responsabilitat dels professionals que hi treballen dia a dia i retreu a 
la Sra. Puig la seva contradicció: que per una part defensi aquests treballadors i després 
els retiri totes les funcions, assegurant que aquesta és una feina del conseller executiu.  

Respecte al canvi d’organigrama del centre, assenyala que va ser el PP qui va fer el 
canvi que ha esmentat la Sra. Puig.  

Reitera que, en aquest moment, hi ha 4 coordinadors assistencials. Puntualitza, però, 
que la feina d’un coordinador és planificar. Demana a la Sra. Puig si és que pensa que 
un professional no sap el que ha de fer i ha de tenir un coordinador, a les 5 de 
l’horabaixa, per dir-li allò que ha de fer. Afirma que aquest fet demostra la poca 
confiança en la professionalitat dels treballadors de la residència.   

En el cas del cobrament del plus de nocturnitat, diu que és evident que s’ha cobrar, però 
puntualitza que ha de distingir entre els canvis que s’han fet als sous dels treballadors, 
que ja ha explicat el Sr. Garau, i ho explica tot seguit. Destaca que durant la passada 
legislatura, el president i el gerent de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca cobraven molt, en concepte de sou i per aquest motiu s’ha decidit repartir els 
sous.  

Sobre les visites a la residència La Bonanova, afirma que el Sr. Garau hi ha anat i que 
també ho ha fet la presidenta del Consell Insular de Mallorca. 

Per acabar retreu a la Sra. Puig que afirmi que una persona major és vulnerable per 
naturalesa, perquè li assegura que la vulnerabilitat la generen una sèrie d’altres 
situacions.  

Afirma que les persones majors han de ser autònomes, que tenen dret a decidir el que 
volen, el dret de ciutadania i que ningú ha de parlar per ells. Insisteix a dir que han de 
parlar per sí mateixes i, en el cas que una condició física o psíquica de dependència els 
generi una mancança, és responsabilitat de tots ser-hi presents per tal de protegir els 
seus interessos i els seus drets.   

 

El Sr. GARAU intervé per tancar el debat.  

Diu a la Sra. Puig que considera que no és massa responsable per part seva fer d’una 
sèrie de petites informacions esbiaixades i desenfocades un argument per fer créixer una 
idea d’existència de víctimes, situació que d’altra banda estén a tot el col·lectiu, 
residents i treballadors. Observa que arriba un moment en què un creu que, al PP, li 
agrada posar sempre les víctimes damunt la taula com a forma de crispar les coses 
políticament. 

Assegura a la Sra. Puig que la majoria de la gent que viu i que treballa a la residència La 
Bonanova estan encantats d’estar-hi.  
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Sobre els endarreriments en el cobrament de què s’ha parlat, comenta que coneix 
perfectament la situació de les persones que encara no han cobrat els complements que 
els pertoquen. Informa que s’han duit a terme les reunions corresponents amb els 
sindicats; matisa que ell s’hi ha reunit també, però que qui ho fa habitualment és la 
gerent de l’IMAS.  

Recorda a la Sra. Puig que quan es va incorporar l’actual equip de govern va haver de 
pagar endarreriments a tot el personal, que són 1.300 persones i que corresponien a 
l’any 2005 i 2006. En el cas de l’any 2006, assenyala que el PP, al Ple, es va abstenir 
davant aquest reconeixement extrajudicial de deute i que, tot i això, el nou equip, durant 
els propers dos o tres mesos, liquidarà el deute que existeix amb el personal.  

Destaca, per tant, que el PP no va deixar aquesta qüestió resolta, com tampoc no ho va 
fer d’altres casos.  

Arran de la insistència de la Sra. Puig en la qüestió de la direcció del centre, li reitera 
que evidentment està d’acord que, per sota d’aquesta direcció, també hi ha d’haver uns 
directors tècnics especialitzats, tot i que li recorda que això és el que ja existia a la 
residència La Bonanova abans, però una directora anterior –nomenada pel PP- va creure 
que ella ho podia fer tot, per la qual cosa va eliminar aquestes tres figures i les va treure 
de la Relació de llocs de treball (RLLT). En canvi, li reitera que el nou equip, quan en 
un termini de dos mesos aprovi la nova RLLT, les tornarà a posar.  

A continuació, llegeix una carta que li han fet arribar, adreçada per la Junta de Govern 
de la Residència de La Bonanova al director del Diario de Mallorca. Comenta que 
aquest diari publica avui una sèrie de qüestions referents a La Bonanova, al seu parer 
d’una forma esbiaixada, tot i que ho respecta perquè el seu paper és la defensa de les 
opinions de la ciutadania.  

“Queremos transmitir nuestra más profunda indignación, ante la noticia publicada en el 
Diario de Mallorca en el dia de hoy en relación a las quejas sobre las deficiencias en la 
higiene y hosteleria de la Residencia La Bonanova. Deseamos también expresar nuestra 
solidaridad con la dirección que tenemos actualmente, así como también con la actual 
directora, la Sra. María José Rodríguez”.  

En aquest punt, el Sr. Flaquer (PP) –ex conseller de Turisme del Govern de les Illes 
Balears– fa un comentari en veu baixa.  

La presidenta diu que té la paraula el Sr. Garau i demana que es posin tranquils. 

El Sr. Garau, tot seguit, reprèn la lectura que havia quedat interrompuda. 

“...Queremos expresar nuestra satisfacción con el tema de la higiene, ya que las sábanas 
en asistidos se cambian a diario i semanalmente en válidos. Disponemos de una 
cobertura televisiva extensa y además con la posibilidad de visualizar el Canal Plus en 
el salón de actos. Deseamos hacer constar que tanto la anterior dirección como ahora, 
con el nuevo director, tienen el compromiso de renovar el mobiliario de hace 25 años, 
que se encuentra en muy mal estado. No es justo que la insatisfacción de unos pocos 
ponga en tela de juicio la labor de la dirección y se cuestione la calidad de vida del 
usuario.”  

El Sr. Garau considera que no és just que una residència d’aquest tipus, amb la quantitat 
de feina que fa, per unes informacions esbiaixades, mal donades i desenfocades tirin 
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tinta negra sobre una entitat que és nostra, de tots i que atén persones amb moltes 
necessitats.  

Tot seguit, es fa la votació.  

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

 

PUNT 19. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES AMB MOTIU 
DE LA COMMEMORACIÓ DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES 
DONES. 

Es dóna compte de la següent moció: 
Commemoram un any més el 8 de març, Dia internacional de totes les dones. Un dia ple de 
reivindicacions, esperances i satisfacció per les darreres mesures adoptades.  
 
Avui comptam amb una legislació més potent contra la discriminació de les dones, a través de la posada 
en marxa de lleis que poden ser qualificades com a revolucionàries, com la llei integral contra la violència 
de gènere i la llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes, que d'aquí a poc farà un any, reconeixent 
el dret de les dones a compartir, en igualtat d’oportunitats, totes i cada una de les esferes de la vida social, 
política i familiar. 
 
Encara que s’exerceixen constants discriminacions i abusos cap a les dones, els partits polítics 
compromesos amb la igualtat hem de continuar fent feina removent tots els obstacles necessaris que 
possibilitin aquesta equitat de drets. 
 
Per tal motiu, continuam mirant amb optimisme i il·lusió cap a un futur perquè la igualtat de gènere i la 
no discriminació de les dones es converteixi en compromís, prioritat i exigència davant la ciutadania, en 
línia amb les passes que ja s'estan donant des del Consell de Mallorca, i en particular, des de la Direcció 
Insular d'Igualtat.  
 
Per tal motiu, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta la següent moció per a 
la seva consideració al proper Ple de la institució:  
 

El Consell de Mallorca insta les institucions municipals, insulars i autonòmiques a  l'aplicació i 
desenvolupament de la "Ley de Igualdad Efectiva de mujeres y hombres" a través dels següents 
compromisos: 

 
- Aconseguir la participació de les dones en la presa de decisió en els assumptes que 

interessen a tota la ciutadania. 
- Col·laborar per eradicar la inestabilitat, l’atur i la temporalitat que afecta especialment 

l’ocupació femenina i les diferències retributives que encara persisteixen. 
- Afavorir la corresponsabilitat entre dones i homes a tots els nivells.  
- Afavorir la creació de serveis de recolzament adreçats a famílies per tal de poder 

conciliar vida laboral i personal. 
- Aconseguir la posada en marxa de plans d’igualtat en tots els municipis de l’Illa. 

 

 

La Sra. CANO (PSOE) comenta que el 8 de març representa un dia significatiu per a 
totes les dones del món i de Mallorca. Un dia ple de reivindicacions, esperances i també 
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de futur. Moltes han estat les polítiques dutes a terme aquests anys de govern socialista 
gràcies al compromís d’en José Luís Rodríguez Zapatero i, des del seu esperit crític, els 
socialistes han de continuar lluitant per aconseguir una plena igualtat d’oportunitats a la 
nostra societat.  

Avui es pot dir que es compta amb una legislació més potent contra la discriminació per 
raó de gènere i s'han donat passes importants a nivell estatal que han permès compensar 
situacions de desigualtat enquistades en la nostra societat, i s’ha pogut fer un 
desplegament de l'article 14 de la nostra Constitució en concretar una abstracció formal 
a través de mecanismes d'acció positiva i d'altres que possibiliten restituir desigualtats 
que pateixen les dones només pel fet de ser-ho. I és que la variable de gènere és una 
variable important, a l’igual que la situació socioeconòmica de les persones, el grup 
d'edat al qual pertany o el nivell d’estudis. 

