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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió  

Núm.: 13/2011 
Caràcter: ordinària 
Data: 8 de setembre de 2011 
Hora: de 10.05 h a 14.50 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Joan Rotger Seguí (PP) 
Catalina Cirer Adrover (PP) 
Antonio Mesquida Ferrando (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Jaime Crespí Deyá (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Joseph Oliver Rebassa (PP) 
Isabel Carmen Llinás Warthman (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Coloma Terrasa Ventayol (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Antoni Alemany Caldera (PSOE) 
Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Juan Ferrá Martorell (PSOE) 
Rosario Sanchez Grau (PSOE) 
Francesc Joseph Dalmau Fortuna (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Joan Font Massot (PSM-IV-EXM) 
Maria Magdalena Palou Canaves (PSM-IV-EXM) 
Miquel Ensenyat Riutort (PSM-IV-EXM) 
Joana Aina Campomar Orell (PSM-IV-EXM) 
 
Hi han excusat l’assistència els Hbles. Srs. consellers: Melchora Gómez Andrés i 
Jeroni Salom Munar. 
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També hi assisteixen els Hbles. Srs. consellers executius: Sr. Jaime Joan García i Sr. 
Mauricio Rovira de Alós. 

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

El Sr. Crespí (PP) i el Sr. Ensenyat (PSM-IniciativaVerds-Entesa) surten en el punt 
34è i tornen en el punt 35è. La Sra. Palou i la Sra. Campomar (PSM-IniciativaVerds-
Entesa) surten en el punt 35è i tornen en el punt 36è. La Sra. Roig (PP) surt en el punt 
36è i torna en el punt 37è. En el punts 44, 45, 46, 47 i 48 s'absenten de la sessió el Sr. 
Font, la Sra. Palou, el Sr. Ensenyat i la Sra. Campomar, representants del PSM-
IniciativaVerds-Entesa. 

 
ORDRE DEL DIA: 

PRESIDÈNCIA 

1. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA CONSELLERA SRA. ANTONIA ROCA 
BELLINFANTE. 

 
2. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (28-07-

2011). 
 
3. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE. 
 

a. INSTRUCCIÓ SUPLÈNCIA ALTS CÀRRECS. 

b. DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL CONSELLER 
SR. JERONI SALOM MUNAR. 

c. NOMENAR EL SR. MIQUEL VIDAL VIDAL VICEPRESIDENT DE 
L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA. 

d. DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA 
DE LES FUNCIONS DE REPRESENTACIÓ AL CONSORCI 
INFORMÀTICA LOCAL DE MALLORCA EN EL SR. BERNARDÍ 
COLL MARTORELL. 

 
4. DECRETS A RATIFICAR. 
 

a) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA AL CONSORCI PER AL FOMENT DE LA LLENGUA 
CATALANA I LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA CULTURA DE 
LES ILLES BALEARS. 

 
b) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT TITULAR DEL CONSELL 

INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSORCI PER A LA 
PROJECCIÓ I ACOLLIDA DE LES PERSONES DISMINUÏDES 
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PSÍQUIQUES PROFUNDES DE LES ILLES BALEARS ( CONSORCI 
APROP). 

 
c) NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR 

DE MALLORCA AL SUBCOMITÈ XARXA NATURA 2000. 
 

d) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT SUPLENT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSORCI PER A LA 
PROTECCIÓ I ACOLLIDA DE LES PERSONES DISMINUÏDES 
PSÍQUIQUES PROFUNDES DE LES ILLES BALEARS ( CONSORCI 
APROP). 

 
5. PROPOSTA DESIGNACIÓ DE MEMBRE DE PATRONAT DE LA FUNDACIÓ 
CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONGA, PARE GINARD I BLAI BONET. 
 
6. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL VOCAL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA AL CONSELL ASSESSOR DE 
L’ACTIVITAT INDUSTRIAL DE LES ILLES BALEARS. 
 
7. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ SECTORIAL DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE COMUNITATS AUTÒNOMES EN MATÈRIA DE 
RECONEIXEMENTS RECÍPROC DE LLICÈNCIES DE CAÇA I PESCA. 
 
8. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE 
PER A UN HABITATGE ADEQUAT I ASSEQUIBLE. 
 
9. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE MEDICINA ESPORTIVA I 
D’INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA DE LES ILLES BALEARS. 
 
10. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ ANTIDOPATGE DE L’ESPORT 
DE LES ILLES BALEARS. 
 
11. PROPOSTA DE CORRECCIÓ ERRADES MATERIALS DETECTADES A 
DIVERSES PROPOSTES APROVADES EN EL PLE DE DIA 28 DE JULIOL DE 
2011. 
 
12. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL ECONÓMIC I SOCIAL DE LES 
ILLES BALEARS. 
 
13. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ TÈCNICA INTERINSULAR. 
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14. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ MIXTA GOVERN-CONSELLS 
INSULARS PER AL TRASPÀS DE FUNCIONS I SERVEIS. 
 
15. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA AL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE 
LES ILLES BALEARS ( UIB). 
 
16. PROPOSTA DE NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ, 
SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI SIGNAT L’11 DE MARÇ DE 2011 
ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES 
BALEARS I EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN MATÈRIA 
D’ACTUACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES INVERSIONS DE 
L’ESTAT A LES ILLES BALEARS. 
 
17. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A EUROPARC ESPAÑA I FEDERACIÓ EROPARC. 
 
18. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL ASSESSOR D L’ENERGIA. 
 
19. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ CONSULTIVA D’AVALUACIÓ 
DEL CATALÀ. 
 
20. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A LA JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE 
SA DRAGONERA. 
 
21. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE CASC HISTÒRIC DE MURO. 
 

22. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A L’ASSEMBLEA BALEAR DE L’ESPORT I DELS 
REPRESENTANTS DELS ESPORTISTES FEDERATS I DELS CLUBS 
ESPORTIUS A LASSEMBLEA BALEAR DE L’ESPORT. 

23. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I GRATITUD 
DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR AL SENYOR AGUSTÍ 
VILLARONGA RIUTORT. 

24. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I GRATITUD 
DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR A L’ASSOCIACIÓ DE 
DONANTS DE SANG DE MALLORCA. 
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25. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I GRATITUD 
DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR AL SENYOR 
BARTOLOMÉ BESTARD BONET. 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

26. DRET DE RETRACTE SOBRE LA TRANSMISSIÓ ONEROSA DE “SA 
FORTALESA DE S’AVANÇADA” A POLLENÇA. 

27. RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 1/2011 QUE SE SEGUEIX CONTRA EL SR. 
ABDÓN CAMPINS GELABERT PER LES OBRES EXECUTADES EN EL 
CARRER CANTÓ DE'S CARRITX, NÚM. 31 DE CAMPANET. 

28. RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 1/2011 QUE SE SEGUEIX CONTRA: SR 
GABRIEL VILANOVA BISQUERRA I SRA CATALINA VILANOVA 
BISQUERRA, PROMOTORS DE LES OBRES, I EL SR. JAIME VILANOVA 
SOCIAS, PROPIETARI, PER LES OBRES EXECUTADES EN EL CARRER 
CANTÓ DE'S CARRITX, NÚM. 31 DE CAMPANET. 

29. RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 1/2011 QUE SE SEGUEIX CONTRA EL SR. 
JORGE VALL MAÑEZ PER LES OBRES EXECUTADES EN EL CARRER 
CANTÓ DE'S CARRITX, NÚM. 31 DE CAMPANET. 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

30. RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL PORTAVEU DEL GRUP 
SOCIALISTA, RELATIU A LA DECLARACIÓ DE L’INTERÈS PÚBLIC 
D’INICIAR EL TRÀMITS PER DUR A TERME EL CESSAMENT DE LES 
ACTIVITATS DE RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA SAU. 

31. REITERAR L’OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE PROCEDIR A LA 
DISSOLUCIÓ DE LA RADIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU. 

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

32. EXECUCIÓ SENTÈNCIA DEL T.S DE 8 DE MARÇ DE 2011, RECURS DE 
CASSACIÓ NÚM. 8/507/2007, INTERPOSAT CONTRA LA DICTADA PER 
DICTADA PER LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS NÚM. 
659/2006, DE 26 DE JULIOL, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
PROCEDIMENT ORDINARI 1392 I 1396 DE 1994. 

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

33. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 56 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2011.(*) 

34. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. 
CARLOS FOZ MORENO, EN NOM I REPRESENTACIÓ DE POLLENSA 
PROPERTY COMPANY LIMITED CONTRA L’ACORD DEL PLENARI DEL 
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CONSELL DE MALLORCA DE DATA 7 D’ABRIL DE 2011 DE RECTIFICACIÓ 
DEL BÉ NÚMERO 3 DE L’EPÍGRAF 1.4, CAMÍ DENOMINAT “CARRETERA 
VELLA DE LLUC A POLLENÇA” DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS I 
DRETS DEL CONSELL DE MALLORCA, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE 
RECUPERACIÓ D’OFICI DE LA POSSESSIÓ DEL CAMÍ I D’INICI DE 
L’EXPEDIENT PER PROMOURE LA DELIMITACIÓ I FITACIÓ DE 
L’ESMENTAT BÉ. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

35. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ AUTOMÀTICA DE LA 
RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS.  

MOCIONS 

36. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS PSM-IV-EXM SOBRE EL TEATRE 
PRINCIPAL. 
 
37. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS DE MALLORCA SOBRE 
EL COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA CONVENI CARRETERES. 
 
38. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES DE MALLORCA 
SOBRE LA DUPLICITAT EN SERVEIS I ACTIVITATS QUE EL CONSELL, EL 
GOVERN I ELS AJUNTAMENTS REALITZEN. 
 
39. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES DE MALLORCA 
SOBRE LA CONVOCATÒRIA URGENT DE LA MESA DE DIÀLEG PER A LA 
REVISIÓ DEL TRACTAMENT DELS FEMS, FANGS I ENDERROCS. 
 

INTERPEL·LACIONS 

40. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS PSM-IV-EXM SOBRE 
REVISIÓ DE LA TARIFA DE TRACTAMENT RSU PEL 2012. 
 
41. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES DE 
MALLORCA SOBRE SITUACIÓ ECONÓMICA DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

DESPATX EXTRAORDINARI 

 
PRECS I PREGUNTES 
 
42. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT (DISTRIBUCIÓ 
PEL 2011 FONS ESTATUTARIS A DISPOSICIÓ DEL CONSELL DE 
MALLORCA). 
 
43. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT (PLAÇA DE 
BOUS D’INCA). 
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44. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MAGDALENA GARCIA GUAL A 
LA SRA. MARGALIDA ROIG CATANY (DEUTE ACTUAL DE LA 
INSTITUCIÓ). 
 
45. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME CRESPÍ DEYA AL SR. 
BERNARDÍ COLL MARTORELL (SITUACIÓ 26 BOMBERS AMB SITUACIÓ 
ADMINISTRATIVA IRREGULAR). 
 
46. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ISABEL LLINAS WARTHMANN AL 
SR. MAURICIO ROVIRA DE ALOS (SITUACIÓ EXPEDIENT EXECUCIÓ DE 
LA RONDA NORD D’INCA). 
 
47. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOSEP OLIVER REBASSA A LA SRA. 
CATALINA SOLER TORRES (SITUACIÓ ECONÓMICA ACTUAL INSTITUT 
ESPORT HÍPIC DE MALLORCA). 
 
48. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOSEP OLIVER REBASSA A LA SRA. 
CATALINA SOLER TORRES (DÈFICIT INSTITUT ESPORT HÍPIC DE 
MALLORCA). 
 
49. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ROSARIO SÁNCHEZ GRAU A LA 
SRA. MARGALIDA ROIG CATANY (PROGRAMA DE GESTIÓ DEL 
PRESSUPOST I COMPTABILITAT). 
 
50. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. FRANCESC DALMAU FORTUNY A 
LA SRA. MARIA SALOM COLL (PREVISIÓ ELIMINACIÓ LLOCS FEINA DEL 
CONSELL). 
 
51. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO JUAN AL SR. JAUME 
JUAN GARCIA (INICI EXPEDIENT DE REGULACIÓ L’OCUPACIÓ DELS 117 
TREBALLADORS DE RTVM). 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

 

PRESIDÈNCIA 

 
PUNT 1. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA CONSELLERA SRA. ANTONIA 
ROCA BELLINFANTE.   
 

La Sra. ROCA (PP) pren possessió del seu càrrec com a consellera. 

La Sra. Roca promet el càrrec, amb la següent intervenció: 

“Jur, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de consellera del Consell Insular de Mallorca amb lleialtat al Rei i servar i fer 
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servar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears”. 

La PRESIDENTA li dóna la benvinguda a la institució.  

Tot seguit la PRESIDENTA comenta que hi ha dos companys consellers d’aquesta 
institució que per motius de salut no han pogut assistir a aquest Ple. Són el Sr. Jeroni 
Salom i la Sra. Melchora Gómez i, en nom de tota la corporació, els desitja una ràpida 
recuperació així com també envia ànims als seus familiars. 

 
 

PUNT 2. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
(28-07-2011). 
 
La Sra. PALOU (PSM-InicitivaVerds-Entesa per Mallorca) proposa algunes esmenes 
a l’acta que s’ha d’aprovar relatives a algunes errades que hi ha detectat el seu Grup i, 
potser, els altres grups també hi hauran d’esmenar algunes coses. 

La primera qüestió que voldrien que es corregís, si és possible, és que s’incloguessin 
els números de pàgina a l’acta ja que, ara per ara, és un poc difícil fer-ne el seguiment. 
Puntualitza que es tracta d’una petició més que no una esmena. 

Així mateix, diu que a la pàgina 229 –atès que l’ordinador sí que les pagina– han 
detectat una errada tipogràfica bastant greu al paràgraf núm. 6. Concretament es tracta 
de la preposició “a” que figura escrita amb hac. 

Al paràgraf núm. 8 d’aquesta mateixa pàgina i en relació a la intervenció del Sr. Font, 
està transcrit un temps verbal que no correspon al que seria d’aplicació i que es recull 
al mateix paràgraf un poc més endavant. En concret diu “governa” i hauria de dir 
“governava”. 

Igualment en tota l’acta, quan es fa esment al seu partit, s’escriu “Iniciativa Verds” 
separat quan el nom del seu partit és “InicitivaVerds” tot junt. 

A la pàgina 243, paràgraf núm. 3, hi ha també una altra errada quan es parla de la 
Televisió de Mallorca i diu que té una xarxa de reporters locals que dóna una 
cobertura molt pròxima a la gestió municipal de molts municipis de l’illa i, a més a 
més un servei “complement” i hauria de dir “completament”. 

Per finalitzar, indica que aquestes són totes les errades que han trobat a l’acta i 
demana excuses per la durada de la seva intervenció. 

La Sra. PRESIDENTA indica que Secretaria General haurà pres nota d’aquestes 
errades i que, si són errades tècniques de transcripció, seran corregides i a continuació 
sotmet a votació l’aprovació de l’acta amb les correccions indicades. 

S’aprova per unanimitat. 

 
PUNT  3. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE. 
 

a. INSTRUCCIÓ SUPLÈNCIA ALTS CÀRRECS. 
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Aquesta Presidència, mitjançant decret dictat dia 28 de juny de 2011, va nomenar les persones que han 
d'ocupar els càrrecs de secretàries tècniques i secretaris tècnics, així com de directors insulars i 
directores insulars. 

Atesa la conveniència de garantir en tot moment l’acció de govern en cas d’absència, malaltia o un altre 
impediment temporal de les persones que ocupen els càrrecs de les direccions insulars o de les 
secretaries tècniques. 

Per tant, resolc: 

1. Establir la suplència de les persones titulars dels òrgans directius de la manera següent: 

a) Les que ocupen les secretaries tècniques i les direccions insulars, les ha de suplir l’òrgan 
directiu que determini el conseller o la consellera corresponent.  

b) Si no s’ha designat expressament qui les ha de suplir, la persona que ocupa la secretaria 
tècnica supleix la que ocupa les direccions insulars i, si no n’hi ha, el director o la directora 
insular més antic en el càrrec o, si dos o més tenen la mateixa antiguitat, el de més edat. 

c) Si no hi ha designació expressa, la directora o el director insular més antic en el càrrec supleix 
la persona que ocupa la secretaria tècnica o, si dos o més tenen la mateixa antiguitat, el de més 
edat. 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears, que ha de començar a vigir el mateix dia en què s’hi publica. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 

b. DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL CONSELLER SR. JERONI SALOM 
MUNAR. 

Fets 
El Ple de la corporació en sessió de dia 11 de juliol de 2011 va establir el règim de dedicació, les 
retribucions i les indemnitzacions dels membres de la corporació. 

De conformitat amb l’anterior, es va delegar en la Presidència del Consell Insular l'execució d'aquest 
acord per determinar els membres de la corporació que fan funcions en règim de dedicació exclusiva o 
parcial, amb la finalitat de donar compliment al que es disposa en els apartats 3 i 5 de l'article 75 de la 
Llei reguladora de les bases de règim local. 

El senyor Jeroni Salom Munar va prendre possessió del càrrec de conseller electe en la sessió del Ple de 
dia 28 de juliol de 2011. 

El dia 29 de juliol de 2011 el portaveu del Grup de consellers Partit Popular ha comunicat que el Sr. 
Salom s’acollirà al règim de dietes. 

Per tant, resolc: 

1. Determinar que el conseller Jeroni Salom Munar s’acull al règim de dietes per assistència a sessions 
del Ple, amb efectes de dia 28 de juliol de 2011: 

2. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 



 10

c. NOMENAR EL SR. MIQUEL VIDAL VIDAL VICEPRESIDENT DE L’INSTITUT DE 
L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA. 

Fets 

Dia 1 de juliol de 2011 es va nomenar la Sra. Margalida Moner Tugores vicepresidenta de l’Institut de 
l'Esport Hípic de Mallorca. 

Dia 28 de juliol de 2011, el Ple del Consell de Mallorca va restar assabentat de la renúncia de la Sra. 
Moner al càrrec de consellera electa, motiu pel qual deixà de ser titular d'aquest càrrec.  

La Vicepresidència del dit institut supleix la Presidència quan aquesta no hi pugui ser present. 

Fonaments de dret 

En l’article 12 dels Estatuts de l’Institut de l'Esport Hípic de Mallorca aprovats per acord del Ple de dia 
6 d'octubre de 1997 (BOCAIB núm. 137, de 4 de novembre de 1997) i modificats per acords del Ple de 
dia 5 de febrer de 2001 (BOIB núm. 25, de 27 de febrer de 2001), 15 de setembre de 2003 (BOIB núm. 
134, de 25 de setembre de 2003) i 3 de maig de 2004 (BOIB núm. 86, de 19 de juny de 2004), 
s’estableix que la Vicepresidència de l'Institut recau en el membre electe de la institució que nomeni la 
Presidència del Consell. 

Resolució 

Per tant, resolc: 

1. Nomenar el Sr. Miquel Vidal Vidal vicepresident de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca. 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears, que comença a vigir el mateix dia en què s’hi publica. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 

d. DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA DE LES 
FUNCIONS DE REPRESENTACIÓ AL CONSORCI INFORMÀTICA LOCAL DE 
MALLORCA EN EL SR. BERNARDÍ COLL MARTORELL. 

Identificació de l’expedient 

Delegació de la representació de la Presidència del Consell de Mallorca en el Consorci d'Informàtica 
Local de Mallorca 

Fonaments de dret 

L’article 6 dels Estatuts del Consorci d’Informàtica Local de Mallorca (BOIB núm. 160, de dia 18 de 
novembre de 2003 i BOIB 169, de 13 de novembre de 2007) estableix que la representació del Consell 
Insular correspondrà a la Presidència o al membre de la corporació, electe o no, en qui delegui de 
manera permanent. 

Mitjançant Decret de Presidència de dia 19 de juliol de 2011 es van delegar les funcions de 
representació del Consell Insular de Mallorca en el Sr. Jaume Juan García, conseller executiu de 
Presidència. 

Per tant, resolc: 

1. Revocar la delegació de les funcions de representació del Consell de Mallorca al Consorci 
d'Informàtica Local de Mallorca en el senyor Jaume Juan García, que es va efectuar 
mitjançant el Decret de dia 19 de juliol de 2011 i agrair-li els serveis prestats. 



 11

2. Delegar les funcions de representació del Consell de Mallorca al Consorci d'Informàtica Local 
de Mallorca en el senyor Bernardí Coll Martorell, conseller executiu de Cooperació Local. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i al Consorci d’Informàtica Local de Mallorca. 

4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 

La corporació en resta assabentada. 

 
PUNT  4. DECRETS A RATIFICAR. 
 
a. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA AL 
CONSORCI PER AL FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA I LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE 
LA CULTURA DE LES ILLES BALEARS. 
 
Fets 

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears i president del Consorci 
per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears, 
mitjançant ofici de 13 de juliol de 2011 (NRE 22259, de 18/07/2011), sol·licita la designació d'un 
representant i d'un suplent del Consell Insular de Mallorca en el Consell de Direcció de l'esmentat 
Consorci. 

Fonaments 

L’article 8.1 dels Estatuts del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de 
la Cultura de les Illes Balears (COFUC) disposa que en el Consell de Direcció hi participa, entre 
d’altres, un representant i un suplent. 

L’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que en cas d’urgència els 
nomenaments es podran fer mitjançant decret de Presidència, que s’haurà de ratificar pel Ple del 
Consell Insular de Mallorca en la primera sessió que tengui lloc. 

 

Per això, resolc: 

1. Disposar el cessament de la Sra. Rosa Barceló Noguera, com a titular, i de la Sra. Caterina 
Gelabert Perelló, com a suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca al 
Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes 
Balears, i agrir-los els serveis prestats. 

2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Consell de Direcció del Consorci per 
al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears, la 
Sra. Margarita Durán Vadell, directora insular de Cultura i Patrimoni, com a titular, i el Sr. 
Bartomeu Martínez Oliver, assessor de Presidència, com a suplent. 

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

4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc, per a la seva ratificació 

 

S’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra i tretze abstencions (PSOE i 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
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b. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT TITULAR DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA EN EL CONSORCI PER A LA PROJECCIÓ I ACOLLIDA DE LES PERSONES 
DISMINUÏDES PSÍQUIQUES PROFUNDES DE LES ILLES BALEARS ( CONSORCI APROP). 
 
Antecedents 
 
1. El Decret 36/1991, de 18 d’abril, pel qual es va crear el Consorci per a la Protecció i acollida de 
Disminuïts Psíquics Profunds de Balears, modificat per acord de Consell de Govern de dia 16 d’abril 
de 2010 estableix que serà un dels membres de la Junta rectora un representant de cada consell insular. 
 
2. En data 18 de juliol de 2011 el president del Consorci per a la Protecció i acollida de Disminuïts 
Psíquics Profunds de Balears ha sol·licitat que el Consell nomeni la persona que l’ha de representar a la 
Junta Rectora. 
 
3.És urgent designar aquest membre perquè puguin assistir a la propera reunió de la Junta rectora del 
Consorci APROP. 
 
Fonaments jurídics 
 
1. L'article 48 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca estableix que és competència del Ple el 
nomenament dels representants de la corporació en tot tipus d'òrgans col·legiats i d'entitats en què hagi 
d'estar representada, si bé en casos d'urgència la Presidència podrà efectuar aquests nomenaments, que 
hauran de ser ratificats pel Ple en la primera sessió que faci. 
 
RESOLC:   
 
Primer. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Consorci per a la Protecció i acollida 
de Disminuïts Psíquics Profunds de Balears, la senyora Catalina Cirer Adrover com membre titular.  
 
Segon. Deixar sense efecte qualsevol resolució anterior de nomenament de representants en el Consorci 
per a la Protecció i acollida de Disminuïts Psíquics Profunds de Balears.  
 
Tercer. Notificar-ho a les persones interessades i al Consorci per a la Protecció i acollida de Disminuïts 
Psíquics Profunds de Balears. 
 
Quart. Elevar aquest decret al Ple perquè el ratifiqui en la primera sessió que faci.   
 
S’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra i tretze abstencions (PSOE i 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
 
c. NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA AL 
SUBCOMITÈ XARXA NATURA 2000. 
 
Fets 
La presidenta suplent de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears ha sol·licitat que, al més 
aviat possible, es designi la persona, titular i suplent, que ha de representar el Consell Insular de 
Mallorca al Subcomitè Xarxa Natura 2000, atès que es vol convocar una reunió aquesta setmana. 
 
Fonaments 

L’article 9 del Decret 29/2009, de 8 de maig, d’organització, funcions i règim jurídic de la Comissió de 
Medi Ambient de les Illes Balears (BOIB núm. 75, de 23 de maig de 2009) estableix que el conseller o 
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consellera competent en matèria de medi ambient ha de determinar la composició dels diferents 
subcomitès tècnics. 

Mitjançant resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori s’ha determinat la 
composició del Subcomitè Xarxa Natura 2000, per la qual es determina que hi ha d’haver un 
representant del Consell Insular on estigui ubicat el pla o projecte. 

L’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que en cas d’urgència els 
nomenaments es podran fer mitjançant decret de Presidència, que s’haurà de ratificar pel Ple del 
Consell Insular de Mallorca en la primera sessió que tengui lloc. 

Per tant, resolc: 

1. Nomenar la Sra. Margalida Pocoví Sampol, directora insular de Medi Ambient, com a titular, i 
el Sr. Joan Escalas Noceras, director insular de Caça, com a suplent, representants del Consell 
Insular de Mallorca al Subcomitè Xarxa Natura 2000. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Comissió de Medi Ambient de les Illes 
Balears. 

3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc, per a la seva ratificació. 

 

S’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra i tretze abstencions (PSOE i 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

 
d. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT SUPLENT DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA EN EL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I ACOLLIDA DE LES PERSONES 
DISMINUÏDES PSÍQUIQUES PROFUNDES DE LES ILLES BALEARS ( CONSORCI APROP). 
 
 
Antecedents 
 
1. El Decret 36/1991, de 18 d’abril, pel qual es va crear el Consorci per a la Protecció i acollida de 
Disminuïts Psíquics Profunds de Balears, modificat per acord de Consell de Govern de dia 16 d’abril 
de 2010 estableix que serà un dels membres de la Junta rectora un representant de cada consell insular. 
 
2. En data 18 de juliol de 2011 el president del Consorci per a la Protecció i acollida de Disminuïts 
Psíquics Profunds de Balears ha sol·licitat que el Consell nomeni la persona que l’ha de representar a la 
Junta Rectora. 
 
3.És urgent designar aquest membre perquè puguin assistir a la propera reunió de la Junta rectora del 
Consorci APROP. 
 
Fonaments jurídics 
 
1. L'article 48 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca estableix que és competència del Ple el 
nomenament dels representants de la corporació en tot tipus d'òrgans col·legiats i d'entitats en què hagi 
d'estar representada, si bé en casos d'urgència la Presidència podrà efectuar aquests nomenaments, que 
hauran de ser ratificats pel Ple en la primera sessió que faci. 
 
RESOLC:   
 
Primer. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Consorci per a la Protecció i acollida 
de Disminuïts Psíquics Profunds de Balears, la senyora Catalina Sureda Fons com membre suplent.  
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Segon. Notificar-ho a la persona interessada i al Consorci per a la Protecció i acollida de Disminuïts 
Psíquics Profunds de Balears. 
 
Tercer. Elevar aquest decret al Ple perquè el ratifiqui en la primera sessió que faci.   
 

 
S’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra i tretze abstencions (PSOE i 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
 

PUNT  5. PROPOSTA DESIGNACIÓ DE MEMBRE DE PATRONAT DE LA 
FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONGA, PARE GINARD I 
BLAI BONET. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 11 de juliol de 2011 va acordar la designació 
dels vocals del Patronat de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. Pel 
Grup de consellers del Partit Popular es va designar la Sra. Margarita Moner Tugores, com a titular, i la 
Sra. Maria Magdalena García Gual, com a suplent. 

La Sra. Margarita Moner Tugores ha renunciat al càrrec de consellera electa. 

El Grup de consellers del Partit Popular, mitjançant escrit de dia 12 d’agost de 2011, ha designat la Sra. 
Maria Magdalena García Gual, com a titular, i la Sra. Isabel Carmen Llinàs Warthmann, com a suplent, 
com a vocals del Patronat de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament de la Sra. Maria Magdalena García Gual, com a vocal suplent del Patronat de 
la Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Designar la Sra. Maria Magdalena García Gual, com a titular, i la Sra. Isabel Carmen Llinàs 
Warthmann, com a suplent, vocals del Patronat de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare 
Ginard i Blai Bonet, pel Grup de consellers del Partit Popular. 
 
La Sra. PRESIDENTA sol·licita als distints grups polítics si poden votar de manera 
conjunta des del punt núm. 5 al punt núm. 22. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) diu que vol fer una petita intervenció en relació als punts 
núm. 13 i 14 i, per tant, votar-los de manera separa mentre que la resta sí que es 
podria votar de forma agrupada per part del seu Grup. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) sol·licita que es votin de 
manera separada els punts núm. 9, 10, 19 i 21 i que, per part seva, es poden votar en 
conjunt atès que són decrets mitjançant els quals es ratifica el nomenament de tècnics 
de la casa per seguir fent la funció que ja estaven fent mentre que la resta de decrets 
són nomenaments de càrrecs polítics. Explica que en aquest darrer cas el seu Grup 
s’abstendrà i en el cas dels decrets que ratifiquen tècnics, que ja hi estaven, votaran a 
favor. 

Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot 
en contra i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
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PUNT 6. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL VOCAL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA AL CONSELL ASSESSOR DE 
L’ACTIVITAT INDUSTRIAL DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 
 

En el Consell Assessor de l’Activitat Industrial de les Illes Balears hi ha d’haver un vocal, titular i 
suplent, en representació del Consell Insular de Mallorca. 

Per tant, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament de la Sra. Isabel M. Oliver Sagreras, com a titular, i de la Sra. Luz M. 
Iglesias Alonso, com a suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca al Consell 
Assessor de l’Activitat Industrial de les Illes Balears i agrair-los els serveis prestats. 

2. Nomenar la Sra. Margalida Isabel Roig Catany, consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública, com a titular, i el Sr. Rafel Pons Vidal, director insular d’Hisenda i Funció Pública, 
com a suplent, representants del Consell Insular de Mallorca al Consell Assessor de l’Activitat 
Industrial de les Illes Balears. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Vicepresidència Econòmica de Promoció 
Empresarial i d’Ocupació. 

 

Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot 
en contra i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
 
PUNT 7. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ SECTORIAL DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE COMUNITATS AUTÒNOMES EN 
MATÈRIA DE RECONEIXEMENTS RECÍPROC DE LLICÈNCIES DE 
CAÇA I PESCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 
 

A la Comissió Sectorial del Conveni de col·laboració entre comunitats autònomes en matèria de 
reconeixement recíproc de llicències de caça i pesca hi ha d’haver una persona en representació del 
Consell Insular de Mallorca. 

Per tant, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament de la Sra. Maria Magdalena Tugores Bautista, com a titular, i de la Sra. 
Caterina Amengual Morro, com a suplent, com a representants del Consell Insular de 
Mallorca a la Comissió Sectorial del Conveni de col·laboració entre comunitats autònomes en 
matèria de reconeixement recíproc de llicències de caça i pesca, i agrair-los els serveis 
prestats. 

2. Designar el Sr. Joan Escalas Noceras, director insular de Caça, com a titular, i el Sr. Pedro 
Bestard Martínez, cap de Programes de Presidència, com a suplent, representants del Consell 
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Insular de Mallorca a la Comissió Sectorial del Conveni de col·laboració entre comunitats 
autònomes en matèria de reconeixement recíproc de llicències de caça i pesca. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i 
Ordenació del Territori. 

 
Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot 
en contra i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
PUNT 8. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
DEL PACTE PER A UN HABITATGE ADEQUAT I ASSEQUIBLE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 
 

El dia 22 de juliol de 2009 el Consell Insular de Mallorca es va adherir al Pacte per a un habitatge 
adequat i assequible. 

L’annex I del Pacte per a un habitatge adequat i assequible estableix que la Comissió de Seguiment del 
Pacte estarà formada per representants de les administracions públiques, per l’organització patronal i 
per les organitzacions sindicals signants. 

Per tant, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament de la Sra. Maria Lluïsa Dubón Pretus, com a titular, i del Sr. Miquel 
Vadell Balaguer, com a suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió de Seguiment del Pacte per a un habitatge adequat i assequible, i agrair-los els 
serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Segismundo Morey Ramon, director insular de Projectes, com a titular, i la 
Sra. Maria de las Nieves Salas Bauzà, directora insular de Presidència, com a suplent, 
representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió de Seguiment del Pacte per a un 
habitatge adequat i assequible. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i 
Territori. 

 
Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot 
en contra i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
 
PUNT 9. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE MEDICINA 
ESPORTIVA I D’INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 
 

L’article 19 del Decret 9/2008, pel qual es regulen l’Assemblea Balear de l’Esport, la Comissió 
Antidopatge de l’Esport de les Illes Balears i la Comissió de Medicina Esportiva i d’Investigació 
Científica de les Illes Balears (BOIB núm. 13, de 26/01/2008) estableix que a la Comissió de Medicina 
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Esportiva i d’Investigació Científica de les Illes Balears hi haurà un representant de cada un dels 
gabinets insulars de medicina esportiva a proposta de cada un dels consells insulars. 

Per tant, propòs que el Ple adopti l’acord següent 

1. Proposar que es ratifiqui nomenament del Sr. Bartomeu Marí Solivellas, cap del Servei de 
Medicina de l’Esport del Consell Insular de Mallorca com a representant del Consell Insular 
de Mallorca, a la Comissió de Medicina Esportiva i d’Investigació Científica de les Illes 
Balears. 

2. Comunicar-ho a la persona interessada i a la Conselleria de Turisme i Esports. 

 
Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 

 
PUNT 10. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ ANTIDOPATGE 
DE L’ESPORT DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 
 

L’article 14 del Decret 9/2008, pel qual es regulen l’Assemblea Balear de l’Esport, la Comissió 
Antidopatge de l’Esport de les Illes Balears i la Comissió de Medicina Esportiva i d’Investigació 
Científica de les Illes Balears (BOIB núm. 13, de 26/01/2008) estableix que a la Comissió Antidopatge 
de l’Esport de les Illes Balears hi haurà un representant de cada un dels gabinets insulars de medicina 
esportiva a proposta de cada un dels consells insulars. 

RESOLC: 

 

1. Proposar que es ratifiqui el nomenament del Sr. Bartomeu Marí Solivellas, cap del Servei de 
Medicina de l’Esport, com a representant del Consell Insular de Mallorca a la Comissió 
Antidopatge de l’Esport de les Illes Balears. 