La legislatura d'aquests 4 anys de govern socialista a l'Estat Espanyol ha estat una 
legislatura fonamental per als drets de les dones i la igualtat d’oportunitats s’ha 
convertit en senya d'identitat del govern de José Luís Rodríguez Zapatero. 

Per primera vegada en la història de la nostra democràcia, es pot comptar amb un 
govern de composició paritària, un govern que ha comptat amb el talent i les capacitats 
de totes les dones per formar equip de govern. 

Per primera vegada en la història del nostre país han vist una dona com a vicepresidenta 
del Govern i tenen una dona en el Tribunal Constitucional. Aquesta composició 
paritària enforteix la nostra democràcia representativa i representa un nou model de 
ciutadania. 

En consonància amb aquest compromís amb la igualtat d'oportunitats, el govern de 
Zapatero, ha duit a terme dues lleis de gran transcendència social que han aportat nous 
drets a les dones: la Llei integral contra la violència de gènere –que el Partit Popular 
també va aprovar– i la Llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes aprovada en 
març del 2007, amb l'abstenció del Partit Popular.  

Aquesta ha estat una legislatura important per als drets de les dones, per als drets 
socials: 

Recorda que la llei del matrimoni homosexual permet a dones lesbianes casar-se i 
adoptar fills; que els drets de maternitat s’han vist reforçats igual que, per primera 
vegada, els homes han pogut gaudir del permís de paternitat intransferible de 15 dies, al 
qual s’han acollit més de 22.000 homes; el dret a l’assistència social integral i laborals 
per a dones víctimes de violència de gènere així com drets de la posada en marxa del 
sistema de la dependència. 

La Llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes ha estat boicotejada contínuament 
pel Partit Popular i aquesta llei per a la igualtat ha posat en marxa mesures i iniciatives 
de gran importància que aborden el problema de la discriminació tot incidint en la 
realitat social per derrocar els obstacles que impedeixen la igualtat efectiva entre dones i 
homes. Aquesta llei parteix de la bretxa manifesta entre el reconeixement formal de la 
igualtat i la igualtat real. 

És un fet que les dones pateixen diferents tipus de discriminacions. Dins l'àmbit de 
l’economia cobren fins a un 30% manco que els seus companys homes i la seva 
precarietat laboral així com la taxa d'atur és més elevada.  
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El sostre de vidre –el techo de cristal– afavoreix que als llocs de responsabilitat només 
hi hagi homes i és que quan els mecanismes de promoció no són mecanismes de 
valoració objectiva dels mèrits i les capacitats de les persones i responen, pel contrari, a 
mecanismes digitals, les tendències estan molts masculinitzades.  

Malgrat que les dones són més a totes les universitats de l’Estat Espanyol i obtenen 
millors qualificacions acadèmiques, estadísticament, que els homes, tarden de 2 a 3 anys 
més en aconseguir una feina conforme a la seva titulació. 

Promoure polítiques que afavoreixin les dones treballadores és promoure uns serveis 
públics de qualitat que atenguin els infants mentre els pares i les mares fan feina, és 
donar solucions a les dones excloses del sistema i millorar les condicions de les que 
estan dedins amb autèntiques polítiques socials de conciliació que serà el que 
vertaderament les ajudi a mantenir aquesta feina. Fer polítiques públiques és donar un 
suport a aquestes dones que estan dins el mercat laboral i per tal raó proposen per a la 
propera legislatura la creació de 1.200.000 nous llocs de feina per a dones. 

La diferència salarial entre dones i homes no té perquè cobrir-la l’Estat, això seria 
reconèixer que aquest no té instruments suficients perquè l’obligació de la igualtat 
salarial per igual categoria professional sigui una obligació per a les empreses. Pensen 
que s’ha d’anar a l’arrel de la qüestió que és la dinàmica desigual del mercat de feina. 
És fonamental que l’Estat promogui polítiques per assolir els objectius de l’Estratègia 
de Lisboa, però igual d’important és que les empreses es conscienciïn que competitivitat 
i eficiència equivalen a igualtat d’oportunitats. Sense aquest compromís no s’arribarà a 
tal pacte i per això hi ha d’haver diàleg social entre les empreses i els sindicats per  
impulsar plans d’igualtat a les empreses que serà el que permetrà assolir aquesta igualtat 
d’oportunitats. 

La llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes ha posat en marxa mesures que han 
penetrat a tots i cada un dels diferents àmbits de la societat: dins l’àmbit educatiu, dins 
l’àmbit laboral, el social, el rural, etc. 

Gràcies a aquesta llei, en els comicis passats del mes de maig, totes les llistes de tots els 
partits polítics dels municipis de més de 5000 habitants varen ser llistes paritàries, llistes 
equilibrades entre els sexes. I en aquest sentit s'ha pronunciat el Tribunal Constitucional 
respecte al recurs presentat pel PP contra aquesta llei de paritat i és que la paritat, pesi a 
qui pesi, és constitucional i ho és perquè les dones suposen la meitat de la població i no 
un col·lectiu com els joves, persones majors o persones amb discapacitats.  

Els grups polítics han de lluitar per aconseguir una plena igualtat de drets i no només 
dins l'àmbit de l'economia, sinó també en el privat. S’ha de començar a parlar de 
corresponsabilitat i deixar de banda el concepte de conciliació que tant perjudica les 
dones. Les dones fa molt de temps que s’han incorporat al món de l’esfera pública, al 
mercat de feina i, pel contrari, no hi ha hagut la contrapartida dels homes dins del món 
privat. Des del concepte de corresponsabilitat, els homes s'han d'incorporar a les tasques 
rutinàries de la vida privada, especialment les familiars que impliquen cura dels infants, 
i de les persones grans, des d’aquest concepte de corresponsabilitat. I emprendre 
l'aposta ambiciosa que hi hagi temps personal per a tothom. 

Des que la dreta del nostre país s’ha tornat interessadament feminista –què més voldrien 
algunes!– se sent parlar d’igualtat real, quan –i fent una mica de memòria– fins ara se’ls 
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havia negat la possibilitat terminològica d’aquest mateix concepte, bé, han descobert 
Amèrica, benvinguts doncs, a la realitat real. 

Fer polítiques d’igualtat de gènere és fer polítiques públiques i actives allunyades de la 
caritat i del paternalisme. Les polítiques dutes a terme pel govern socialista, a nivell 
estatal,  han estat un clar exemple de polítiques actives: ajudes de 2500 � pel naixement 
d'un fill, o de 3500 � en casos de famílies nombroses o monoparentals que han tret a 
Espanya de la cua en quant a ajudes a la natalitat; el reforçament del dret de maternitat 
no contributiva que permet que aquelles persones que pel que sigui que no havien pogut 
tenir un mínim cotitzat a la seguretat social ara poden gaudir d’aquest permís, entre 
d’altres drets. 

Els socialistes de Mallorca, lluny d’una visió catastrofista de la realitat són 
optimistes i miren el futur amb il·lusió perquè pensen que des del compromís i des de la 
voluntat es pot avançar en drets de ciutadania per a totes les persones i per a totes les 
dones i, a més, pensen que aquesta institució del Consell de Mallorca està en una bona 
línia en temes de les polítiques d'igualtat d'oportunitats a través de la Direcció Insular 
d’Igualtat.  

Amb esperit reivindicatiu i commemorant el Dia Internacional de les Dones, el 
Grup Socialista del Consell de Mallorca proposa que el Ple del Consell Insular es 
comprometi a: 

- Aconseguir la participació de les dones en la presa de decisió en els assumptes 
que interessen a tota la ciutadania. 

- Col·laborar per eradicar la inestabilitat, l’atur i la temporalitat que afecta 
especialment les dones i, sobretot, en quant a les diferències retributives. 

- Afavorir la corresponsabilitat entre dones i homes a tots els nivells, o millor dit, 
la conciliació. 

- Afavorir la creació de serveis de recolzament. 

- Aconseguir la posada en marxa de plans d’igualtat en tots els municipis de l’illa 
i també d’aquesta mateixa institució. 

 

El Sr. FLAQUER (UM) avança que Unió Mallorquina votarà a favor d’aquesta moció i 
recolza totalment l’esperit d’aquesta moció i del Grup Socialista. 

Opina que tots els partits –i així es percep des d’Unió Mallorquina– lluiten per la 
igualtat efectiva entre dones i homes i també lluiten contra la discriminació i els abusos 
contra les dones. I així ho diu perquè creu que és així. Reitera que no percep que hi hagi 
ningú, dins l’àmbit democràtic, que vagi en contra d’això. 

Pel que fa a la Llei d’igualtat, una primera passa és la passa de la convicció que està a 
nivell de les idees i un to reivindicatiu és molt bo però després qualsevol llei ha de dur, 
paral·lelament, un finançament perquè si no llavors queda només en idees i és quan 
fracassa. 

Per tant, estan d’acord amb totes aquestes mesures –afavorir la creació de serveis de 
recolzament; aconseguir la posada en marxa d’un pla d’igualtat– però tot això necessita 
finançament. 
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En darrer terme, suposa que és normal el to electoralista i de míting d’aquesta setmana 
atès que estan en la recta final de la campanya i opina que, malgrat això, en aquesta sala 
el peix està tot venut. 

 

La Sra. MASCARÓ explica que el Bloc per Mallorca també recolzarà aquesta moció, 
encara que no comparteixen algunes de les coses que s’han dit del Sr. Zapatero i per 
tant, se cenyiran a l’acord escrit. 