2. Comunicar-ho a la persona interessada i a la conselleria de Turisme i Esports. 

 
Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 

 
PUNT 11. PROPOSTA DE CORRECCIÓ ERRADES MATERIALS 
DETECTADES A DIVERSES PROPOSTES APROVADES EN EL PLE DE 
DIA 28 DE JULIOL DE 2011. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 
 

S’ha detectat que a les propostes número 27, 28, 35, 45, 46, 53, 57, 61, que van ser aprovades pel Ple 
en la sessió de dia 28 de juliol de 2011 hi ha diverses errades materials. 

Per tant, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Corregir les errades que es relacionen 
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a) En el punt 27, Proposta de nomenament representants del Consell de Mallorca a "Gestión 
Urbanística de Baleares, SA" 

Allà on diu “Miquel Vidal Balaguer”  

Ha de dir “Miquel Vadell Balaguer” 

b) En el punt 28, Proposta de nomenament de representant del Consell Insular de Mallorca a la Junta 
General d’Accionistes de l’Institut de Biologia Animal de Balears, SA 

Allà on diu “Junta General d’Accionistes” 

Ha de dir “Consell d’Administració” 

c) En el punt 35, Proposta de nomenament del representant del Consell de Mallorca en el Consell 
Agrari Insular de Mallorca 

Allà on diu “Melchora Gómez Andrés” 

Ha de dir “Rafel Oliver Mas” 

d) En el punt 45, Proposta de designació de representats del Consell Insular de Mallorca al Consell 
Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears  

Allà on diu “Xavier Carbonell Sugranyes” 

Ha de dir: “Xavier Carbonell Castell” 

e) En el punt 46, Proposta de nomenament de representants del Consell Insular de Mallorca en el 
Patronat de la Fundació Balear de la Memòria Democràtica 

Allà on diu “Pere Fullana Puigserver” 

Ha de dir “Bàrbara Bibiloni Trobat” 

f) En el punt 53, Proposta de designació de representats del Consell Insular de Mallorca al Consell de 
Formació Professional de les Illes Balears 

Allà on diu “Andreu Caballero Romero” 

Ha de dir “Caterina Gelabert Perelló” 

g) En el punt 57, Proposta de designació de representants del Consell Insular de Mallorca en el Consell 
Rector de l’Institut Balear d’Estadística 

Allà on diu: “secretari tècnic d’Hisenda i Funció Pública”  

Ha de dir: “secretari tècnic de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports” 

h) En el punt 61, Proposta de nomenament de representants del Consell Insular de Mallorca en el 
Comitè Tècnic Territorial de Salut Laboral 

Allà on diu “vicepresident de Patrimoni, Cultura i Patrimoni” 

Ha de dir: “secretari tècnic de Cultura, Patrimoni i Esports” 

Allà on diu “Francesc Frontera Suau”  

Ha de dir “Francesc Frontera Frau” 

2. Comunicar les correccions a les persones i organismes afectats 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot 
en contra i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
PUNT 12. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL ECONÓMIC I 
SOCIAL DE LES ILLES BALEARS. 
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Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 

 

L’article 4.2 d) de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes 
Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre de 2000), modificada per la Llei 5/2009, de 17 de juny 
(BOIB núm. 93, de 27 de juny de 2009) estableix que en el Grup III hi haurà cinc experts en matèria 
econòmica i social o mediambiental elegits entre persones amb especial preparació i de prestigi 
reconegut en l’àmbit corresponent. Quatre d’aquests experts ho seran a proposta dels consells insulars. 

L’article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears 
(BOIB núm. 150, de 9 de desembre de 2000), modificada per la Llei 5/2009, de 17 de juny (BOIB núm. 
93, de 27 de juny de 2009) estipula que els membres del Grup III seran designats pel Govern de les 
Illes Balears havent consultat les institucions, entitats i associacions de rellevància en cada sector. 

Per tant, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

 

1. Proposar el cessament de la Sra. Mercedes Vacas Guerrero com a membre suplent del Grup III 
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i agrir-li els serveis prestats. 

2. Proposar el nomenament del Sr. Cristòfol Soler Cladera com a membre titular del Grup III del 
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció 
Empresarial i d’Ocupació. 

 
Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot 
en contra i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
PUNT 13. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ TÈCNICA 
INTERINSULAR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 
 

Atès el que disposa l'article 50 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i la disposició 
transitòria 6 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les 
Illes Balears. 

Propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Nomenar vocals de la Comissió Tècnica Interinsular en representació del Consell Insular de 
Mallorca les següents persones: 

Titular: Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 

Suplent: Sra. Margalida Isabel Roig Catany, consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública 

Titular: Sr. Jaume Juan García, conseller executiu de Presidència 

Suplent: Sr. Antoni Mulet Campins, conseller electe 
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Titular: Sr. Miquel Barceló Llompart, secretari tècnic de Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports 

Suplent: Sra. Catalina Terrassa Crespí, secretària tècnica d’Urbanisme i Territori 

Titular: Sra. Joaquina Ibáñez Ripoll, secretària tècnica de Medi Ambient 

Suplent: Sra. Maria Magdalena García Gual, consellera electa 

2. Notificar-ho a les persones interessades i al Govern de les Illes Balears 

 
La Sra. GARRIDO (PSOE) explica que la seva petició per tal de votar de forma 
separada els punts núm. 13 i 14 es fonamenta en el fet que es tracta d’òrgans 
col·legiats on el Consell de Mallorca nomena més d’un membre i, tal i com ja varen 
manifestar, quan el nomenament és de més d’un membre, el seu Grup sol·licita que 
l’oposició també estigui representada en aquests òrgans col·legiats d’un forma 
proporcional a la composició del Ple. 

No és aquest el cas ni en el punt 13 –Comissió Tècnica Interinsular– ni en el punt 14 –
Comissió Mixta Govern-Consells–, en les quals es nomenen només càrrecs del Partit 
Popular. 

Igualment manifesta que, pel que fa a la Comissió Tècnica Insular, el costum havia 
estat que, dels 4 membres que en formen part d’ençà que es va crear amb l’Estatut 
d’Autonomia antic, hi formaven part també representants de l’oposició. 

Recorda que en la passada legislatura el membre de formava part d’aquesta Comissió 
en representació del Partit Popular era la Sra. Margarita Cabrer. 

Reitera la seva petició per tal que els consellers de l’oposició puguin estar representats 
en aquests òrgans d’una manera totalment proporcional al Ple, és a dir, si són 4 
membres, serien 2 representants del Partit Popular i 2 dels grups de l’oposició o bé 3 i 
1 a repartir. En definitiva sol·liciten poden intervenir en aquest tipus d’òrgans 
col·legiats. 

La Sra. PRESIDENTA proposa que, per si hi ha reunions, s’aprovin els nomenaments 
tal i com estan amb el compromís de reunir-se amb l’oposició per tal de parlar-ne i, si 
s’escau, al proper Ple durien una modificació que hi incorporàs representants de 
l’oposició. 

Recapitula i assenyala que avui s’aprovarien així com s’han fet els decrets i al proper 
Ple, si s’hi ha de fer qualque canvi en el sentit de llevar algun membre del grup 
majoritari per tal d’incorporar-ne algun de l’oposició, doncs així ho faran però tenint 
en compte que potser durant aquest mes es convocarà alguna reunió i cal tenir els 
representants nomenats. 

Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot 
en contra i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
 
 
PUNT 14. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ MIXTA GOVERN-
CONSELLS INSULARS PER AL TRASPÀS DE FUNCIONS I SERVEIS. 
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Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 
 

L’article 2 del Decret 130/2007, de 19 d’octubre, de creació de la Comissió Mixta Govern-consells 
insulars per al traspàs de funcions i serveis (BOIB núm. 157, de 20/10/2007) estableix que el Consell 
Insular de Mallorca ha de designar quatre representants a l’esmentada Comissió. 

L’article 3 del Decret 130/2007, de 19 d’octubre, de creació de la Comissió Mixta Govern-consells 
insulars per al traspàs de funcions i serveis (BOIB núm. 157, de 20/10/2007) estableix que els consells 
insulars designen els seus representants per temps indefinit. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament de les següents persones com a representants del Consell Insular de Mallorca 
a la Comissió Mixta Govern-consells insulars per al traspàs de funcions i serveis, i agrair-los els serveis 
prestats 

Titular: Sra. Francesca Lluch Armengol Socias, 

Suplent: Sr. Cosme Bonet Bonet 

Titular: Sr. Antoni Alemany Cladera 

Suplent: Sra. Isabel Maria Oliver Sagreras 

Titular: Sr. Miquel Rosselló del Rosal 

Suplent: Sra. Joana Lluïsa Mascaró Melià 

Titular: Sra. Maria Magdalena Tugores Bautista 

Suplent: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez 

2. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en la Comissió Mixta Govern-consells insulars 
per al traspàs de funcions i serveis a: 

Titular: Maria Salom Coll, presidenta del Consell Insular de Mallorca 

Suplent: Jaume Juan García, conseller executiu de Presidència 

Titular: Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 

Suplent: Miquel Barceló Llompart, secretari tècnic de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports 

Titular: Mauricio Rovira de Alós, conseller executiu d’Urbanisme i Territori  

Suplent: Jaume Crespí Deyà, conseller electe 

Titular: Margalida Isabel Roig Catany, consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública 

Suplent: Sr. Rafael Pons Vidal, director insular d’Hisenda i Funció Pública 

2. Notificar-ho a les persones interessades i a la Secretaria de la Presidència del Govern de les Illes 
Balears. 
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Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot 
en contra i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
PUNT 15. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA AL CONSELL SOCIAL DE LA 
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS ( UIB). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 
 

L’article 7.2 de la Llei 2/2003, de 20 de març d’organització institucional del sistema universitari de les 
Illes Balears (BOIB núm. 42, de 29 de març de 2003) disposa que en el Consell Social de la Universitat 
de les Illes Balears hi haurà un representant designat pel Consell Insular de Mallorca. 

L’article 8.1 de la Llei 2/2003, de 20 de març d’organització institucional del sistema universitari de les 
Illes Balears (BOIB núm. 42, de 29 de març de 2003) estableix que el nomenament dels membres del 
Consell Social de la Universitat que s’esmenten a l’article 7.2 es du a terme per acord del Govern de les 
Illes Balears, a proposta de la conselleria competent en matèria d’universitats. 

Per tant, propòs que el Ple del Consell adopti l’acord següent: 

 

1. Proposar que es disposi el cessament del Sr. Jaume Xavier Roselló Llabrés com a representant 
del Consell Insular de Mallorca al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears i agrair-
li els serveis prestats. 

2. Proposar que es designi el Sr. Román Piña Homs representant del Consell Insular de Mallorca 
al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats 
del Govern de les Illes Balears. 

 
Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot 
en contra i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
PUNT 16. PROPOSTA DE NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE 
PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI SIGNAT L’11 
DE MARÇ DE 2011 ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT 
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA EN MATÈRIA D’ACTUACIONS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE LES INVERSIONS DE L’ESTAT A LES ILLES 
BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 
 

El dia 11 de març de 2011 es va signar un conveni entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria d’actuacions per al desenvolupament de les 
inversions de l’Estat a les Illes Balears. 
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Les actuacions previstes a aquest conveni són: 

a) Impuls de la Serra de Tramuntana com a oferta de turisme natural, senderista i patrimonial. La 
Serra de Tramuntana inclou, entre els seus principals valors, ser un reclam turístic pel seu entorn 
natural i paisatgístic privilegiat, i aquestes inversions pretenen fomentar el turisme natural i de 
senderisme. 

- Rehabilitació de camins, reparació de refugis i albergs de la Serra de Tramuntana com a oferta de 
turisme natural, de senderisme i patrimonial. 

- Inversions a la finca de Raixa, centre d’interpretació de la serra de Tramuntana. 

b) Recuperació d’espais emblemàtics per al turisme cultural: 

- Adquisició, rehabilitació, adequació i explotació del castell de Santueri (Felanitx) 

- Restauració i posada en marxa de l’antic monestir de Bellpuig (Artà). 

- Recuperació de valors paisatgístics de zones turístiques (Cala Millor, Port d’Alcúdia,...) 

La clàusula 7na de l’esmentat conveni crea una Comissió de Programació, Seguiment i Control . 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Nomenar les persones que es diran representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió de Programació, Seguiment i Control del conveni signat l’11 de març de 2011 entre 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de 
Mallorca en matèria d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les 
Illes Balears: 

Sr. Jaume Juan García, conseller executiu de Presidència 

Sra. Catalina Terrassa Crespí, secretària tècnica d’Urbanisme i Territori 

Sr. Segismundo Morey Ramon, director insular de Projectes 

2. Notificar-ho a les persones interessades i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 
Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot 
en contra i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
 
PUNT 17. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A EUROPARC ESPAÑA I 
FEDERACIÓ EROPARC. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 
 
Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca a Europarc España 
i a la Federació Europarc. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 
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1. Disposar el cessament de la Sra. Maria Magdalena Tugores Bautista, com a titular, i del Sr. 
Antoni Ferragut Llinàs, com a suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca a 
Europarc España i a la Federació Europarc, i agrair-los els serveis prestats. 

2.  Nomenar la Sra. Catalina Soler Torres, consellera executiva de Medi Ambient, com a titular, i 
el Sr. Josep Antoni Aguiló Ribas, cap del Servei de Medi Ambient, com a suplent, 
representants del Consell Insular de Mallorca a Europarc España i a la Federació Europarc. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a Europarc España i a la Federació Europarc. 

 
Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot 
en contra i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
PUNT 18. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL ASSESSOR D 
L’ENERGIA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 
 

L’article 3 del Decret 39/2010, de 26 de febrer, pel qual es crea el Consell Assessor de l’Energia (BOIB 
núm. 37, de 6 de març de 2010) n’estableix la composició i determina que, entre d’altres, hi haurà un 
vocal, en representació del Consell Insular de Mallorca, que ha de ser nomenat per la Presidència del 
Consell Assessor de l’Energia. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en la sessió de dia 28 de juliol de 2011 va acordar proposar el Sr. 
Mauricio Rovira de Alós com a representant titular del Consell Insular de Mallorca en el Consell 
Assessor de l’Energia. 

El dia 18 d’agost de 2011 la secretaria general de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció 
Empresarial i d’Ocupació ha sol·licitat que s’enviï una nova proposta on també figuri un vocal suplent. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Proposar el nomenament del Sr. Mauricio Rovira de Alós, conseller exectiu d’Urbanisme i 
Territori, com a titular, i de la Sra. Catalina Terrassa Crespí, com a suplent, com a vocals del 
Consell Assessor d’Energia en representació del Consell Insular de Mallorca. 

Notificar-ho a les persones interessades i a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i 
d’Ocupació del Govern de les Illes Balears. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot 
en contra i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
PUNT 19. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ CONSULTIVA 
D’AVALUACIÓ DEL CATALÀ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 
 
El Decret 61/2008, de 16 de maig, pel qual es modifica el Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre 
avaluació i certificació de coneixements de català (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008) estableix 
que hi ha un tècnic representant del Consell de Mallorca a la Comissió Consultiva d’Avaluació del 
Català. 
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Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Proposar que es ratifiqui el nomenament de la Sra. Carme Bennàssar Ferragut, cap de secció 
del Servei d’Assessorament, com a representant del Consell Insular de Mallorca a la Comissió 
Consultiva d’Avaluació del Català. 

2. Notificar-ho a la persona interessada i a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del 
Govern de les Illes Balears. 

 

Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 

 
 
PUNT 20. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA JUNTA RECTORA DEL PARC 
NATURAL DE SA DRAGONERA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 
 
L’article 2 del Decret 52/2002, de 5 d’abril, pel qual es modifica el Decret 7/1995, de 26 de gener, de 
declaració del Parc Natural de Sa Dragonera (BOIB núm. 44, d’11/04/2002) disposa que a la Junta 
Rectora del Parc Natural de Sa Dragonera hi haurà cinc representants del Consell Insular de Mallorca. 
 
Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 
 

1. Disposar el cessament de la Sra. Margarita Calafat Vila, del Sr. Joan Ensenyat Adrover, del 
Sr.Sebastià Genovard Ramis i del Sr. Antoni Ferragut Llinàs com a representants del Consell 
Insular de Mallorca a la Junta Rectora del Parc Natural de Sa Dragonera i agrair-los els serveis 
prestats. 

2. Ratificar el nomenament del Sr. Joan Manera Jaume com a representant del Consell Insular de 
Mallorca a la Junta Rectora del Parc Natural de Sa Dragonera. 

3. Nomenar les persones que es diran com a representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Junta Rectora del Parc Natural de Sa Dragonera: 

Sr. Josep Antoni Aguiló Ribas, cap del Servei de Medi Ambient 
Sra. Sebastiana Bauzà Alemany 
Sr. Gerard Pasan Ventura 
Sr. Bernat Roig Cabrer, conseller electe 

4. Comunicar-ho a les persones interessades i a la persona secretària de la Junta Rectora del Parc 
Natural de Sa Dragonera. 

 
Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot 
en contra i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 
PUNT 21. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE CASC 
HISTÒRIC DE MURO. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 
 

A la composició de la Comissió de Casc Històric de l’Ajuntament de Muro hi figura com a vocal, entre 
d’altres, un membre representant del Consell de Mallorca. 
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Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1, Ratificar el nomenament del Sr. Carlos Moranta Jaume, arquitecte del Servei de Patrimoni Històric, 
com a titular, i de la Sra. M. Francisca Cursach Pastor, arquitecte del Servei de Patrimoni Històric, com 
a suplent. 

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

 
Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 22. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A L’ASSEMBLEA BALEAR DE 
L’ESPORT I DELS REPRESENTANTS DELS ESPORTISTES FEDERATS I 
DELS CLUBS ESPORTIUS A LASSEMBLEA BALEAR DE L’ESPORT. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 
 
L’article 3 del Decret 9/2008, pel qual es regulen l’Assemblea Balear de l’Esport, la Comissió 
Antidopatge de l’Esport de les Illes Balears i la Comissió de Medicina Esportiva i d’Investigació 
Científica de les Illes Balears (BOIB núm. 13, de 26/01/2008) estableix que a l’Assemblea Balear de 
l’Esport hi haurà un representant a proposta de cada un dels consells insulars. 

L’article 3i) del Decret 9/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen l’Assemblea Balear de l’Esport, la 
Comissió Antidopatge de l’Esport de les Illes Balears i la Comissió de Medicina Esportiva i 
d’Investigació Científica de les Illes Balears estableix que hi haurà una persona representant per cada 
illa dels esportistes federats a les Illes Balears, que ha de designar el president o la presidenta de 
l’Assemblea Balear de l’Esport d’entre els tres que proposin els consells insulars. 

L’article 3j) de l’esmentat Decret 9/2008, de 18 de gener estableix que hi haurà una persona 
representant d’un club esportiu de cada illa que ha de designar el president o la presidenta de 
l’Assemblea Balear de l’Esport d’entre els tres que proposin els consells insulars. 

Per tant, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Proposar que es disposi el cessament del Sr. Antoni Seguí Cabanelles com a representant del 
Consell Insular de Mallorca a l’Assemblea Balear de l’Esport, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Proposar el nomenament del Sr. Joan Antoni Ramonell Miralles, director insular d’Esports, 
com a representant del Consell Insular de Mallorca a l’Assemblea Balear de l’Esport. 

3. Proposar les persones que es diran per tal que el president o la presidenta de l’Assemblea 
Balear de l’Esport designi d’entre ells la persona representant dels esportistes federats de l’illa 
de Mallorca: 

Antoni Colom Mas (Ciclisme) 

Antoni Tauler Llull (Ciclisme) 

Elena Gómez Servera (Gimnàstica Artística) 

4. Proposar les persones que es diran per tal que el president o la presidenta de l’Assemblea 
Balear de l’Esport designi d’entre ells la persona representant dels clubs esportius de l’illa de 
Mallorca: 

Alfred Mainzer Estarellas (Sóller Bon Dia, Joventut Mariana) 
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Jaume Cladera Cladera (Real Mallorca) 

Jaume Llabrés Pizà (Club Vela s’Estanyol) 

5. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Direcció General d’Esports de la Conselleria 
de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears. 

 

Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot 
en contra i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 23. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I 
GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR AL 
SENYOR AGUSTÍ VILLARONGA RIUTORT. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del Reglament d'Honors i 
Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li confereix la legislació vigent de Règim 
Local va resoldre iniciar l'expedient d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, 
en categoria d'Or al senyor Agustí Villaronga Riutort, així com també nomenar el senyor Joan Font 
Massot instructor de l'expedient corresponent. 

Atès que l'instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del Sr. Agustí 
Villaronga Riutort per a rebre el guardó per al qual se'l proposa, i que a continuació es reprodueix: 

“Proposta de medalla d'honor i gratitud de l'illa de Mallorca en la categoria d'or a Agustí Villaronga 
Riutort 

Agustí Villaronga (Palma, 1953) es llicencià en història de l'art i ha treballat com a professor i 
periodista. 

Als inicis de la seva carrera universitària treballà a la companyia de Núria Espert amb la qual va 
recórrer Europa i Amèrica representant un paper a l'obra Yerma, de Federico Garcia Lorca. 
Posteriorment treballarà a diversos films, com El habitante incierto o Petit Indi, de Marc Recha. 

A partir d'aquest moment no s'ha aturat d'enllaçar un rodatge amb un altre coneixent als tècnics, l'ofici i 
els secrets del cinema. 

Ha exercit de professor d'imatge així com de director artístic, decorador, estilista i realitzador de vídeos 
de moda, essent tot això un pas previ per a la seva incursió en el context cinematogràfic amb els seus 
primers curts metratges: Anta mujer (1976), Laberint (1980) y Al Mayurka (1980). 

Arriba el 1987 quan es donen les circumstàncies propícies per a portar endavant la seva òpera prima 
Tras el cristal la qual serà seleccionada pel Festival de Berlín i guanyarà un Premi Sant Jordi de 
cinema. 

Gaudeix de gran prestigi en el cinema europeu perquè en els seus films fa incursions arriscades en les 
emocions i sentiments de l'ésser humà. 

A partir de la seva òpera prima anirà realitzant diversos treballs amb els quals obtindrà el 
reconeixement de la crítica i nombrosos premis i reconeixements: 
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• (1989) Premi Goya al millor guió original i Premi Fotogramas de Plata per El niño de 
la luna. 

• (1999) Premi Fantafestival al millor director i Gran Premi del cinema fantàstic 
europeu per 99.9 

• (2003) Premi Ariel al millor guió original per Aro Tolbukhin: en la mente del asesino.  

• Els anys 80, 88, 90 i 2011 guanyarà el Premi Sant Jordi de Cinema amb les pel·lícules 
Laberint (millor curtmetratge); Tras el cristal (millor òpera prima); El niño de la luna 
(millor pel·lícula espanyola) i Pa negre (millor pel·lícula espanyola). 

L'any 2000 realitzarà la pel·lícula El Mar basada amb una novel·la de Blai Bonet amb l'ajuda, com a 
co-guionista, del poeta mallorquí Biel Mesquida i d'en Toni Aloy. Aquest treball serà presentat al 
Festival de Berlín i nomenat a l’Òs d'Or. També guanyarà el Premi Mandfred Salzgeber i el seu 
reconeixement es farà internacional. 

El 2001 rebé el Premi Nacional de Cinema de Catalunya. 

L'any 2010 estrena Pa negre (basada en la novel·la Pa negre i Retrat d'un assassí d'ocells, de l'escriptor 
Emili Teixidor), amb una història centrada en la infància i adolescència d'un al·lot durant els foscos 
anys posteriors a la guerra civil espanyola. A la vegada que descobreix la sexualitat, es despertarà en ell 
una consciència moral.  

Aquesta darrera pel·lícula es presentà en el Festival de Cinema de Sant Sebastià i guanyà 9 premis 
Goya (entre ells el de millor direcció, d'un total de 14 nominacions). 

L'any 2011 fou premiat amb el Premi Nacional de Cinematografia. 

I per tot el que s'ha exposat consideram que aquesta persona és mereixedora de la Medalla d'honor i 
gratitud de l'illa de Mallorca en la categoria d'or i, per tant, proposam que li sigui atorgada.” 

Per tant, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al senyor Agustí 
Villaronga Riutort, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient instruït a aquest efecte. 

 

Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 

PUNT 24. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I 
GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR A 
L’ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del Reglament d'Honors i 
Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li confereix la legislació vigent de Règim 
Local va resoldre iniciar l'expedient d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, 
en categoria d'Or a l’Associació de Donants de Sang de Mallorca, així com també nomenar el senyor 
Miquel Vidal Vidal instructor de l'expedient corresponent. 

Atès que l'instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits de l’Associació de 
Donants de Sang de Mallorca per a rebre el guardó per al qual se'l proposa, i que a continuació es 
reprodueix: 
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“Proposta del Consell de Mallorca per a concedir laMedalla d’Or a l’Associació de Donants de Sang de 

Mallorca 

El dia 24 de febrer de 1.973, es va constituir la Germandat de Donants de Sang de la Seguretat Social. 

Es va constituir la primera Junta Rectora i Comissió Permanent, i es  va nomenar com a President, el 
Sr. Jeroni Albertí Picornell. 

La Germandat és una associació sense ànim de lucre destinada a fomentar els hàbits de solidaritat 
social i contribuir a estimular l’hemodonació altruista en l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca. 

L’equip humà voluntari de l’Associació de Donants de Sang de Mallorca, està format per un col·lectiu 
de més de 500 persones voluntàries directes i més de 235 persones voluntàries indirectes que ajuden 
desinteressadament en la promoció de la donació de sang, a més de més de 20.000 socis que s’han anat 
vinculant a l’associació al llarg dels 38 anys d’existència d’aquesta. 

L’associació s’organitza en zones territorials, en total deu, i cada una té la seva pròpia organització 
local. 

Al llarg d’aquests 38 anys, s’han lliurat reconeixements a més de 80.000 donants de sang, entitats 
públiques i privades, mitjans de comunicació, etc. 

A més, s’han inaugurat monuments, places, carrers, etc. a tots els pobles i ciutats de la illa en 
reconeixement a la seva tasca. 

L’any 2008, l’associació s’adapta als nous temps produint-se un procés de canvi d’imatge corporativa i 
la seva denominació en l’ Associació de Donants de Sang de Mallorca. A més, es presenta el Pla 
Estratègic 2008-2012. 

Es potencien les col·laboracions amb les entitats locals, ja que se signen convenis de col·laboració amb 
tots els ajuntaments de Mallorca, també amb empreses privades, entitats públiques, etc.. 

Els projectes educatius de conscienciació als joves, passen a ser una objectiu prioritari per a 
l’associació. 

Dades històriques de l’Associació de Donants de Sang de Mallorca 

La primera manifestació pública, va ser l’any 1.973 en el recinte de la Fira de Mostres, Artesania i 
Turisme, amb la instal·lació d’una carpa cedida per l’exèrcit i a on es van poder determinar els grups 
sanguinis i donar a conèixer l’associació. Aquest dia es varen fer els primer 300 donants inscrits a 
l’associació. 

El dia 3 de desembre de 1.973, la Junta Rectora de l’associació va ser rebuda en audiència pels 
Prínceps d’Espanya. 

A l’any 1.974, es va realitzar la primera Campanya de Captació de Donants de Sang: “Tu i un altre”. 

S’incorporen a la donació més de 50 empreses del món empresarial mallorquí que ofereixen les seves 
instal·lacions per a poder realitzar a l’any extraccions de sang als seus treballadors. 

El dia 24 d’Octubre de 1.974, el President de la Germandat, el Sr. Jeroni Albertí, comunica a la 
direcció de la Residència Sanitària de Son Dureta que a partir d’aquesta data i per desig de l’associació 
es prohibeixi al Banc de Sang, la compra d’un sol gram de sang. La Germandat de Donants de Sang de 
la Seguretat Social es compromet a aconseguir tota la sang que es necessita, donada altruistament per 
membres de la mateixa entitat i a través de la conscienciació de la població. 

El dia 3 de febrer de 1.975, l’Excelentíssim i Reverendíssim Sr. Bisbe Don Teodor Úbeda, beneïa la 
primera unitat mòbil de l’associació que dies abans havia donat desinteressadament la “Caja de 
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Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares”. El dia següent es va iniciar les col·lectes de donació de 
sang per tots els pobles de l’illa. 

El primer punt de donació amb la Unitat Mòbil, va ésser al poble de Felanitx, on els voluntaris de 
l’associació van aconseguir que 36 persones donessin sang per primera vegada. 

El dia 3 de març de 1.975, la Germandat comença a fer actes de divulgació i conscienciació pels pobles 
de Mallorca, el primer es va fer a l’Ajuntament de Llucmajor, amb la projecció d’una pel·lícula titulada 
“Tu sangre fuente de vida”, i posteriorment es va realitzar una xerrada a on tots els presents varen 
poder donar la seva opinió i aclarir dubtes que tenien sobre la donació de sang. 

El dia 25 de maig de 1.975, a la III Assemblea General de l’associació al saló d’actes del Convent de 
Sant Francesc, es van lliurar els primers reconeixements als donants de sang i a diferents entitat 
públiques i privades per la seva col·laboració desinteressada. 

El mes de setembre de 1.975, la Germandat comença la primera campanya de divulgació a les escoles: 
“La participación activa en el bién común: Donación de sangre”. 

El dia 18 de juny de 1.976, s’inicien les visites de voluntaris de l’associació a diferents entitats privades 
per tal de que es pugui realitzar una donació de sang a la seva entitat. 

El dia 26 de febrer de 1.977, el Ministre de Treball va atorgar a la Germandat de Donants de Sang de la 
Seguretat Social, la Creu Blava de la Seguretat Social en qualitat de Plata. 

El dia 24 de febrer de 1.979, es va iniciar el Primer Curs de Formació dirigit al voluntariat de 
l’associació. També hi va col·laborar, el Dr. Andrés Vanrell, Cap de Servei d’Hematologia del Hospital 
Universitari Son Dureta. 

El dia 30 d’agost de 1.977, l’Associació Espanyola d’Hemofilia de la Seguretat Social, va fer Membres 
d’Honor a la Germandat. 

El dia 17 de maig de 1.981, es celebra la I Diada del Donants de Sang a Lluc, es anomena la Mare de 
Déu de Lluc Donant Major i se l’imposa la medalla d’or de l’associació. 

L’any 1.981, s’inicia la primera campanya a l’Hospital Universitari Son Dureta a tots els hospitalitzats 
amb el títol “Gràcies per donar-me la vida encara que mai et digui mare”. 

El dia 28 de novembre de 1.986, el President, Sr. Jeroni Albertí Picornell, es reuneix per primera 
vegada amb els presidents de les Associacions de Veïns de Palma per fomentar la donació de sang a les 
barriades. 

El dia 21de desembre de 1.987, el Sr. Víctor Gistau Moreno va ésser nomenat nou President de la 
Germandat de Donants de Sang de la Seguretat Social. 

El dia 26 de setembre de 1.988, es realitzar la primera sortida als pobles amb la segona unitat mòbil 
aconseguida per l’associació, al poble de Sineu. 

El dia 5 de març de 1.990, començar la 1ª Campanya de Donació de Sang a la Universitat de les Illes 
Balears, amb la col·laboració del voluntaris de la Secció Juvenil de l’associació. Es varen realitzar 500 
donants nous. 

El dia 9 de novembre de 1.990, la Germandat de Donants de Sang de la Seguretat Social, es trasllada a 
les instal·lacions de la Creu Roja, a l’espera de la inauguració del Banc de Sang Comunitari. 

A l’any 1.993, es dissol la Germandat de Donants de Sang de la Seguretat Social per crear la nova 
Germandat de Donants de Sang de Mallorca, fruit de la unificació de Germandat de Donants de la 
Seguretat Social i l’Associació de Donants de Sang altruistes de la Creu Roja. 
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El dia 20 de març de 1.994, es beneeix el Pas de Sineu i es constitueix la Cofraria dels Donants de Sang 
de Sineu, es nomena com a President d’Honor al Molt Hble. Gabriel Canyelles i la seva esposa. El 
Divendres Sant va a la processó. 

El dia 6 de juny de 1.994, es crea el Pas i la Cofraria dels Donants de Sang de Sa Pobla. El Dijous Sang 
va a la processó. 

El dia 9 d’octubre de 1.994, es nomena al Sant Crist de la Sang Donant Major, es beneeix la Bandera 
de l’entitat i es presenta l’himne de l’associació, amb lletra realitzada pel pollensí Miquel Bota i la 
música de Bartomeu Poquet. 

El dia 9 de febrer de 1.995, el Molt Hble. President del Govern de les Illes Balears Sr. Gabriel 
Canyelles, lliura la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la Germandat de 
Donants de Sang de Mallorca. 

El dia 7 de maig de 1.995, la Germandat de Donants de Sang de Mallorca s’agermana amb la 
Germandat de Donants de Sang de Girona. 

El dia 8 de novembre de 1.995, l’Exèrcit col·labora amb la Germandat amb la realització de campanyes 
de donació de sang als soldats. 

El dia 28 de juny de 1.996, la Germandat rep el premi “Carlo Corsini de Serveis a la Comunitat 1.995-
1996 del Rotary Club de Mallorca. 

El dia 28 de setembre de 1.996, l’Associació de Professionals de RRPP i Assessors de Balears nomena 
Soci d’Honor a aquesta entitat. 

El dia 15 de març de 1.997. es fa entrega a l’associació el premi “Importantes del Diario de Mallorca 
1996” en reconeixement a la seva gran tasca altruista a favor de la solidaritat.El dia 5 de desembre de 
1.997, l’associació ingressa a la “Orden Civil de la Sanitat con la Categoría de Encomienda” del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 

El dia 27 de juny de 1.998, es constitueix la Federació Balear de Donants de Sang, que agrupa a la 
Germandat de Donants de Sang de Mallorca, la Germandat de Donants de Sang de Menorca i 
l’Associació de Donants de Sang d’Eivissa i Formentera. 

El dia 26 d’abril de 1.999, la Germadat trasllada la seva seu  a la quarta planta de  la nova Fundació 
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, al carrer Rosselló i Caçador, 20 de Palma. 

A partir d’aquesta data, la Germandat de Donants de Sang de Mallorca, després d’haver treballat des de 
l’any 1.973 per a construir els pilars amb els que es basen la donació de sang avui en dia, l’associació 
treballa activament per a mantenir-los i augmentar-los col·laborant amb la Fundació Banc de Sang i 
Teixits de les Illes Balears. 

El dia 1 de juliol de 1.999, es nomena al Sr. Pere Vallespir Escandell nou President de la Germandat. 

El dia 22 d’octubre de 2001, es nomena al Sr. Víctor Gistau Moreno, nou President de la Germandat. 

El dia 15 de setembre de 2003, assumeix en funcions el Sr. Llorenç Vallori Sastre, la presidència de 
l’entitat. 

A l’any 2004, es nomena al Sr. Llorenç Vallori Sastre, nou President de la Germandat. 

El dia 17 de juny de 2008, torna a sortir reelegit el Sr. Llorenç Vallori Sastre, President de la 
Germandat. 
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L’any 2008, l’associació s’adapta als nous temps produint-se un procés de canvi d’imatge corporativa i 
la seva denominació en Associació de Donants de Sang de Mallorca. A més, es presenta el Pla 
Estratègic 2008-2012. 

Es potencien les col·laboracions amb les entitats locals, ja que es signen convenis de col·laboració amb 
tots els Ajuntament de Mallorca, també amb empreses privades, entitats públiques, etc.. 

Els projectes educatius de conscienciació als joves, passen a ser una objectiu prioritari per a 
l’associació, a més de mantenir i augmentar la seva xarxa de voluntariat i entrar en nous segments de 
població per a poder conscienciar-los.” 

Per tant, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, a l’Associació de 
Donants de Sang de Mallorca, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient instruït a aquest efecte. 

 

Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 25. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR I 
GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR AL 
SENYOR BARTOLOMÉ BESTARD BONET. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidencia: 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del Reglament d'Honors i 
Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li confereix la legislació vigent de Règim 
Local va resoldre iniciar l'expedient d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, 
en categoria d'Or al senyor Bartolomé Bestard Bonet, així com també nomenar el senyor Miquel Vidal 
Vidal instructor de l'expedient corresponent. 

Atès que l'instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del Sr. Bartolomé 
Bestard Bonet per a rebre el guardó per al qual se'l proposa, i que a continuació es reprodueix: 

“Proposta del Consell de Mallorca per a concedir laMedalla d’Or a Bartomeu Bestard Bonet 

La figura de Bartomeu Bestard Bonet, conegut per tots els ciutadans  per  en “Tumi Bestard”, està 
lligada a la ciutat de Palma. 

Bartomeu Bestard, “en Tumi”, va néixer a Palma  l’any 1935, fill de Bartomeu Bestard Maura i 
Margalida Bonet Terrassa, va estudiar el batxillerat al col·legi de Montision i més tard, cursà estudis a 
l’Escola  Professional de Comerç, estudis que va fer servir per encaminar el que ell creia seria el seu 
futur professional, ja que va preparar durant una sèrie d’anys les oposicions d’Oficial Tècnic al Banc 
d’Espanya, oposicions que no es varen arribar a convocar. 

Però en Bartomeu Bestard Bonet, ben aviat va començar a col·laborar amb el Consolat General dels 
Estats Units a Barcelona i a l’Ambaixada dels EEUU a Madrid i  precisament des d’aleshores, l’any 
1963, va canviar el seu rumb professional cap al treball consular i també en el camp de la banca, al 
Crèdit Balear. 

Al llarg de 40 anys de servei al front de l’Agència Consular dels Estats Units d’Amèrica del Nord a les 
Balears, Bartomeu Bestard ha tingut l’oportunitat de desplegar tot el seu tarannà  solidari envers de la 
ciutadania.  
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La seva personalitat diplomàtica, institucional i servicial ha fet que, durant els seus anys de servei als 
EUA des de Mallorca, el seu reconeixement per part de les institucions nord-americanes i mallorquines 
fos superlatiu. 

Cal esmentar com a botó de mostra les tasques dutes a terme pels nord-americans de la Navy al llarg 
dels anys, ja sigui pintant les cases de Nazaret, les escoles, les esglésies d’arreu de l’illa, ja sigui 
aconseguint que helicòpters militars portessin els antics canons de l’illa de Dragonera al Museu de Sant 
Carles, o dur material de construcció als Puig de Pollença i Castell d’Alaró. 

En Tumi Bestard a la vegada ha col·laborat amb el professorat de diferents centres educatius preparant 
col·loquis, xerrades, projectant pel·lícules de caire científic de l’arribada de l’home a la lluna o 
preparant la visita dels escolars als portaavions o a altres vaixells de la Sexta Flota. 

Però no podem oblidar la tasca feta per donar a conèixer el nom de Mallorca i de les Illes Balears fora 
de les nostres fronteres.  En Tumi Bestard ha estat pioner en dur endavant una gran tasca 
propagandística arreu del món, i els anys que ha estat vinculat al Foment de Turisme  són el reflex de la 
seva vessant de servei a Mallorca en general. 

De fet, possiblement Bartomeu Bestard sigui el mallorquí més conegut dins la comunitat d’estrangers 
comunitaris que viuen a Mallorca. Així doncs, podem recordar a mode d’exemple  la seva amistat amb 
Bruno Kreisky, amb qui va rebre multitud de personalitats a la seva casa de Costa d’en Blanes, a la 
vegada ha defensat la memòria històrica de l’Almirall Ferragut a Menorca i sobretot la figura de Fra 
Juníper Serra.  

L’insigne historiador Gregorio Marañón deia que el qui és dipositari d'una pàtria íntima està més prop 
d'una cultura universal. Bartomeu Bestard gaudí sempre d'una condició especial per sentir el desig de 
recobrar al continent americà tot el que feren de més gloriós els grans mallorquins que mai no 
oblidaren la Roqueta. 

Gràcies a l'Associació d’Amics de Fra Juníper Serra de Petra, i com a membre de la seva Junta de 
Govern, va ser el propulsor dels viatges culturals que, com vertaderes ambaixades de Mallorca al Nou 
Món, establiren els llaços històrics que es feren permanents des de l'any 1976 fins al 1992. 

Recordem com en aquell primer viatge multitudinari al que s'hi sumaren rellevants personalitats balears 
i gran nombre de batles mallorquins es feren actes solemnes amb la proclamació de les Ciutats 
Germanes de San Juan Capistrano i Petra, San Gabriel i Llucmajor i San Francisco i Palma de 
Mallorca.   

Tot allò succeïa en el context dels 200 anys de la fundació de San Francisco de Califòrnia per l’Apòstol 
Juníper Serra. El Sr. Bestard amb la seva acció diplomàtica i el seu company Dr. Font Obrador 
organitzador de les celebracions meresqueren que el Govern Espanyol els concedís la Creu d'Isabel la 
Catòlica amb la categoria d’oficial. 

L'any 1977, quan es van restablir les relacions diplomàtiques d’Espanya i Mèxic, el Sr. Bestard jugà un 
paper decisiu amb els vincles de germanor entre la ciutat de Querétaro i Mallorca. Allà, a Santiago de 
Querétaro, el batle Paulí Buchens rebé l'honor de la proclamació de les Ciutats Germanes, tot recordant 
fra Francesc Palou, les despulles del qual reposen al Convent de la Santa Cruz d'aquella històrica ciutat. 
També es féu la germanor entre Porreres i Pátzcuaro, a l'Estat de Michoacán. 

El 1984, bicentenari de la mort de Juníper Serra, una ambaixada de més de 200 mallorquins es traslladà 
a Califòrnia. Les actives gestions del Sr. Bestard permeteren desenvolupar un programa d'actes 
fraternals gaire bé a totes les missions i ciutats del Camí Reial, des de San Diego a San Francisco.  
Mereix un record especial l'amistat extraordinària de les autoritats i el poble de la ciutat de Carmel, a la 
qual missió de San Carlos reposen les despulles del fundador de Califòrnia. 

L'any 1987 una altra ambaixada a l'estat californià va resultar singularíssima per coincidir amb la visita 
del Papa Joan Pau II a la missió juniperiana.  No hi faltà el nostre bisbe de Mallorca, Mons. Teodor 
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Úbeda.  Es va celebrar a les Ciutats Germanes d'Inca i Lompoc, a la Missió Puríssima restaurada pel P. 
Marià Payeras. 

L'any 1988 tingué lloc, a la ciutat del Vaticà, la beatificació de fra Juníper Serra a la qual hi acudiren 
uns tres mil cinc-cents mallorquins. Altre cop el Sr. Bestard fou uns dels organitzadors de tan important 
esdeveniment. 

L'any 1992 una delegació de l’Ajuntament de Palma presidida pel Sr. Joan Fageda i conduïda pel Sr. 
Bartomeu Bestard acudí a Santa Bàrbara, de Califòrnia, a la brillant celebració de les Ciutats Germanes 
que tingué lloc al gran Saló de Court House al decurs d’una sessió dels Consells de la Ciutat i el 
Comtat presidits per l'honorable Sheila Lodge.   

Foren molts els actes programats í les atencions corals rebudes. Tot un esdeveniment històric 
d’ambdues ciutats, vertader homenatge als benemèrits fills de Palma Francesc Palou, Joan Crespí, 
Miquel Pieres i Francesc Dumetz que tant contribuïren a la fama de la Reina de les Missions de 
Califòrnia. 

El Sr. Bartomeu Bestard amb la seva acció Benemèrita, especialment cultural i social, més enllà de 
Mallorca ha rebut el reconeixement dels Estats Units d'Amèrica del Nord i de Mèxic, allà on en seu 
treball ha estat més constant entre l'estament oficial i el poble. 

Gràcies als esforços de Bartomeu Bestard ens han visitat dos ex-presidents dels EEUU, J. Carter i G. 
Bush  i un president, Bill Clinton  amb la seva esposa, Hilari i la seva filla, precisament en motiu 
d’aquesta visita  tots els mitjans de comunicació del món parlaren, com mai ho havien  fet, de Mallorca 
i de les Illes Balears.  

El Sr. Bestard també ha rebut i atès a ca seva a membres de les famílies més importants dels EEUU: 
amb els Kennedy, amb els Eisenhower, amb els Nixon... amb tots ells conserva encara avui una bona 
amistat. 

Sols per això ja tindríem motius suficients per reconèixer el seu esforç, dedicació i contribució per 
donar a conèixer el nom de Mallorca juntament amb la seva cultura i la seva gent. 

També volem destacar la seva tasca feta que ha permès a molts de joves, estudiants i empresaris a 
desenvolupar les seves activitats als EEUU, així com el seu ajut, a vegades cabdal, per desbloquejar 
distints tràmits o assumptes així com aconseguir d’urgència medicaments per  a ciutadans de Palma, 
que només es podien localitzar a Nord Amèrica. 

Al Consell de Mallorca no som els primers que ens hem adonat de l’esperit de servei de Bartomeu 
Bestard, altres institucions ens han passat davant i també han reconegut la seva tasca. Sense anar més 
enfora, en el temps en què el batle de Palma era el Sr. Màxim Alomar, ja li concediren la Placa de la 
Ciutat.   

Ha estat guardonat amb diferents insígnies com les Medalles al Mèrit Militar i al Mèrit Civil, a la de 
Cavaller de l’Ordre de Isabel la Catòlica, la del Mèrit Naval i, finalment, a la Capella del Consolat de la 
Mar en presència del Sr. Molt Honorable Jaume Matas Palou, aleshores President de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, l’Ambaixador  d’Amèrica a Espanya el va distingir amb la més alta 
condecoració que pot rebre un funcionari estranger del Departament d’Estat dels Estats Units. 

Del Sr. Bartomeu Bestard Bonet i el seu cursus honorum em podem parlar de manera dilatada. Ens 
podem referir a quan l’any 1963 el Consolat General l’anomenà “Intermediari” entre el Consolat 
General i les Balears, en el 1965 va ésser el primer i únic espanyol a qui li donaren el càrrec d’ Agent 
Consolar de mans de la filla del president Johnson. 

Durant 38 anys que ha treballat en el càrrec ha rebut nombroses visites de Senadors, Congressistes, 
Generals, Almiralls, Ministres, Secretaris. A la vegada, una part important de la seva tasca té molt a 
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veure en les visites de la Sisena Flota (VI), el que suposa uns 60 vaixells anuals amb un nombre 
aproximat de 40 a 45 mil homes cada any. 

També el Sr. Bestard ha atès les necessitats dels milers de turistes americans que ens visiten, donant-los 
informació i ajudant en tot el que puguin necessitar i fer la seva estada a Mallorca inoblidable. 

Cal assenyalar també que està integrat de forma molt activa en la ciutat desenvolupant la seva feina des 
de diferents associacions, entitats, clubs, etc. Per exemple, és vice-president de l’Associació d’Amics 
del Pare Juníper Serra, ha estat membre de la Junta del Foment de Turisme de Mallorca durant 20 anys, 
ara continua com a secretari. També és vice-president del Cercle de Belles Arts de Palma, ha estat 
membre de la junta directiva del Real Mallorca Club de Futbol, secretari del Club Nàutic de Santa 
Ponça, etc. 

Podríem seguir, durant molt de temps parlant de tot el que ha fet, dels mèrits obtinguts, de les 
condecoracions, però tot això, no té per a ell cap importància si ho compara amb la seva vida familiar. 

La família del Sr. Bartomeu Bestard sempre l’ha recolzat i admirat. Ha tingut el suport de la seva 
esposa, la comtessa Olga Tquiesquevich, que sempre l’ha acompanyat  i dels seus dos fills, Bartomeu i 
Martí. 

Al Sr. Bartomeu Bestard se’l troba sempre que se’l necessita, no ha escatimat mai el seu temps ni el seu 
ajut, amic dels seus amics, el Sr. Bestard, en Tumi pels amics, és una persona simpàtica i afable, un 
home culte i  molt preparat; característiques que ha heretat dels seus avantpassats, el seu pare, que fou 
director del Banc d’Espanya o el seu oncle-avi Antoni Maura, que fou cinc vegades president del 
Govern d’Espanya convertint-se en el polític més important que ha tingut mai Mallorca. 

No és necessari dir res més, són prou els mèrits que hem detallat. Per tot això i per totes les coses més 
que no tenim temps d’anar detallant, és pel que aquest Ple del Consell de Mallorca ha decidit atorgar la 
Medalla d’Or al Sr. Bartomeu Bestard Bonet, que per nosaltres seguirà essent el nostre amic TUMI.” 

Per tant, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al senyor Bartolomé 
Bestard Bonet, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient instruït a aquest efecte. 

 

Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PUNT 26. DRET DE RETRACTE SOBRE LA TRANSMISSIÓ ONEROSA DE 
“ SA FORTALESA DE S’AVANÇADA” A POLLENÇA. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 

Vist que el dia 13 de juliol de 2011 (NRE 21887) el Sr. Javier Cases Bergón en qualitat d’advocat de 
l’entitat Beadel Pollentia, SLU va presentar un escrit, en contestació al que des d’aquesta entitat se li va 
fer en el mes de maig (justificant de recepció 08-06-11), en el qual en compliment de l’article 32 punt 
4r de la Llei 12/98, de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears notificava les 
condicions de la transmissió onerosa de sa Fortalesa de s’Avançada de Pollença, a fi que el Consell 
Insular de Mallorca exercités, en el seu cas, el dret de retracte. 
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Vist el contingut dels articles 32.1, 32.2 i 32.4 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni 
històric de les Illes Balears (LPHIB). 

Atès que la propietat de “sa Fortalesa de s’Avançada” de Pollença té la consideració de Bé d’Interès 
Cultural amb categoria de monument – arquitectura defensiva segons acord del Ple del Consell Insular 
de Mallorca adoptat en la sessió de dia 07-07-1997 (BOCAIB núm. 152, de 09-12-97) identificació del 
Ministeri R-I-51-0008482. 

Atès l’informe emès per la secció jurídica i administrativa de la Direcció Insular de Cultura i Patrimoni 
de data 17 d’agost de 2011. 

Atès que no existeix partida pressupostària en els pressupostos del Consell Insular de Mallorca de 2011 
per a l’adquisició del bé més amunt detallat, aquesta corporació no exercitarà el dret de retracte. 

Per tot això, i en virtut del que disposa l’article 8 de la Llei 8/2000 de 27 d’octubre de Consells Insulars 
i l’article 32.4 de la Llei 12/98, de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears i el 
Reglament orgànic del CIM de dia 15 de juliol de 2011 corregit per decret de dia 19 de juliol (BOIB 
núm. 111 de 21-07-11), el vicepresident de Patrimoni, Cultura i Esports eleva al Ple la següent proposta 
d’ 

ACORD 

Primer.- No exercitar el dret de retracte a la transmissió onerosa del bé immoble conegut com “sa 
Fortalesa de s’Avançada” de Pollença. 

Segon.- Notificar aquest decret a l’interessat. 

Tercer.- Notificar-ho així mateix al Govern de les Illes Balears als efectes prevists en l’article 32 de la 
Llei 12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears. 

 

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) diu que el seu 
Grup es mostra satisfet que s’hagi acceptat la proposta d’incloure-hi l’acord d’iniciar 
les converses per donar compliment a la Llei de patrimoni històric de 1998. 

Per altra banda, atesa la situació econòmica entenen que ara no és moment adequat 
per exercir el dret de retracte encara que consideren que els valors naturals i turístics 
d’aquesta fortalesa demostren que seria una bona oportunitat. 

Explica que aquesta fortalesa es va construir en el segle XVII i que, des de 1919 quan 
el Sr. Roberto Ramauger la va ampliar i la va reformar, ha estat admirada arreu de tot 
el món per les seves vistes, la seva decoració i els seus jardins. 

Durant la Guerra Civil va ser expropiada i fins l’any 1985 els hereus de Roberto 
Ramauger no varen poder recuperar aquesta propietat. Llavors va ser comprada per un 
ciutadà anglès l’any 1989, que la va posar a la venda l’any 2008 i que la va reformar 
completament. 

De fet, fins i tot, hi va haver rumors molts intensos que l’Administració la compraria i 
que els preus oscil·laven, en premsa, fins als 120 milions d’euros. En aquest sentit, 
crida l’atenció el fet que els mitjans de comunicació diguin que el preu de venda és de 
40 milions d’euros quan el preu oficial que s’ha comunicat al Consell de Mallorca és 
de 16,5 milions d’euros més IVA. 
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En definitiva, el seu Grup vol destacar que ja fa 62 anys que va ser declarat monument 
–l’any 1949– i des de 1997 es va delimitar la fortalesa com a BIC. 

Per això, ja fa 14 anys que és necessari que realment aquest element històric i 
patrimonial tant important per Mallorca pugui ser conegut pels mallorquins i que en 
puguin gaudir. 

El seu Grup reitera que es reclami el dret de visita i que no es tengui en compte cap 
justificació que pugui eximir d’aquest dret per part de la propietat. És un tresor 
estimat pels pollencins i, a més a més, el fet de poder accedir a la punta de l’Avançada 
tot passant per la base aèria, que és un impediment atès que el Ministeri de Defensa fa 
anys que rebutja la petició del Govern de les Illes Balears de deixar passar per allà 
fins a la punta de l’Avançada, cosa que suposaria un element importantíssim per 
revitalitzar la zona turística del Port de Pollença. 

La seva formació política no considera suficients els arguments del Ministeri de 
Defensa per rebutjar la sol·licitud del Govern balear atès que l’indret actualment no és 
més que un lloc d’estiueig per a suboficials i no per a la tropa com diu el butlletí 
oficial. El Ministeri es gasta 200.000 euros/any per tal que aquests militars passin 
l’estiu allà i remarca el fet que les habitacions costen entre 3 i 20 euros per dia per 
estiuejar al Port de Pollença, al millor lloc de la badia. 

En definitiva, esperen i desitgen que l’equip de govern pugui aconseguir aquest dret 
de visita el qual seria en benefici de tots i també exercir-hi totes les competències que 
té al seu abast per a la qual cosa sempre els tendran al seu costat. 

Per altra banda, assenyala que en l’expedient es parla de “sa Fortalesa de s’Avançada” 
i, encara que no coneix l’expedient, s’imagina que la denominació respon a una 
qüestió del Registre de la Propietat mentre que a la declaració de BIC la denominació 
és “La Fortalesa i la punta de l’Avançada” i, per això, caldria esbrinar si es pot revisar 
la denominació d’aquest lloc en l’expedient per tal d’adaptar-la a la realitat lingüística 
i cultural que pertoca i no utilitzar l’article salat. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) manifesta que l’equip 
de govern coincideix amb la Sra. Campomar amb la descripció que ha fet de la 
Fortalesa de la punta de l’Avançada i assegura que prenen nota de la puntualització 
feta. 

No obstant això, indica que la proposta versa sobre el fet de no exercir el dret de 
retracte perquè es considera que ara les circumstàncies no són les més adequades per 
dur-lo a terme tot i que vol manifestar –com feren a la Comissió Informativa– el seu 
compromís de desplegar tots els efectes de la Llei de patrimoni, pel que fa a aquest bé 
d’interès cultural, i fer possible allò que determina l’article 34 en quant a l’exercici, 
per part dels mallorquins, del dret de visita. 

En aquest sentit, fa notar que duran a terme les gestions necessàries i iniciaran 
l’expedient corresponent perquè es pugui determinar el mode, la forma i el temps per 
dur a terme el dret de visita. 

Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per vint-i-dos vots a favor (PP i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap vot en contra i nou abstencions (PSOE). 
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PUNT 27. RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 1/2011 QUE SE SEGUEIX 
CONTRA EL SR. ABDÓN CAMPINS GELABERT PER LES OBRES 
EXECUTADES EN EL CARRER CANTÓ DE'S CARRITX, NÚM. 31 DE 
CAMPANET. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 

Vist que el dia 8 de maig de 2009 (NRE 15971) l’Ajuntament de Campanet va trametre a la Direcció 
Insular de Patrimoni Històric l’expedient administratiu municipal núm. 15/2009 relatiu a unes obres en 
el Cantó d’es Carritx, núm. 31, per tal que la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric (CIOTUPH), en el seu cas, emetés amb caràcter previ a la concessió de la llicència 
municipal d’obres, la preceptiva autorització. 

Vist que per acta de la inspecció de la Direcció de dia 18-1-10 es va detectar que les obres ja estaven 
parcialment executades i malgrat els oficis tramesos recordant-li que l’expedient estava paralitzat per 
mor d’un requeriment fet en base a l’article 71 de la LRJ-PAC i el trasllat de còpia de l’expedient a 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, segons consta en una nova 
acta d’inspecció de 4-3-11 sembla ser que les obres no es van paralitzar malgrat la CIOTUPH en sessió 
de dia 21-5-10 acordés, entre d’altres, suspendre la tramitació de l’expedient per tal que es presentés 
una nova solució en la façana. 

Vist que el municipi de Campanet es troba dins la zona declarada Paratge Pintoresc pel Decret 
984/1972, de 24 de març  (BOE núm. 94, de 19-04-1972), el qual mitjançant la disposició transitòria 
vuitena de la Llei 16/85, de 25 de juny del patrimoni històric espanyol, i posteriorment la disposició 
addicional primera de la Llei 12/98, de 21 de desembre del patrimoni històric de les Illes Balears, va 
passar a ésser considerada Bé d’Interès Cultural. 

Atès que les obres executades no disposaven de l’autorització prèvia i preceptiva de la Comissió 
Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric en els termes regulats en els articles 
36, 37.2 i 40.1 de la Llei 12/98, de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears, el dia 21 
de març de 2011, el conseller executiu de Cultura i Patrimoni va dictar una resolució iniciant-li un 
expedient sancionador per la comissió d’una infracció greu en matèria de patrimoni històric al 
contravenir el disposat en l’article 102 apartats 3 i 4 de la LPHIB, al haver-se realitzat unes obres sense 
disposar de la preceptiva i prèvia autorització de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric 

Atès el disposat en l’article 8 del decret 14/1994, de 10 de febrer i l’article 84 de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, el Sr. Abdón Campins Gelabert, el dia 19 d’abril de 2011 (NRE 13576) va presentar un 
escrit d’al·legacions a l’acord d’inici tot manifestant que no havia tingut cap participació en les obres 
executades, les quals es varen dur a terme sense la seva intervenció, presentant elements de prova que 
van ser valorats en l’informe emès per la instructora del procediment en data 20 de maig de 2011, a 
resultes del qual es va proposar sobreseure i arxivar les actuacions iniciades contra el Sr. Abdón 
Campins Gelabert al no resultar acreditada la seva intervenció en les obres objecte del present 
expedient, en qualitat d’arquitecte tècnic. 

Atès que l’òrgan competent per a resoldre els expedients sancionadors és el Ple del Consell Insular de 
Mallorca tal i com regula l’art. 110.2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de 
les Illes Balears, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Educació, en ús de les competències previstes 
en l’article 31.2 e) del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca aprovat definitivament pel 
Ple de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04) i la lletra g) del punt set del decret 
d’organització del Consell Insular de Mallorca aprovat per decret de presidència de 19 de febrer de 
2010 (BOIB núm. 35 de 04-03-2010), i d’acord amb els articles 15, 17 i 19 del decret 14/1994, de 10 
de febrer, eleva al Ple la següent proposta d’ 

ACORD 
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1.- SOBRESEURE I ARXIVAR les actuacions iniciades contra el Sr. Abdón Campins Gelabert, en 
qualitat d’arquitecte tècnic de les obres dutes a terme en el carrer Cantó d’es Carritx, núm. 31 de 
Campanet, en estimar-se les al·legacions formulades en la resolució d’inici del procediment i no quedar 
acreditada la seva intervenció en les obres objecte del present expedient. 

2.- Notificar aquest acord al Sr. Abdón Campins Gelabert i comunicar-li a l’Ajuntament de Campanet. 

 

Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot 
en contra i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 28. RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 1/2011 QUE SE SEGUEIX CONTRA: SR 
GABRIEL VILANOVA BISQUERRA I SRA CATALINA VILANOVA BISQUERRA, 
PROMOTORS DE LES OBRES, I EL SR. JAIME VILANOVA SOCIAS, 
PROPIETARI, PER LES OBRES EXECUTADES EN EL CARRER CANTÓ DE'S 
CARRITX, NÚM. 31 DE CAMPANET. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports: 

Vist que el dia 8 de maig de 2009 (NRE 15971) l’Ajuntament de Campanet va trametre a la Direcció 
Insular de Patrimoni Històric l’expedient administratiu municipal núm. 15/2009 relatiu a unes obres en 
el Cantó d’es Carritx, núm. 31, per tal que la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric (CIOTUPH), en el seu cas, emetés amb caràcter previ a la concessió de la llicència 
municipal d’obres, la preceptiva autorització. 

Vist que per acta de la inspecció de la Direcció de dia 18-1-10 es va detectar que les obres ja estaven 
parcialment executades i malgrat els oficis tramesos recordant-li que l’expedient estava paralitzat per 
mor d’un requeriment fet en base a l’article 71 de la LRJ-PAC i el trasllat de còpia de l’expedient a 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, segons consta en una nova 
acta d’inspecció de 4-3-11 sembla ser que les obres no es van paralitzar malgrat la CIOTUPH en sessió 
de dia 21-5-10 acordés, entre d’altres, suspendre la tramitació de l’expedient per tal que es presentés 
una nova solució en la façana. 

Vist que el municipi de Campanet es troba dins la zona declarada Paratge Pintoresc pel Decret 
984/1972, de 24 de març  (BOE núm. 94, de 19-04-1972), el qual mitjançant la disposició transitòria 
vuitena de la Llei 16/85, de 25 de juny del patrimoni històric espanyol, i posteriorment la disposició 
addicional primera de la Llei 12/98, de 21 de desembre del patrimoni històric de les Illes Balears, va 
passar a ésser considerada Bé d’Interès Cultural. 

Atès que les obres executades no disposaven de l’autorització prèvia i preceptiva de la Comissió 
Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric en els termes regulats en els articles 
36, 37.2 i 40.1 de la Llei 12/98, de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears, el dia 21 
de març de 2011, el conseller executiu de Cultura i Patrimoni va dictar una resolució iniciant-li un 
expedient sancionador per la comissió d’una infracció greu en matèria de patrimoni històric al 
contravenir el disposat en l’article 102 apartats 3 i 4 de la LPHIB, al haver-se realitzat unes obres sense 
disposar de la preceptiva i prèvia autorització de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric. 

Atès que en base a allò que disposa l’article 8 del decret 14/1994, de 10 de febrer i l’article 84 de la 
Llei 30/92, de 26 de novembre, el Sr. Jaume Vilanova Socias, el dia 5 d’abril de 2011 (NRE 12009) va 
presentar un escrit d’al·legacions que varen ser valorades i resoltes en la proposta de resolució signada 
per la instructora de l’expedient el dia 24 de maig de 2011 (justificant de recepció 27-05-11),  

Atès que en base a l’article 14 del decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de 
Procediment que s’ha de seguir per l’administració de la CAIB en l’exercici de la potestat 
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sancionadora, i recollit en el punt III de la proposta de resolució, el Sr. Jaume Vilanova Socias, el dia 
09-06-11 (NRE 18522) ha presentat un nou escrit d’al·legacions. 

Atès que l’òrgan competent per a resoldre els expedients sancionadors és el Ple del Consell Insular de 
Mallorca tal i com regula l’art. 110.2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de 
les Illes Balears, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Educació, en ús de les competències previstes 
en l’article 31.2 e) del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca aprovat definitivament pel 
Ple de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04) i la lletra g) del punt set del decret 
d’organització del Consell Insular de Mallorca aprovat per decret de presidència de 19 de febrer de 
2010 (BOIB núm. 35 de 04-03-2010), i d’acord amb els articles 15, 17 i 19 del decret 14/1994, de 10 
de febrer, eleva al Ple la següent proposta d’ 

ACORD 

I.- Sobreseure i arxivar les actuacions iniciades contra el Sr. Gabriel Vilanova Bisquerra i la Sra. 
Catalina Vilanova Bisquerra, en estimar-se les al·legacions formulades i els medis de prova aportats en 
la resolució d’inici del procediment. 

II. Sancionar al Sr. Jaume Vilanova Socias, en qualitat de promotor i propietari de les obres dutes a 
terme en el carrer Cantó d’es Carritx, núm. 31 de Campanet a una multa per un valor final total de 
12.398,20 €, en resultar desestimades les al·legacions fetes a la proposta de resolució, tot plegat de 
conformitat amb l’informe tècnic de dia 14 de juliol  de 2011 el qual com a motivació s’adjunta i forma 
part integrant del present acord. 

III. Notificar aquest acord al Sr. Gabriel Vilanova Bisquerra, la Sra. Catalina Vilanova Bisquerra i al 
Sr. Jaume Vilanova Socias i comunicar-li a l’Ajuntament de Campanet. 

 

Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot 
en contra i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

PUNT 29. RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 1/2011 QUE SE SEGUEIX CONTRA EL 
SR. JORGE VALL MAÑEZ PER LES OBRES EXECUTADES EN EL CARRER 
CANTÓ DE'S CARRITX, NÚM. 31 DE CAMPANET. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports: 

Vist que el dia 8 de maig de 2009 (NRE 15971) l’Ajuntament de Campanet va trametre a la Direcció 
Insular de Patrimoni Històric l’expedient administratiu municipal núm. 15/2009 relatiu a unes obres en 
el Cantó d’es Carritx, núm. 31, per tal que la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric (CIOTUPH), en el seu cas, emetés amb caràcter previ a la concessió de la llicència 
municipal d’obres, la preceptiva autorització. 

Vist que per acta de la inspecció de la Direcció de dia 18-1-10 es va detectar que les obres ja estaven 
parcialment executades i malgrat els oficis tramesos recordant-li que l’expedient estava paralitzat per 
mor d’un requeriment fet en base a l’article 71 de la LRJ-PAC i el trasllat de còpia de l’expedient a 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, segons consta en una nova 
acta d’inspecció de 4-3-11 sembla ser que les obres no es van paralitzar malgrat la CIOTUPH en sessió 
de dia 21-5-10 acordés, entre d’altres, suspendre la tramitació de l’expedient per tal que es presentés 
una nova solució en la façana. 

Vist que el municipi de Campanet es troba dins la zona declarada Paratge Pintoresc pel Decret 
984/1972, de 24 de març  (BOE núm. 94, de 19-04-1972), el qual mitjançant la disposició transitòria 
vuitena de la Llei 16/85, de 25 de juny del patrimoni històric espanyol, i posteriorment la disposició 
addicional primera de la Llei 12/98, de 21 de desembre del patrimoni històric de les Illes Balears, va 
passar a ésser considerada Bé d’Interès Cultural. 
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Atès que les obres executades no disposaven de l’autorització prèvia i preceptiva de la Comissió 
Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric en els termes regulats en els articles 
36, 37.2 i 40.1 de la Llei 12/98, de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears, el dia 21 
de març de 2011, el conseller executiu de Cultura i Patrimoni va dictar una resolució iniciant-li un 
expedient sancionador per la comissió d’una infracció greu en matèria de patrimoni històric al 
contravenir el disposat en l’article 102 apartats 3 i 4 de la LPHIB, al haver-se realitzat unes obres sense 
disposar de la preceptiva i prèvia autorització de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric 

Atès el disposat en l’article 8 del decret 14/1994, de 10 de febrer i l’article 84 de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, el Sr. Jorge Vall Mañez, el dia 19 d’abril de 2011 (NRE 13612) va presentar un escrit 
d’al·legacions a l’acord d’inici tot manifestant que no havia tingut cap participació en les obres 
executades, les quals es varen dur a terme sense la seva participació, presentant elements de prova que 
van ser valorats en l’informe emès per la instructora del procediment en data 20 de maig de 2011, a 
resultes del qual es va proposar sobresseure i arxivar les actuacions iniciades contra el Sr. Jorge Vall 
Mañez al no resultar acreditada la seva intervenció en les obres objecte del present expedient, en 
qualitat de tècnic director. 

Atès que l’òrgan competent per a resoldre els expedients sancionadors és el Ple del Consell Insular de 
Mallorca tal i com regula l’art. 110.2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de 
les Illes Balears, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Educació, en ús de les competències previstes 
en l’article 31.2 e) del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca aprovat definitivament pel 
Ple de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04) i la lletra g) del punt set del decret 
d’organització del Consell Insular de Mallorca aprovat per decret de presidència de 19 de febrer de 
2010 (BOIB núm. 35 de 04-03-2010), i d’acord amb els articles 15, 17 i 19 del decret 14/1994, de 10 
de febrer, eleva al Ple la següent proposta d’ 

ACORD 

1.- SOBRESEURE I ARXIVAR les actuacions iniciades contra el Sr. Jorge Vall Mañez, en qualitat de 
tècnic director de les obres dutes a terme en el carrer Cantó d’es Carritx, núm. 31 de Campanet, en 
estimar-se les al·legacions formulades en la resolució d’inici del procediment i no quedar acreditada la 
seva intervenció en les obres objecte del present expedient. 