D’altra banda, diu que és evident que quan arriba el Dia de la Dona tots han de fer 
alguna reivindicació i també és cert que, en aquest sentit, no només hi treballen les 
administracions i els governs, també hi ha moltíssimes entitats que necessiten el 
recolzament i el suport de les administracions perquè fa molts més anys que hi treballen. 

També és cert que s’ha arribat a gaudir a certs espais d’igualat encara que quedi molt de 
camí per recórrer, gràcies, sobretot, a les associacions de dones que fa molts d’anys que 
hi lluiten. 

És veritat que la legislació sorgida darrerament permet certes obligacions a les 
administracions que, de vegades, té oblidades no només per idees sinó sobretot per 
pressupost. 

Des del Bloc per Mallorca hi volen afegir dos punts perquè, a part de la llei estatal, en 
aquesta comunitat existeix una llei del Parlament de les Illes Balears que es va aprovar 
durant l’anterior legislatura, llei que no comparteixen en la totalitat –i així ho sap 
l’equip que la va redactar– però sí que apuntava algunes coses bones que ara s’estan 
revisant. 

Atesa aquesta puntualització, voldrien que la proposta que fa el Partit Socialista fos el 
punt 1 i que el punt 2 sigui: El Consell de Mallorca dóna suport a l’Institut de la Dona i 
a la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears 
que ha obert el procés per convertir la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona en 
una autèntica llei per a la igualtat. 

Diu que saben que això s’està fent i que a través del Consell de la Dona que es va crear 
a finals de l’anterior legislatura s’està fent la revisió d’aquesta llei per millorar-la i 
pensen que el Consell s’ha de sumar a aquesta millora. 

Atès que aquestes darreres setmanes s’han conegut diferents casos de dones mortes per 
part dels seus companys, han pensat que també estava bé afegir-hi un tercer punt que 
digui que el Consell de Mallorca condemna la violència de gènere que continuen patint 
les dones i es compromet a treballar activament per aconseguir eradicar aquesta lacra 
social. 

 

La Sra. FRAU (PP) manifesta que ella pensava que els mítings es feien els capvespres i 
els vespres i que a la Sra. Cano només li ha faltat demanar el vot per al seu partit i que 
ha quedat bastant aborronada atesa la baixada de nivell de la institució. 

Continua dient que en principi estaven d’acord amb aquesta moció però, després de 
sentir la presentació que ha fet la Sra. Cano, ha quedat una mica espantada perquè ha fet 
una sèrie d’afirmacions com que la dreta s’ha fet ara feminista. 
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En aquest sentit opina que ningú no ha de fer del seu patrimoni el tema de la igualtat i, a 
més a més, li recorda que la primera presidenta del Congrés dels Diputats va ser del 
Partit Popular i que la presidenta del Senat també; per tant, el seu Grup no ha de 
menester cap llei de quotes. 

D’altra banda, el govern del Sr. Antich en el Consell de Govern no és paritari ni tampoc 
hi ha paritat en els alts càrrecs del Govern de les Illes Balears. 

Puntualitza que la Llei de la dona la va aprovar el govern del Partit Popular l’any 2006 
i, a més a més, el movimiento se demuestra andando i amb el pressupost que s’hi va 
assignat per al 2008 molt poques coses es podran fer perquè, com ha dit el Sr. Flaquer, 
totes aquestes intencions i totes aquestes lleis han d’anar seguides d’una bona dotació 
pressupostària cosa que creu que la Conselleria d’Igualtat i Joventut no disposa. 

Afirma que la vertadera igualtat està al carrer. Dia a dia, totes aquestes dones que han de 
conciliar i no haver de triar el que volen, si fer feina o tenir cura de la seva família i 
manco destinar quotes en els consells d’administració de les grans empreses. 

Són els sous que s’han d’igualar entre els homes i les dones perquè aquí comença la 
vertadera igualtat. 

Referent al contingut de la moció, comenta que amb la filosofia estan d’acord però 
voldrien afegir-hi un parell de punts, esmenes que ja li ha comentat prèviament a la Sra. 
consellera. 

Allà on diu que “el Consell de Mallorca insta les institucions municipals, insulars i 
autonòmiques...”, proposen afergir “i estatals”, atès que la llei d’igualtat efectiva qui 
l’ha d’aplicar és l’Estat que en té les competències. 

Després, allà on diu “...a l’aplicació i el desenvolupament de la ‘Ley de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres’...”, afegir-hi “i de la Llei de la dona” que és la llei 
vigent en aquesta comunitat autònoma. 

La moció continua fer esment d’una sèrie de compromisos que s’han d’assolir, 
compromisos amb els quals estan d’acord però, a més a més, consideren oportú afegir 
que, a part d’aconseguir la posada en marxa de plans d’igualtat en tots els municipis, 
creu que primer n’ha de donar exemple el Consell de Mallorca i, per tant, posar en 
marxa el pla d’igualtat en el Consell de Mallorca i insta el Govern de les Illes Balears a 
posar, igualment, en marxa el pla d’igualtat, és a dir, afegir aquestes dues frases. 

Atès l’esment que ha fet la Sra. Mascaró sobre els esdeveniments ocorreguts aquestes 
darreres setmanes, també afegir un punt que podria dir “Intensificar les actuacions per 
eradicar la violència de gènere”. 

En darrer lloc, manifesta que no estan d’acord amb l’esmena número 2 del Bloc per 
Mallorca que diu: “El Consell de Mallorca dóna suport a l’Institut de la Dona i a la 
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears que 
ha obert el procés per convertir la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona en 
una autèntica llei per a la igualtat.”, perquè aquesta ja és una vertadera llei, agradi més 
o manco, però és una vertadera llei en vigor. 

Si es canvien els termes sí la recolzarien, tal com havia dit la Sra. Cano, si és complir la 
Llei de la dona hi estarien a favor perquè, evidentment, les lleis s’han de complir, però 
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no comparteixen els termes relatius a obrir el procés per convertir la llei en una 
vertadera llei. 

 

La Sra. CANO agraeix a tots els grups el recolzament a la moció. 

Pel que fa a les petites modificacions proposades, comenta que, efectivament, la llei que 
actualment està en vigor és la Llei 12/2006, per a la dona.  

És una llei que encara que el Partit Popular ara es pengi l’etiqueta de ser feministes i de 
lluitar per la igualtat, la varen fer d’esquena a tots col·lectius feministes i les 
associacions de dones de les Illes Balears, és més, en un primer moment no hi varen 
contemplar memòria econòmica i llavors quan els varen dir que se l’havien oblidada la 
varen haver d’incorporar i, com que no tenia dotació pressupostària, varen haver d’anar 
cercar a veure d’on podien treure partides per posar-les a una memòria econòmica. 
Aquesta és la dotació pressupostària de la qual parla el Partit Popular. 

Comenta que les transferències a les comunitats autònomes per a programes adreçats a 
dones des de la Secretaria General de Polítiques d’Igualtat han crescut un 62’45 
respecte a l’anterior legislatura i l’esmentada Secretaria està dotada per enguany amb 
43.242.000 euros, un 2,4% més que l’any 2007. 

És la primera vegada que es compta amb una Direcció Insular en el Consell de Mallorca 
i és cert que “el movimiento se demuestra andando”, però demana que els deixin 
arrencar perquè precisament el que comentava sobre plans d’igualtat en l’àmbit de tots 
els municipis de Mallorca, primer s’haurà de fer en la mateixa institució per donar-ne 
exemple i després promoure que els municipis es puguin adherir a aquest pla d’igualtat. 

Reitera el seu agraïment pel recolzament a la moció. 

 

La Sra. presidenta puntualitza com quedaria la moció amb els cinc punts inicials, els dos 
punts que ha proposat el Bloc per Mallorca i les esmenes que ha proposat el Partit 
Popular i li sol·licita a la Sra. Frau que les repeteixi. 

 

La Sra. FRAU detalla les esmenes proposades a la moció i que són: 

El Consell de Mallorca insta les institucions municipals, insulars, autonòmiques i 
estatals –que és el que s’hauria d’afegir– a l’aplicació i desenvolupament de la “Ley de 
igualdad efectiva de mujeres i hombres” i –afegir– la Llei de la dona del Govern 
Balear, a través dels següents compromisos... que són els que figuren redactats a la 
moció i, a més a més, afegir: la posada en marxa d’un pla d’igualtat al Consell de 
Mallorca i instar el Govern de les Illes Balears a la posada en marxa d’un pla 
d’igualtat. 

Comenta que poden assumir la redacció del Bloc per Mallorca que el Consell de 
Mallorca condemna la violència de gènere que és un poc més extensa que la que havia 
presentat el Partit Popular. 

Pel que fa a la Llei de la dona, proposa llevar “que s’ha obert el procés per convertir 
aquesta llei en una vertadera llei”, en tot cas, podria dir que s’apliqui la Llei de la dona, 
que en cas que es vulgui modificar, s’haurà de fer al Parlament. 
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La Sra. MASCARÓ proposa, atès que al Partit Popular li molesta la redacció abans 
esmentada, que la nova redacció sigui: “que ha obert el procés per millorar, encara 
més, la Llei 12/2006...” 

 

La Sra. FRAU comenta que no li molestava però considerava que no era correcta. 

 

La Sra. CANO, respecte al que s’ha comentat sobre condemnar la violència de gènere, 
recorda que sí que hi va haver una condemna conjunta a la plaça de Cort i anteriorment 
s’havia fet a través d’una declaració institucional el Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere. 

A continuació demana que l’esmena digui que el Consell de Mallorca ha condemnat, 
condemna i condemnarà... 

 

La Sra. presidenta es dirigeix a la Sra. Cano per dir-li que entén que el grup proposant 
de la moció accepta les propostes del Partit Popular i les del Bloc per Mallorca. 

 

La Sra. CANO li diu que sí. 

 

La Sra. presidenta recapitula i diu que els punts de la moció quedarien tal com vénen 
més les esmenes del Partit Popular i les esmenes del Bloc per Mallorca. 

 

1. El Consell de Mallorca insta les institucions municipals, insulars, autonòmiques i estatals a  l'aplicació i 
desenvolupament de la "Ley de Igualdad Efectiva de mujeres y hombres" a través dels següents 
compromisos: 

- Aconseguir la participació de les dones en la presa de decisió en els assumptes que 
interessen a tota la ciutadania. 

- Col·laborar per eradicar la inestabilitat, l’atur i la temporalitat que afecta especialment 
l’ocupació femenina i les diferències retributives que encara persisteixen. 

- Afavorir la corresponsabilitat entre dones i homes a tots els nivells.  

- Afavorir la creació de serveis de recolzament adreçats a famílies per tal de poder conciliar 
vida laboral i personal. 

- Aconseguir la posada en marxa de plans d’igualtat en tots els municipis de l’Illa. 

- Posar en marxa d’un pla d’igualtat al Consell de Mallorca 

- Instar al Govern de les Illes Balears la posada en marxa d’un Pla d’Igualtat 
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2. El Consell de Mallorca dóna suport a l'Institut de la Dona i a la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i 
Immigració del Govern de les Illes Balears que ha obert el procés de millorar la Llei 20/2006, de 20 de 
setembre, per a la dona. 

3. El Consell de Mallorca ha comdemnat, condemna i condemnarà la violència de gènere que continuen 
patint les dones i es compromet a treballar activament per aconseguir eradicar aquesta lacra social. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

INTERPEL·LACIONS 

PUNT 20. INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L’HBLE. SR. JAUME FONT 
BARCELÓ A L’HBLE. SRA. MARIA LLUÏSA DUBÓN PETRUS SOBRE 
COMPETÈNCIES DEL CONSELL DE MALLORA DAVANT LA LLEI DE 
MESURES URGENTS DESTINADES A L’OBTENCIÓ DE SÒL PER A 
HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA. 

Es dóna compte de la següent interpel·lació: 

 
JAUME FONT BARCELÓ, com a portaveu  del Grup de Consellers del Partit Popular, d’acord amb el 
que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple ordinari a  la Hble. Consellera 
Executiu del Departament de Territori, Sra. Maria Lluïsa Dubón Petrus, la següent INTERPEL·LACIÓ: 
 
 
COMPETÈNCIES DEL CONSELL DE MALLORCA DAVANT LA LLEI DE MESURES URGENTS 
DESTINADES A L’OBTENCIÓ DE SÒL PER A HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA 

 

La Sra. PERELLÓ (PP) explica que la ja coneguda i denominada “Llei Carbonero” és 
prou coneguda avui en dia per permetre la construcció d’habitatges protegits en sòl 
rústic al marge de les determinacions dels plans territorials insulars. 

Malgrat tot, diu no voler entrar en aquesta qüestió perquè el Partit Popular ja ha mostrat 
públicament la seva repulsa a aquest projecte des d’aquesta vessant en entendre que la 
necessitat d’aquest tipus d’habitatge no justifica utilitzar ni ocupar sòl rústic més quan 
hi ha sòl urbà i urbanitzable que encara no està edificat. 

Comenta que el que volen dur avui aquí són altres qüestions, altres problemes que, al 
seu parer, presenta aquest projecte de llei, que tenen una incidència directa en aquesta 
institució i que, si ningú hi posa remei, en breus setmanes s’haurà convertit en una llei 
que, per tant, s’haurà d’aplicar. 

La primera qüestió que vol posar de manifest és que aquest projecte de llei infringeix el 
principi fonamental de participació ciutadana en l’elaboració dels plans. 

Li diu a la Sra. Dubon que, com ja sap, un dels principis fonamentals de l’ordenació 
territorial –tal com ve reconeguda en la Carta Europea de l’Ordenació del Territori de 
1983 i de la qual es fan ressò les directrius de l’ordenació territorial i que recull 
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l’actualment vigent Llei del sòl– és el de la participació democràtica en els processos de 
planificació i decisió.  

Aquesta participació és essencial i ha de ser promoguda per les administracions de 
forma assequible i de forma fàcilment comprensible per la ciutadania. 

Doncs bé, la Llei Carbonero vulnera flagrantment aquest principi, tota vegada que el 
gruix de la seva aplicació dirigida a l’obtenció de sòl –sòl que després haurà de ser 
objecte de transformació urbanística– es fa mitjançant un concurs on no hi ha 
participació ciutadana de cap tipus excepte la dels promotors que hi vulguin participar. 

Això suposa que quan es dugui a terme el tràmit d’informació pública que el projecte 
contempla en el procés de tramitació i aprovació de les normes subsidiàries i 
complementàries que hauran de regir aquestes reserves estratègiques de sòl que el 
projecte de llei contempla que es creïn, aquesta participació ciutadana estarà esbiaixada, 
no serà realment efectiva i, evidentment, no respondrà a l’esperit consagrat per aquesta 
normativa que acaba de citar, tota vegada que jugarà quan la decisió principal ja haurà 
estat adoptada i vendrà condicionada pel resultat del concurs que s’hagi duit a terme. 

Vol saber per tant –li diu a la Sra. Dubon–, què opina l’equip de govern al respecte, atès 
que no es pot obviar que el Consell de Mallorca és, almanco per ara, la màxima autoritat 
en matèria urbanística i suposadament garant de la legalitat urbanística. 

En segon lloc, vol posar de manifest el que li sembla molt més greu i és que aquest 
projecte de llei vulnera flagrantment la competència dels ajuntaments i dels consells ja 
que, en contra del que estableix l’Estatut d’Autonomia, atribueix competències 
urbanístiques al Govern de les Illes Balears quan aquest no en té cap. 

En aquest moment, les competències del Govern de les Illes Balears són mínimes en 
matèria d’ordenació de territori: aprovar alguns plans directors sectorials de caràcter 
suprainsular i promoure la revisió de les DOT, però en matèria urbanística ni tan sols 
això. 

El sistema que articula el projecte de llei per aprovar aquestes normes subsidiàries i 
complementàries que hauran d’ordenar les reserves estratègiques de sòl que es creïn és 
flagrantment contrari al repartiment de competències que fa l’Estatut d’Autonomia. 

Quan el projecte atribueix al Govern de les Illes Balears la competència per tramitar i 
aprovar aquestes normes subsidiàries i complementàries es contraria l’Estatut 
d’Autonomia i no és possible emparar-se, segons la seva opinió, que el Govern té la 
competència d’habitatge perquè, per molt que es digui, la Llei Carbonero no és una llei 
d’habitatge, és una llei dirigida a obtenir sòl per fer-hi habitatges i quan atribueix la 
planificació urbanística del sòl que s’obtengui al Govern això contraria l’Estatut perquè 
són els consells els titulars d’aquesta competència sense perjudici d’allò que pugui 
correspondre als ajuntaments. 

I això és així des de l’any 1990, des que la llei va transferir als consells totes les 
competències que la comunitat autònoma tenia en matèria urbanística i que ara l’Estatut 
d’Autonomia ha validat en la seva reforma de l’any 2007 tot consagrant aquesta 
competència com a pròpia dels consells insulars. 

I si ja és greu tot això, entenen que encara ho és més el fet que aquest projecte de llei 
habiliti el Govern, a més a més, a desenvolupar reglamentàriament la llei.  
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Si una de les novetats més destacades de la reforma de l’Estatut d’Autonomia ha estat, 
precisament, atribuir als consells insulars la potestat reglamentària sobre aquelles 
matèria que són competència seva, què se’n pot dir d’aquesta llei que també, en aquest 
punt, atribueix al Govern una potestat que, en virtut de la norma superior del nostre 
ordenament, una llei orgànica que està per damunt jeràrquicament d’una simple llei del 
Parlament de les Illes Balears, li atorga també la potestat reglamentària. 

Li reitera a la Sra. Dubon que volen saber quina n’és l’opinió de l’equip de govern, així 
com si aquest Consell ha estat consultat durant la tramitació d’aquest projecte; si ha 
pogut posar sobre la taula totes aquestes qüestions i, fonamentalment, si pensa fer 
alguna cosa per evitar que aquest projecte es converteixi en llei i s’acabi consumant el 
que, segons el seu parer, és una usurpació clara de les competències pròpies d’aquest 
Consell Insular. 

 

La Sra. DUBON (consellera executiva de Territori) comenta que abans de contestar a 
les qüestions específiques que ha plantejat la Sra. Perelló, vol fer algunes reflexions 
inicials per marcar una mica aquesta llei. 

Diu que aquesta llei sorgeix per tal d’ajudar a resoldre un problema social existent: crear 
habitatges assequibles i adequar-ne l’oferta a la demanda social. 

Una consideració prèvia a tenir en compte és que la necessitat d’habitatge que han 
trobat és molt gran ja que durant els darrers anys el Partit Popular no hi ha fet 
pràcticament res i han situat les Illes Balears a la cua de les comunitats autònomes 
espanyoles pel que fa a habitatge protegit. 