2.- Notificar aquest acord al Sr. Jorge Vall Mañez i comunicar-li a l’Ajuntament de Campanet. 

 

Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot 
en contra i tretze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

PUNT 30. RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL PORTAVEU DEL 
GRUP SOCIALISTA, RELATIU A LA DECLARACIÓ DE L’INTERÈS 
PÚBLIC D’INICIAR EL TRÀMITS PER DUR A TERME EL CESSAMENT 
DE LES ACTIVITATS DE RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA SAU. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Presidència: 
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PROPOSTA AL PLE 

Atès que, en data 12 d’agost de 2011, el Sr. Jaume Garau i Salas, portaveu del Grup Socialista, va 
interposar recurs de reposició contra l’acord del Ple, de dia 28 de juliol de 2011, relatiu a la declaració 
de l’interès públic d’iniciar el tràmits per dur a terme el cessament de les activitats de Radio i Televisió 
de Mallorca, SAU, demanant que s’anul·li l’acord  i que, mentre es forma l’expedient administratiu, se 
suspengui l’acte administratiu. 

Atès que, en data 24 d’agost de 2011, el secretari general de la Corporació ha emès informe jurídic en 
el qual dictamina el següent: “Pertoca declarar la inadmissibilitat del recurs de reposició interposat 
contra l’acord del Ple del Consell de Mallorca, de dia 28 de juliol de 2011, pel qual es va declarar 
l’interès públic d’iniciar els tràmits pertinents per du a terme el cessament de les activitats de Ràdio i 
Televisió de Mallorca, SAU, ja que el dit acord no té caràcter resolutori”. 

Es proposa que pel Ple del Consell s’adopti el següent acord: 

Primer. Declarar la inadmissibilitat del recurs de reposició interposat, pel Sr. Jaume Garau i Salas, 
contra l’acord del Ple del Consell de Mallorca, de dia 28 de juliol de 2011, pel qual es va declarar 
l’interès públic d’iniciar els tràmits pertinents per du a terme el cessament de les activitats de Ràdio i 
Televisió de Mallorca, SAU, en fonament a l’informe emès pel secretari general de la Corporació, en 
data 24 d’agost de 2011, que s’adjunta i forma part d’aquest acord. 

Segon. Notificar el present acord al Sr. Jaume Garau i Salas amb la indicació que aquest acord posa fi a 
la via administrativa i que es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 
administratiu, que correspongui de Palma,  dins el termini de dos mesos, comptadors a partir de 
l’endemà de la notificació d’aquest acord (art. 45 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa). Això no obstant, podrà exercitat, si és el cas, qualsevol altre 
recurs que estimi pertinent. 

 

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) inicia la seva 
intervenció. 

En primer lloc, expressa el rebuig del seu Grup polític a la inadmissió del recurs, 
perquè considera que l’acord del Ple no està justificat ni motivat suficientment. 

En segon lloc, mostra la seva sorpresa pel que fa als arguments que sustenten aquesta 
inadmissió.  

Assenyala que, mentre al punt 4rt de l’informe, s’indica que es tracta d’una declaració 
política però que serà la Junta General de la Ràdio i Televisió de Mallorca (RTVM) la 
que adoptarà els acords pertinents, al punt 6è s’expressa que l’acord recorregut és un 
acte de tràmit i que no és impugnable separadament, sinó que s’haurà d’esperar a la 
resolució final del procediment perquè per mitjà de la impugnació d’aquests puguin 
plantejar-se totes les eventuals discrepàncies que el recurrent pugui tenir sobre la 
manera en què s’ha tramitat el procediment, sobre la legalitat de cada un dels actes de 
tràmit.  

Opina que, si hi ha procediment, no és únicament una declaració política, raó per la 
qual el Consell de Mallorca té competències sobre el tancament i no les té només la 
Junta General de la RTVM. En canvi, si no hi ha procediment, l’acord recorregut no 
és un només un acord de tràmit, com s’argumenta, sinó que té caràcter resolutori i 
definitiu. 

Fa notar la contradicció, i demana que se defineixi si hi ha procediment del Consell de 
Mallorca o només es tractava d’una declaració política.  
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Demana també si continuarà el procediment i finalment es dictarà resolució o 
declaració política, o si és l’únic tràmit que farà el Consell de Mallorca. 

Assenyala que les contradiccions sobre l’argumentació de la inadmissió fan pensar 
que no es coneix quin ha de ser el procediment, i aquest fet sí que produeix una greu 
indefensió; no se sap si amb aquest acord d’inadmissió continuarà o no realment un 
procediment.  

A més, no considera justificat l’interès públic del tancament pels motius exposats i 
demana que s’accepti el recurs i que s’anul·li l’acord objecte de l’esmentat recurs de 
reposició. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) inicia la seva intervenció. 

En primer lloc, anuncia el vot en contra del seu Grup polític a la decisió de l’equip de 
govern. 

Diu que el seu Grup polític aprova íntegrament tot el que ha dit la Sra. Campomar a la 
intervenció anterior, com a portaveu de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca.  

Sobre els arguments de l’informe jurídic –no la proposta, que es limita a rebutjar 
directament el recurs– diu que lamenten la postura de “mantenella i no enmendalla”. 
Considera que era el moment de poder admetre el recurs, de poder recular un poc per 
poder repensar tota la qüestió de la RTVM, per bé que argumentin que ja ho tenen 
pensat a bastament.  

Lamenta que el recurs s’hagi fonamentat en uns aspectes formals, d’una lectura literal 
de l’acord per dir que era un acte de tràmit, raó per la qual no es pot admetre el recurs 
atès que no s’havia esgotat la via administrativa.  

Fa notar que en cap moment no s’ha donat una resposta als arguments substantius que 
varen fonamentar al recurs de reposició que va interposar el seu grup polític.  

Assenyala que l’informe que ha elaborat el secretari general del Consell de Mallorca 
és un informe jurídic, basat en la inadmissibilitat de l’esmentat recurs, però reitera que 
no han observat en tot l’expedient cap resposta a cap dels quatre arguments 
substantius que se varen plantejar, i tot seguit els explica. 

Destaca que no tenen cap resposta sobre l’opinió que expressa el PSOE en el sentit 
que no existeix cap duplicitat entre IB3 i la RTVM, ni tampoc sobre l’exposició que 
es fa sobre la inviabilitat econòmica de la RTVM i del sector audiovisual que té al 
darrere.  

Tampoc tenen resposta pel que fa a l’opinió del seu grup polític sobre la necessitat de 
fer un Pla d’obres i serveis (POS) i que els doblers de la RTVM s’hagin de destinar a 
aquest POS. En aquest sentit, recorda que la major part dels ajuntaments han fet costat 
a la RTVM i, certament, també voldran un POS, però fa notar que voldran les dues 
coses, POS i RTVM, perquè així ho han manifestat a les sessions del Ple dels seus 
respectius ajuntaments.  

No han obtingut tampoc resposta en relació al ressò social que té la RTVM ni al 
servei públic que presta.  
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Per aquestes raons, ho considera lamentable. Mostra el desacord amb el fet que s’hagi 
anat directament als arguments jurídics i, tot i que és obvi que no podrà convèncer 
l’equip de govern en aquest sentit, sí que fa notar, sobre el fet que es tracti o no d’un 
acte resolutori, que el Reglament d’organització, ordenament i règim jurídic de les 
entitats locals (articles 209 i 210) estableix que seran recurribles tots els actes que 
esgotin el procediment administratiu, per dir que els actes de Ple esgoten el 
procediment administratiu.  

Observa que se diu que han de ser actes resolutoris i l’informe jurídic conclou que no 
és un acte resolutori; no s’admet a tràmit perquè s’argumenta que no és resolutori, per 
la qual cosa demana quan acabarà, quin serà l’acte resolutori: el tancament efectiu?. 
Fa notar que abans s’ha adoptat una resolució, s’ha resolt declarar l’interès públic per 
tancar la RTVM. 

Reitera que entenen que és un acte resolutori, perquè és evident que el necessitaven 
per fer l’expedient de regulació dels llocs de treball (ERE). És obvi que sense aquesta 
declaració no podien fer l’ERE. En conseqüència, sí que ho és, resolutori. També ho 
demostra el fet que se declari l’interès públic d’iniciar un procés, com ho exposaven al 
seu recurs i destaca que tampoc no n’han rebut cap resposta, en aquest sentit. 

Fa notar que el que es fa és un joc de paraules, i ho explica: el PSOE considera que 
“la declaració d’un interès públic d’un determinat procés administratiu –el cessament 
de les activitats de la RTVM– és resolutori, mentre que l’equip de govern argumenta 
que “és un acte de tràmit perquè allò que se declara és l’interès públic del cessament”.  

Per aquesta raó, reitera que és clar que juguen amb les paraules, i refusa del tot 
aquesta actitud.  

Respecte al segon punt del recurs i a la manca de resposta que han rebut, reitera que 
no se justifica la urgència. Recorda que el PSOE va votar en contra de la inclusió 
d’aquest punt a l’ordre del dia per la via d’urgència, però l’explicació sobre la inclusió 
que han rebut és “perquè no vàreu dir res, ho haguéssiu dit”.  

Recorda que el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca (ROC) indica 
expressament que la presidència podrà incloure un punt dins l’ordre del dia sempre 
que se motivi, no diu que “sempre que els grups de l’oposició o qualsevol altre 
demanin una motivació”. Reitera que no se va motivar. Comenta que l’acta que s’ha 
aprovat a l’inici així ho reflecteix.  

Considera que el vot contrari del PSOE a la urgència és un argument més que 
suficient per entendre que aquest partit no hi està d’acord. Més evident que això, és 
impossible.  

Finalment, fa notar que l’informe jurídic estableix que s’ha de resoldre expressament 
la suspensió que se demana del procés administratiu de l’acte administratiu impugnat, 
però no ha observat que l’acord del Ple ho estableixi. Consegüentment, entenen que la 
intenció és suspendre’l, tret que considerin que van cap al proper punt, on se presenta 
la reiteració i no ho suspenguin perquè ho reiteren.  

Mostra per endavant la seva discrepància amb el contingut del proper punt (31) que 
reitera la oportunitat i conveniència de procedir a la dissolució de la RTVM, SAU i fa 
notar que l’acord que el PSOE ha impugnat expressa que “el Ple del Consell de 
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Mallorca, com a titular únic del capital social de la RTVM declara l’interès públic 
d’iniciar els tràmits pertinents pel tancament de l’ens; és evident que no és el mateix. 

Demana que se concreti si se considera o no l’interès públic, perquè la diferència és 
aquesta. Diu que potser se farà un Ple extraordinari abans del proper dia 18 i 
suspendran aquest acte administratiu.  

Diu que la seva intervenció acaba aquí, i que no s’estendrà més en comentaris jurídics 
perquè considera que aquesta qüestió ja està decidida. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) comença la seva intervenció. 

Afirma que ell no hi veu tants d’embulls com s’han indicat. Assenyala que en aquest 
punt se fa referència a un informe jurídic del secretari general del Consell de Mallorca 
i si el PSOE no està d’acord amb un informe jurídic, potser convé que s’ho 
replantegin tot. 

Explica que, efectivament, no és un acte polític, sinó que del que es tracta és que el 
PSOE va presentar un recurs i, lamentablement per al PSOE, l’ha perdut, i aquest és el 
seu problema. 

Recorda que varen presentar el recurs el passat dia 12 d’agost i que el dia 24 del 
mateix mes d’agost el secretari general del Consell de Mallorca va fer una exposició 
final molt clara; el dictamen va ser el següent: “pertoca declarar la inadmissibilitat del 
recurs de reposició, atès que l’acord que varen prendre no té caràcter resolutori”.  

Diu a la Sra. Garrido que no sap si ho han llegit, però li recorda que ho tenien a la 
seva disposició d’ençà del dia de la Comissió de Govern, i fins i tot abans, raó per la 
qual refusa el retret de no haver tengut informació. Reitera que aquesta informació 
l’han tenguda al seu abast. 

Reitera també que se declara la inadmissibilitat, és així de senzill, i si el PSOE no hi 
està d’acord, ha de seguir altres vies, atès que ara s’esgota la via administrativa.  

Pel que fa als motius formals al·legats, observa que no és un acte definitiu. Se podran 
discutir temes jurídics, però ell no ho farà perquè considera que el dictamen esmentat 
és prou clar, però no és un acte definitiu.  

Pensa que els representants del PSOE s’embullen un poc entre el Ple i la Junta 
General de la RTVM i fa notar a la Sra. Garrido que no és el mateix, per bé que les 
persones que els constitueixen siguin les mateixes.  

Assegura que el Ple no pot decidir sobre una societat anònima que té la seva pròpia 
Junta General i és en el si d’aquesta Junta General allà on s’han de prendre les 
decisions. Per aquesta raó, és clar que aquest no és un acte que doni fi a la via 
administrativa i de caràcter resolutori.  

Recorda que el secretari general, al seu informe, indica que “correspon a la Junta 
General acordar la dissolució de la societat mercantil sense que es pugui confondre el 
Ple del Consell de Mallorca amb la Junta General”.  

Reitera a la Sra. Garrido que és clar que ho confonen.  

Puntualitza que el Ple del Consell de Mallorca no ha acordat suprimir el servei de 
televisió local, únicament ha pres l’acord de declarar l’interès públic, és a dir, la 
conveniència i l’oportunitat, per raons bàsicament econòmiques. 
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Pel que fa al retret del PSOE de no entrar en els motius substantius que s’exposen al 
recurs, diu a la Sra. Garrido que ell no farà cap valoració sobre l’informe del secretari 
general perquè és obvi que és un informe jurídic.  

Afirma que els tres primers motius: la manca d’audiència als interessats, als 
treballadors i la manca de procediment ja estan contestats, atès que serà la Junta 
General la que adoptarà els acords pertinents pel que fa a la dissolució de la societat 
mercantil, no el Ple del Consell Insular de Mallorca.  

Recorda a la Sra. Garrido que aquesta qüestió ja es va tractar en el Ple d’aquesta 
institució. 

Sobre la motivació de la declaració d’urgència, respon que se va seguir la pràctica 
habitual d’aquesta corporació, que com no desconeix el recurrent, el Sr. Jaume Garau, 
consisteix a votar la declaració d’urgència sense que prèviament s’exposin les 
circumstàncies que la motiven. 

Respecte al punt final, assenyala que el dictamen del secretari general estableix que si 
el Ple no ha resolt el recurs o ha dictat acord exprés –i ell opina que el Ple resol el 
recurs, perquè és un punt de l’ordre del dia– aleshores sí que es podria parlar de la 
suspensió de l’acte impugnat. Atès que ara s’està prenent precisament una resolució 
d’aquest recurs, i se farà una votació, queden contestades totes les preguntes de la Sra. 
Garrido. 

Diu que no desitja entrar en molts més temes, però fa notar que dels 53 ajuntaments 
de Mallorca, només s’han rebut dues o tres opinions favorables a la RTVM, i algunes 
més favorables al seu tancament. Demana a la Sra. Garrido que en facin un altre 
recompte actualitzat, perquè reconeix que han rebut el parer dels ajuntaments de Santa 
Margalida i de Pollença, però en canvi l’Ajuntament de Santa Eugènia vota a favor 
del tancament de l’ens. 

La Sra. CAMPOMAR intervé a continuació. 

Assegura que l’explicació no ha convençut al seu grup polític; no ha explicat res més 
enllà de la informació que ja tenien.  

Destaca que la qüestió segueix estant confosa, i denota inseguretat jurídica en el 
procediment.  

La Sra. GARRIDO intervé tot seguit. 

Puntualitza que en cap moment no ha dit que mancàs informació. Reitera que no ho 
ha dit, i reconeix que certament la informació ha estat a l’abast, però el que sí ha 
afirmat és que no ha rebut cap resposta pel que fa als quatre punts substantius del 
recurs.  

Diu que l’informe del secretari general respon al primer, segon i tercer punt del 
recurs, però no al quart punt (que és el motiu més polític) i per aquesta raó entén que 
no s’hi entri, en el motiu polític. És obvi que l’informe jurídic tracta els temes més 
formals del recurs.  

Sobre els aspectes polítics, reitera que no ha dit que manqui informació –perquè 
l’expedient té la informació que li pertoca tenir (era l’expedient anterior, el que no 
tenia la informació adient)–, sinó que ha trobat a faltar la resposta oportuna perquè 
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s’han basat en el fet que, atès que el recurs és inadmissible, ja no cal entrar en el fons 
del recurs.  

Diu al Sr. Juan que era una resposta que s’havia de donar, des del punt de vista polític, 
per part del departament de Presidència.  

Tot seguit, respon al comentari del Sr. Juan sobre l’embull que es fa el PSOE respecte 
al Ple i a la Junta General de la RTVM. Assegura que no s’embullen gens, i que saben 
perfectament què és el Ple i quan el Ple es constitueix en Junta General.  

Fa notar que va ser el Ple, el que va decidir l’interès públic, no la Junta General i 
també que si haguessin volgut impugnar un acte de la Junta General ho haurien fet per 
la via mercantil i haurien impugnat l’acord de la Junta General, però allò que han 
impugnat és un acord que va adoptar el Ple del Consell de Mallorca, perquè aleshores 
estaven constituïts com a Ple.  

Demana al Sr. Juan que la contradigui, si no és certa aquesta afirmació. Reitera que no 
s’embullen, atès que aleshores la Junta General ja s’havia acabat. 

Pel que fa al nombre d’ajuntaments que han manifestat el seu parer respecte a la 
RTVM, diu que no han estat quatre, i en tenen constància. Recorda que els 
ajuntaments ja varen començar a manifestar-se en aquest sentit durant l’anterior 
legislatura, i tenen constància de les mocions i dels acords de Ple que varen enviar tots 
els ajuntaments.  

Recorda que a l’exposició del recurs s’esmenten totes les dades rebudes dels 
ajuntaments, fins i tot el sentit del vot de cadascun dels ajuntaments. No nega que hi 
havia opinions favorables al tancament de l’ens, però destaca que encara n’hi havia 
més a favor del seu manteniment.  

Reitera una vegada més el retret de no haver rebut la resposta deguda. 

Sobre el fet de si és o no és un acte resolutori, recorda que ja ho ha explicat abans i 
manté que és semàntica pura i dura en torn a com s’entén la frase de l’acord, raó per la 
qual formula tot seguit una pregunta, perquè cal esbrinar el següent: l’equip de govern 
entén, com ho fa el PSOE, que allò que se declara és l’interès públic d’un procediment 
administratiu, i que fins aquí s’ha arribat i a partir d’aquí comença el procediment 
administratiu?.  

Fa notar que és això, el que es desprèn de l’acord del Ple, se declara l’interès públic 
d’iniciar el tràmit de cessament, l’expedient administratiu d’iniciar els tràmits, però ja 
s’ha declarat l’interès públic. Aquest acte ha arribat fins aquí, i exhaureix la via 
administrativa, i és ferm.  

Assegura que aquest és el motiu pel qual se va plantejar el recurs. Si l’equip de govern 
entén una cosa completament diferent, és per una raó de semàntica, res més.  

Finalment, insisteix a dir al Sr. Juan que allò que voldria és una resposta sobre aquesta 
qüestió concreta, atès que no li ha donat cap resposta sobre el plantejament que li ha 
formulat. 

El Sr. JUAN respon tot seguit. 

Quant al retret de manca d’explicacions sobre els motius polítics sobre el tancament, 
recorda a la Sra. Garrido que en Ple anterior en varen parlar durant quasi dues hores.  
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Tot i això, li reitera que són molts, els motius polítics, com ara el compliment d’un 
programa, cosa que el PSOE no fa. 

Respecte a l’al·lusió a la semàntica, diu que li sembla molt bé que al PSOE li interessi 
la lingüística i la semàntica, però que aquí el que pertoca fer és declarar la 
inadmissibilitat del recurs de reposició ja que aquest acord no té caràcter resolutori.  

Comenta que no sap què és el que el PSOE no entén del que acaba de dir, perquè està 
molt clar. Fa notar que no és ell qui ho diu, sinó el secretari general del Consell de 
Mallorca. 

Entén que vulguin exercir el seu dret de discrepar, però res més, és obvi que l’equip 
de govern té tot el dret de prendre la decisió perquè ja va explicar al Ple els motius 
polítics i, a més, existeix un informe jurídic.  

En conseqüència, refusa els arguments de la Sra. Garrido i reitera que en aquest punt 
únicament se declara la inadmissibilitat del recurs, perquè així ho expressa el secretari 
general d’aquesta institució al seu dictamen. 

Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap 
abstenció i tretze vots en contra (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

PUNT 31. REITERAR L’OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE PROCEDIR 
A LA DISSOLUCIÓ DE LA RADIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU. 

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

PROPOSTA AL PLE 

Atès que el Ple del Consell de Mallorca, en data 28 de juliol de 2011, va declarar, “l’interès públic 
d’iniciar els tràmits pertinents per dur a terme el cessament de les seves activitats”. 

Atès que el Consell d’Administració de Radio i Televisió de Mallorca, SAU, en la reunió de dia 18 
d’agost de 2011, va adoptar l’acord següent: “aprovació quant a convocar per part del Director General 
la Junta General Extraordinària, perquè adopti l’acord de dissolució de la societat i designació dels 
liquidadors, tot de conformitat amb l’article 360 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de 
juliol, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital”. 

Atès que el Consell és soci únic de RTVM. 

Vist l’informe del secretari general, de data 30 de juny de 2011, sobre procediment per a la dissolució 
de la societat anònima RTVM. 

Vist l’informe de la interventora general, de dia 8 d’agost de 2011, sobre la viabilitat econòmica, 
pressupostària i financera de la RTVM, que conclou que: “la televisió de Mallorca és en aquest 
moment clarament inviable”. 

Es proposa que el Ple adopti el següent acord: 

Reiterar l’oportunitat i conveniència de procedir a la dissolució de la Radio i Televisió de Mallorca, 
SAU, ja manifestada a l’acord de dia 28 de juliol de 2011. 
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La PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat 
intervenir al Ple en aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent 
intervenció: 

“Honorable senyora presidenta, honorables senyores i senyors consellers, la 
Unió d’Associacions de Mallorca, referent a aquest punt, exposa el següent: 

L’únic motiu que dóna el Partit Popular per tancar Televisió de Mallorca és 
l’econòmic. Diuen que, en temps de crisi, les Illes Balears no poden mantenir 
dues televisions públiques. El tancament de Televisió de Mallorca seria, per 
tant, una simple mesura d’estalvi per a les arques del Consell. Ara bé, això no 
s’aguanta gaire perquè resulta que el pressupost de la Televisió de Mallorca 
només és d’uns deu milions d’euros, una quantitat ínfima comparada amb el 
pressupost total del Consell de Mallorca. 

A més a més, cal tenir en compte que Televisió de Mallorca disposa de més de cent 
treballadors que quedarien al carrer i engreixarien la llista de l’atur; un atur que el 
Partit Popular deia durant la campanya electoral que volia reduir. No és gaire coherent 
llevar la feina a més de cent persones mentre declaren que volen crear ocupació. Amb 
tots els respectes, senyores i senyors de l’equip de govern del Partit Popular del 
Consell, políticament xerrant, els direm mentiders, mentiders polítics. 

Però el mal, i ara encara només parlam del tema econòmic, no seria només aquest. La 
Televisió de Mallorca, de manera indirecta, dóna feina a empreses del sector 
audiovisual que també quedarien tocades amb la seva desaparició. 

Tanmateix el mal no seria només econòmic. Televisió de Mallorca ha optat per un 
model de proximitat, d’acostament als pobles de Mallorca i de reportatges i programes 
de producció pròpia d’alta qualitat entre els quals destacaria la sèrie que s’emeté sobre 
la memòria històrica, d’un gran rigor científic i que va servir per donar a conèixer fets 
i anècdotes que molta gent desconeixia sobre la Guerra Civil i la repressió franquista. 
Si Televisió de Mallorca deixa d’emetre, possiblement ens quedarem sense cap canal 
que ofereixi continguts d’aquest tipus, més centrats en la qualitat i el rigor que no en 
la lluita per l’audiència. 

Per afegitó, tenim el tema de la llengua. En aquest moment, a la graella televisiva 
disposam d’una majoria aclapadora de canals en castellà i alguns –poquets– en català. 
La Televisió de Mallorca és una de les poques que ofereix els continguts en català. La 
seva desaparició significarà un nou atac a la capacitat d’elecció de llengua i una passa 
més cap al monolingüisme televisiu. 

Tenim, per tant, tres arguments de pes per mantenir la Televisió de Mallorca i no 
clausurar-la: en primer lloc, el seu impuls econòmic al sector audiovisual i la seva 
capacitat per generar feina; en segon lloc, el tipus de programació que ofereix i que, 
ara per ara, no està coberta per cap altra cadena de televisió i, en tercer lloc, l’ús que 
fa de la nostra llengua, cosa que la converteix en una eina d’integració i de 
normalització. 
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Televisió de Mallorca s’havia convertit en un bon referent d’allò que ha de ser un 
mitjà públic digne en català i de baix cost, proper, integrador i amb una bona oferta 
cultural. Per tot això, precisament, ara es tancarà. 

Els seus mèrits són, als ulls del Partit Popular, desmèrits. Viure per veure! 

Ara tacam una televisió, ara desmantellam un carril bici, ara aturam el tren a Artà... 
Què divertit! A Mallorca, el Partit Popular el qual, segons el nostre criteri, és 
l’ultradreta personificada dels Bauzà, Delgado, Gómez i altres herbes impregnades de 
totalitarisme, ho fa cada dia. De cada vegada estan més lluny de la gent. 

No cal dir que, davant la circumstància que el Partit Popular tanca o censura els pocs 
canals que hom podien mirar, no ens quedarà altre remei que optar per la insubmissió 
televisiva, posar en pràctica un exili interior televisiu. 

Més Partit Poular, menys televisió. 

Visca Televisió de Mallorca!” 

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) diu que vista la 
documentació i la resolució del recurs de l’acord de Ple aprovat en la sessió anterior, 
la seva coalició –PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca– no entén la necessitat o 
la intencionalitat de reiterar la conveniència del tancament. 

Creu que això es deriva, una altra vegada, de la inseguretat jurídica sobre el 
procediment adequat tal i com ja s’ha expressat en el punt anterior. 

Realment sol·liciten que informin d’allò que en pensen fer i, per tant, sol·liciten que la 
nova Direcció de l’ens presenti un pla d’execució amb un calendari per tal d’informar 
i donar garanties als treballadors, al Consell de Mallorca i a l’opinió pública sobre la 
legalitat i la correcció administrativa del tancament de l’ens públic. 

Els preocupa la incertesa en què viuen els treballadors i la inseguretat jurídica i 
econòmica d’aquells que no han cobrat els seus salaris. 

Acusen el Partit Popular d’obrar irresponsablement, sense una justificació objectiva i 
amb una manca de voluntat política molt greu i insten el director de l’ens a donar 
explicacions sobre com tenen intencions de fer front a un tancament que costa doblers 
quan, per una altra banda, argumenten que no n’hi ha per mantenir l’ens en 
funcionament. 

La seva coalició considera que, si s’està a l’abast del finançament necessari per 
garantir la continuïtat de Ràdio i Televisió de Mallorca, l’equip de govern ha de 
cercar-lo perquè aquesta és la seva responsabilitat política com a gestor. 

Mostra el seu rebuig a la pressió, el maltractament i la censura informativa a la qual la 
Direcció de Ràdio i Televisió de Mallorca està sometent els treballadors que, a més de 
suportar incerteses sobre el seu futur laboral, ara reben amenaces per part del nous 
directors de la ràdio i televisió del Consell de Mallorca. 

Recorda que han manifestat reiteradament la necessitat que l’ens presenti un calendari 
–un pla– i, desprès d’haver-se evidenciat la manca de capacitat de gestió política i de 
la decisió política responsable de liquidar el servei d’informació de proximitat de 
Ràdio i Televisió de Mallorca, és intolerable que es dugui a terme sense planificació i 
tot exercint més pressió sobre els treballadors. 
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En aquest sentit explica que els redactors i els editors de la Ràdio i Televisió de 
Mallorca es varen veure coaccionats per la Direcció de l’ens després de difondre, més 
que legítimament, un comunicat de premsa per tal de mostrar el seu rebuig al 
tancament. 

Consideren que l’ens va actuar d’aquesta manera per la seva manca de qualsevol 
previsió i actua amb obscurantisme en el procés de liquidació. 

Demana suport al comitè d’empresa que ha fet públic el fet que l’ens ha contractat una 
assessoria jurídica externa per valor de 60.000 euros mentre que encara hi ha 
treballadors que no han cobrat els seus salaris. 

Fa notar que és injustificat el tancament de Ràdio i Televisió de Mallorca perquè és 
del tot intolerable que, a poques setmanes de fer efectiva l’amenaça, els treballadors 
hagin de suportar més coaccions i més amenaces, la qual cosa va en contra del dret a 
la informació de tots els ciutadans. 

En qualsevol cas, també consideren injustificada la despesa de 60.000 euros per 
contractar liquidadors quan, des de l’equip de govern del Consell, ja s’han 
contractat 3 liquidadors que cobren els seus sous: un director de Ràdio i 
Televisió de Mallorca, Sr. José Manuel Carrillo; un director de Televisió de 
Mallorca, Sr. Pere Brunet i un director d’Ona Mallorca, Sr. José María Ibáñez. 

Opina que ha quedat clar que els varen voler enganar ja que es fa justificar la 
contractació del Sr. Carrillo per ser un misser expert en administracions públiques i 
laboralista, rescatat de UPD atès que va ocupar el número 3 a les llistes i ara l’han 
recuperat per al seu càrrec. 

Les fonts del Consell han dit que “el perfil de las personas que han de llevar a cabo 
esta labor ha sido establecida en técnicos expertos en derecho laboral y 
administrativo y con conocimientos en asuntos económicos y financieros” però, tot i 
això, encara necessiten contractar una empresa perquè els faci la feina, és a dir, que a 
més dels 3 liquidadors s’ha de pagar una empresa perquè els faci la feina, cosa que 
suposa una mostra més de la incertesa, la inseguretat, la confusió i la indefensió que 
aquesta decisió del Partit Popular està causant a la nostra societat, la nostra llengua, 
les empreses del sector audiovisual i els treballadors. 

Per concloure, reitera que la sol·licitud del seu Grup és que les decisions no es 
prenguin de forma precipitada, com s’ha fet fins ara. La Ràdio i Televisió de Mallorca 
té pressupost aprovat fins a finals de 2011 i hi ha temps per, juntament amb el Govern 
de les Illes Balears, fer un plantejament seriós del model audiovisual per a les Illes 
Balears. 

Això possibilitaria que les empreses del sector audiovisual puguin adequar el seu 
model planificat i d’aquesta manera evitar les conseqüències negatives i econòmiques 
que la decisió precipitada de tancament de Ràdio i Televisió de Mallorca està causant 
als nostres ajuntaments, a la nostra cultura, al sector audiovisual i als treballadors de 
Ràdio i Televisió de Mallorca. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) assenyala que aquest punt de l’ordre del dia versa sobre 
reiterar l’oportunitat i la conveniència de procedir a la dissolució de l’ens i, com que 
es tracta de reiterar, el seu Grup reitera la seva oposició al tancament de Ràdio i 
Televisió de Mallorca. 
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Els arguments del seu Grup ja els va explicar molt bé el seu portaveu, Sr. Garau, el 
dia que va començar aquest procés i, per tant, no els repetirà i fa notar que avui 
s’argumenta en qüestions econòmiques aquest tancament. 

Com que en aquest Ple hi ha previst un diàleg entre la responsable d’Hisenda i 
l’exresponsable d’Hisenda per tal de parlar de la situació econòmica i imagina que 
sortirà aquest tema, així doncs es remet a aquell moment per no duplicar el debat i ara 
es limitarà a dir que està convençut que amb aquesta decisió fan mal a la llibertat 
d’expressió. 

És a dir, és la llibertat d’expressió que en surt perjudicada perquè desapareixerà un 
mitjà públic independent, que és una font d’informació objectiva que ara eliminen i 
sempre que s’elimina un mitjà de comunicació considera que s’actua en contra de la 
llibertat d’expressió. Puntualitza que ell sempre s’oposa al tancament de qualsevol 
mitjà de comunicació, fins i tot d’aquells que diuen coses que ell no li agraden com 
era la Ràdio i Televisió de Mallorca que darrerament va fer un reportatge que no el 
deixava gaire bé. 

Tot seguit diu que vol contar una experiència que va tenir. Un dia que també varen fer 
un reportatge d’un altre conseller i, a una reunió entre amics –i per això no dirà noms–
, aquell conseller va dir: “Si nosaltres, que som els amos de la Televisió, hem de rebre 
aquestes pallisses, allò que hem de fer és tancar-la” i el Partit Popular li va dir: “Si tu 
ho proposes, nosaltres et donarem suport” i aquell dia va començar el tancament de 
Ràdio i Televisió de Mallorca. 

Assegura que des d’aquell dia es podia sentir parlar del tancament de Ràdio i 
Televisió de Mallorca i potser és una coincidència encara que per a ell no ho és sinó 
que n’és el motiu principal. Si Televisió de Mallorca hagués estat un mitjà de 
comunicació submís a l’autoritat política d’aquest Consell, està segur que no l’haurien 
tancat. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) diu que, abans d’entrar a comentar i 
rebatre les intervencions anteriors, vol argumentar, en primer lloc, quina és la 
proposta que duen a Ple. 

En aquest sentit recorda que hi va haver un acord, dia 28 de juliol, en què varen donar 
suport polític i hi va haver una discussió política intensa al Ple del Consell de 
Mallorca, perquè el Ple fa debats polítics i no decideix com sí farà la Junta Rectora 
envers una societat anònima. Reitera que al Ple hi va haver un debat intens sobre el 
tema de Ràdio i Televisió de Mallorca i puntualitza que amb aquell acord donaren 
suport polític a una sèrie d’actuacions per tal que el director de Ràdio i Televisió de 
Mallorca –i més tard el Consell d’Administració– prenguessin una sèrie de mesures o 
les iniciassin. 

Ara duen aquest acord motivat per la presa d’una sèrie de decisions com, per exemple, 
que es va reunir el Consell d’Administració de Ràdio i Televisió de Mallorca dia 18 
d’agost de 2011 i va prendre un acord en el sentit que des del Consell de Mallorca –
des del seu Ple– se li va instar a impulsar el tancament de Ràdio i Televisió de 
Mallorca i l’acord del Consell d’Administració anava en aquesta línia que des del 
Consell de Mallorca se li instava políticament. 