Així doncs, la situació actual és d’un dèficit molt exagerat d’habitatge protegit i, per 
tant, cal fer alguna actuació ràpida perquè quan no s’han fet els deures quan tocava qui 
hereta la situació ha d’actuar amb més contundència per haver trobat una situació 
deficitària i una població necessitada d’habitatge adequat a la seva capacitat econòmica, 
no queda més remei que actuar amb una certa celeritat. 

Un dels problemes que té l’urbanisme –i comenta que la Sra. Perelló ho sap– és que per 
dur a terme les coses des d’un punt de vista clàssic, tal i com estan repartides les 
competències, el que correspondria és que cada un dels cinquanta-tres ajuntaments de 
Mallorca fessin les determinacions dins el Pla General i, a partir d’aquí, fessin un pla 
parcial, després un projecte d’urbanització, després duguessin a terme la urbanització, 
després fessin un repartiment de càrregues i beneficis i, finalment, llavors de tot aquest 
procés, podrien començar a edificar. 

Afegeix que, tant la Sra. Perelló com ella mateixa, saben perfectament que això és 
impossible fer-ho en una legislatura. Si ara es començava el procés, i per més que el 
Consell sigui molt àgil i els ajuntaments també ho siguin, no s’hauria fet ni un habitatge 
protegit amb aquest procediment que és el clàssic que preveu l’urbanisme. 

Per tant, existeix una situació i una demanda social emergent que s’ha creat perquè no 
es varen fer els deures correctament en el seu moment i, ara, davant aquesta situació, no 
només no diuen que no han fet els deures i fer el “mea culpa” sinó que culpen el Govern 
que intenta resoldre aquesta situació i això és el que està fent, en aquests moments, el 
Partit Popular. 
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Un cop exposades aquestes consideracions preliminars, comenta que entrarà a explicar 
que en pensa l’equip de govern del Consell de Mallorca. 

En primer lloc, li diu a la Sra. Perelló que ha plantejat una qüestió molt seriosa perquè 
ha dit que es vulnera el principi de participació ciutadana que preveuen els plans i 
programes. 

Pel que fa a aquest tema, li respon a la Sra. Perelló que la llei no crea un pla o programa 
sinó un sistema de planificació i són les normes subsidiàries que hauran de seguir aquest 
procés. Per tant, aquest principi que ha dit que s’ha vulnerat no és així perquè el 
moment de participació ciutadana serà quan es duguin a terme les normes subsidiàries 
que preveu la mateixa llei. 

Remarca que això és molt important perquè aquesta llei preveu un sistema més àgil però 
que després s’hauran de fer les normes subsidiàries i el moment de participació serà 
aquest i no abans i, per tant, no hi ha cap vulneració del principi que ha esmentat la Sra. 
Perelló. 

Respecte a la vulneració de les competències del Consell de Mallorca, li diu a la Sra. 
Perelló que una cosa important és que la llei preveu un informe vinculant del Consell. 
Això, per un costat, ja és un element a tenir en compte. 

Després, una altra qüestió que vol deixar present i ho fa fent una comparació d’una 
actuació feta en el passat i que, en qualsevol cas, el Govern de les Illes Balears té una 
urgència perquè hi ha una demanda social –és, potser, el principal problema que té la 
població actual– d’habitatge. Així doncs, hi ha una demanda real constatada i totes les 
enquestes així ho diuen i, per tant, se n’ha de donar resposta. Existeix, doncs, un factor 
d’urgència que no es pot oblidar.  

Afegeix, perquè la Sra. Perelló reflexioni, atès que de vegades les coses es veuen 
distintes des de l’oposició que des del govern i, tenint en compte que ella no pertany al 
Govern de les Illes Balears, que val la pena que es recordi que el Govern Balear 
governat pel Partit Popular va elaborar la Llei 2/1993, llei que va fer possible el Parc 
Bit. 

Aquí sí que es va fer una actuació fulminant sobre un sòl rústic privilegiat de l’entorn de 
Palma: un ametllerar magnífic que feia partió amb ANEI. S’hi va fer una actuació que 
va afectar 141 Ha i que preveia construir-hi 893 habitatges, és a dir, preveia crear un 
poble de 3000 persones en un sòl rústic esplèndid on no hi havia cap demanda social ni 
cap problema social. 

Era una actuació per al tema del Parc Bit, que pot tenir elements positius –aspecte que 
diu no entrar a qüestionar ara– però que, en qualsevol cas, no hi havia cap urgència i 
això va ser una iniciativa del Partit Popular i que la varen dur endavant. 

Opina que s’ha de ser responsable amb les decisions i, atès que ningú parteix de zero, 
s’ha de mirar enrere per veure que diuen en el present. 

A continuació li demana a la Sra. Perelló que argumenti per quins motius els va semblar 
bé fer aquesta actuació sobre un sòl rústic privilegiat de Palma, limítrof amb ANEI, 
d’unes característiques ambientals magnífiques on es va fer una actuació sobre 141 
hectàrees per construir-hi gairebé un miler d’habitatges i donar-hi cabuda a unes 3000 
persones, és a dir, un nou poble creat per llei i aquí sí que es botaven tot perquè ni tan 
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sols hi havia informe vinculant del Consell que va intervenir tres vegades per tal 
d’oposar-se a aquesta llei, però no va ser escoltat perquè no tenia informe vinculant. 

Matisa que quan parlava d’informe vinculant no és una qüestió baladina sinó una 
qüestió important. Les competències són les que són però els informes, segons les seves 
característiques, donen o no donen drets a les administracions i un informe vinculant és 
un element molt important i en la llei que va fer el Partit Popular per al Parc Bit, aquest 
informe no existia i, per tant, les queixes del Consell varen ser desateses. 

Reitera que voldria que la Sra. Perelló argumentàs per què, en aquell moment, li va 
semblar tant bé –al Partit Popular, no a la Sra. Perelló que en aquell moment no va votar 
aquesta llei, però que ara el presenta, com ella mateixa representa el seu partit– fer una 
actuació tant contundent d’aquestes característiques quan no hi havia una demanda 
social en aquest sentit i ara que hi ha una demanda social importantíssima que constaten 
totes les enquestes, atès que és un tema social no els agrada i cerquen excuses de mal 
pagador i vol que li ho expliqui.  

 

La Sra. PERELLÓ comenta que és ella qui interpel·la i no la Sra. Dubon a ella i, per 
tant, no li ha d’explicar quina opinió té sobre aquella llei. 

Matisa que ha fet aquesta interpel·lació perquè volia saber quina és l’opinió de l’equip 
de govern sobre un projecte que està ara, avui, en tramitació en el Parlament de les Illes 
Balears i que d’aquí a escasses setmanes es convertirà en llei i que afecta a aquesta 
institució en tant en quant li lleva competències i volia saber què hi fa comptes fer 
l’equip de govern. No considera important per a aquest debat la seva opinió sobre 
actuacions fetes en el passat. 

Diu que el problema de l’habitatge és un problema real i un problema que el Partit 
Popular té molt assumit, però el que ella planteja aquí és que les solucions que es posen 
sobre la taula per donar sortida a aquest problema no són correctes. 

Explica que la Sra. Dubon diu que hi ha un dèficit d’habitatges i que necessiten agilitat i 
que les modificacions, revisions i qualsevol tipus d’actuació urbanística comporten un 
procés dilatat en el temps i així és, efectivament, i totes dues ho saben. 

Si per llei s’agilita aquest procés no tendrien cap problema i seria benvingut, però això 
no justifica que qui exerceixi les competències en matèria urbanística sigui una 
administració que, avui per avui, no les té i a més vulnera el que diu l’Estatut 
d’Autonomia, un Estatut que fa dos dies tots defensaven entusiàsticament i que ara els 
sembla fantàstic que una competència pròpia del Consell de Mallorca quedi reduïda a 
un informe vinculant. 

Remarca que la Sra. Dubon li ha dit això, que el que és competència pròpia del Consell 
de Mallorca i que li atorga l’Estatut d’Autonomia –fins i tot la potestat reglamentària– li 
sembla bé que quedi resumida en un informe vinculant.  

Tanta de sort que poden fer, almanco, un informe vinculant, però un informe vinculant –
cosa que no ha dit la Sra. Dubon– sobre el simple avanç, no davant l’aprovació inicial i 
durant tot el que és pròpiament la tramitació perquè si no el Govern aprovarà 
inicialment i aprovarà definitivament aquestes normes subsidiàries i complementàries. 
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Sobre l’avanç, el Consell podrà fer un informe vinculant i, a més, aquesta és una de les 
qüestions –que tampoc no hi entrarà perquè no és qüestió de debat– que el projecte de 
llei resol més malament: què passa si aquest informe vinculant no és positiu per part del 
Consell o per part dels ajuntaments. Li diu a la Sra. Dubon que una competència no 
queda resumida en un informe vinculant i a partir d’aquí, assumit això, ja poden fer 
qualsevol cosa. 

El que li quedat molt clar amb aquest plantejament és que aquesta institució ni té la 
intenció de convertir-se en el vertader govern de Mallorca ni té la intenció de reclamar 
aquelles competències que li són pròpies i no farà absolutament res per evitar que li 
llevin aquelles competències que ja té i que li ha impulsat l’Estatut d’Autonomia. 

Li recorda un cosa que li crida molt l’atenció: no fa molt, en aquest mateix  
Ple, la Sra. Dubon va fer una defensa entusiasta de la proposició de llei –que actualment 
també es tramita al Parlament– que té per objecte modificar la Llei de capitalitat de 
Palma. 

La Sra. Dubon va començar la seva intervenció dient que era un dia important per al 
Consell de Mallorca perquè es volia recuperar una competència que li havien llevat i 
deia que aquesta modificació de la Llei de capitalitat tenia una extensió limitada perquè 
es referia a recuperar competències netament urbanístiques, entre d’elles, l’aprovació 
definitiva dels instruments de planejament general del municipi de Palma. 

Ara resulta que el Govern de les Illes Balears, que no hi té cap tipus de competència, en 
contra del que diu l’Estatut d’Autonomia, no només podrà aprovar inicialment unes 
normes subsidiàries i complementàries que afectaran directament al planejament 
municipal, sinó que també el podrà aprovar definitivament i el Consell de Mallorca 
queda reduït a un simple informe vinculant a l’avanç d’aquestes normes subsidiàries i 
complementàries perquè l’informe que els demanaran durant la tramitació d’aquestes 
normes subsidiàries i complementàries ni tan sols és vinculant. En un mes, si el fan, bé i 
si no, no passa res perquè continuaran tramitant i aprovant definitivament i faran el que 
voldran. 

Creu que la necessitat d’habitatges no justifica qualsevol cosa i molt manco aquesta 
usurpació clara. Li sembla lamentable que l’equip de govern no ho vegi així i no faci 
absolutament res per evitar-ho. 

En quant a la participació ciutadana, li sembla increïble que un principi fonamental com 
aquest quedi reduït a dir-li que en la tramitació de les normes subsidiàries i 
complementàries hi haurà tràmit d’informació pública; només faltaria que no n’hi 
hagués i que també llevassin la informació pública, però resulta que s’estarà parlant ja 
d’unes normes subsidiàries i complementàries damunt un sòl que s’haurà obtingut en el 
marc d’un concurs en el qual ningú, cap ciutadà ni cap municipi afectat, no tendrà ni 
veu ni vot. 

D’altra banda, li recorda a la Sra. Dubon una altra cosa que ja sap i és que no només es 
vulnera la normativa màxima d’aquesta comunitat autònoma passant del que diu 
l’Estatut d’Autonomia, sinó que fins i tot en els casos que tant el govern autonòmic com 
el govern central fan ús d’aquelles prerrogatives excepcional que els reconeix la llei per 
a equipaments i infraestructures urgents, com és el cas de l’article 244 de la Llei del sòl 
de l’any 1992, encara vigent, en cap cas és el Govern qui aprova el planejament sinó 



 66 

que la llei obliga que, en aquests casos, siguin els ajuntaments –o en el nostre cas, el 
Consell de Mallorca– que facin les adaptacions pertinents. 

Per tant, es poden adoptar mesures que agilitin el procés, que facilitin l’obtenció de sòl i 
les actuacions de transformació urbanística d’aquest sòl però en cap cas no està 
justificat que s’usurpin competències d’aquest Consell ni tampoc no està justificat, 
segons entén el Partit Popular, que l’equip de govern no faci res per evitar-ho. 

 

La Sra. DUBON contesta que, en primer lloc, és important dir que la capacitat 
legislativa de totes les competències és del Parlament i, en qualsevol cas, la iniciativa 
per dur a terme aquesta qüestió li correspon al Govern de les Illes Balears i la està 
exercint. 

També és cert que la competència sobre habitatges també és del Govern de les Illes 
Balears i així ho preveu l’Estatut d’Autonomia i també és cert que –com ja ha dit 
abans– si les coses es fessin d’acord amb els estàndards clàssics dels procediments 
urbanístics no es faria ni un sol habitatge protegit en quatre anys. 

Opina que aquesta qüestió, quan es governa, s’ha de tenir present i s’han de fer les coses 
de la millor manera possible. A més a més, aquesta llei no crea un pla o programa –
puntualitza que la Sra. Perelló ha llegit l’article corresponent– sinó un sistema de 
planificació i, per tant, hi haurà els processos de participació corresponents, cosa que 
vol deixar molt clara. 

D’altra banda, pel que fa al comentari de la Sra. Perelló que ella havia fet una defensa 
entusiasta –i així ho reconeix– de la recuperació de la competència que havia sostret al 
Consell la Llei de capitalitat, comenta que efectivament preocupa molt al Consell de 
Mallorca que li sigui sostreta qualsevol competència però, en aquest cas, aquesta llei 
està concebuda com una actuació singular i no com una manera de procedir. És a dir, al 
Consell li preocupa que li prenguin competències d’una manera definitiva. 

A continuació li diu a la Sra. Perelló que li farà un breu repàs de les vegades que li han 
pres competències al Consell de Mallorca, de manera recent, quan hi governava el Partit 
Popular. 

En primer lloc a través de la Llei d’acompanyament de pressuposts a partir de la qual ja 
no s’havia de demanar la declaració d’interès general per a usos turístics al litoral els 
quals es legalitzaven per llei. 

Una altra presa de competències: la Llei d’acompanyament de pressuposts on es 
permetia la implantació d’energies renovables sense declaració d’interès general, sense 
llicències ni d’obra ni d’instal·lació i sense cap planificació prèvia. Dues vegades que li 
prenen competències al Consell. 

La Llei de ports que va eliminar el pla de ports esportius i sense informes dels consells 
insulars ni llicència municipal i, finalment, la Llei de capitalitat. Hi ha alguns exemples 
més però creu que amb aquests ja es poden fer una idea del que és prendre competències 
al Consell de Mallorca. 

Això, Sra. Perelló, és prendre vertaderament competències als consells insulars perquè 
són lleis permanents que mentre no es canviïn aquestes competències se n’han anat del 
Consell i no per una vegada sinó per totes les vegades que faci falta.  
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Remarca que això sí que els preocupa i que des del Consell es va dir en tot moment però 
el Partit Popular no va escoltar mai. 

 

DESPATX EXTRAORDINARI  

No n’hi ha. 

 

PRECS I PREGUNTES 

PUNT 21. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. ANTÒNIA PERELLÓ 
JORQUERA A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL  (COMISSIÓ 
SEGUIMENT REFERIDA A PLA TERRITORIAL). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
Antònia Perelló Jorquera com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
Quan pensa  constituir la Comissió de Seguiment prevista al punt 6è de l’acord del Ple del Consell Insular 
de Mallorca, mitjançant el qual s’aprova inicialment una norma territorial cautelar per la qual s’adopten 
mesures provisionals per assegurar la viabilitat i efectivitat de la modificació del Pla Territorial Insular de 
Mallorca?”  

 

La Sra. PERELLÓ (PP) recorda que al Ple en què es va dur l’aprovació inicial de la 
Norma territorial cautelar es va adoptar com a punt d’acord constituir una comissió de 
seguiment presidida per la consellera executiva de Territori, integrada per representants 
de tots el Grups polítics de la corporació i encarregada de supervisar el treballs tècnics 
de modificació del Pla territorial de Mallorca.  

Afirma que existeix un compromís per part de l’equip de govern de dur a aprovació 
inicial aquesta modificació en un termini de sis mesos.  

Tot seguit, demana quan es constituirà aquesta comissió de seguiment. 

 

La Sra. DUBON (Consellera executiva de Territori) informa que actualment ja s’han 
iniciat converses, per mitjà dels portaveus dels Grups polítics, per tal que cada Grup 
polític faci la seva designació.  

També informa que s’ha elaborat un escrit oficial per demanar a cada Grup polític, de 
manera més formal, que es faci aquest nomenament.  

Comenta que la idea que es té d’aquesta és que mantengui l’estructura pel que fa a 
nombre de membres de la Comissió d’Urbanisme, és a dir 2, 2, 2 i 2. En qualsevol cas, 



 68 

s’ha de tenir en compte que encara està en vigor la Llei de capitalitat, per tant també hi 
haurà un representant de l’Ajuntament de Palma.  

Assegura que, tan aviat com es rebi la designació dels membres dels diferents Grups 
polítics, es constituirà immediatament l’esmentada comissió de seguiment.  

 

PUNT 22. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARGARITA 
CABRER GONZÁLEZ  A L’HBLE. SR. ANTONI PASCUAL RIBOT 
(INCOMPLIMENT CONVENI CARRETERES). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
Margarita Cabrer González, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Hble. Sr. Antoni Pascual Ribot, conseller executiu del Departament d’Obres Públiques 
 
Pregunta: 
 
Considera el conseller d’Obres Públiques que el Ministeri de Foment està incomplint amb les condicions 
del conveni de carreteres? 

 

La Sra. CABRER (PP) li diu al Sr. Pascual que el dia 28 de setembre passat es va signar 
el conveni de carreteres entre el Ministeri de Foment i el Consell de Mallorca i que 
aquest mes de març farà dos anys que es va fer la reunió dels tres consells insulars, el 
Govern de les Illes Balears i el Ministeri de Foment per arribar a aquest acord. 

Aquest conveni preveu per als anys 2007 i 2008 que el Ministeri havia de destinar 3 
milions d’euros per a la variant de Son Servera durant 2007 i 3 milions d’euros durant 
2008; per a la via de cintura 6 milions d’euros el 2007 i 7 milions d’euros el 2008; que 
el 2007 s’havia de fer l’estudi de mobilitat per a la millora dels accessos a Palma; que el 
2008 s’havien de començar les obres dels accessos a Palma per import de 3 milions 
d’euros; que entre el 2007 i el 2008 s’havia de fer la connexió de l’autopista de Llevant 
amb el Molinar i el camí Fondo; que entre 2007 i 2008 s’havien de fer accessos al 
polígon de Son Castelló; també entre 2007 i 2008 s’havia de fer la variant de Portocristo 
i començar en el 2008 l’enllaç de la via de cintura amb la carretera de Manacor i la 
variant de Llubí. 