Igualment hi ha un informe econòmic –en aquest cas de la Intervenció General de 
Consell de Mallorca– referent a Ràdio i Televisió de Mallorca. Es tracta d’un informe 



 53

de dia 8 d’agost i que, un cop analitzats profundament els comptes del Consell de 
Mallorca –comptes que es debatran posteriorment–, s’arriba a la conclusió que la 
situació en la qual l’anterior equip de govern han deixat el Consell de Mallorca fa 
insostenible la Ràdio i Televisió de Mallorca. 

Refusa, per altra banda, l’acusació de la Sra. Campomar sobre obscurantisme perquè 
precisament s’ha parlat i molt de Ràdio i Televisió de Mallorca en aquest Ple i destaca 
que, dins aquesta política de transparència, avui duen aquest punt perquè estan 
explicant davant el Ple totes i cadascuna de les actuacions de l’equip de govern que, 
tant al Consell d’Administració com en base a informes, puguin sorgir d’aquest 
Consell de Mallorca i avui estan aquí per informar d’un acord pres al Consell 
d’Administració i alhora donar compte d’un informe d’Intervenció General que diu 
clarament que és impossible, atesa la situació en què l’anterior equip de govern ha 
deixat el Consell, la situació econòmica de Ràdio i Televisió de Mallorca. 

Assenyala que l’informe exposa molts de motius que podrà entrar a analitzar més 
endavant però, no obstant això, l’informe és concloent. 

Assegura que l’equip de govern seguirà prenent acords, acords amb total 
transparència, i cada un d’aquests acords que es prengui al Ple o a la Junta 
d’Accionistes –on és més normal que se’n prenguin– es debatran amb total 
transparència aquí, ja sigui constituït com a Junta General o com a Ple. 

Per tant, aquest punt respon a una total transparència però, malgrat això, vol matisar 
un parell de qüestions.  

Pel que fa a la contractació de l’empresa que ha comentat la Sra. Campomar, li fa 
notar que l’anterior equip de govern va contractar una empresa per dur a terme un pla 
de viabilitat econòmica –la qual cosa ja deia una mica quina era la situació 
econòmica– i ho varen fer a través de la contractació d’una empresa externa i el seu 
partit hi va votar a favor quan s’haguessin pogut plantejar si és que no hi havia tècnics 
suficients a la casa per elaborar un pla de viabilitat econòmica, cosa que no és tan 
complicada com l’altra, sobretot, perquè la casa compta amb uns tècnics que saben 
quina és l’economia de la casa mentre que l’altra qüestió és dur a terme la dissolució 
d’una societat anònima, que creu que és el primer cas que passa a Espanya. 

Matisa que aquest cas és més complicat però, tot i això, l’anterior equip de govern va 
contractar i va pagar una empresa per fer aquella feina que, per cert, va sortir més cara 
que no aquesta. 

Repeteix que el que fa aquí l’equip de govern és donar transparència a totes les 
actuacions que està fent relacionades amb Televisió de Mallorca i assevera que duran 
a Ple tots els punts que calguin per explicar-los i motivar-los d’igual manera que quan 
s’hagin de dur a Junta General, doncs la convocaran i faran el mateix. Reitera que 
tenen una total transparència sobre les actuacions de l’equip de govern respecte a 
Ràdio i Televisió de Mallorca. 

La Sra. CAMPOMAR comenta que el fet que se’n parli molt no implica que tenguin 
més informació i igual que el fet que hi hagi un informe jurídic no significa que no hi 
pugui haver un informe jurídic contrari perquè això passa molt a l’Administració i als 
jutjats i és una qüestió molt comuna. 
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Considera que la seva referència a l’obscurantisme ha picat el Sr. Juan que ha 
començat a parlar de transparència i fa constar que el seu Grup realment vol 
informació que és allò que aporta transparència perquè el fet de parlar de 
transparència però no donar informació no els convenç. 

No acaba de veure clara la intenció d’aquest punt. Si és per aportar aquest informe 
d’Intervenció General, bàsicament era aportar més informació. Realment la qüestió no 
els ha quedat clara i continuen pensant que el tema del procediment i de la manera de 
fer aquest tancament de forma adequada jurídicament i políticament no està clar. 

El Sr. ALEMANY mantén totes i cadascuna de les paraules que ha dit en la 
intervenció anterior –les quals no repetirà– però sí que afegirà que s’està parlant de 
Ràdio i Televisió de Mallorca que va ser un òrgan informatiu que es va crear per 
unanimitat de tots els grups que representaven la ciutadania de Mallorca perquè 
consideraven que era una bona idea posar en marxa aquesta televisió i que se’n va 
dividir l’opinió aquell dia de l’anècdota que ha contat arran d’un reportatge que anava 
en contra d’un conseller d’aquest Ple qui va dir que havien de pensar en tancar-la. 

Sense voler restar protagonisme a la conversa que mantendrà més tard amb la 
consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, vol anunciar que hi ha un informe 
contundent que diu que, fins a 2010, hi havia els doblers que tocaven i que aquests es 
gastaven bé i tot estava correcte. 

Únicament plantejava un dubte en relació a 2011 i era si tendrien o no els 37,5 
milions d’euros de la bestreta, qüestió que sembla ser que dificultarà la gestió de 
2011, cosa que reconeix. 

No obstant això, l’informe diu que l’any 2008, sobre la disposició 4 de la llei, hi ha 25 
milions i el Consell Financer Interinsular emet recomanació en el sentit que es paguin 
i, per tant, es varen pagar o s’han de pagar. El 2009 el mateix però referit a 37,5 
milions d’euros i el 2010 també el mateix: el Consell Financer Interinsular pren 
l’acord de pagar per 2010 així com també varen prendre l’acord que en 2011 també 
pagarien, acord del qual els farà arribar una còpia i que és prou important. 

Creu que l’equip de govern –que governa aquesta institució– i l’oposició –que vigilarà 
que ho facin bé– tenen un interès comú i, per tant, quan sigui possible l’ajuda, no hi 
ha d’haver cap mania ni una i les polítiques partidistes no caben en la seva forma 
d’actuar. 

Per al seu Grup no hi ha, per tant, motius econòmics per procedir al tancament de 
Ràdio i Televisió de Mallorca tot i reconèixer que sí que hi ha dificultats i, sobretot, 
per al responsable de quadrar el pressupost. Considera que podrien avançar sense 
haver de tancar i es mostra convençut que el tancament no ve per aquest motiu sinó 
que és una excusa i que el vertader motiu del tancament és la llibertat d’expressió. 

El Sr. JUAN li agraeix a la Sra. Campomar que els digui que jurídicament ho fan amb 
total transparència perquè, entre d’altres coses, hi ha la defensa dels drets dels 
treballadors i no han de dubtar que els defensaran dins aquest procés que no els queda 
més remei que dur a terme per la situació econòmica. 

Reitera que no han de dubtar que jurídicament actuen sempre amb total i absoluta 
transparència i ajustats –perquè això els preocupa molt– a la legalitat.  
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Si la Sra. Campomar no acaba d’entendre políticament aquesta qüestió ho considera 
normal i, fins i tot, li estranyaria que l’entengués perquè parteixen de situacions 
contradictòries.  

No obstant això, remarca que ho han explicat clarament, ho han duit al seu programa 
electoral i n’han explicat els motius per activa i per passiva i quan han entrat al 
Consell de Mallorca, encara amb més raons i motius, cal dir que no tenen altra solució 
que dur a terme polítiques que de qualque manera han heretat i impliquen aquest 
tancament. 

Al Sr. Alemany li agraeix l’oferiment de col·laboració i assenyala que l’equip de 
govern està disposat a parlar-ne tant com calgui perquè, al marge de qüestions 
partidistes i polítiques, puguin veure que envers el tema de Ràdio i Televisió de 
Mallorca no tenen més remei que actuar d’aquesta manera, cosa que ja sabien i 
pensaven perquè econòmicament era insostenible ja que alhora s’estaven mantenint 
dues televisions. 

Per acabar, insisteix en l’agraïment per la col·laboració i assenyala que, per 
descomptat, no serà per part de l’equip de govern i ni del Partit Popular que no hi hagi 
col·laboració en tots aquells temes que siguin oportuns i reitera, una vegada més, la 
necessitat de donar suport a la feina que estan duent a terme el director general, el 
Consell d’Administració i tota la gent que treballa per tal de dur a terme aquesta 
dissolució a la qual se’ls va instar des del Consell Insular de Mallorca. 

Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap 
abstenció i tretze vots en contra (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

 
DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 
 

PUNT 32. EXECUCIÓ SENTÈNCIA DEL T.S DE 8 DE MARÇ DE 2011, 
RECURS DE CASSACIÓ NÚM. 8/507/2007, INTERPOSAT CONTRA LA 
DICTADA PER DICTADA PER LA SALA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES 
ILLES BALEARS NÚM. 659/2006, DE 26 DE JULIOL, EN EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ORDINARI 1392 I 1396 
DE 1994. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori: 

Per part del Secretari de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears es remet testimoni de la sentència de 8 de març de 2011, dictada per la Sala Tercera del 
Tribunal Suprem, en el recurs de cassació núm. 8/507/2007, interposat contra la dictada per aquella 
Sala núm. 659/2006, de 26 de juliol, en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 1392 i 
1396 de 1994, per tal que d’acord amb l’article 104 de la Llei de Jurisdicció es dugui a efecte el que 
s’ha disposat i s’adoptin les resolucions que procedeixin i es practiqui  allò que exigeixi el compliment 
de les declaracions contingudes en el veredicte. 
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Efectuada proposta d’execució per part de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric en la seva sessió de data 26 de juliol de 2011,  s’eleva al Ple del Consell Insular de 
Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD 

1r. Executar, en els seus estrictes termes, la sentència de 8 de març de 2011 dictada per la Sala Tercera 
del Tribunal Suprem, en el recurs de cassació núm. 8/507/2007, interposat contra la dictada per la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 659/2006, de 26 
de juliol, en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 1392 i 1396 de 1994. L’esmentada 
sentència del Tribunal Suprem resol: 

 a) Ser procedent el recurs de cassació interposat per l’entitat Marina Ernst, SL contra la Sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 659/2006, de 26 de juliol, per la que varen ser 
desestimats els recursos contenciosos administratius derivats del procediment ordinari 1392 i 1396 de 
1994, formulats per l’Ajuntament de Campos i l’esmentada entitat Marina Ernst, SL, contra l’Acord del 
Ple del Consell Insular de Mallorca de 4 de juliol de 1994, pel que s’estima el recurs d’alçada 
interposat pel Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa contra l’anterior Acord de la 
Comissió Insular d’Urbanisme de Mallorca, adoptat en la seva sessió de 26 de març de 1991, pel que 
s’aprovaren les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal del Campos; tot anul·lant i casant 
l’expressada sentència del Tribunal Superior. 

 b) Estimar el recurs contenciós administratiu formulat contra l’Acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de 4 de juliol de 1994, pel que s’estimava el recurs d’alçada interposat pel Grup Balear 
d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa contra l’anterior Acord de la Comissió Insular d’Urbanisme de 
Mallorca, adoptat en la seva sessió de 26 de març de 1991, pel que s’aprovaren les Normes Subsidiàries 
de Planejament Municipal del Campos; Acord que s’anul·la per part del Tribunal Suprem en resultar 
contrari a l’ordenament jurídic, per no ser susceptible de recurs d’alçada l’anterior Acord de la 
Comissió Insular d’Urbanisme. 

 2n. En compliment de la resolució judicial esmentada en l’anterior apartat, atesa la seva fermesa, i així 
mateix en compliment del disposat a l’article 72.2 in fine de Llei de Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa, disposar la publicació dels presents acords en el mateix diari oficial, Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, anterior Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en què fou 
publicat l’acord estimatori del recurs d’alçada, mitjançant el qual les dues zones extensives IV 
especials, del nucli de població de ses Covetes, denominades Torre Marina, quedaven excloses de la 
classificació del sòl urbà del municipi de Campos (B.O.C.A.I.B. núm. 91 de 28-07-1994). 

 3r. Donar trasllat dels presents acords a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears, per conducte de l’Assessoria Jurídica del Consell Insular de Mallorca, als 
efectes previnguts a l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa; així com a l’Ajuntament de Campos, als efectes procedents; com 
igualment al Govern de les Illes Balears, als efectes d’allò previst a l’article 3.6, in fine, de la Llei 
9/1990, de 24 de juny, d’atribució de competències als Consells Insulars en matèria d’urbanisme i 
habitabilitat. 

 4t. Assenyalar que els anteriors acords d’execució de la Sentència del Tribunal Suprem esmentats en 
els punts precedents, en cap cas no afecten la vigència de l’Ordre del Ministeri de Medi Ambient de 23 
d’abril de 1996, que aprovà la delimitació dels béns de domini públic marítim terrestre del tram de 
costa denominat ses Covetes”. 

 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) manifesta que el seu Grup 
votarà a favor d’aquest punt bàsicament per dos motius. El primer és perquè es tracta 
de donar compliment a una sentència judicial i el segons és perquè el punt 4t de 
l’acord que es pren diu exactament “assenyalar que els anteriors acords –que són els 
de compliment de la sentència– d’execució de la sentència del Tribunal Suprem 
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esmentats en els punts precedents, en cap cas no afecten a la vigència de l’Ordre del 
Ministeri de Medi Ambient de 23 d’abril de 1996 que aprovà la delimitació del bé de 
domini públic marítim i terrestre del tram de costa denominat ses Covetes” i aquest 
apartat considera que aporta tranquil·litat jurídica al Consell de Mallorca per tal de 
mantenir ses Covetes així com està. 

Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 

 
DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
PUNT 33. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 56 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2011. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública: 

 
Atès el Decret d’embargament de béns dictat com a conseqüència de la sentència judicial del Jutjat de 
primera instància número 1 de Palma, (execució de títols judicials 0000851/2011, de l’ordinari 
1451/09) per import de 1.727.332,96 € notificada el 4 de juliol de 2011 en contra de la FUNDACIÓ 
DEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA, entitat depenent íntegrament del Consell de Mallorca, per un 
import total de 1.727.332,96 €, dels quals 1.328.717,26 € corresponent a principal i 398.615,70 € 
corresponen a una quantia fixada prudencialment per satisfer els interessos i costs. 
 
Atesa la resolució de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, de 2 de setembre de 2011, que 
aprova la rectificació del Decret, de 2 de maig de 2011, de l’expedient número 4 de Canvi de destinació 
de projectes d’inversió d’exercicis anteriors (CD-04/11) i modificació de l’expedient número 12 de 
modificació de crèdits en el pressupost propi de 2011 (ROM-01/11), que destina un import total de 
450.646,01 € per finançar el projecte d’inversió de l’exercici corrent, amb el següent detall: 
 

APLICACIÓ  DENOMINACIÓ IMPORT 
AFECTAT 
80·91336 

PROJECTE 

20·33510·78903
 Aportació extraordinària a la Fundació del Teatre Principal de 
Palma 

450.646,01 
€ 

2011/2/33510/3

 
 
Aquesta consellera executiva, per provisió de 2 de setembre de 2011, atenent les necessitats que 
s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha constància en els antecedents de 
l’expedient, ordenà la incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 
2011, a l’objecte de poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no 
s’havien incloses en el pressupost prorrogat de 2010 per al 2011. 
 
 
Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on consten les 
operacions de modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d’acord 
amb allò que es preveu en els articles 177, 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 i 40 del RD 
500/1990, de 20 d’abril i amb la base núm. 10 de les d’execució del pressupost prorrogat de 2010 per al 
2011, he resolt proposar al Ple de la Corporació el següent: 

A C O R D 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 56 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2011, 
d’acord amb el següent detall: 
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EXPEDIENT NÚM.56 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2011 
   
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-22/11)  
   

Aplicació Descripció Import Projecte 
       

20·33510·78903 
Aportació extraordinària a la Fundació del Teatre Principal 
de Palma (principal) 

1.328.717,26 € 
 

2011/2/33510/3 
 

20·33510·48902 
Aportació extraordinària a la Fundació del Teatre Principal 
de Palma (interessos i costes) 

398.615,70 €  
 

   

TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 1.727.332,96 € 

  
*FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
   

        1)  Baixes per anul·lació  

Aplicació Descripció   Import 

  

20·33400·48901 OCB 80.000,00 €  

20·33400·48903 JOVES MALLORCA PER LA LLENGUA 40.000,00 €  

20·33400·48905 ASSOCIACIÓ TRENTA-1 10.000,00 €  

20·33400·48906 PARAULA CENTRE DE S. LING. 37.000,00 €  

20·33400·48907 
ASSOCIACIÓ ESCRIPTORS EN LLENGUA 
CATALANA 

16.000,00 €  

20·33400·48908 MÚSICS MALLORCA PER LA LLENGUA 33.373,44 €  

20·33400·48909 GRUP BLANQUERNA 7.000,00 € 

20·33400·48911 LLIBRETERS DE MALLORCA 18.000,00 € 

20·33400·48912 UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU 6.000,00 € 

20·33400·48914 PREMSA FORANA 65.000,00 € 

20·33400·48918 MOVIMENT ESCOLES MALLORQUINES 3.000,00 € 

20·33430·48906 CONVENI FEDERACIÓ DE BANDES DE MÚSICA 19.550,00 € 

20·33430·48907 CONVENI OBRA CULTURAL BALEAR 51.000,00 € 

20·33430·48908 
CONVENI FEDERACIÓ DE MÚSICA I BALL 
MALLORQUÍ 

13.600,00 € 

20·33430·48909 
CONVENI ASSOCIACIÓ TEATRES I AUDITORIS 
PÚBLICS I.B. 

34.000,00 € 

20·33430·48916 CONV. FEDERACIÓ CORALS 4.907,91 € 

20·33430·48918 CONVENI FEDERACIÓ TEATRE AMATEUR 4.250,00 € 

20·33430·48964 
SUBV. INSTITUT TEATRE MUNICIPAL DE 
MANACOR P/FIRA TEATRE 

42.500,00 € 

20·33490·48902 CONVENI AMICS MUSEU MARÍTIM 9.775,00 € 
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20·33610·46200 
CONV.SUBV.P/AJUNTAMENTS CATALOGACIÓ DE 
BÉNS CULTURALS 

170.036,00 € 

20·33610·47900 
APORT. EMPRESES PRIVADES PATRIMONI 
CULTURAL 

22.694,60 € 

20·33610·48902 
ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓ I 
RESTAURACIÓ DE CATALUNYA 

12.000,00 €  

20·33610·48905 CONVENI SOCIETAT ARQUEOLÒGICA LUL·LIANA 3.000,00 € 

30·23210·46201 
TRANSF. AJUNTAMENTS P.IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS 

150.000,00 € 

30·23210·48100 PREMIS, BEQUES P.IGUALTAT D’OPORTUNITATS 3.000,00 € 

30·23210·48910 
ALTRES TRANSFERÈNCIES P.IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS 

75.000,00 € 

30·23210·48911 FAPA MALLORCA 30.000,00 € 

30·23210·48920 
TRANSFERÈNCIES COL·LECTIU DE DONES 
P.IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

316.000,00 € 

  

TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ 1.276.686,95 € 

  

     2) Nous o majors ingressos  

Concepte 
Descripció 

Import Projecte 

    

80·91336 Prèstec 2010 BSCH 1030041523 450.646,01 € 2011/2/33510/3 

  

TOTAL NOUS O MAJORS INGRESSOS 450.646,01 €  

  

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS  1.727.332,96 € 

 
 
Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 
 
 
SEGON – Aquesta aprovatori 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 RDLEG 2/2004, de 5 de 
març. 
 
 
La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que la 
urgència d’aquest punt ve motivada per la situació irregular en què es troba la 
Fundació Teatre Principal i diu que arran del decret d’embargament, que els va ser 
notificat en el mes de juliol, la Fundació Teatre Principal es troba en la situació de 
tenir tots els comptes bancaris embargats, cosa que implica que no pugui operar en 
cap sentit i d’aquí ve la urgència de dur aquesta modificació de crèdit. 

S’aprova la urgència per vint-i-set vots a favor (PP i PSOE), cap abstenció i quatre 
vots en contra (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
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La PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat 
intervenir al Ple en aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent 
intervenció: 

 “Honorable senyora presidenta, honorables senyores i senyors consellers, la Unió 
d’Associacions de Mallorca, respecte a aquest punt, exposa el següent: 

Aquesta proposta de l’equip de govern del Partit Popular de modificació de crèdits per 
a saldar els comptes del Teatre Principal és, a criteri nostre, una autèntica barbaritat, 
és demencial, és inadmissible, és antimallorquina. I la nostra entitat, sota cap 
concepte, no es quedarà mans plegades davant una proposta tan irresponsable. 

En aquesta inacceptable proposta, d’un cert estil de “la dreta més a la dreta”, en el cas 
que s’aprovi al Ple d’avui, restarà al “sagrat” pressupost de Cultura 1.727.332 euros, i 
l’esmentat pressupost (el de l’Àrea més important del Consell de Mallorca, per a la 
nostra entitat) quedarà en res, pràcticament... rosegons i miquetes per a la cultura de la 
nostra terra. 

Per aquesta raó, aquesta molt criticable proposta del Partit Popular desfà tota la 
política cultural de la nostra estimada roqueta, destrossant alhora les entitats culturals 
mallorquines més importants, a les quals se’ls vol retirar –se’ls usurpa– la subvenció 
que tenien assignada per potenciar, com sempre ho havien fet, la nostra cultura, la 
nostra llengua, el nostre patrimoni, la nostra història, el nostre paisatge, el nostre 
territori... 

Entitats tan carismàtiques, tan treballadores incansables en defensa de les nostres 
senyes de identitat com ara són l’Obra Cultural Balear, Joves de Mallorca per la 
Llengua, Premsa Forana (que és la columna vertebral, la pedra filosofal dels pobles de 
l’illa), Músics de Mallorca per la Llengua i a moltes altres, les deixaran sense un euro, 
és increïble, però cert! 

La Unió d’Associacions de Mallorca demana al Grup del Partit Popular: per què, en 
comptes de fer la massa i el cullerot a la política cultural mallorquina, eliminant 
1.727.332 euros del pressupost de cultura, no fan per exemple un préstec a una entitat 
bancària o desmantellen una altra àrea, una altra conselleria, que no sigui la de 
Cultura? 

I allò que és més greu, al nostre parer, és que l’equip de govern del Partit Popular, 
amb aquesta proposta pròpia de cacics, a l’estil “corró” cometrà un gran error: 
incomplirà de forma flagrant el Pla d’estabilitat pressupostària del Consell Insular de 
Mallorca. És aquí on demanam als membres de l’oposició (PSOE i coalició PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) que siguin valents i que diguin tot el que saben 
sobre aquesta qüestió, o també seran còmplices d’aquest atropellament d’alt voltatge 
en contra de la nostra cultura. 

Les majories absolutes no són una carta blanca per fer allò que es vol, i alertam 
l’equip de govern del Partit Popular del Consell Insular de Mallorca que no pot eludir 
la legalitat vigent. De totes formes, la majoria absoluta del Partit Popular en el Consell 
de Mallorca fa presagiar temps difícils per a la política cultural mallorquina. Vénen 
temps difícils per a les persones i les entitats capdavanteres en la defensa de la cultura 
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mallorquina, ja que potser s’intentarà ofegar-les econòmicament i esborrar-les del 
mapa. 

I, per acabar, ens demanam si l’equip de govern del Partit Popular en el Consell de 
Mallorca es voldrà convertir en el botxí de la política cultural mallorquina? 

Si avui s’aprova aquesta proposta, tan accentuadament antimallorquina, que Déu ens 
agafi confessats!” 

La PRESIDENTA informa que l’Obra Cultural Balear ha sol·licitat intervenir al Ple 
en aquest punt i dóna la paraula al Sr. Bartomeu Martí. 

El Sr. MARTÍ (portaveu de l’Obra Cultural Balear) fa la següent intervenció: 

“En primer lloc vull expressar la nostra satisfacció per poder intervenir en aquest Ple 
i, en segon lloc, lògicament expressar la nostra solidaritat amb els treballadors de 
Ràdio Televisió de Mallorca. 

Venc a parlar aquí en nom de l’Obra Cultural Balear, una entitat que és a punt de 
complir 50 anys, creada a l’any 1962 i que des d’aquell precís moment i fins avui no 
ha deixat mai de treballar en favor de la democràcia, en favor que avui puguem tenir 
les institucions d’autogovern com la que ens acull i que avui puguem parlar lliurement 
en la llengua amb què em dirigesc a tots vostès. 

L’Obra Cultural Balear és avui l’entitat de la societat civil amb una xarxa territorial 
més robusta a Mallorca, la més arrelada a la majoria de pobles de Mallorca i la que 
més fills il·lustres d’aquesta terra ha acollit entre les seves files. 

Avui venim a aquesta institució per traslladar a les persones que la governen, la nostra 
inquietud i el nostre rebuig per aquesta decisió arbitrària, injusta, antidemocràtica i 
fora de tota lògica. Us traslladam que la sensació que sentim és la que imagina que 
molts de nosaltres hem experimentat i és la sensació de quan t’han robat. 

L’Obra Cultural Balear us vol traslladar una sèrie de reflexions: 

- Els doblers que gestionau no són de cap de vostès ni del vostre partit. Són dels 
ciutadans. De tots els ciutadans, dels que voten i dels que no voten. De tots. 

- L’Obra Cultura Balear i la resta d’entitats hem proveït d’uns serveis a la nostra 
societat per encàrrec d’aquesta institució, cosa que ens ha generat unes despeses 
que ja estan fetes. No és de rebut que al mes de setembre s’anul·li la decisió 
d’atorgar uns doblers que al mes d’octubre se’ns hauria reclamat la justificació de 
la despesa i que, per tant, ja estan gastats. 

- Decisions com aquesta, o com la protagonitzada per determinats militants del 
Partit Popular com la d’usar doblers públics per comprar substàncies il·legals o 
serveis de prostitució, són les que creen desconfiança en les institucions públiques. 

- Són decisions com aquesta o com les accions protagonitzades per alguns membres 
del Partit Popular dirigides a enriquir-se personalment a partir dels recursos 
públics les que creen desafecció cap a la política. 

- I és aquesta desconfiança i aquesta desafecció derivaran en un deteriorament 
definitiu la convivència democràtica. 
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Us demanam que rectifiqueu aquesta decisió arbitrària, injusta i antidemocràtica 
perquè, si no, estareu perjudicant la convivència democràtica d’aquestes illes i la 
confiança de la ciutadania en tots vosaltres i en les institucions públiques.” 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que, com ja 
ha dit abans, duen una proposta de modificació de crèdits en el pressupost i assenyala 
que l’equip de govern, quan varen començar, varen reparar en quantes modificacions 
de crèdit s’havien fet en aquest exercici i l’actual equip de govern ara, per desgràcia, 
ja va per la segona. 

Aquesta modificació de crèdit és conseqüència de la sentència judicial del Jutjat de 
Primera Instància núm. 1 de Palma de decret d’embargament contra la Fundació 
Teatre Principal per un import principal d’1.328.000 euros aproximadament i 398.000 
euros d’interessos. 

La modificació que l’equip de govern proposa consisteix en primer lloc en donar de 
baixa una sèrie de crèdits de partides pressupostàries, una d’elles de 450.000 euros i 
que és una partida que inicialment ja estava prevista fer aquesta aportació al Teatre 
Principal si bé en concepte d’un préstec però, com que no són necessaris aquests 
doblers per préstec, la donen de baixa per tal d’enviar aquesta aportació al Teatre 
Principal. 

La resta de partides són, un cop analitzat l’estat d’execució de la resta de capítols que 
avui donen un poc de marge de maniobra dins el propi pressupost, les relatives als 
capítols de subvencions, d’aportacions i d’inversions.  

El marge que abans tenien era bàsicament en capítol IV i una vegada analitzades totes 
les partides i el seu estat d’execució –per tal de comprovar que la despesa no estigués 
compromesa– han proposat donar de baixa aquests crèdits dels quals tenen tots 
constància amb vista a fer una aportació extraordinària al Teatre Principal d’1,7 
milions d’euros i poder consignar aquesta quantitat al jutjat perquè s’aixequi 
l’embargament dels comptes. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) diu que és cert que aquesta 
modificació de crèdit que duen a Ple és necessària i imprescindible perquè és evident 
que s’ha de pagar aquesta revisió de preus de les obres de reforma del Teatre Principal 
però li agradaria que quedàs clar que aquestes obres executaren en la legislatura quan 
governaven Unió Mallorquina i el Partit Popular en aquesta comunitat autònoma i al 
Consell de Mallorca igualment i que aquesta revisió de preus és conseqüència de 
pagar tard i malament. 

La responsabilitat d’haver pagat tard i malament i que hi hagi hagut d’haver una 
revisió de preus des del moment en què s’executa l’obra fins que es paga tothom sap 
de qui és. 

Afegeix que tenien molt clar, quan estaven acabant l’anterior legislatura, que aquests 
doblers s’havien de pagar i, per tant, s’hi aplanaren perquè evidentment que això 
s’havia de pagar i tenien la seva previsió i manera –de les quals ja parlarà més 
endavant– de com fer front a aquest pagament. 

Assegura que, tot i això, ells mai no ho haguessin fet mitjançant una retallada al 
Departament de Cultura i Patrimoni i a les partides destinades a Igualtat tal i com s’ha 
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fet segons el seu parer, amb nocturnitat, traïdoria i menyspreu a les persones a qui 
anaven destinades les subvencions. 

Explica que totes aquestes partides d’on es repleguen els doblers per pagar aquesta 
revisió de preus de les obres de reforma del Teatre Principal són partides que ja vénen 
de modificacions de crèdit. Recorda que el Consell de Mallorca actualment està amb 
pressupost prorrogat i totes les partides que eren subvencions de capítol IV no es 
prorrogaren automàticament i, per tant, no estaven dotades. 

L’objectiu de l’anterior equip de govern, des de l’inici de l’exercici pressupostari, va 
ser trobar recursos per anar dotant aquestes partides per tal que les entitats poguessin 
tenir una garantia i la seguretat que podrien tenir les subvencions que normalment 
havien tengut cada any. 

La primera modificació de crèdit la varen fer, fins i tot, del pressupost prorrogat propi 
per dotar la partida de l’Espai Mallorca per tal que els seus treballadors poguessin 
cobrar. 

Llavors utilitzaren un parell de mecanismes més. Alguns varen venir de romanents, és 
a dir, que quan es varen incorporar els romanents, es varen dotar tota una sèrie de 
partides. Alguns altres varen venir de majors ingressos i alguns varen venir d’aquesta 
partida de 450.000 euros d’interessos d’anys anteriors que no s’havien hagut de pagar 
del Teatre Principal. 

De fet, aquestes partides estaven dotades i, conforme s’anaven publicant les 
modificacions de crèdit en el BOIB, es notificava a l’entitat que tenia assignada 
aquesta subvenció en el pressupost del Consell de Mallorca i que, per tant, podia 
iniciar-ne la tramitació. 

Això no sap si jurídicament dóna cap dret o no a les entitats però és clar que el 
Consell de Mallorca –que no el PSM, ni el PSOE ni el PP– va notificar a les entitats la 
subvenció que tenien assignada en el pressupost de 2011. 

Tenint en compte que, com bé ha dit el Sr. Martí, la Intervenció General del Consell 
de Mallorca determina que dia 30 d’octubre han d’estar justificades les inversions 
fetes o les subvencions assignades, cosa que fa que la immensa majoria d’entitats a les 
quals, durant els mesos d’abril i maig, els varen notificar que tenien subvenció, avui ja 
l’han gastada perquè aviat l’hauran de justificar o no podrien cobrar-la aleshores. 

Considera que aquesta és una realitat que no s’ha tengut en compte i, si s’hi ha tengut, 
és doncs d’un cinisme total perquè darrere tot això hi ha persones, hi ha famílies, hi ha 
petites empreses, hi ha autònoms –i molts. És molt important sobretot el fet que la 
majoria de les activitats a què anaven destinades les subvencions ja s’han executades 
i, per tant, cal fer-hi un pensament perquè hi ha altres vies –altres maneres– per dotar 
aquesta partida d’1,7 milions d’euros per pagar el deute del Teatre Principal. 

Assegura que hi veu una intencionalitat política darrere tot això: la intencionalitat 
política de retallar la política cultural del Consell de Mallorca quan un dels mandats 
de l’Estatut d’Autonomia al Consell de Mallorca és la promoció i la difusió de la 
nostra cultura i de la nostra llengua. Opina això és molt greu i anuncia que més 
endavant els dirà com ho poden fer sense retallar les partides de subvencions. 

Per altra banda, diu que hi ha una altra cosa molt important –i ho diu per evitar el 
patiment de totes aquestes entitats, famílies i autònoms a més de la cultura del nostre 
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país– i afegeix que tot això ve a compte de la justificació de les subvencions que és 
una insolidaritat política. Si realment el govern del Partit Popular del Consell de 
Mallorca té la intenció de retallar la política cultural i desfer la política cultural de la 
passada legislatura per fer-ne una altra, ell s’hi seguirà oposant però reconeix que serà 
legítim fer-ho. En canvi, no és legítim allò que està fent. Bé, potser és legítim però no 
ètic. 

Apunta que ja deuen tenir un pressupost –atès que la seva obligació és estar ja 
preparant el pressupost de 2012– i aquí poden saber totes les entitats, amb l’aprovació 
del pressupost, si tenen una subvenció o no la tenen. Si no la tenen, per molt greu que 
li pugui saber a tothom, ja no executaran l’activitat però avui estan retallant doblers 
destinats a activitats ja fetes. 

Vol deixar clar que hi ha opcions, que hi ha més solucions que no sigui la retallada en 
Cultura i que, per tant, el seu Grup hi votarà en contra perquè s’oposen rotundament al 
fet que, per tal de pagar la revisió de preus de la reforma del Teatre Principal i els 
interessos, es retalli de les polítiques de Cultura i d’Igualtat perquè existeixen altres 
alternatives. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) comenta, en primer lloc, una qüestió d’ordre i fa notar 
que el canvi de complement de destí no estava a l’expedient, és a dir, el canvi de destí 
dels 450.000 euros que és una resolució de la consellera i no estava a l’expedient, la 
qual cosa els dificulta la interpretació de la primera part de la modificació de crèdit. 

Pel que fa a l’altra part de la modificació de crèdit, considera que era evitable perquè 
al pressupost –encara que vulguin donar una altra imatge– hi ha recursos més que 
suficients per fer front a aquesta despesa i anuncia que després explicarà els recursos 
que el seu Grup creu que hi ha i imagina que la Sra. Roig li explicarà per què aquestes 
alternatives no són vàlides. 

Comenta que s’ha parlat del patiment de les associacions que han començat les seves 
activitats i es quedaran penjades sense poder pagar les factures ni el personal perquè 
se’ls han creat unes expectatives atès que, un cop fetes les modificacions de crèdits i 
publicades en el BOIB, comencen les seves activitats. 