Atès que comença ja el mes de març i no hi ha hagut ni informacions públiques ni 
licitacions, per això, li vol demanar si considera que el Ministeri està incomplint les 
condicions del conveni de carreteres. 

 

El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) contesta que, 
efectivament, la Sra. Cabrer es coneix molt bé el conveni i recorda que aquest es va 
signar el mes de setembre i que hi havia una sèrie de compromisos així com que 
efectivament hi havia 19 milions d’euros per a 2007 que s’han passat a 2008-2009.   

El compromís del Ministeri de Foment és que es començaran les obres enguany –la 
variant de Son Servera, el tercer carril de la via de cintura, l’accés al Molinar– i el 
compromís del director general és que s’adjudicaran les obres el mes de juny. 
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Afegeix que ell, de moment, no vol dubtar que això serà així tot reconèixer que ja hauria 
de ser hora de començar a veure a exposició pública els projectes supervisats. Malgrat 
això, considera que s’han de donar aquests dos mesos de confiança i si en el mes de 
juny no han fet res li haurà de dir a la Sra. Cabrer que anava pel camí encertat i reitera 
que ell confia que el mes de juny estiguin adjudicades totes aquestes obres. 

 

 

PUNT 23. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARGARITA 
CABRER GONZÁLEZ  A L’HBLE. SR. ANTONI PASCUAL RIBOT 
(ENCOMANES DE GESTIÓ DEL CONVENI DE CARRETERES) 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
Margarita Cabrer González, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Hble. Sr. Antoni Pascual Ribot, conseller executiu del Departament d’Obres Públiques 
 
Pregunta: 
 
Considera el conseller d’Obres Públiques que les encomanes de gestió s’haurien d’haver contemplat de 
forma concreta en el conveni de carreteres signat amb el Ministeri de Foment? 

 

La Sra. CABRER (PP) li comenta al Sr. Pascual que un altre tema relatiu al conveni de 
carreteres que preocupa al Partit Popular és el de les encomanes de gestió a part de no 
haver-se duit encara a ratificar davant el Ple i tenen dubtes sobre si hi ha acord entre els 
distints partits polítics que configuren l’equip de govern. 

Aquest conveni contempla que es facin encomanes de gestió al Consell de Mallorca. 
Les encomanes de gestió varen ser una fita important del conveni de 2004 malgrat que 
va ser un dels temes que va provocar que l’Administració de l’Estat rescindís el conveni 
i el Consell hagués de recórrer el conveni –tema que encara està en els tribunals–, però 
la preocupació és que el Sr. Pascual no ha concretat si hi haurà encomana de gestió o no 
al Consell de Mallorca. 

Esperar que moltes d’aquestes obres es facin d’aquí al 2017 és un mal sistema i per això 
se signava aquest conveni esperant que es fessin aquestes encomanes que no arriben. 

Li demana al Sr. Pascual si no considera que hauria estat millor que les encomana 
haguessin figurat de forma concreta en el conveni. 

 

El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) afirma estar 
convençut que hauria estat millor que hi hagués hagut encomana de gestió per a totes les 
obres i, fins i tot, poder avançar a 2007 obres previstes per als propers anys. 

Tot i això, és una facultat que no correspon al Consell sinó al Ministeri i l’única solució 
és intentar que es faci aquesta encomana de gestió i si es fa efectiva serà més fàcil fer 
les obres en temps i termini. 
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PUNT 24. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SRA. MARGARITA 
CABRER GONZÁLEZ  A L’HBLE. SR. ANTONI PASCUAL RIBOT 
(COMENÇAMENT OBRES CONVENI CARRETERES). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
Margarita Cabrer González, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada a l'Hble. Sr. Antoni Pascual Ribot, conseller executiu del Departament d’Obres Públiques 
 
Pregunta: 
 
Quan pensa el conseller d’Obres Públiques que el Ministeri de Foment començarà alguna de les obres 
viàries previstes en el conveni de carreteres? 

 

La Sra. CABRER (PP) comenta que el Sr. Pascual ha dit que no hi ha cap encomana de 
gestió en marxa, cosa que preocupa al Partit Popular, i també ha dit que confia que el 
mes de juny començaran les obres per part del Ministeri de Foment, cosa que dubta 
perquè coneix la mecànica i el funcionament del Ministeri i atès que estan en el mes de 
març, està pràcticament segura que per a juny no hauran començat cap obra. 

La pregunta és quan pensa el Sr. conseller que començaran les obres del conveni de 
carreteres realment perquè si les fa el Ministeri de Foment no hauran començat el mes 
de juny i si hi ha encomana de gestió potser sí. 

 

El Sr. PASCUAL (vicepresident i conseller executiu d’Obres Públiques) diu que està 
clar que les obres del conveni que ha de fer el Consell amb pressupost propi o amb 
doblers del conveni que s’ha signat amb el Govern de les Illes Balears moltes estan 
acabades o a punt d’inaugurar i això és el que es faria si el Consell tengués l’encomana 
de gestió de les obres. 

Li recorda que a la primera pregunta que ha fet ja li ha dit que confiava que el Ministeri 
complirà amb la data prevista del mes de juny. Tot i entendre els dubtes de la Sra. 
Cabrer, ell no té perquè no confiar que el mes de juny s’hauran adjudicat les obres i, de 
totes formes, el proper mes de juny tendran ocasió de poder parlar-ne una altra vegada. 

 

 

PUNT  25. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. RAFEL BOSCH SANS A 
L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL (DECLARACIONS 
GREENPEACE). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Rafel Bosch Sans, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la següent 
pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a 
l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol. 
 
 
Pregunta: 
 
  
Quina opinió li mereixen les recents declaracions de l’organització Greenpeace referides a la possible 
manca de control, per part del Consell de Mallorca, sobre les anàlisis que s‘efectuen  per tal de garantir  la 
no existència de substàncies  contaminants derivades del  sistema d’incineració o de les escòries que es 
produeixen com a conseqüència d’aquest tractament ?. 

 

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

Esmenta el fet que el propis representants de Greenpeace, un cop reunits amb la 
consellera executiva de Medi Ambient, han manifestat que la consellera ha lliurat una 
informació científica, resultat de dues mostres puntuals recollides pel propi Consell 
Insular de Mallorca a l’empresa TIRME. Diu que a Greenpeace opinen que no existeix 
la independència necessària per vetllar pel control de la no presència de substàncies 
contaminants i que les anàlisis fetes no tenen en compte substàncies que s’hi haurien 
d’incloure (composts cancerígens, capaços d’alterar el sistema hormonal i de causar 
danys en el sistema immunològic, etc.)  

Retreu també el fet que les més de 76.000 tones d’escòries que es produeixen a Son 
Reus acaben a la cimentera de Cemex, a Lloseta. Per tant, considera que aquest fet 
confirma que el Consell Insular de Mallorca permet que la contaminació s’estengui per 
tota la illa, per mitjà del ciment i dels materials de construcció.  

Opina, tot i que respecta les declaracions dels tècnics de la institució, que les seves 
declaracions són greus i preocupants per a tota la ciutadania.  

Des del punt de vista polític, demana que respongui si efectivament és cert el que ha 
exposat, perquè si no és així la institució hauria de fer algun comunicat per 
tranquil·litzar la ciutadania. 

Suggereix també que consideri la possibilitat de tenir un suport o una auditoria externa, 
per exemple la del Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears.  

 

La Sra. JULVE (UM) agraeix al Sr. Bosch la seva pregunta, perquè assegura que en tot 
moment ha tengut molt d’interès per aclarir aquesta qüestió. 

Diu que en tot moment ha defensat aquesta instal·lació del Consell Insular de Mallorca, 
que és de tots els mallorquins, perquè compleix tots els paràmetres. 

Assegura que no hi ha cap instal·lació pública del Consell Insular de Mallorca, no 
només la incineradora sinó també les 17 instal·lacions que es gestionen per mitjà del Pla 
director de residus estan totalment controlades. 

Diu al Sr. Bosch que les declaracions, si no són certes, són molt arriscades i molt greus. 
Assegura que el principi jurídic és clar: qui acusa, ho ha de demostrar. Malauradament, 
això és el que ha passat, s’ha fet una acusació contra una instal·lació pública del Consell 
Insular de Mallorca i no s’ha pogut demostrar.  
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Consegüentment, atès que no només no s’ha pogut demostrar, sinó que té les dades que 
poden demostrar que les acusacions no són certes, es veu no només amb l’obligació de 
tranquil·litzar la ciutadania de Mallorca directament, per una qüestió personal com a 
responsable d’aquesta gestió, sinó que és el Consell Insular de Mallorca qui també ha de 
defensar aquestes instal·lacions, amb veu ben alta, davant unes acusacions tan greus.  

Reitera la seva defensa del model de gestió actual, capdavanter i que millora dia a dia i 
és un referent a Europa i Espanya, com ho confirmen les contínues visites que reben de 
responsables d’altres indrets.  

Destaca la importància del control continuat de totes les instal·lacions, per detectar 
qualsevol incidència i donar la solució adient de forma immediata. 