Qualsevol que hagi gestionat sap què significa quan es rompen aquestes expectatives 
per a les associacions de les quals una part important del seu pressupost és l’aportació 
del Consell de Mallorca. 

En canvi, no s’ha parlat d’Igualtat i que aquesta modificació de crèdit lleva mig milió 
d’euros d’Igualtat –de transferències corrents–, cosa que significa que no es faran ni la 
convocatòria de subvencions per a dones víctimes de maltractament ni la convocatòria 
de subvencions per a dones soles amb càrregues familiars que comptava amb un 
potencial de beneficiaris de 600 dones i els seus fills. Aquest patiment també era 
evitable. 

També es llevaran 350.000 euros d’ajudes a ajuntaments per a polítiques d’Igualtat i 
polítiques culturals. Concretament són 175.000 euros d’Igualtat i 150.000 euros de 
Cultura en dues convocatòries per a ajuntaments. 

Al pressupost, per una banda s’estan rebent 450.000 euros cada mes de més aportació 
de l’Estat per damunt de les previsions d’allò que s’ha prorrogat. També de romanent 
líquid de tresoreria encara resten més de 2 milions d’euros i, abans d’acabar la 
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passada legislatura, es varen incorporar al pressupost tots els sobrants de projectes 
d’inversions d’anys anteriors des de 2002 i que creen un romanent disponible. 

Sense aprofundir-hi massa, de 2009 hi ha 1 milió d’euros d’un projecte que no es farà 
perquè estava a l’espera d’una subvenció que no es va rebre. De projectes d’inversió 
de 2007 i anteriors hi ha més de 4 milions i aquest finançament i, si bé aquests 
projectes s’han de depurar, sí que creen un romanent disponible. També hi ha 3 
milions d’euros de projectes de 2008. 

El seu Grup voldria que tornassin a analitzar aquesta modificació de crèdit i el 
finançament possible perquè pensen que no s’han d’atacar polítiques que afecten 
directament un nombre tan important de persones. 

La Sra. ROIG li diu al Sr. Font que crida molt l’atenció el fet que un tema com aquest, 
que l’ha tengut 4 anys damunt la taula, avui encara no el consideri urgent i remarca 
que es tracta d’un decret d’embargament dels comptes del Teatre Principal.  

El Sr. Font parla de si és legítim o no el que fan i li respon que no sap fins a quin punt 
és legítim que unes obres que acabaren en 2007; que en 2008 en varen sol·licitar una 
revisió de preus; hi varen interposar una demanda; el Sr. Font, com a responsable del 
departament, s’hi va aplanar; va arribar a un acord sobre els interessos i no hi va fer 
res però avui ve aquí, davant aquest Ple, a dir que sabia com es podria arreglar aquest 
tema. 

Si bé, com ha dit el Sr. Alemany, més tard parlaran de la situació econòmica, apunta 
que no creu que en 2010 el problema fos de liquiditat d’1.300.000 euros. Reitera que 
no es pot creure que no hi hagués 1.300.000 euros en 2010. 

Igualment refusa l’argument que les obres es fessin abans de 2007 perquè, si no estava 
d’acord amb les factures que tenia damunt la taula o amb la revisió de preus, ho 
hagués hagut de dir en el moment en què s’interposà la demanda però no avui. 

Avui diu que les obres no les va fer ell però sí que devia saber que tot això passava 
perquè l’acord de pagament d’interessos és de febrer de 2011 i, així i tot, no hi va 
prendre cap mesura i ara, en canvi, assegura que sabia com es podia arreglar el tema i 
això encara és més greu. 

El Sr. Font va iniciar l’expedient núm. 4 de canvi de destí dels 450.000 euros que 
sobraven del préstec i va trobar que aquests 450.000 euros, en lloc d’enviar-los al 
Teatre Principal, els havia de destinar a comprar mobles, ordinadors, inversions 
diverses, obres d’art i donar segons quins tipus de subvenció. Aquesta era la seva 
prioritat. 

Després, al cap de 2 mesos, encara va tenir una altra prioritat i, efectivament, va 
utilitzar el criteri, a què ha fet referència la Sra. Sánchez dels 450.000 euros 
d’aportació de l’Estat, i en va agafar 1.041.000 euros i va fer una modificació de 
crèdit per destinar-los a subvencions a entitats. 

Així doncs, el Sr. Font sabia que el Teatre Principal tenia un problema inicial 
d’1.300.000 euros i que avui és d’1.700.000 euros, és a dir, que tots els mallorquins 
hauran de pagar 400.000 euros més perquè el Sr. Font no va actuar, doblers que 
s’haguessin pogut estalviar, i el Sr. Font sabia com ho podia arreglar però no hi va fer 
absolutament res. 
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En canvi, avui ve aquí a dir que l’actual equip de govern atempta contra la cultura 
mentre que atemptar contra la Fundació Teatre Principal, que té tots els comptes 
embargats, no és cap atemptat. 

Tot seguit li demana que li expliqui per què no hi va actuar ja que està convençuda 
que no era un problema de liquiditat i va tenir 4 anys de marge per maniobrar (2008, 
2009, 2010 i 2011 fins al mes de juny) i, no obstant això, no hi va fer absolutament 
res però ara entra en un debat basat en què el Partit Popular es carrega la cultura. 

Afirma que avui no s’hauria d’haver entrat en aquest debat perquè, si el Sr. Font 
hagués fet front a les seves obligacions, avui no debatrien tot això. Les subvencions 
podrien estar donades i atorgades; el Teatre podria tenir el comptes pagats però no hi 
feu res. 

A continuació demana disculpes per haver-se indignat i recorda que, quan va entrar al 
Consell de Mallorca –que li deien que estava sanejat–, el primer problema que s’hi va 
trobar va ser un embargament d’1.700.000 euros que impedia l’activitat del Teatre 
Principal. Aquest va ser el primer regal i ara diuen que sabien com podien arreglar-ho. 

Explica que tot allò que ha vengut via incorporació de romanent de partides d’anys 
anteriors; que moltes d’aquestes entitats que ara donen de baixa tenen encara pendent 
de pagament subvencions de l’any 2009 i del 2010 que el Sr. Font no les ha pagades –
potser perquè no les han justificat així com calia– i els romanents estan al pressupost i 
aquestes partides no s’han tocades. 

A la Sra. Sánchez li diu que és cert, perquè coneix millor el pressupost i encara són a 
temps de fer-hi més modificacions, que tots aquests projectes que ha esmentat es 
poden donar de baixa i fer un canvi de destí però cal mirar quins projectes són perquè 
són projectes de la passada legislatura i desconeix fins a quin punt hi ha partides 
compromeses o no. 

Comenta que sobre el fet d’anar al capítol d’inversions i donar de baixa una sèrie de 
partides li varen aconsellar que, en principi, el capítol VI no el tocàs i, sobre els 
450.000 euros de més ingressos, Intervenció General els ha aconsellat, atesa la 
situació i l’estat d’ingressos, que no fessin incorporació per aquesta via. 

Igualment del romanent de tresoreria, on hi havia 16 milions d’euros d’inici i que ara 
en queden 2,2 milions, també els aconsellen que, si és possible, per ara no el toquin i 
això és el que fan, és a dir, seguir les recomanacions d’Intervenció General 
simplement. 

El Sr. FONT diu que és una qüestió de prioritats i té molt clar –encara que veu que no 
coincideixen amb les prioritats– que la prioritat en el pressupost prorrogat de 
l’exercici pressupostari de 2011 era dotar les partides que no hi estaven per tal que les 
entitats culturals d’aquest país poguessin tirar endavant i remarca que aquesta era la 
seva prioritat i, per això, no ho era el fet de pagar la revisió de preus de les obres de 
reforma del Teatre Principal, que era la seva segona prioritat. 

Tot seguit diu que ho haguessin fet amb aquests 450.000 euros de majors ingressos 
que, en 4 o 5 mesos (abril, maig, juny, juliol i, fins i tot, agost), haguessin pogut pagar 
amb aquest doblers avui aquest deute, és a dir, que aquesta modificació de crèdit que 
duen avui a Ple podria haver-se fet per majors ingressos perquè, en 4 mesos amb 
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aquests 450.000 euros, que són a la caixa perquè els ha ingressat el govern de l’Estat 
espanyol, haguessin pogut pagar aquesta revisió de preus més els interessos. 

Diu que el podrà criticar tant com trobi per no haver-ho pagat però assegura que no ho 
ha fet perquè no era prioritari i remarca, amb molt d’orgull, que no era prioritari atès 
que la prioritat eren les entitats, la nostra cultura, la nostra llengua i el nostre 
patrimoni i, en canvi, per a l’actual equip de govern, la prioritat és pagar a un empresa 
de fora –Dragados– que no quedarà un cèntim aquí. Aquesta és la prioritat de la Sra. 
Roig. 

Ressalta la situació molt complicada que deixa aquesta modificació de crèdit: tots els 
ajuntaments que tenen en marxa, amb subvenció del Consell de Mallorca, la revisió 
del catàleg de patrimoni es poden oblidar de l’anualitat d’enguany. La partida 
destinada a pagar la subvenció d’una feina que estan fent els ajuntaments sobre els 
catàlegs de patrimoni desapareix. Això és prou important perquè considera que el 
Consell de Mallorca ha de fer costat als ajuntaments i donar-los suport per tal que es 
puguin adaptar al Pla Territorial de Mallorca i n’és una condició imprescindible, 
perquè sinó no s’accepta cap modificació, que tengui el catàleg de patrimoni aprovat. 

Aquesta és una partida molt important, com ho són totes, i sobre l’Obra Cultural 
Balear diu que ja ha quedat prou clar què és l’Obra Cultura Balear i que no necessita 
que ell en faci cap defensa del seu paper dins la història d’aquest país i, per això, no hi 
insistirà i se n’anirà a aquelles coses que ningú no defensarà i, per això, les vol 
defensar aquí en aquest Ple. 

En aquest sentit parla de la premsa forana, que havia estat intocable en aquest país 
perquè comprèn tot tipus de revistes, i assegura que es tracta del mateix tema –del 
qual ja havien parlat abans– de la llibertat d’expressió. També hi havia una partida per 
al Teatre Principal d’Inca de 60.000 euros i planteja que ja veuran si no li fan 
moltíssima falta a l’Ajuntament d’Inca aquests doblers. 

Per altra banda diu que hi ha un error –o vol pensar que és un error– el fet d’una 
partida que hi ha per a Músic per la Llengua que contempla el pagament d’una 
subvenció de 2008 o 2009 i que estava tot a la mateixa partida. Explica que l’havien 
dotada perquè no havien pogut pagar la subvenció i l’havien traspassada d’un any a 
l’altre i havia acabat sense dotació. 

Totes aquestes coses són coses que s’han de tenir molt en compte i insisteix que això 
és un atemptat contra la nostra cultura i la nostra llengua; és un atemptat contra els 
mallorquins que pensen que és bàsic defensar la nostra cultura i la nostra llengua i 
creu que diu molt poc a favor de les intencions d’aquest govern perquè, si no hi ha 
altres solucions, ell és partidari de retallar allà on faci falta però, si hi ha solucions, 
refusa que es retallin subvencions que les entitats i les persones, a les quals van 
destinades, ja han gastat. 

La Sra. SÁNCHEZ li diu a la Sra. Roig que, respecte a les recomanacions 
d’Intervenció General, no han d’oblidar que governen ells i no governa Intervenció ni 
governa Secretaria General. L’equip de govern és qui governa i qui marca les 
prioritats i així ha de ser. 

Al seu Grup aquesta modificació de crèdit li ha semblat més una declaració de 
principis que no un exercici de recerca de recursos per a una despesa necessària. 
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Pel que fa a les dificultats tècniques per als canvis d’afectació, diu que tenen un equip 
més que qualificat a Intervenció, a Comptabilitat i a l’antiga Oficina Pressupostària 
que està completament al dia de tot allò que es va fer en l’anterior legislatura i que ho 
dominen fins i tot més que ella. 

A mode d’exemple comenta que compten amb 1 milió d’euros d’un préstec de La 
Caixa, de 2009, enterament disponible. 

La Sra. ROIG reconeix que la Sra. Sánchez té raó: el seu Grup governen i compta 
amb un equip tècnic i, sobretot, habilitats nacionals que fan una gran tasca en aquesta 
casa i, a més a més, els assessoren o recomanen que, per prudència o per una sèrie de 
criteris, és més convenient actuar d’una manera o d’una altra i considera que és 
important i interessant escoltar la seva opinió. 

Fa notar que no volia anar en contra del Partit Socialista però observa que no sap si 
eren coneixedors, durant aquests 4 anys, de la situació en què es trobava el Teatre 
Principal però, en certa manera, si sabien que el problema es podia arreglar d’una altra 
manera, varen tenir molt de temps per poder prendre un decisió al respecte. 

En relació a la intervenció del Sr. Font, diu que creu que no s’ha escoltat perquè ha dit 
que complir un acte judicial per a ell no és una prioritat sinó que per a ell era prioritari 
donar subvencions l’any 2011. Cal tenir en compte que la sentència es va generar el 
mes de gener de 2010 i durant tot el 2010 no hi va fer res –no era prioritari–; llavors, 
el mes de febrer de 2011 varen arribar a un acord sobre els interessos però, en canvi, 
el Sr. Font diu que primer havien d’arreglar el tema de les subvencions perquè no les 
havien pogut prorrogar. 

Recapitula i explica que, així doncs, per al Sr. Font el fet que una fundació com el 
Teatre Principal tengui els comptes embargats no té importància i que ja ho 
arreglarien. Avui la Fundació Teatre Principal podria haver de tancar les portes a tots 
els mallorquins perquè demà mateix li poden tallar el llum –perquè no pot pagar ni el 
llum– per tenir els comptes embargats i dubta si el Sr. Font sap què vol dir això, és a 
dir, que no poden pagar a ningú i demà mateix podrien haver de tancar les portes. 

Reconeix que no sap què més dir-li al Sr. Font envers la seva actitud davant aquest 
problema i fa notar que no entrarà en el debat de si li han llevat una subvenció a una 
entitat i s’han carregat la cultura perquè no hi vol entrar però vol deixar palès que 
entitats d’aquestes que al Sr. Font tant li preocupava el fet de donar-los subvencions, 
amb tots els respectes a les entitats, han heretat 210.000 euros pendents de pagament i 
aquestes entitats també deuen haver anticipat i gastat aquests doblers d’anys anteriors. 
Li està parlant de subvencions de l’any 2010 però, així i tot, tampoc no les va pagar i 
li demana si no li reclamaven aquests doblers. 

Al Sr. Font li preocupa que s’han de donar doblers a les entitats perquè facin més 
coses però dubta si no li reclamaven allò que ja els devien de l’any anterior i, en 
canvi, ara el Partit Popular és el dolent de la pel·lícula i ha vengut a carregar-se la 
cultura però no el Sr. Font que va estar quatre anys assegut aquí, com a vicepresident 
d’aquest Consell Insular, i tot innocent no hi va veure res i només esperava. 

Li demana un poc de seriositat i assegura que a ella, com a consellera d’Hisenda i 
Funció Pública, i al Sr. Rotger, com a vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, 
els hagués agradat no haver de fer aquesta feina de maquinar; llevar i posar partides; 
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estudiar d’on podien treure i d’on no; on podien haver-hi doblers i on no. Sincerament 
li hagués agradat no haver de fer tot això. 

El Sr. FONT demana poder intervenir. 

La Sra. ROIG li diu que ha tengut 4 anys per poder intervenir i no ho ha fet. 

El Sr. FONT vol que consti que no el deixen intervenir. 

La Sra. ROIG reitera que el Sr. Font ha tengut 4 anys per intervenir en el tema de la 
Fundació Teatre Principal i no ho ha fet i li retreu que avui ni tan sols no ha votat la 
urgència d’aquest punt, és a dir, que ni tan sols avui ha considerat aquest tema 
prioritari i afegeix que no vol qualificar avui la gestió del Sr. Font com a màxim 
responsable de la Fundació Teatre Principal. 

El Sr. GARAU (PSOE) manifesta que, per tal d’aclarir el debat, la Sra. Roig ha 
comentat que el Partit Socialista ha estat 4 anys mirant al cel i vol fer constar que la 
sentència definitiva és de febrer de 2011 i que en aquesta casa hi ha hagut molts de 
recursos contra sentències que anaven en contra del Consell de Mallorca i la política 
general ha estat anar fins al darrer moment de les sentècies. 

Diu això perquè potser companys de la Sra. Roig o el públic en general poden pensar 
que el seu Grup ha estat 4 anys mirant cap a una altra part però no és així perquè la 
sentència definitiva és de 2011 i en 2011 hi havia doblers per pagar aquesta sentència. 

El Sr. FONT li fa saber a la Sra. Roig que, si ell ha estat en algun moment a la taula 
on és ella ara, ha estat d’una manera accidental i no ha estat mai vicepresident 
d’aquesta casa sinó que ha estat poc més d’un any i mig conseller executiu de Cultura 
i Patrimoni. 

Per això, li fa aquestes rectificacions i li prega que a l’hora de dirigir-se a ell s’informi 
una mica de realment quina estat la seva tasca pública. 

Per acabar, es remet a les paraules del Sr. Garau, és a dir, que la sentència esdevé 
ferma en gener o febrer de 2011 i, per tant, considera que només aquest fet desmunta 
tota l’argumentació de la Sra. Roig. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) agraeix a la Sra. Roig, 
consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, totes les explicacions que ha donat 
des d’un punt de vista econòmic i pressupostari per tal de solucionar una qüestió 
importantíssima per a la cultura de Mallorca. 

Evidentment, davant la tessitura de complir una resolució judicial que acaba un 
procediment en el mes de gener de 2010 per aplanament, és a dir, que la Fundació 
Teatre Principal s’aplana a una reclamació judicial interposada per l’empresa 
adjudicatària, UTE Dragados i Melchor Mascaró. 

En aquell moment, quan la Fundació diu que s’avé a pagar, la responsabilitat de la 
Fundació, que hauria d’haver estat comunicada al Consell de Mallorca, era la de tenir 
la partida pressupostada i pagar el mes de febrer de 2010. 

Si una persona o una institució arriba a l’acord de pagar, doncs ha de tenir la partida –
els doblers– per poder pagar. Si s’hagués pagat en aquell moment, el Consell de 
Mallorca s’hauria estalviat 400.000 euros que ara ha de pagar de més perquè, en 
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aquell moment –febrer de 2010– no hi havia costes judicials ni tampoc no hi havia 
interessos mentre que ara hi ha costes judicials i interessos. 

Afirma, a mode d’exemple, que avui la línia Vodafone del Teatre Principal no està 
operativa i no per falles tècniques sinó per falta de pagament i el Sr. Font, que és patró 
de la Fundació, hauria de tenir interès urgent per solucionar aquesta qüestió. 

A més de les explicacions que ha donat la Sra. Roig, vol afegir que el problema del 
Teatre Principal no és només d’1.700.000 euros sinó del doble, és a dir, 1.700.000 
euros més de proveïdors del quals ja hi ha reclamacions a punt d’entrar als jutjats. Es 
tracta de petits empresaris i d’autònoms que han prestat els seus serveis a la cultura i 
al Teatre Principal i que també esperen i no cobren ni poden cobrar perquè fins que la 
Fundació no saldi el compte amb l’empresa no es pot disposar cap altre pagament per 
part de la Fundació. 

Si el Teatre Principal no pot funcionar implica que no s’hi podran fer representacions 
i, en canvi, el Sr. Font demanarà llavors si s’ha de mantenir el Circuit d’Arts 
Escèniques, si s’ha de mantenir la programació, i estan preocupats per si el Teatre ha 
de tenir programació. 

Evidentment, seguint la línia d’actuació i el criteri del Sr. Font –que els ha duit aquí–, 
s’arriba al tancament del Teatre Principal i aquí no s’està parlant d’una decisió del 
Partit Popular. Observa que el que estan gestionant és la manca de decisió i de 
diligència del Sr. Font en aquell moment perquè, llevat que l’informin ara del contrari, 
la Fundació no va transmetre al Ple la situació del Teatre i planteja com podien 
solucionar el tema si el Consell, que és qui aporta els doblers, no estava al corrent de 
la situació sinó que han trigat un any i mig per informar el Consell de Mallorca –que 
és qui paga– i poder resoldre aquest expedient. 

Tot seguit li demana al Sr. Font què li poden dir als proveïdors que no cobren ni 
poden cobrar i assenyala que el Sr. Font –com ell mateix– és patró de la Fundació i, 
per tant, té responsabilitats en la gestió del Teatre Principal i li reitera què han de 
contestar als proveïdors que no cobren perquè tots els ingressos que rep la Fundació 
han d’anar a pagar la sentència derivada de la reclamació d’unes obres que s’hi varen 
fer en el seu moment. 

Fa notar que aquest és un tema que l’han deixat podrir i no l’han resolt i que són les 
actuacions del Sr. Font les que estan perjudicant la cultura o, millor dit, la manca 
d’actuació en el seu moment i planteja si el fet de no poder fer representacions al 
Teatre Principal no és atemptar contra la cultura però, per contra, hagi considerat 
prioritari atorgar subvencions en el mes de maig. 

A més a més, sembla ser que arran d’aquesta modificació de crèdit ha sortit a la llum 
que l’anterior equip de govern, dia 20 de juny, és a dir, després de les eleccions i cinc 
dies abans de la presa de possessió del nou equip de govern, va comunicar a entitats 
que hi havia partida pressupostària però ni el Sr. Font ni cap membre del seu govern 
no el va informar a ell, com a nou responsable de Cultura, aquesta circumstància ni 
tampoc no va ser informat d’aquesta resolució. 

Demana si això no és nocturnitat, traïdoria, atemptar contra la cultura i contra la 
lleialtat institucional. Assegura que ell aposta per la cultura a Mallorca, com no pot 
ser d’altra manera, i li observa al Sr. Font que l’Obra Cultural Balear, per exemple, 
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està pendent de rebre una ajuda econòmica de 216.000 euros i li demana si vol que les 
associacions generin més despeses sense saber quan les podran pagar. 

Explica que, fins ara, estan rebent representants d’associacions que, abans de 
desenvolupar els seus projectes, ja demanen com podran cobrar la despesa que ja han 
fet en virtut de la subvenció que tenien concedida en 2009 i 2010 que els havien dit 
que cobrarien en 2011. 

Remarca que cal actuar amb responsabilitat i això és el que vol fer l’equip de govern: 
actuar amb responsabilitat i que les associacions i les entitats sàpiguen a què s’han 
d’atendre i no contemplar-les amb paraules sinó amb fets i amb accions. 

A continuació rebutja enèrgicament les acusacions d’atemptat a la cultura i també 
rebutja les acusacions de manca de lleialtat o d’haver procedit amb nocturnitat i no li 
sembla correcte el fet de no informar el nou responsable d’una institució de la 
comunicació d’unes ajudes nominatives que, segons té entès, no havien passat per 
Consell Executiu i, per tant, el Sr. Font comunicà a entitats i associacions la resolució 
d’unes ajudes que no havien seguit el procés formal legalment establert en aquesta 
institució i que determina que han de passar pel Consell Executiu. 

Diu que ha volgut intervenir per aclarir aquest punt i fer palès que la prioritat de la 
Vicepresidència és, com ja s’ha exposat, solucionar la qüestió del Teatre Principal, 
que el té col·lapsat i impossibilita fer cap tipus de pagament i, a més d’1.700.000 
euros a pagar a l’empresa que ha presentat la demanda –puntualitza que, quan es feu 
el procediment d’aplanament, es varen tornar els avals–, també hi ha aproximadament 
1.700.000 euros de proveïdors que estan pendents que la Fundació rebi l’aportació del 
Consell de Mallorca. 

El Sr. FONT vol aclarir un parell d’aspectes relatius a la intervenció del Sr. Rotger. 

Pel que fa a la urgència, diu que és evident que és urgent pagar aquest 1.700.000 euros 
del Teatre Principal i el seu Grup hagués votat a favor de la urgència però allò que se 
sotmetia a votació era una proposta concreta de modificació de crèdit i aquesta 
modificació de crèdit, amb les partides d’on s’agafen els doblers, és allò que el seu 
Grup no ha considerat urgent. 

Llavors, sobre el Teatre Principal diu que tot allò que ha dit el Sr. Rotger és cert fins a 
un cert punt. El Teatre Principal està obert –ell mateix hi va anar a un acte fa pocs 
dies– i tot funciona com cal. Ja poden professar amenaces però la cosa està en marxa. 

En quant a la notificació de les subvencions a les entitats, explica que és un acte de 
tràmit. Quan hi ha una partida pressupostària i s’està a l’espera de la seva publicació 
en el BOIB per tal que la modificació de crèdit sigui efectiva, el notificar a l’entitat 
que té una subvenció i pot començar-ne la tramitació és purament un acte de tràmit i 
això es fa sempre però el que no ha fet l’equip de govern és parlar amb cap de les 
entitats per dir-los que no tendran la subvenció. 

Per acabar, insisteix que creu que això és un cop d’estat a la cultura i un cop d’estat al 
nostre patrimoni i a la nostra llengua. 

El Sr. ROTGER matisa que una cosa és votar la urgència per debatre un tema i una 
altra és estar d’acord amb el contingut del tema i el PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca no ha estat d’acord ni tan sols amb tractar el tema. Llavors ja haguessin 
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votat com trobassin que havien de votar perquè al Teatre Principal –i a la cultura de 
Mallorca– li convé solucionar aquesta crisi gravíssima del Teatre Principal. 

En segon lloc, observa que les expressions s’haurien de dur a terme al lloc que 
corresponen i en les circumstàncies adients. Evidentment, acceptar una expressió com 
“cop d’estat” no està dins l’àmbit d’aquest debat però sí podrien dir que allò que està 
en “estat d’excepció” és el Teatre Principal per causa de l’actuació del Sr. Font. 
L’estat d’excepció és excepcional i és urgent aixecar aquest estat d’excepció. 

Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap 
abstenció i tretze vots en contra (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 
 

PUNT 34. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL 
SR. CARLOS FOZ MORENO, EN NOM I REPRESENTACIÓ DE POLLENSA 
PROPERTY COMPANY LIMITED CONTRA L’ACORD DEL PLENARI DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DATA 7 D’ABRIL DE 2011 DE 
RECTIFICACIÓ DEL BÉ NÚMERO 3 DE L’EPÍGRAF 1.4, CAMÍ 
DENOMINAT “CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA” DE 
L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS I DRETS DEL CONSELL DE 
MALLORCA, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE RECUPERACIÓ D’OFICI DE 
LA POSSESSIÓ DEL CAMÍ I D’INICI DE L’EXPEDIENT PER PROMOURE 
LA DELIMITACIÓ I FITACIÓ DE L’ESMENTAT BÉ. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública: 

Atès l’informe del Cap del Servei de Serveis Generals i Patrimoni de data 22 de juliol de 2011 amb la 
conformitat del Secretari General que es transcriu: 

PRIMER.- En data 7 d’abril de 2011 el Plenari del Consell de Mallorca va adoptar el següent acord: 

“1.- Aprovar la rectificació del bé denominat Carretera Vella de Lluc a Pollença, identificat amb el 
núm. 3 de l’epígraf 1.4 de l’Inventari de Béns i Drets del Consell de Mallorca consistent en la inclusió 
del traçat alternatiu de la carretera vella de Lluc a Pollença entre les finques de “Muntanya” i “Ca 
l’Herevet” (i en alguns altres trams de menor llargària); traçat que difereix del grafiat en el plànol 
anomenat “carretera de 3r Orden de Andraitx a Alcudia. Sección de Lluch a Alcudia, Escala 1:1000” 
corresponent a l’acta d’incautació per l’estat del camí públic efectuada l’any 1916, i incorporat a 
l’Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca mitjançant Acord del Plenari del Consell 
de Mallorca de data 2 de desembre de 2010, d’acord amb els plànol núm. 3 que s’adjunta a aquest 
acord. Les dades bàsiques d’aquest traçat del bé són: 

Epígraf: 1.4: Vials Rústics 

Núm. d’element: 3 

Denominació: Carretera Vella de Lluc a Pollença. 

Entitat: Consell de Mallorca 

Mena Incorporació: Sense contraprestació monetària. 

Subgènere: Carreteres. 

Naturalesa del domini: Ús Públic 



 73

Adscripció: Medi Ambient. Acord del Consell Executiu de 18 de juny de 2008. 

Data d’alta: 28 de novembre de 2007 

Descripció: Ctra. vella de Lluc a Pollença. Llargària aproximada 17.797 m, superfície estimada 
86.455,80 m2. Traçat original, carretera de 3r ordre d'Andratx a Alcúdia. Secció Lluc a Alcudia. 
Escala 1:100 d'acord amb el plànol de dita secció corresponent a l'acta d'incautació per l'Estat del 
Camí públic i carretera de Lluc a Alcúdia en les parts relatives als municipis d'Escorca, Pollença i 
Alcúdia. Any 1915. 

Descripció traçat alternatiu entre les finques de “Muntanya” i “Ca l’Herevet” (i en alguns altres 
trams de menor llargària): Llargària total: 5.076 m2. Amplària mitjana: 4,72 m2. Superfície: 23.958,72 
m2. 

Observacions: Obra en l'expedient facsímil del projecte original de 1915 de la Ctra. de Lluc a Alcúdia. 
Escanejat i elaborat pel Departament de Territori del Consell de Mallorca. Obra en l’expedient 
plànols elaborats pel Departament de Medi Ambient identificant el traçat alternatiu entre les finques 
de “Muntanya” i “Ca l’Herevet” (i en alguns altres trams de menor llargària). 

2.- Iniciar, d’acord amb l’establert en l’article 146 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 
de règim local, l’expedient per a la recuperació d’ofici de la possessió del camí, per tant, retirada de 
les barreres, reixes i altres obstacles que impedeixen o limiten el lliure trànsit per la zona de domini 
públic en els punts assenyalats amb els núm. 1, 3, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26 i 28 en el mapa 
núm. 1 i en el punt assenyalat amb el núm. 2 al mapa núm. 2 elaborats pel Departament de Medi 
Ambient del Consell de Mallorca, adjunts a aquest acord. 

Les usurpacions o pertorbacions del domini públic relacionades es concreten en l’informe de data 24 
de març de 2011 de Tècnic de Patrimoni Etnològic del Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca de la següent forma: 

Mapa núm. 1: 

Punt 1. Barrera tancada amb un pas lateral per a vianants. El camí apareix identificat cadastralment 
com la parcel·la 9020 del polígon 2 del terme d’Escorca. Les parcel·les que limiten amb el camí són: 
parcel·la 15 del polígon 2 i parcel·la 16 del polígon 2 del municipi d’Escorca. Fotografia 1 de l’annex 
fotogràfic. 

Punt 3. Reixa amb una barrera de dimensions menors que l’amplària del camí. El camí apareix 
identificat cadastralment com la parcel·la 9021 del polígon 2. Limita amb la parcel·la 19 del polígon 2 
del municipi d’Escorca. Fotografia 3 de l’annex fotogràfic. 

Punt 10. Reixa que impedeix el trànsit pel domini públic pel camí. Fotografia 9 de l’annex fotogràfic. 
Parcel·la 33 del polígon 1 del terme d’Escorca. 

Punt 12. Dues reixes impedeixen el lliure trànsit pel domini públic del camí incautat a l’any 1916. 
Polígon 7 parcel·la 255 del municipi de Pollença. Fotografies 11 i 12 de l’annex fotogràfic. 

Punt 14. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 7 parcel·la 308 del 
municipi de Pollença. Fotografia 13 de l’annex fotogràfic. 

Punt 16. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 7 parcel·la 308 del 
municipi de Pollença. Fotografia 15 de l’annex fotogràfic. 

Punt 20. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 7 parcel·la 150 del 
municipi de Pollença. Fotografia 19 de l’annex fotogràfic. 
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Punt 21. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 7 parcel·la 150 del 
municipi de Pollença. Fotografia 20 de l’annex fotogràfic. 

Punt 22. Barrera tancada que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 4 parcel·la 
622 del municipi de Pollença. Fotografia 21 de l’annex fotogràfic. 

Punt 23. Barrera tancada  que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 4 parcel·la 
622 del municipi de Pollença. Fotografia 22 de l’annex fotogràfic. 

Punt 25. Barrera tancada i una reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 
4 parcel·la 621 del municipi de Pollença. Fotografia 23 de l’annex fotogràfic. 

Punt 26. Barrera tancada i una reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. Polígon 
4 parcel·la 815 del municipi de Pollença. Fotografia 24 de l’annex fotogràfic. 

Punt 28. Polígon 7 parcel·la 336. Paret que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí. 
Fotografia 28 de l’annex fotogràfic. 

Mapa núm. 2 

Punt 2.  Barrera tancada que impedeix la lliure circulació pel domini públic de la carretera construïda 
a partir de l’any 1920. El camí apareix identificat cadastralment com la parcel·la 9159 del polígon 7 
del terme municipal de Pollença i a les dates de localització apareix el nom de “CR VIEJA 
LLUCH,POLLENÇA (ILLES BALEARS) i com “uso local principal, Via de comunicación de dominio 
público 00”. Les parcel·les limítrofs i que estan separades pel camí són la 308 i 309 del polígon 7 de 
Pollença. Fotografia 30 de l’annex fotogràfic.        

3.- Notificar l’inici de l’expedient per a la recuperació d’ofici de la possessió de la carretera vella de 
Lluc a Pollença, als titulars dels dret de propietat i als titulars de qualsevol dret real sobre les finques 
on es produeixen les usurpacions o pertorbacions del domini públic, requerint-los perquè en el termini 
de quinze dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord, deixin 
lliure el trànsit per la zona de domini públic titularitat del Consell de Mallorca o be que cessin en la 
pertorbació sobre el bé. 

D’acord amb l’establert en els articles 78 i 79 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els interessats podran formular 
al·legacions, aportar documents que les recolzin i proposar les proves que estimin convenients per la 
defensa dels seus drets. 

4.- Iniciar l’expedient per a promoure i executar la delimitació de la carretera vella de Lluc a Pollença 
en el punts assenyalats 2, 3, 9, 13, 15, 17 i 27; en el mapa núm. 1 elaborat pel departament de Medi 
Ambient, adjunt a aquest acord. 

Els punts relacionats en el paràgraf anterior, on hi ha divergència entre la realitat física, constatada 
amb treball de camp amb l’ajut del GPS, i la georeferenciació del traçat original del camí incautat per 
l’Estat l’any 1916 d’acord amb el plànol anomenat “carretera de 3r Orden de Andraitx a Alcudia. 
Sección de Lluch a Alcudia, Escala 1:1000” i incorporat a l’Inventari General de Béns i Drets del 
Consell de Mallorca mitjançant Acord del Plenari del Consell de Mallorca de data 2 de desembre de 
2010, es concreten en l’informe de data 24 de març de 2011 de Tècnic de Patrimoni Etnològic del 
Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca de la següent forma: 

Mapa núm. 1 

Punt 2. La construcció d’un camp de futbol sobre el traçat original del camí determina que aquest no 
es pugui identificar sobre el terreny. L’existència d’aquest tram és observable en la fotografia aèria de 
l’any 1956 (Document 16).  Parcel·la 19 del polígon 2 del municipi d’Escorca. Fotografia 2 de l’annex 
fotogràfic. 
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Punt 3. Reixa amb una barrera de dimensions menors que l’amplària del camí. El camí apareix 
identificat cadastralment com la parcel·la 9021 del polígon 2. Limita amb la parcel·la 19 del polígon 2 
del municipi d’Escorca. Fotografia 3 de l’annex fotogràfic. 

Punt 9. El es troba interromput per la construcció d’una canaleta i n’ha desaparegut un petit tram. 
Fotografia 8 de l’annex fotogràfic. Parcel·la 33 del polígon 1 del terme d’Escorca. 

Punt 13. No es distingeixen restes clars del traçat incautat. Polígon 7 parcel·les 255 i 308 del municipi 
de Pollença. Fotografia 13 de l’annex fotogràfic. 

Punt 15. Restes de l’antic camí visibles encara que en mal estat. Polígon 7 parcel·les 308 i 309 del 
municipi de Pollença. Fotografia 14 de l’annex fotogràfic. 

Punt 17. No es distingeixen restes clars del camí incautat. Polígon 7 parcel·la 308 del municipi de 
Pollença. Fotografia 16 de l’annex fotogràfic. 

Punt 27. Els moviments de terra, la construcció d’una paret i la sembra d’arbres impedeixen tant el 
lliure trànsit com la identificació correcta del traçat. L’existència d’aquest tram és observable, a més 
de en el plànol d’incautació del 1915, en el “Proyecto de replanteo de la carretera comarcal núm. 710 
del puerto de Pollensa a Andraitx sección Lluc a Pollensa” signat per Màximo Julvi Canals, 1943 
(Document 18. Arxiu General del Consell de Mallorca. CTR 956) i a les fotografies aèries dels anys 
1956 i 1968 (Document 19 i Document 20). Polígon 7 parcel·les 335 i 336 de Pollença. Fotografies 25, 
26 i 27 de l’annex fotogràfic. 

5.- Sol·licitar al Govern de les Illes Balears l’obertura de les tanques assenyalades en el plànol núm. 1 
adjunt a aquest acord relacionades a continuació: 

Punt 29, el camí apareix identificat a la parcel·la 9021 del polígon 2 del terme d’Escorca; limiten amb 
el camí les parcel·les 22 i 23 del polígon 2  del terme d’Escorca. Finca pública de Menut. 

Punt 30, el camí apareix identificat a la parcel·la 9010 del polígon 1 del terme d’Escorca; limiten amb 
el camí les parcel·les 7 i 8 del polígon 1 del terme d’Escorca. Finca pública de Menut. 

6.- Notificar l’inici de l’expedient per a promoure i executar la delimitació de la carretera vella de 
Lluc a Pollença als titulars dels dret de propietat i als titulars de qualsevol dret real sobre les finques 
confrontants. 

7.- Publicar l’acord de l’inici de l’expedient per a promoure i executar la delimitació de la carretera 
vella de Lluc a Pollença en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els taulers d’anuncis dels 
Ajuntaments d’Escorca i Pollença amb, com a mínim, seixanta dies d’antelació a la data que es fixi per 
a iniciar les operacions de fitació. 

8.- Habilitar, d’acord amb l’establert en el capítol II, articles 74 a 86 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i en 
l’apartat 2 j) del decret de la Presidència del Consell de Mallorca de 19 de febrer de 2010 (BOIB núm. 
35 de 4 de març de 2010), a l’Hble. Sr. Conseller Executiu d’Hisenda, Obres Públiques i Innovació del 
Consell de Mallorca per a realitzar les facultats que dimanen de la llei de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú relatives a la ordenació del 
procediment. 

9.- Notificar aquest acord als interessats.” 

SEGON.- En data 24 de maig de 2011 es va notificar al Sr. Carles Foz Moreno, en nom i representació 
de la mercantil POLLENSA PROPERTY COMPANY LIMITED, propietària de la Finca 
“l’Empeltada”, l’acord del Ple del Consell de Mallorca de 7 d’abril de 2011 de rectificació del bé 
número 3 de l’epígraf 1.4, camí denominat “carretera vella de Lluc a Pollença” de l’Inventari General 
de Béns i Drets del Consell de Mallorca, d’inici de l’expedient de recuperació d’ofici de la possessió 



 76

del camí i d’inici de l’expedient per promoure la delimitació i fitació de l’esmentat bé. Degut a un error 
material, no s’adjuntaven a l’esmentat acord els plànols i fotografies que donen suport al mateix. 

TERCER.- En data 8 de juny de 2011 (RGE 18.276) va tenir entrada recurs de reposició formulat pel 
Sr. Carles Foz Moreno, en nom i representació de la mercantil POLLENSA PROPERTY COMPANY 
LIMITED sol·licitant deixar sense efecte la notificació efectuada atès que no s’hi adjuntaren els plànols 
i fotografies que completen l’acord adoptat. 

QUART.- Considerant que el defecte de forma de l’acte notificat pot suposar defecte d’anul·labilitat en 
virtut de l’establert en l’article 63.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb la redacció atorgada per 
la llei 4/1999, de 13 de gener, d’acord amb l’establert en l’article 67.1 del mateix text legal es va 
reiterar la notificació de l’acord plenari al Sr. Foz Moreno adjuntant en aquest cas els plànols 
assenyalats amb els núm. 1 i 2 així com en les fotografies obrants en l’expedient. 

CINQUÈ.- En data 20 de juliol de 2011 (RGE 22.424), el Sr. Foz Moreno, en nom i representació de la 
mercantil esmentada reitera la interposició del recurs al·legant que no s’adjunta el plànol núm. 3 que es 
refereix el primer punt de l’acord del Ple del Consell de Mallorca de 7 d’abril de 2011. 

Als anteriors antecedents els són d’aplicació els següents  

I.- Degut a un error material, no s’adjuntaven a l’esmentat acord els plànols i fotografies que donen 
suport al mateix. 

Podem considerar que aquest defecte de forma de l’acte notificat pot suposar defecte d’anul·labilitat en 
virtut de l’establert en l’article 63.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb la redacció atorgada per 
la llei 4/1999, de 13 de gener, d’acord amb l’establert en l’article 67.1 del mateix text legal es va 
reiterar la notificació de l’acord plenari al Sr. Foz Moreno adjuntant en aquest cas els plànols 
assenyalats amb els núm. 1 i 2 així com en les fotografies obrants en l’expedient. 

II:- De conformitat amb l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAP i del PAC el 
recurrent està legitimat per interposar el Recurs de Reposició contra l’acord del plenari atès que 
ostenten la qualitat de interessats per tractar-se del representant d’uns dels propietaris de les finques per 
les que discorre el camí anomenat “Carretera Vella de Lluc a Pollença”. 

III.- De conformitat amb l’article 111 de la Llei 30/1992, la interposició d’aquest recurs no suspèn 
l’execució de l’acte impugnat.  

IV.- El recurrent fonamenta la interposició del recurs de reposició en el fet de que no s’ha adjuntat el 
plànol núm. 3 de l’Acord Plenari de 7 d’abril de 2011. En aquest sentit l’acord del plenari literalment 
diu: 

“1.- Aprovar la rectificació del bé denominat Carretera Vella de Lluc a Pollença, identificat amb el 
núm. 3 de l’epígraf 1.4 de l’Inventari de Béns i Drets del Consell de Mallorca consistent en la inclusió 
del traçat alternatiu de la carretera vella de Lluc a Pollença entre les finques de “Muntanya” i “Ca 
l’Herevet” (i en alguns altres trams de menor llargària); traçat que difereix del grafiat en el plànol 
anomenat “carretera de 3r Orden de Andraitx a Alcudia. Sección de Lluch a Alcudia, Escala 1:1000” 
corresponent a l’acta d’incautació per l’estat del camí públic efectuada l’any 1916, i incorporat a 
l’Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca mitjançant Acord del Plenari del Consell 
de Mallorca de data 2 de desembre de 2010, d’acord amb els plànol núm. 3 que s’adjunta a aquest 
acord...”  

De la lectura d’aquest paràgraf es dedueix clarament que l’esmentat plànol número 3 forma part de 
l’acord del Plenari del Consell de Mallorca de 2 de desembre de 2010, d’incorporació a l’inventari 
general de béns i drets del Consell de Mallorca del traçat anomenat “carretera de 3r Orden de Andraitx 
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a Alcudia. Sección de Lluch a Alcudia, Escala 1:1000” corresponent a l’acta d’incautació per l’estat del 
camí públic efectuada l’any 1916 i no de l’acord del ple de 7 d’abril de 2011 que recorre l’interessat. 

Per tot això, atès que el plenari del Consell de Mallorca de 7 d’abril de 2011 el que fa es incloure en 
l’Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca un traçat alternatiu al camí “carretera vella 
de Lluc a Pollença” i és precisament en aquest traçat alternatiu on es produeix la pertorbació a l’ús 
públic del camí amb l’existència d’una tanca al pas de la finca “L’Empeltada”, propietat del representat 
del recorrent, atès que en la notificació de 21 de juny de 2006 es varen incloure els plànols i les 
fotografies que fonamenten l’acord del plenari de 7 d’abril de 2011, convalidant, d’acord amb l’article 
67.1 de la Llei 30/1992, la notificació defectuosa de 24 de maig de 2011, no podem considerar que 
s’hagi produït indefensió ja que la part recorrent disposa de tots els documents i fotografies que 
fonamenten l’acte recorregut. 

El plànol núm. 3 al que fa referència l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de 2 de desembre de 2010 
no aporta cap informació en relació a la pertorbació de l’ús del camí que es produeix resultant de 
l’existència d’una tanca al pas per la finca de “L’Empeltada” ja que es tracta dels plànols 
georeferenciats en format pdf de l’acta d’incautació de 1915. 

En base a tot l’exposat i fonamentat, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública proposa, previ 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes, al Plenari del Consell de Mallorca com a 
òrgan competent per la resolució del Recurs de Reposició atès l’article 22 de la Llei 8/2000 de 27 
d’octubre de Consells Insulars, que adopti el següent acord: 

«PRIMER.- Desestimar el Recurs de Reposició interposat pel Sr. Carlos Foz Moreno, en nom i 
representació de POLLENSA PROPERTY COMPANY LIMITED contra l’acord del Plenari del 
Consell de Mallorca de 7 d’abril de 2011 de rectificació del bé número 3 de l’epígraf 1.4, camí 
denominat “carretera vella de Lluc a Pollença” de l’Inventari General de Béns i Drets del Consell de 
Mallorca, d’inici de l’expedient de recuperació d’ofici de la possessió del camí i d’inici de l’expedient 
per promoure la delimitació i fitació de l’esmentat bé.  

SEGON.- Desestimar les al·legacions que en l’escrit de Recurs s’hi contenen atès l’informe jurídic de 
data 22 de juliol de 2011 del cap de Servei de Serveis Generals i Patrimoni que s’ha transcrit i la 
motivació sucinta es basa en que: 

“IV.- El recurrent fonamenta la interposició del recurs de reposició en el fet de que no s’ha adjuntat el 
plànol núm. 3 de l’Acord Plenari de 7 d’abril de 2011. En aquest sentit l’acord del plenari literalment 
diu: 

“1.- Aprovar la rectificació del bé denominat Carretera Vella de Lluc a Pollença, identificat amb el 
núm. 3 de l’epígraf 1.4 de l’Inventari de Béns i Drets del Consell de Mallorca consistent en la inclusió 
del traçat alternatiu de la carretera vella de Lluc a Pollença entre les finques de “Muntanya” i “Ca 
l’Herevet” (i en alguns altres trams de menor llargària); traçat que difereix del grafiat en el plànol 
anomenat “carretera de 3r Orden de Andraitx a Alcudia. Sección de Lluch a Alcudia, Escala 1:1000” 
corresponent a l’acta d’incautació per l’estat del camí públic efectuada l’any 1916, i incorporat a 
l’Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca mitjançant Acord del Plenari del Consell 
de Mallorca de data 2 de desembre de 2010, d’acord amb els plànol núm. 3 que s’adjunta a aquest 
acord...”  

De la lectura d’aquest paràgraf es dedueix clarament que l’esmentat plànol número 3 forma part de 
l’acord del Plenari del Consell de Mallorca de 2 de desembre de 2010, d’incorporació a l’inventari 
general de béns i drets del Consell de Mallorca del traçat anomenat “carretera de 3r Orden de 
Andraitx a Alcudia. Sección de Lluch a Alcudia, Escala 1:1000” corresponent a l’acta d’incautació 
per l’estat del camí públic efectuada l’any 1916 i no de l’acord del ple de 7 d’abril de 2011 que 
recorre l’interessat. 

Per tot això, atès que el plenari del Consell de Mallorca de 7 d’abril de 2011 el que fa es incloure en 
l’Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca un traçat alternatiu al camí “carretera 
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vella de Lluc a Pollença” i és precisament en aquest traçat alternatiu on es produeix la pertorbació a 
l’ús públic del camí amb l’existència d’una tanca al pas de la finca “L’Empeltada”, propietat del 
representat del recorrent, atès que en la notificació de 21 de juny de 2006 es varen incloure els plànols 
i les fotografies que fonamenten l’acord del plenari de 7 d’abril de 2011, convalidant, d’acord amb 
l’article 67.1 de la Llei 30/1992, la notificació defectuosa de 24 de maig de 2011, no podem considerar 
que s’hagi produït indefensió ja que la part recorrent disposa de tots els documents i fotografies que 
fonamenten l’acte recorregut. 

El plànol núm. 3 al que fa referència l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de 2 de desembre de 
2010 no aporta cap informació en relació a la pertorbació de l’ús del camí que es produeix resultant 
de l’existència d’una tanca al pas per la finca de “L’Empeltada” ja que es tracta dels plànols 
georeferenciats en format pdf de l’acta d’incautació de 1915.” 

TERCER.-  Contra aquesta resolució,   que exhaureix la via administrativa, es pot interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos 
mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acord. 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això 
de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós 
administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de 
Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú.» 

 

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comença la seva 
intervenció. 

Anuncia que el seu Grup polític votarà a favor de desestimar aquest recurs. Expressa 
la satisfacció pel fet que aquest acord permet la continuació de l’expedient, per tal de 
recuperar la possessió de la carretera vella de Lluc a Pollença i permet també la 
delimitació i la fitació d’aquesta carretera. 

Destaca que la ciutadania de Mallorca i molt especialment la població de Pollença 
pateixen des de fa temps impediments continuats per caminar lliurement per alguns 
camins públics del seu municipi. Esmenta com alguns dels més importants els de 
Ternelles, el de s’Illa i aquesta carretera vella de Lluc a Pollença. 

Assegura que l’equip de govern trobarà en el seu grup polític tot el seu suport per dur 
endavant aquesta tasca de recuperar la possessió de l’esmentada carretera, exercint el 
mandat de les urnes de defensar l’interès públic de la ciutadania i de retornar a la gent 
de Mallorca allò que li correspon. 

Assenyala que la delimitació i la fitació de la carretera vella de Pollença permetrà, a la 
fi, donar seguretat jurídica al dret de pas de la gent de Pollença per aquest camí, que 
s’ha vist molt vulnerat. 

D’altra banda, cal considerar també l’interès que té aquest itinerari, tant per a la 
ciutadania com per als nostres visitants. Fa notar que cada vegada més s’incrementa la 
visita de persones que també volen gaudir de la natura, la qual cosa també ajuda a 
expandir l’oferta de sol i platja i també a evitar limitar l’oferta turística a l’època de 
l’estiu. 

Observa que en tots els fòrums i meses del sector turístic es demana que s’incrementin 
els itineraris de les excursions, i també demanen que aquests tenguin una senyalització 
ben clara, a més de la seguretat jurídica de poder passar-hi.  
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En conseqüència, la recuperació d’aquest camí és una acció més, en aquest temps de 
crisi econòmica, per revitalitzar l’economia. 

Fa avinent que el seu grup polític vetllarà perquè el Consell de Mallorca continuï 
exercint el deure de defensar els drets públics de tota la població mallorquina i que 
aquest expedient continuï el seu procediment jurídic de forma adequada, sense 
considerar interessos particulars.  

Respecte al fet –manifestat públicament a la premsa– que algun batle té interessos 
particulars contraposats a la intenció d’aquest expedient, diu que espera que no 
interfereixin en cap de les actuacions necessàries per a la recuperació d’aquest camí.  

Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

PUNT 35. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
AUTOMÀTICA DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS.  

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

Antecedents 

1. La Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de 
serveis socials i seguretat social, (BOIB núm. 135, 10/11/2001) va atribuir al Consell de Mallorca la 
funció executiva i la gestió en matèria de serveis socials, d’acord amb el que preveia l’article 39 de 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i en els termes establerts en l’esmentada llei. 

2. El Ple del Consell de Mallorca, mitjançant acord de data 15 de setembre de 2003, aprovà la 
constitució de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, i en sessió extraordinària celebrada 
el dia 23 de juliol de 2007, va modificar la denominació d’aquest organisme que passà a denominar-se 
Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS); l’objecte fonamental del qual és, d’acord amb l’article 2.1 
dels Estatuts de l’IMAS  (BOIB núm. 156, de 18/10/2007), l’exercici, en forma directa i 
descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria 
de serveis socials i menors. 

L’IMAS és un organisme autònom de caràcter administratiu creat pel Consell de Mallorca i depenent 
d’aquest per a la consecució de les finalitats determinades en els seus estatuts, d’acord amb allò que 
estableix l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en el marc 
d’allò que preveuen els articles 6.1 i 8.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars. 

3. D’acord amb el que estableix a l’article 8.1 p) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells 
insulars, el Ple del Consell de Mallorca, mitjançant l’acord de data de 8 de setembre de 2008, aprovà la 
Relació de Llocs de Feina per a l’any 2008 de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, que va ser publicada 
en el BOIB núm. 134 EXT. de data 24 de setembre de 2008. 

4.  En data 27 de juny de 2011, la presidenta de l’IMAS va dictar la Resolució d’estructura orgànica de 
l’IMAS i creació dels Coordinadors d’àrea. 

En data 29 de juny de 2011, la presidenta va dictar la resolució per la qual s’adscriuen les unitats 
administratives i els llocs de feina que depenen funcionalment del director gerent de l’IMAS. 
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En la mateixa data, la presidenta va dictar la resolució per la qual es determina i es crea el nombre, la 
denominació, l’àmbit competencial, les unitats administratives i els llocs de feina adscrits dels 
coordinadors d’àrea de l’IMAS. 

Mitjançant aquestes resolucions es reestructura orgànicament l’IMAS i, consegüentment, s’ordena al 
director gerent l’inici dels tràmits de modificació de la Relació de Llocs de Feina per tal d’adequar-la al 
contingut de la nova estructura de l’IMAS. 

En data 4 d’agost de 2011, el director gerent va resoldre ordenar l’inici del procediment de modificació 
automàtica de la RLF de l’IMAS per adequar-la a la nova estructura, de conformitat amb el contingut 
de les resolucions de la presidència de l’IMAS de dates 27 i 29 de juny de 2011, i encarregar al 
Departament de Recursos Humans la instrucció de l’expedient administratiu de modificació. 

5. Consten a l'expedient els preceptius informes jurídics i de fiscalització.  

Fonaments jurídics 

Primer. Les relacions de llocs de feina constitueixen un instrument fonamental per a l’Administració, 
així és que tenen com a finalitat reflectir l’estructura administrativa adequada a les necessitats dels 
servei, requisit imprescindible per a garantir el funcionament eficaç per atendre les demandes dels 
ciutadans.  

La Relació de Llocs de Feina (RLF) de l’IMAS és l’instrument tècnic mitjançant el qual es realitza 
l’ordenació del personal, d’acord amb les necessitats dels serveis, i en el qual s’estableixen els requisits 
per al desenvolupament de cada lloc de treball. 

Atès l’article 126.4 del Real decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
les disposicions vigents en matèria de règim local, les relacions dels llocs de treball, que tendran en tot 
cas el contingut previst a la legislació bàsica sobre funció pública, se confeccionarà d’acord amb les 
normes previstes a l’article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

Vist l’article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, les 
corporacions locals formaran la relació de tots els llocs de treball existents a la seva organització, en els 
termes prevists a la legislació bàsica sobre funció pública. 

D’acord amb l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, les 
administracions públiques estructuraran la seva organització mitjançant les relacions de llocs de feina o 
altres instruments similars que comprendran, al menys, la denominació dels llocs, els grups de 
classificació professional, els cossos i escales, en el seu cas, als quals estiguin inscrits, els sistemes de 
provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics. 

Segon. L’article 192  de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears disposa que cada entitat local és competent per determinar la seva pròpia plantilla de personal 
amb les escales, subescales i classes de personal funcionari que correspongui a les seves necessitats i 
per classificar aquest personal en raó de la branca o l’especialitat concreta, d’acord amb les previsions 
d’aquesta Llei i amb l’establert a la legislació reguladora de la funció pública.  

L’article 31.3 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears disposa que quan les modificacions de la relació de llocs de feina siguin conseqüència 
d’una reestructuració orgànica, de l’execució d’una resolució judicial ferma o de la supressió de llocs 
de feina declarats a extingir, la modificació es durà  a terme automàticament i requerirà únicament 
l’aprovació del Consell de Govern i la seva publicació. 

Atès l’article 26 de la Instrucció 3/2009 RH del president de l’IMAS que regula l’Establiment dels 
criteris per a l’elaboració de les relacions de llocs de feina de l’IMAS aprovada en data 21 de setembre 
de 2009, quan les modificacions siguin conseqüència d’una reestructuració orgànica, de l’execució 
d’una resolució judicial ferma o de la supressió de llocs de feina declarats per extingir, la modificació 
es durà a terme automàticament i requerirà únicament l’aprovació del Ple i la publicació.  
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Tercer. Vist que, segons el que estableix l’article 8.1 p) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells 
insulars, i d’acord amb l’article 26.1 a) dels Estatuts de l’IMAS (BOIB núm. 156, de 18/10/2007), 
correspon al Ple del Consell de Mallorca l’aprovació de la Relació dels Llocs de Feina de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials. 

Correspon, així mateix, d’acord amb l’article 7.2 d) dels Estatuts de l’IMAS, a la Presidència de 
l’organisme proposar la Relació de Llocs de Feina a fi de que sigui aprovada pel Ple del Consell de 
Mallorca. 

Proposta d’acord 

Primer. APROVAR la modificació automàtica de la Relació de Llocs de Feina de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials que es concreta a l’annex que s’adjunta i per la qual: 

1. Es modifica l’organisme de la RLlF de l’IMAS Direcció Executiva de Protecció al Menor i Atenció 
a la Família que passa a denominar-se Coordinació de Menors i Família. 

2. Es suprimeix l’organisme de la RLF de l’IMAS Direcció Executiva de Serveis Socials i es creen els 
organismes: 

- Coordinació de Persones amb Discapacitat 

- Coordinació d’Inclusió Social 

- Coordinació de Gent Gran 

3. S’adscriuen a l’organisme Gerència les unitats administratives següents: 

- Atenció al ciutadà i Coordinació de centres comarcals 

- Secció de Planificació i Documentació  

S’adscriu a la unitat administrativa Departament de Recursos Humans de Gerència la unitat 
administrativa Servei de Sistemes d’Informació i Suport tecnològic. 

4. S’adscriuen a la Coordinació de Persones amb Discapacitat les següents unitats administratives: 

- Àrea de persones amb discapacitat 

- Secció d’Accessibilitat 

- Secció d’Iniciatives sociolaborals 

- Secció de Valoració, Avaluació i Seguiment 

5. S’adscriuen a la Coordinació d’Inclusió Social les següents unitats administratives: 

- Àrea d’Inclusió social 

- Secció de Prevenció comunitària 

- Secció de Prestacions 

- Secció d’Inserció social i Immigració 

- Secció d’Atenció a les drogodependències 

- Secció de Suport tècnic municipal 
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6. S’adscriuen a la Coordinació de Gent Gran els centres directius i les unitats administratives següents: 

- Àrea de Serveis Socials  

- Àrea d’Atenció a la Dependència 

- Àrea d’Atenció a la Dependència 

- Secció de Foment de l’autonomia per a les persones majors 

- Àrea Territorial 

- Servei de Programes europeus 

- Residència mixta de pensionistes La Bonanova 

- Llar dels Ancians 

- Residència mixta de pensionistes de Felanitx 

- Residència Huialfàs 

- Llar de la tercera edat Palma I (Av. Argentina) 

- Llar de la tercera edat Palma II (Reina Sofia) 

- Llar de la tercera edat Llucmajor 

- Llar de la tercera edat Manacor 

- Llar de la tercera edat Felanitx 

Segon. ORDENAR la publicació d’aquesta modificació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears que 
començarà a vigir a partir del dia següent de la seva publicació.  

 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) inicia la seva intervenció. 

Explica que és una conseqüència de l’estructura de l’IMAS que se va aprovar al Ple 
anterior i que allò que se pretén és adequar l’estructura administrativa a l’estructura 
política que se va considerar més convenient per afrontar els propers quatre anys de 
legislatura.  

Recorda que se varen suprimir les dues direccions executives i se varen convertir en 
quatre àrees, amb quatre coordinadors. També recorda que se manté la figura del 
gerent. 

D’acord a allò que es desprèn de l’informe de la Intervenció General, és una proposta 
d’acord que consisteix únicament a fer determinats canvis d’adscripció d’unitats 
administratives i de denominació de les àrees de les quals passen a dependre.  

En conseqüència, la Intervenció General d’aquesta institució informa que no és 
necessària l’emissió de l’informe de fiscalització prèvia, atès que no comporta cap 
despesa addicional. Fa avinent que és just el contrari, atès que amb l’estructura que se 
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va proposar de disminuir alts càrrecs se redueix la despesa durant els propers quatre 
anys. 

El Sr. GARAU (PSOE) comença la seva intervenció. 

En primer lloc, dóna l’enhorabona a la Sra. Cirer per haver mantingut la concessió 
dels premis a la solidaritat. Assegura que va fer molta il·lusió a l’equip del govern 
anterior que vulguin continuar aquesta iniciativa.  

Expressa també la seva satisfacció per les expressions de prioritat que ha demostrat la 
Sra. Cirer en les actuacions en matèria de serveis socials. Fa notar que ja ho eren 
durant l’anterior legislatura, i segurament també ho hauran de ser durant aquesta. 

En relació a la decisió d’eliminar les dues direccions executives i la creació de quatre 
coordinacions, vol saber de qui depenen aquestes quatre coordinacions, perquè no ho 
té clar. 

La Sra. CIRER li diu que dependran del Departament de Benestar Social. 

El Sr. GARAU li demana si la competència delegada en matèria de Menors la té el 
seu departament o si encara depèn de Presidència. 

La Sra. CIRER li respon que la té el Departament de Benestar Social, per delegació. 

El Sr. GARAU li agraeix els aclariments sobre aquestes dues qüestions. Assegura que 
era només aquest el motiu de la seva intervenció. 

La Sra. CIRER explica que quan varen plantejar aquest esquema de funcionament ja 
eren conscients que tenia aspectes positius i d’altres que no ho són tant.  

Afirma que les direccions executives són molt útils, perquè permeten tenir un escaló 
entre la presidència i la coordinació, però actualment, per raó de la necessitat 
d’establir prioritats, varen considerar que s’havia de reduir aquesta despesa.  

Recorda que ella ja va reconèixer que potser hi havia solucions més idònies, però 
pensant en la qualitat del servei que havien de prestar i en la disponibilitat 
pressupostària a la qual es volien sotmetre, resultava una manera pràctica per poder 
funcionar.  

Sotmesa a votació la proposta d’acord s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot 
en contra i onze abstencions (PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca). 

 

MOCIONS 

PUNT 36. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS PSM-IV-EXM SOBRE EL 
TEATRE PRINCIPAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que el Consell de Mallorca és el màxim responsable de vetllar i impulsar l’activitat cultural a la 
nostra illa. 
 
Atès que el Teatre Principal és una eina fonamental per a la promoció i difusió de l’activitat artística i 
cultural de Mallorca.  
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Atès el suport que reben les petites companyies teatrals i els ajuntaments de l’illa mitjançant les ajudes 
proporcionades per la convocatòria anual a la producció i el Circuit d’Art Escèniques de Mallorca. 
 
Vistes, amb molta preocupació, les primeres actuacions realitzades des de la direcció del Teatre 
Principal que han generat tot tipus de controvèrsies i crítiques als mitjans de comunicació i en el món 
cultural així com també una denúncia davant la inspecció de treball. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti els següents: 
Acords 
 

1. Mantenir el Circuit d’Arts Escèniques de Mallorca previst pel 2011. 
 

2. Mantenir les activitats de la temporada d’Òpera 2011 pendents de realitzar. 
 

3. Mantenir les ajudes a la producció teatral, previstes i ja convocades, pel 2011. 
 

4. Mantenir el CAEM, les ajudes a la producció teatral i la temporada d’ópera durant la 
present legislatura. 

 
5. Crear una comissió de seguiment de la situació laboral generada al Teatre Principal amb 

la presència de representants dels treballadors i de tots els grups de consellers. 
 
6. Convocar, amb caràcter d’urgència, la Junta de Patrons del Teatre Principal per tal de 

tractar i debatre els punts exposats a la present moció. 

 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comença la seva 
intervenció. 

Comenta que tenia intenció de retirar aquesta moció, però vist el resultat de la 
convocatòria d’aquesta setmana de la Junta de Patrons de la Fundació del Teatre 
Principal, la mantenen, ni que sigui perquè no es torni a repetir allò que va succeir a la 
reunió esmentada. 

Retreu que, a l’esmentada reunió –i segons el seu parer– els va mancar molta 
documentació sobre molts de punts de l’ordre del dia. També retreu que ell en va 
demanar una còpia, d’aquesta documentació, i fa avinent que a hores d’ara encara no 
l’ha rebuda, com a patró que n’és de l’esmenta junta. Desconeix si els representants 
del PSOE a la mateixa junta l’han rebuda o no, però ell reitera que encara no la té. 

També assenyala la manca de concreció dels diferents punts de l’ordre del dia, en el 
sentit que d’alguns que semblava que eren per donar compte en sortien propostes 
d’acord, i tot seguit en posa alguns exemples. 

En primer lloc, explica que el primer punt era per donar compte de l’estat de 
l’embargament i de l’aplanament de la Fundació Teatre Principal a la demanda 
interposada per l’empresa Dragados i Melchor Mascaró, però l’acord que en va sortir 
–i que no estava reflectit a l’ordre del dia– va ser sol·licitar al Consell de Mallorca que 
habiliti una partida pressupostària per pagar aquesta quantitat. 

En segon lloc, comenta que del punt que tractava l’estat d’ajudes a la producció en va 
sortir una proposta que consistia a traslladar les ajudes a la producció del Teatre 
Principal a la Direcció Insular de Cultura del Departament de Cultura del Consell de 
Mallorca. Fa avinent que es va fer basant-se en un acord del Ple que estava anul·lat 
per un altre acord de Ple.  
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Opina que va ser un munt de despropòsits i creu que és degut a que la nova gerent va 
“pagar la novatada”. Assegura que ell li dóna el seu vot de confiança, però alhora vol 
insistir en el fet de destacar la importància i la prioritat que té el Teatre Principal, que 
pensa que és una opinió compartida amb els nous responsables.  

Creu que si avui, de la forma que s’ha resolt per al present Ple, se resol la qüestió del 
pagament de la revisió de preus i pel proper mes d’octubre ja s’ha resolt el deute, serà 
una bona notícia. 

D’una banda, pensa que seria convenient convocar novament la Junta de Patrons, per 
tractar els punts que ha explicat i que proposa la present moció: d’una banda mantenir 
el Circuit d’Arts Escèniques de Mallorca (CAEM) previst per a l’any 2011, petició 
basada en les incerteses de les notícies que apareixen a la premsa. Retreu que no s’ha 
concretat en cap moment si el CAEM se mantendrà o no enguany al Teatre Principal i 
fa notar que és la forma més àgil per poder donar aquestes ajudes.  

D’altra banda, demana el mateix pel que fa a la Temporada d’Òpera. Observa que ja 
s’ha dit que es deixen de fer les dues darreres òperes previstes, decisió que no 
comparteix. Reitera la petició que se mantenguin totes les actuacions previstes a la 
Temporada d’Òpera.  

Diu que han rebut informació –desconeix si és verídica– en el sentit que la nova 
gerent de la Fundació Teatre Principal, en una reunió amb la comissió dels Cors del 
Teatre Principal, ja ha comunicat que se suprimeix el Cor dels Petitons. Considera que 
és una mala notícia, que no s’hauria de fer de cap manera i que no se justifica pel cost 
que suposa.  

A més, creu que és important que se reuneixi la Junta de Patrons per un altre motiu, la 
compareixença davant una inspecció de treball, pel fet que hi ha alguns punts que és 
important tenir en compte, com ara el fet que l’inspector deixi molt clar que al Teatre 
Principal existeix un risc psicosocial patent i cristal·lí (en paraules textuals). És 
evident que són temes preocupants, raó per la qual proposa també la creació d’una 
comissió que tengui representació de tots els grups polítics, per tal de parlar amb el 
personal atenent la petició que se proposa arran de l’esmentada inspecció de treball.  

Fa notar que bé podria ser la pròpia Junta de Patrons, que ell també considera vàlida i 
per aquesta raó en demana la convocatòria urgent, o també aquesta comissió 
representativa dels diferent partits polítics que ha proposat. 

Per acabar, adverteix que són qüestions que s’han d’afrontar i resoldre al més aviat 
possible; només d’aquesta forma aniran millor les coses. 

El Sr. DALMAU (PSOE) anuncia que el seu grup polític fa costat a la iniciativa del 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca. 

Recorda que el seu grup polític també va demanar aquesta convocatòria urgent de la 
Junta de Patrons del Teatre Principal i que varen poder comprovar que el passat 
dilluns, a l’esmentada reunió, no se va resoldre cap de les qüestions que plantejava el 
PSOE i tot seguit les explica. 

En primer lloc, pel que fa a la programació, reconeix que sí que en tenien notícies, 
cosa diferent és que els agradin. 
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En segon lloc, volien informació sobre l’estabilitat laboral del personal de la Fundació 
Teatre Principal. 

Per aquestes raons, reiteren la petició d’una nova convocatòria de la Junta de Patrons 
de la Fundació del Teatre Principal perquè no només no se varen resoldre les 
qüestions que plantejava el PSOE, sinó que va quedar palès que no anaven a ser 
informats sobre una determinada documentació, sinó que anaven a prendre uns 
acords, finalitat per a la qual no havien estat convocats tal i com pertoca. 

Expressa la preocupació per la manca d’ajudes econòmiques a la producció, al Circuit 
d’Arts Escèniques i a la Temporada d’Òpera.  

Recorda que la nova gerent, la Sra. Margalida Moner, va informar de la supressió de 
les dues òperes que resten pendents, de la Temporada d’Òpera. Expressa la 
disconformitat del PSOE amb aquesta mesura, atès que existeix partida econòmica 
suficient per dur-les a terme, cosa diferent és que les vulguin considerar o no una 
prioritat.  

Destaca la retallada de la programació que s’ha produït d’ençà que la Sra. Moner és al 
capdavant de la Fundació Teatre Principal, com també de la supressió del Cor dels 
Petitons del Teatre Principal, a més de generar una inestabilitat laboral que els 
sindicats laborals han denunciat.  

Reconeix que s’han produït unes trobades entre el vicepresident del Departament de 
Cultura i els sindicats del personal del Teatre Principal, però encara no s’ha produït 
cap trobada entre el personal i la gerent d’aquest teatre. Considera que és molt 
important, quan es fan acusacions públiques que afirmen que aquesta plantilla de 
personal és excessiva.  

Per acabar, reitera el suport del PSOE a aquesta moció. 

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

Considera molt encertat haver pogut escoltar les intervencions anteriors del Sr. Font i 
del Sr. Dalmau, amb les prioritats que han expressat, perquè ara s’entén molt millor el 
sentit d’aquesta moció. 

Tot seguit, explica el parer del PP sobre els sis punts que conté la moció. 

Respecte al primer punt, informa que votaran a favor en el sentit de mantenir el 
Circuit d’Arts Escèniques. Comenta que en fan una valoració del tot positiva, raó per 
la qual el mantendran tot i l’esforç econòmic que comporta aquesta decisió, perquè 
existeix una diferència de 40.000 € en aquesta partida pressupostària que explica a 
continuació.  

Recorda que a una Junta de Patrons, el dia 23/12/2009, se va aprovar aquesta partida, 
una aportació al CAEM de 110.000 €, però després, a l’hora d’elaborar les Bases 
d’aquesta convocatòria, hi varen assignar la quantitat de 150.000 €. La diferència dels 
40.000 € és evident, per la qual cosa adverteix que ara no els tenen, però que 
treballaran per aconseguir-los i per poder atendre tot allò que s’havia previst cobrir 
amb la partida de 150.000 €. 

En aquest sentit, reitera el vot favorable del PP al punt 1. 

Pel que fa a la resta dels punts, anuncia el vot en contra del PP i ho explica tot seguit. 
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Sobre el punt 2, indica que ja està presa la decisió i les mesures pertinents. Explica 
que s’ha fet una retallada d’un 14% de la programació de l’òpera, tot i que fa avinent 
que el gruix del que suposa la programació ja s’ha fet, i aquestes òperes eren dues 
activitats complementàries.  

Quant als punts 3 i 4 explica que encara estan en procés d’estudi per organitzar les 
ajudes del Circuit d’Arts Escèniques en funció del pressupost que tenguin disponible, 
un cop saldat el deute judicial que tenen pendent.  

Respecte al punt 5, assegura que en principi no se crearà cap comissió de seguiment, 
sinó que esperaran a tenir els resultats de la inspecció de treball que es va dur a terme 
el passat dimarts. Diu que mantendran el que ha existit fins ara, que és la Junta de 
Patrons. En aquest sentit, recorda al Sr. Font i al Sr. Dalmau que no és la primera 
vegada que es produeix una inspecció de treball al Teatre Principal i aleshores no es 
va crear aquesta comissió que ara demanen. 

Pel que fa al punt 6, assegura que el PP ha convocat totes les reunions de Junta de 
Patrons que s’han considerat necessàries per tal de garantir la transparència de les 
actuacions, raó per la qual no convocaran la Junta urgent que demana la moció, sinó 
que quan pertoqui faran la propera sessió. Assegura que d’aquesta convocatòria en 
seran informats puntualment.  

El Sr. FONT explica a continuació el motiu de la seva insistència sobre la necessitat 
de mantenir la redacció de la moció i d’aconseguir la seva aprovació. 

En primer lloc, defineix el Circuit d’Arts Escèniques com una eina fantàstica a 
disposició dels teatres públics, dels ajuntaments i també de les diferents companyies, 
que d’aquesta forma poden tenir més actuacions.  

Tot seguit, se refereix a la dotació pressupostària del Circuit d’Arts Escèniques i 
explica que se disposa d’una assignació, i se’n fa ús segons les actuacions que se van 
contractant als teatres. Atès que existia un superàvit de l’any passat, existia el 
compromís amb el sector en el sentit de destinar-hi aquests doblers que havien sobrat. 
Aquesta és la raó per la qual a la convocatòria s’hi varen afegir aquesta quantitat. 

Reitera que és molt important, almenys per enguany, mantenir les ajudes a la 
Fundació Teatre Principal, perquè ja estan convocades des de principis d’any i ara les 
passen al Departament de Cultura del Consell de Mallorca; és obvi que no hi ha temps 
material per convocar-les i això significa que enguany les companyies no tendran 
ajudes.  

Aquesta és la raó per la qual un dels punts de la moció demana que se mantenguin en 
el Teatre Principal, perquè en el cas d’enguany hi haurà tercers perjudicats: les 
companyies, les produccions teatrals, perquè és obvi que no podran dur endavant les 
produccions per a les quals han sol·licitat la subvenció, o bé hauran de reduir 
moltíssim el pressupost. 

Opina que, per al proper any, si la direcció política del PP és passar les ajudes a la 
producció al Departament de Cultura, no hi hauria cap problema, tot i que adverteix 
que ell no votaria a favor d’aquesta decisió. Tot i que és obvi que ho poden fer en 
qualsevol moment, han de saber que si ho fan enguany els perjudicis seran molt 
importants. 

A continuació se refereix a la petició de mantenir la Temporada d’Òpera. 
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Adverteix que hi ha una experiència molt interessant en aquest sentit, perquè per 
primera vegada s’ha tret cap als teatres públics l’òpera del Teatre Principal, amb 
l’òpera itinerant “La serva padrona”. Considera que és una gran experiència i que s’ha 
de fer un esforç perquè pugui tenir continuïtat. 

Per acabar, i en relació a la creació de la comissió esmentada, assenyala que li sembla 
bé que la reunió la faci la Junta de Patrons. Adverteix que és urgent que se convoqui, 
atès que un dels acords de la compareixença va ser tenir una reunió amb la Junta de 
Patrons, amb representació sindical. 

La Sra. GARCIA intervé a continuació. 

Afirma que la situació econòmica és molt greu, tot i que des dels partits de l’oposició 
ho posin en dubte al·legant que varen deixar molts de doblers.  

Reitera que és un situació molt complicada, l’herència que ha rebut el PP. 

Demana al Sr. Font què va fer, per arreglar aquesta situació. Li adverteix que s’ha 
arribat a aquesta situació a causa del deute judicial per un import de 1.700.000 € 
(sense tenir en compte els 40.000 € que ha comentat abans). 

A més, li recorda que varen pressupostar 190.000 € d’una subvenció que havien de 
demanar encara a la conselleria de Turisme del Govern balear, però que sis mesos més 
tard encara no s’ha concedit, perquè d’un mínim de 100 punts que calia tenir només 
n’han obtingut 39’75. 

Adverteix que aquestes són les coses que han ocasionat la situació actual. Diu al Sr. 
Font que és el resultat de quatre anys de gestió que ha fet el seu grup polític, en primer 
lloc la Sra. Joana Lluïsa Mascaró, que va haver de dimitir i encara no saben perquè i 
en segon lloc ell mateix, que ha gestionat l’àrea de Cultura per a tota la població de 
Mallorca, de la qual tant li agrada omplir-se’n la boca.  

Fa notar al Sr. Font que és el resultat d’aquesta gestió seva la que ara obliga l’equip de 
govern a prendre unes determinades decisions, raó per la qual li demana que sigui 
conseqüent i que no vulgui donar lliçons de res. Opina que ell no està en condicions 
de fer-ho, perquè la seva gestió no l’avala i no demostra molta solvència. 

El Sr. FONT demana la paraula a la Presidenta, per poder respondre una pregunta que 
se li ha fet. 

La PRESIDENTA li dóna la paraula. 

El Sr. FONT recorda que li han demanat abans què és el que ell va fer i vol respondre 
i explicar-ho.  

Diu que allò que va fer va ser barallar-se amb qui calgués per tal d’aconseguir 
recursos. Opina que és això, el que s’ha de fer, perquè no se pot renunciar tan 
tranquil·lament a una subvenció de la conselleria de Turisme perquè només se tenen 
30 punts i no voler saber perquè ni perquè no ni intentar presentar un recurs.  

Considera que existeix una intenció política en el fet de que s’hagin refusat tantes 
sol·licituds, i fa notar les conseqüències negatives sobre la cultura d’aquesta decisió. 

A continuació, correspon fer la votació. 

La PRESIDENTA recorda que se votarà el primer punt per separat i que la resta se 
votaran conjuntament.  
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El Sr. FONT assenyala que és el seu grup polític qui presenta la moció, per la qual 
cosa li correspon acceptar si se vota o no per separat.  

La PRESIDENTA li recorda que el PP ha demanat si se podia votar de forma 
separada. 

El Sr. FONT respon que ell ja ha dit que el seu grup polític mantenia la moció 
completa. 

Sotmesa a votació la moció es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 

 
 
PUNT 37. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS POPULARS DE 
MALLORCA SOBRE EL COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA CONVENI 
CARRETERES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès, que el Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vàren formalitzar dos 
convenis de col·laboració en matèria de carreteres els anys 1998 i 2004, en els que es preveu el 
finançament estatal de 333 milions d’euros. 
 
Atès, que el Govern de l’Estat presidit pel Sr. Rodríguez Zapatero va donar per resolts, unilateralment, 
els esmentats convenis de col·laboració mitjançant Ordre del Ministeri de Foment de 7 de març de 
2005. 
 
Atès, que la Sentència del Tribunal Suprem de dia 8 de març de 2011, ha desestimat els recursos de 
cassació interposats contra la Sentència de l’Audiència Nacional de 22 de gener de 2008 que va 
declarar vigents els convenis de carreteres signats els anys 1998 i 2004 i, en conseqüència deixa 
inalterada la mateixa. 
 
Atès que els principals efectes de la Sentència de l'Audiència Nacional de 22 de gener de 2008 eren els 
següents 
 
• La nul·litat de l'Ordre del Ministeri de Foment de març de 2005 per la qual es donen per resolts els 
convenis de col·laboració en matèria de carreteres dels anys 1998 i 2004, subscrits entre el Ministeri de 
Foment i la Comunitat Autònoma dels Illes Balears, així com la resolució del Secretari d'Estat 
d’Infrastructures i Planificació de juny de 2005, dictada per delegació, que ratifica la citada Ordre. 
• La vigència dels citats convenis, quedant les parts sotmeses als compromisos adquirits i als termes de 
vigència que els mateixos preveuen. 
• La Comissió Mixta de Programació, Seguiment i Control, és l'òrgan expressament previst en els 
convenis per a la resolució de les controvèrsies relatives al compliment i aplicació dels mateixos. 
 
Atès, que l’esmentada Sentència del Tribunal Suprem es ferma, i, en conseqüència contra aquesta no 
cap altre recurs, i que, així mateix, el seu compliment garanteix les inversions en matèria de carreteres 
que ve obligat a fer el Consell de Mallorca, 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 Govern de l’Estat l’estricte compliment de la 
Sentència del Tribunal Suprem de dia 8 de març de 2011, i en conseqüència, el compliment dels 
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convenis que en matèria de carreteres signaren el Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears els anys 1998 i 2004, amb una inversió de 333 milions d’euros. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca acorda instar al Govern de l’Estat a què, en el termini màxim 
de 2 mesos, faci efectiva la transferència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els 333 milions 
d’euros, i complir així amb el compromisos adquirits amb la societat mallorquina. 
 
 
El Sr. VIDAL (PP) comença la seva intervenció. 

Explica que el motiu de presentar aquesta moció és instar el govern de l’Estat 
espanyol perquè compleixi una sentència del Tribunal Suprem. Recorda que l’any 
1998 es va signar un conveni de Carreteres entre el Ministeri de Foment i la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que l’any 2004 se’n va signar un altre entre 
els mateixos organismes, per un import de 333 M€. Posteriorment, l’any 2005, i de 
manera unilateral, el govern de l’Estat espanyol va rescindir els esmentats convenis i 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va interposar els recursos pertinents, en 
primer lloc davant la Sala de lo Contenciós, davant l’Audiència Provincial i després 
davant el Tribunal Suprem.  

Assenyala que les dues sentències acaben donant la raó a la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears i obliguen l’Estat espanyol a complir els convenis que s’havien signat 
amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Explica que amb aquesta moció, en primer lloc instaran el Govern de l’Estat espanyol 
a complir l’esmentada sentència i en segon lloc a que faci efectiu el pagament dels 
333 M€ que ha d’abonar, perquè la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ja els ha 
gastat en determinades carreteres d’aquesta comunitat autònoma. 

Diu que voldria que la oposició li faci costat. Fa notar que en aquest Ple, fins aquest 
punt, s’ha parlat molt de doblers i de pressupost, amb intervencions més llargues del 
que indica el rellotge, i per aquesta raó diu que seria bo aconseguir un punt d’unió 
entre tots els representants de la societat mallorquina en aquesta institució per tal de 
reclamar allò que ens correspon perquè s’havia pactat així.  

Destaca que, tot i que s’hagi intentat enganar la gent, finalment els jutges han donat la 
raó al compromís inicial. 

Reitera, per acabar, que votar a favor dels dos punts d’aquesta moció seria un acte de 
voluntat que expressaria la unitat de tots els membres del Ple del Consell de Mallorca. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Anuncia el vot favorable del seu grup polític a la moció que presenta el PP. 

Tot i això, fa una sèrie d’observacions a la moció. 

En primer lloc, diu que crida l’atenció el fet d’establir un termini de dos mesos.  

Demana que li expliquin perquè dos mesos i no tres, o un, o quatre. Fa avinent que 
dóna motius per pensar que ho fan perquè si el president de l’Estat espanyol, el Sr. 
Rodríguez Zapatero, no compleix, després no ho exigiran al seu successor, el Sr. 
Mariano Rajoy.  

En segon lloc, reitera que votaran a favor d’aquesta reivindicació, però demana que 
també facin el mateix –reivindicar i si cal acudir als tribunals de Justícia– amb la resta 
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dels convenis signats amb l’Estat espanyol, com ara el Conveni de serveis ferroviaris, 
el Conveni del fons de competitivitat o el Conveni dels fons estatutaris, que 
representen més de 700 M€ per a l’any 2011. 

Fa notar que aquests 700 M€, més els 300 M€ del Conveni de carreteres, suposarien 
1.000 M€ que arribarien a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. És obvi que si 
arribàs aquesta quantitat, tot el que s’ha discutit al Ple d’avui faria riure. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) comença la seva intervenció. 

Anuncia que, un cop llegida a fons la proposta i els convenis que se varen signar els 
anys 1998 i 2004, les sentències adoptades els dies 22 de gener de 2008 i el 8 de març 
de 2011 i el conveni signat entre el Ministeri de Foment i el Consell de Mallorca, el 
PSOE no s’oposarà a la moció, però observa que farà una sèrie de comentaris sobre 
diversos aspectes dels documents esmentats. Alhora, es posa a disposició de l’equip 
de govern per si consideren que ha d’ampliar aquests comentaris. 

Pel que fa al recurs de cassació que va interposar el Govern balear durant la 
legislatura anterior, puntualitza que ho va fer perquè creia que la primera sentència de 
l’any 2008 no explicitava si s’havien de pagar o no la quantitat de 333 M€; aquest és 
un dels dos motius pels quals la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ho va fer, 
al·legant un defecte d’omissió.  

Per aquesta raó, el PSOE demana que se manifesti expressament si el Govern de 
l’Estat espanyol ha de pagar o no la quantitat esmentada. Reitera que el Sr. Francesc 
Antich, com a expresident del Govern balear, reclamava aquesta quantitat de 333 M€ 
al Govern de l’Estat espanyol, com també s’havia fet durant el govern del Sr. Jaume 
Matas, perquè consideraven que era de justícia fer-ho. 

En canvi, la moció que presenta avui el PP conté alguns aspectes que no queden del 
tot clars i ho explica tot seguit. Assenyala que, a l’exposició dels motius, se diu que 
“...així mateix, el seu compliment garanteix les inversions en matèria de carreteres 
que ve obligat a fer el Consell de Mallorca”.  

Fa avinent que els 333 M€ esmentats no són per fer carreteres pel Consell de 
Mallorca, per la qual cosa si consta a la moció suposa que és a causa d’un error, 
perquè no és així. La realitat és que s’ha de recuperar aquesta quantitat de 333 M€ per 
recuperar uns doblers que es va gastar el Govern balear per fer unes carreteres, i que 
ja estan fetes.  

Aclarida aquesta qüestió, reitera que el Consell de Mallorca no hi té res a veure, i és 
obvi que aquest tema pertany al Govern balear i és qui fa la reclamació oportuna. 

Respecte al primer punt, és clar que el PSOE vol que es compleixi la sentència, però 
de forma clara, i anuncia el vot favorable del PSOE.  

Allò que ja no està tan clar és que la sentència digui que s’han de pagar els 333 M€. 
Opina que, al seu parer, la sentència diu tot el contrari. Comenta que en el recurs de 
cassació el Govern balear demanava expressament que la primera sentència de 2008 
no era correcta perquè no ho especificava. Fa notar que el jutge indicava que no 
s’expressava perquè no ho podia dir, atès que es tractava d’una qüestió que s’havia de 
resoldre en una altra instància. Si s’ha de pagar o no és en el si de la Comissió mixta 
que ja està creada.  
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En conseqüència, el que s’ha de fer és acceptar la sentència i dir que la resolució que 
se va fer anul·lant els convenis és nul·la, per la qual cosa els convenis estan en vigor. 
A més, s’ha de reunir l’esmentada comissió per analitzar la situació i decidir què s’ha 
de fer. 

Aquest és el sentit de la transacció que el PSOE proposa a l’equip de govern: deixar el 
primer punt tal i com està i en el segon demanar que de forma urgent se reuneixi la 
comissió mixta competent per determinar com s’ha de resoldre la qüestió dels 
esmentats convenis.  

A continuació fa un advertiment sobre un possible problema. Assenyala que, tot i que 
un conveni és entre el Ministeri de Foment i el Govern balear i l’altre és entre aquest 
ministeri i el Consell Insular de Mallorca, un cop vista la redacció dels convenis i tot i 
reconèixer que li costa d’entendre’ls, creu que per bé que la comissió mixta decidís 
que s’ha de pagar per les obres fetes, potser el primer conveni amb el Govern balear 
impossibilitaria el següent amb el Consell Insular de Mallorca.  

Reitera l’advertiment, perquè té aquest temor, sorgit arran de les expressions que 
consten a la redacció del conveni. 

Per acabar, reitera que el PSOE està d’acord en el fons de la moció, perquè és obvi 
que s’ha de complir la sentència, però considera que s’ha d’exigir al Govern de l’Estat 
espanyol que reuneixi de forma immediata la comissió mixta per aclarir del tot 
aquesta qüestió. 

El Sr. VIDAL intervé tot seguit. 

Agraeix al Sr. Alemany el vot favorable a la proposta. 

Li fa avinent que creu que no s’haurien de donar dos mesos de termini per pagar, sinó 
que ja s’hauria d’haver pagat quan pertocava fer-ho. No s’hauria d’haver actuat de 
forma unilateral per rompre un conveni ni haver esperat onze anys, si és que s’arriba a 
cobrar. 

Assegura al Sr. Alemany que es posaran d’acord i el PSOE votarà a favor també del 
segon punt. 

Comenta que la sentència obliga a complir allò que expressava el conveni, i 
evidentment la comissió mixta hi intervé. Tot i això, a la moció que presenta avui el 
PP no interessa si aquesta comissió se reuneix una vegada o dos o tres ni si paga 
abans de dos mesos, o si no se reuneix cap vegada, és indiferent. Diu que la comissió 
mixta del primer conveni, de l’any 1998, s’ha reunit més d’onze vegades (segons 
indica la sentència) i el resultat d’aquestes reunions va ser refusar unilateralment el 
conveni. La comissió mixta del segon conveni, de l’any 2004, no se sap quantes 
vegades s’ha reunit però sí que consta que s’han reunit i que s’ha tractat aquesta 
qüestió. Per aquesta raó, en el segon punt de la moció del PP hi pot constar el que 
demana el Sr. Alemany –que la comissió es reuneixi una, dues, tres o deu vegades, és 
indiferent, perquè allò que interessa és que, reunida o no la comissió mixta, el Sr. 
Rodríguez Zapatero pagui els doblers que deu a les Illes Balears. 

D’altra banda, és evident que el conveni és entre el Ministeri de Foment i la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, raó per la qual insten el govern de l’Estat 
espanyol perquè compleixi el conveni, d’acord amb la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears. 
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Assegura al Sr. Alemany que ha entès molt bé el seu raonament, però li fa notar que 
amb els projectes tramesos i les obres ja fetes, al cap i a la fi és el Govern de l’Estat 
qui ha de pagar els 333 M€ més els interessos, que ja deuen ser devers 400 M€. 
Comenta que és possible acceptar la proposta del Sr. Alemany, sempre i quan en un 
termini de dos mesos el Govern de l’Estat pagui el deute.  

Considera que a hores d’ara ja està tot parlat i que tot i reunir-se deu vegades, no 
s’haurà aclarit res. Assegura que s’ha informat bé i té constància que les obres estan 
fetes i pagades per mitjà de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la qual paga 
els interessos anuals d’un crèdit bancari, perquè no tenien els doblers.  

Demana al Sr. Alemany que s’ho repensi, a la vista de les explicacions que li ha 
donat, i que voti a favor de la moció. Reitera que allò que pretén el PP és cobrar els 
333 M€ al més aviat possible. 

El Sr. ALEMANY pren la paraula. 

Assegura que és això també el que pretén el PSOE, si no n’ha de sortir perjudicat el 
Consell de Mallorca. Per aquesta raó demana que sigui la comissió mixta la que 
estudiï si el Consell de Mallorca ha de pagar o no aquesta quantitat, perquè la 
sentència no ho indica. Observa que es fa expressament, per pròpia decisió del jutge 
que la dicta. 

Discrepa de la decisió del Sr. Vidal en el sentit de no esperar la decisió de la comissió 
mixta i decidir-ho directament. Fa notar que ell voldria tenir la seguretat jurídica total 
i per aquesta raó insisteix en la transacció que ha demanat abans, no per allargar, sinó 
per fer les coses així com pertoca.  

Reitera que és la pròpia sentència del recurs de cassació la que indica que pertoca a la 
comissió mixta resoldre aquesta qüestió. En conseqüència, ell només demana que 
s’executi aquesta sentència. 

Assegura al Sr. Vidal que tendrà el PSOE al seu costat si actua en aquests termes.  

Li adverteix també que si persevera en la seva actitud i manté la moció en la seva 
redacció inicial potser el resultat serà l’equivalent a “fer retxes dins l’aigua” i assegura 
que a ell no li agrada fer-ho, sinó donar passes fermes. En aquest cas, anuncia que el 
PSOE s’abstendrà de votar la proposta. En canvi, si s’accepta la proposta que ha fet el 
PSOE, votarà a favor. 

El Sr. VIDAL intervé per tancar el debat. 

Diu que li agradaria molt poder acceptar la proposta del PSOE, però fa avinent al Sr. 
Alemany que si escolta les seves paraules veurà que diuen el mateix, perquè el PP 
insta el Govern de l’Estat espanyol a pagar, i que la sentència se compleixi en un 
termini màxim de dos mesos, i li és ben indiferent si la comissió mixta s’ha de reunir 
una o deu vegades; el que interessa és que se pagui, no diuen res més.  

Reitera que la moció està redactada en aquest sentit, i no conté errors, és on volien 
arribar i és el que se demana.  

Sotmesa a votació la moció s’aprova per vint-i-dos vots a favor (PP i PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca), cap vot en contra i nou abstencions (PSOE). 
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PUNT 38. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTAS DE 
MALLORCA SOBRE LA DUPLICITAT EN SERVEIS I ACTIVITATS QUE 
EL CONSELL, EL GOVERN I ELS AJUNTAMENTS REALITZEN 
OCASIONANT CONFUCIÓ ALS CIUTADANS I UNA DESPESA 
ECONÓMICA INEFICIENT. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès la crisi econòmica de les institucions públiques ocasionada per la crisi econòmica internacional. 
 
Atès les peticions de molts ciutadans i ciutadanes de Mallorca que  reclamen evitar despesa publica que 
no sigui imprescindible i, a més, volen tenir els interlocutors públics adequats  per cada tipus de 
necessitats que tenen, ja sigui a través del seu  Ajuntament, del Consell o del Govern. 
 
Atès que l’Estatut d’Autonomia  de la CAIB del 2007 enumera quines són les competències del Govern 
i del Consell, i la Llei de Bases de règim local pel que fa als ajuntaments. 
 
Atès que la situació actual és un tant confusa i polèmica entorn el paper i la necessitat dels  tres nivells 
administratius i, d’una manera notable, a la Illa de Mallorca,  on coincideixen serveis amb molta 
intensitat.   
 
Atès que la majoria dels programes electorals recullen la necessitat d’evitar  duplicitats de les activitats 
transferides i de les altres.  
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel seu debat al proper 
Ple ordinari del Consell de Mallorca la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 

1. El Ple del Consell de Mallorca insta a l’equip de govern del Consell de Mallorca a elaborar, en 
un termini de dos mesos, un pla detallat que detecti i  elimini  les possibles duplicitats i 
solapaments que hi hagi amb les altres administracions. 

  
2. Donada la importància d‘aquest Pla, proposam la creació d’una comissió mixta entre tots els 

grups polítics per tal d’arribar a un consens suficient perquè les propostes que sorgeixin vagin 
endavant i no tenguin el risc de tornar-se a modificar quan un dia canviï la correlació de forces 
dins el Consell. 

 
El Sr. GARAU (PSOE) explica que, com tothom sap –atès que se n’ha discutit molt i 
és un tema que preocupa els partits polítics, les Administracions i els ciutadans–, 
l’existència de tres nivells d’Administració Pública a Mallorca (ajuntaments, Consell 
Insular i Govern de les Illes Balears) –sobretot a Mallorca atès que els casos d’Eivissa 
i de Menorca són una mica diferents–, fan que degut a un desenvolupament una mica 
desordenat durant els darrers 30 anys de les activitats que fan els ajuntaments que no 
haurien de fer, d’activitats que ha fet el Consell de Mallorca en funció de les seves 
polítiques i necessitats i de les que ha fet el Govern, doncs existeix una mica de 
confusió sobre allò que realment hauria de fer cada administració. 

En 2007 s’aprovà l’Estatut d’Autonomia, amb un complet consens, també a nivell de 
l’Estat i, per tant, compten amb un document que de qualque manera els obliga a tots 
a fer un esforç per tal de reordenar les activitats que es fan a Mallorca i a les altres 
illes. 
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Donada aquesta situació de confusió, de vegades, i de pràctica segurament ineficient 
per duplicar activitats que no s’haurien de fer, la proposta que el Grup Socialista 
presenta és la d’instar el govern del Consell de Mallorca a elaborar un pla d’actuació 
per tal d’eliminar duplicitats en el decurs de la legislatura –evidentment serà més fàcil 
en aquells casos que afecten només el Consell de Mallorca i no així quan també hi ha 
altres administracions implicades– perquè així podrien estalviar i alhora beneficiar els 
ciutadans a aclarir-se sobre què han de demanar als seus ajuntaments, què han de 
demanar al Consell de Mallorca i què han de demanar al Govern de les Illes Balears. 

Aquesta proposta la fan acompanyada d’una altra. Donada la complexitat, les 
diferents posicions i els diferents organismes que impliquen totes les administracions 
públiques a Mallorca, demanen que es creï una comissió, amb la participació dels 
grups de l’oposició, per tal de fer aquest pla. 

La idea la volen fer en positiu i opina que tots els consellers i conselleres del Consell 
de Mallorca han jurat o promès una fidelitat a l’Estatut d’Autonomia i considera que 
els ciutadans els demanen que facin una administració pública més eficient i, potser, 
no se n’adonen de la situació perquè no se n’ha fet un estudi detallat però el Consell 
de Mallorca té algunes activitats duplicades o solapades que poden provocar un 
problema de mala gestió econòmica i amb el Govern balear i amb els ajuntaments –
d’això hi ha molt d’exemples– de vegades fan coses similars o fan coses de la mateixa 
temàtica. 

A mode d’exemple diu que està el tema de la gestió de les residències, tema que ha 
sortit als diaris i tothom coneix prou bé. El Govern de les Illes Balears gestiona 
residències, el Consell de Mallorca gestiona residències i els ajuntaments gestionen 
residències i això genera molta confusió a molta gent i potser si se’n fes una gestió 
diferent sortiria més econòmic. 

Per acabar diu que aquesta és la proposta del seu Grup i que espera que la trobin 
adient per poder-la dur endavant conjuntament. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) diu que el seu Grup vol 
demanar que al punt 1 s’elimini allà on diu “elimini” i que s’hi afegeixi un altre punt a 
l’acord que inclogui l’eliminació, si s’escau i previ estudi dels impactes i 
conseqüències adverses que se’n puguin derivar, de les mateixes duplicitats. 

Comenta que aquesta esmena l’han parlada abans i, en cas que sigui admesa, el seu 
Grup donarà suport a la moció. 

El Sr. OLIVER (PP) manifesta que el seu Grup està d’acord amb aquesta moció, que 
és de seny i que és una reivindicació antiga de tots aquells que procedeixen o estan als 
municipis. Recorda que a la FELIB s’han fet moltes reunions –el seu president, que 
està present, n’és testimoni– per estalviar en les diverses situacions de duplicitats 
entre les diverses administracions i, per això, estan totalment d’acord i serà un punt en 
el qual es posaran d’acord en el dia d’avui. 

A més a més, el nou equip de govern ja ha pres mesures en aquest sentit com, per 
exemple, en matèria de Turisme i altres per tal de fer una millor gestió del Consell de 
Mallorca. 
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Per altra banda, si que vol retreure que l’any passat, en el Ple del mes de juliol, el 
Partit Popular va presentar una moció en aquest sentit i va ser rebutjada per desset 
vots en contra d’Unió Mallorquina, PSOE i PSM. 

Tot i això, entenen que aquesta moció arriba bé, a temps i que hi poden fer feina 
encara que ja hi haguessin pogut començar a fer coses des de l’any passat i, per 
ventura, ara la situació no seria tan difícil com la que s’han trobat ara. 

Per concloure reitera l’acord del seu Grup amb la moció i anuncia que hi votaran a 
favor. 

El Sr. GARAU agraeix el suport a la moció i, en relació a l’esmena que ha proposat la 
Sra. Palou, diu que matisa més la moció i, per tant, la considera positiva i, així doncs, 
la moció quedaria: 

1r. El Ple del Consell de Mallorca insta l’equip de govern del Consell de Mallorca a 
elaborar, en un termini de dos mesos, un pla detallat que detecti possibles duplicitats. 

2n. Eliminar, si s’escau, aquestes duplicitats que es trobin previ estudi d’impacte del 
pro i del contra que pugui tenir aquesta eliminació d’aquestes duplicitats. 

3r. Fer una comissió conjunta, entre tots els partits, per elaborar aquest pla. 

Evidentment, el pla detallat en dos mesos potser no serà possible però convé fixar un 
termini i llavors l’allargarien si fa falta. 

El Sr. OLIVER anuncia que el seu Grup ja hi té feina avançada i en tenir-la acabada la 
posaran a la seva disposició. 

Sotmesa a votació la moció s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 39. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTAS DE 
MALLORCA SOBRE LA CONVOCATÒRIA URGENT DE LA MESA DE 
DIÀLEG PER A LA REVISIÓ DEL TRACTAMENT DELS FEMS, FANGS I 
ENDERROCS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que aquesta Mesa sols s’ha reunit un parell de vegades, i cap d’elles a la present legislatures, i atès 
que ens trobam davant d’una de les problemàtiques mes importants que afecten aquesta institució,. 
 
Atès que en el mes d’octubre de 2010 es va aprovar un increment de la tarifa de fems que suposava un 
augment del 0’2% respecte de l’exercici anterior. 
 
Atès que la tercera fase d’incineració es una realitat i que afectarà a la tarifa de 2011. 
 
Atès que com a conseqüència de la posada en marxa de la tercera fase d’incineració es preveu que la 
tarifa de fems pugui augmentar en més del 30%. 
 
Atès que la greu situació de crisi econòmica i social que està suportant la societat en general, i per tant 
també la mallorquina, fa del tot insostenible per les economies dels nostres ciutadans fer front a una 
pujada tan desmesurada de la tarifa. 
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Atès que dins dels diferents conceptes que engloben el càlcul per a l’aprovació de la taxa, el de la 
incineració només representa un 23%. 
 
Atès que en el període 2007/2010 la tarifa de fems s’ha incrementat un 40% i que en els 16 anys de 
vida de la referida tarifa s’ha anat incrementant el seu import una mitjana del 8% quan l’IPC, en aquest 
mateix període, ha suposat una pujada mitja anual del 4%. 
 
Atès que es constata que les tones incinerades cada any són iguals o inferiors a l’exercici anterior i, per 
contra, les infrastructures d’incineració van augmentant i creixent de forma desproporcionada a les 
tones de residus que se duen a l’incineradora. 
 
Atès que la cultura del reciclatge s’està consolidant en la nostra societat i, en conseqüència, les tones de 
residus a incinerar disminueixen any rere any, el que suposa una errònia política tarifària sobre 
incineració,  
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel seu debat al proper 
Ple del Consell de Mallorca la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca acorda convocar de manera urgent la Mesa de Diàleg per a la