Respecte a la visita dels responsables de Greenpeace, comenta que va ser un plaer tenir-
los a les instal·lacions, perquè per primera vegada va ser possible explicar-los el 
funcionament amb tot detall del model. És evident que no el comparteixen i discrepen 
de l’existència de la incineradora, però recorda que no només en tenim a Mallorca, sinó 
també al País Basc, a Catalunya, a Cantàbria, a Galícia, als països del centre d’Europa, 
al Japó, al nord d’Europa, als Estats Units, etc.   

És evident, per tant, que no és cap invent creat a Mallorca i molt menys un invent que 
atempti contra la salut pública de les persones.  

Reitera l’aval total que té sobre les seves afirmacions i recorda, com exemple, que el 
Partit Popular ha gestionat la conselleria de Medi Ambient durant la passada legislatura. 

Un altre exemple és que el Programa de mesures i vigilància ambiental, que preveu el 
Pla director sectorial de residus i que més de quinze professionals duen a terme, durant 
tot l’any, està avalat, certificat i controlat per la Direcció de Qualitat Ambiental de la 
Conselleria de Medi Ambient.  

Es mostra ben convençuda, per tant, que tant els membres del PP que en coneixen la 
gestió, com els actuals responsables d’Unió Mallorquina, no tenen cap dubte de tot el 
que ha explicat. 

Per acabar, reitera que la conselleria de Medi Ambient, per mitjà de la Direcció de 
Qualitat Ambiental, n’és la responsable final del control d’aquesta instal·lació, per tenir 
un referent del control d’aquesta instal·lació i de la seva vigilància, de tots els plans 
d’accions que el seu departament presenta i que valida la Conselleria de Medi Ambient. 

Queda clar, per tant, que aquest programa de vigilància es du a terme, no des d’ara, sinó 
des del moment en què aquest servei públic es va posar en marxa.  

Pel que fa al control químic que proposa el Sr. Bosch, l’informa que tots els controls els 
fa precisament el Departament d’Analítica Química de la Universitat de les Illes 
Balears, com també estan certificats i validats per una sèrie d’experts de la conselleria 
de Medi Ambient del Govern Balear i contrastats amb les anàlisis de laboratoris privats 
acreditats i avalats pel Departament Tècnic i científic de la pròpia UIB.  

Diu que podria nomenar tot un rosari de control i de filtres que estan establerts per a 
totes les instal·lacions i assegura que mai, en tot el temps de vida d’aquestes, s’ha 
produït un sol cas que pogués indicar un risc de contaminació, ni ambiental ni per a la 
salut pública.  
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Es mostra convençuda que aquesta és la instal·lació industrial més controlada de 
Mallorca, per aquest motiu va comparèixer i es reunir amb els responsables de 
Greenpeace, perquè tenia tots els arguments a favor.  

Retreu, però, que es va endur una decepció quan va veure que els responsables 
d’aquesta organització no duien dades de la incineradora del Consell Insular de 
Mallorca. Per aquest motiu, vist que actualment la ciència permet superar el dogma, els 
mètodes científics, empírics i els exàmens de control avalen, amb transparència, tota la 
gestió, que avala la Comissió de seguiment de residus, que té participació de polítics, 
tècnics, entitats ciutadanes, biòlegs, científics, el Grup Ornitològic Balear (GOB) i 
Amics per Mallorca.  

Comenta que també podria participar-hi Greenpeace, però els responsables li varen dir 
que ja es sentien representats pel GOB. Puntualitza que el GOB, en cap moment, ha dit 
que aquesta incineradora fos contaminant ni tengués els perills dels que ha parlat 
Greenpeace. 

Reitera que, com abans ho va fer el PP i ara ho fa UM, treballen seriosament i 
professionalment i comparteixen la preocupació perquè qualsevol instal·lació tengui les 
garanties i la seguretat corresponents, perquè és la seva obligació vetllar per la salut 
pública.   

 

PUNT 26. PREGUNTA QUE FORMULA L’HBLE. SR. BARTOMEU 
MARTÍNEZ OLIVER A L’HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL 
(SUBVENCIÓ “ILLES D’ART”). 

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: 
 
  
Pensa que és just deixar sense subvenció a l’Associació “Illes d’Art”, que aglutina 8 galeries d’Art, pel 
foment de les arts plàstiques a dins i fora de la nostra illa?. 

 

El Sr. MARTÍNEZ (PP) manifesta que el Partit Popular té constància que el Consell de 
Mallorca ha donat subvencions a dues associacions de galeries –Associació Independent 
de Galeries d’Art i Associació Art Palma Contemporani– i, en canvi, l’Associació Illes 
d’Art que aglutina vuit galeries d’art no ha rebut cap subvenció i opina que aquesta 
discriminació no és un fet positiu per part d’aquesta institució i els agradaria que la Sra. 
Mascaró els expliqui per què aquesta associació ha quedat exclosa de les subvencions 
d’aquesta institució. 
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La Sra. MASCARÓ (vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni) 
respon que ella no ha exclòs a aquesta associació de cap subvenció i, en tot cas, li hauria 
de demanar explicacions a equips anteriors i, fins i tot, al Govern perquè aquesta 
associació fa projecció de l’art fora de Mallorca i aquesta no és una competència del 
Consell de Mallorca. 

Reitera que ella no ha denegat cap subvenció i que és cert que les altres dues 
associacions tenen subvenció. Concreta que tenen una nominativa des de fa molts 
d’anys perquè, des de quan només eren una associació, gestionen dos programes que 
pensa que per a les arts plàstiques funcionen i s’han de mantenir i que són “La nit de 
l’art a Palma” i el programa “Noves presències”. 

Són dos programes que són bons i per això es mantenen les dues subvencions 
nominatives i, en canvi, la tercera associació no tenia cap programa d’aquest tipus i una 
subvenció no és dóna perquè els altres en tenguin sinó en base a unes actuacions a fer. 

Ara s’està pendent d’estudiar quins són els programes que fa aquesta associació per tal 
que el Consell els pugui subvencionar atès que totes les subvencions han d’estar 
justificades per una activitat que ha de ser coherent amb la línia que existeix a Mallorca. 

Torna a dir que en cap moment s’ha negat cap subvenció a aquesta associació sinó que, 
simplement, encara no se li n’ha concedit cap. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

Prec 1 

El Sr. MARTÍNEZ (PP) comenta que vol fer un prec constructiu i petit. 

Voldria que, en nom seu i del seu Grup, des del Consell es faci algun tipus d’iniciativa 
al rosetó de la catedral perquè és un dels elements artístics més importants de Mallorca i 
que una festa convocada per l’Ajuntament de Palma –el correfoc que es va fer davant de 
la seu i dubta que els dimonis tenguin a veure amb Sant Sebastià– i que la comissió 
tècnica de Patrimoni va autoritzar un expedient amb unes prescripcions que no s’han 
complit. Aquestes prescripcions eren relatives als esclafits dels focs, els elements de tro 
i les vibracions que emeten, etc. 

La millor política de respecte al patrimoni és el sentit comú, la coherència, la serietat i, 
sobretot, l’actuació i voldrien que la màxima responsable en Patrimoni, la Sra. Mascaró, 
es posàs d’acord amb el capítol de la catedral, el cridàs, anàs a veure’l i, per favor, es 
passi d’un estil surrealista com ara a un estil gòtic de rosetó. 

 

Prec 2 

El Sr. FONT (PP) diu que li preocupa que només preguin nota del precs i no se 
n’ocupin. 

Al llarg dels Plens, el Partit Popular ha fet distints precs i sempre diuen que en prenen 
nota però volen saber si, a més, hi ha qualque acció. 
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Li reitera el prec de dia 10 de setembre de 2007 que demanaven una auditoria de la 
institució, des de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i l’Institut de l’Esport Hípic fins a 
tots i cadascun dels departaments per tal que quedàs clar que no hi ha res a amagar. 

També reitera un altre prec fet dia 3 de desembre de 2007 que era sobre el problema que 
té l’oposició per rebre informació perquè només de l’any passat tenen 31 sol·licituds 
sense resposta i n’hi ha d’importats. D’enguany en tenen 34 i només han rebut resposta 
a 7 sol·licituds però només es duen dos mesos, en canvi, de les altres ja fa sis mesos que 
esperen. 

Un altre prec és relatiu a la resposta que ha donat la consellera executiva de Medi 
Ambient, Sra. Julve, per tal que no es malmeni el Consell i és que en el proper Ple es 
pugui prendre un acord –per remetre després a Greenpeace o a qualsevol organització 
ecologista o no ecologista que pugui tenir un inquietud envers els problemes que pugui 
generar la incineradora– que expliqui exactament que el funcionament de la 
incineradora és correcte i donar resposta a Greenpeace i estar tranquils tots que es fa el 
que toca i, a més, vendria avalat per tota la institució.  

 

La Sra. presidenta li comenta al Sr. Font que no només prenen nota dels precs sinó que 
també actuen però que no esperi l’auditoria perquè ja li va dir, en el seu moment, que no 
la farien perquè confien plenament en els serveis tècnics de la casa i atès que compten 
amb pocs recursos econòmics no gastaran en contractar empreses de fora per dir com 
estan els comptes. 

Pel que fa a la informació, s’intentarà ser més diligents i les propostes d’acord per al 
proper Ple les decidiran els grups polítics i l’equip de govern. 

 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. presidenta, aixeca la sessió a                  
les tretze hores i cinquanta-vuit minuts. De tot el qual se n'estén la present acta (que 
consta de 185 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  
 


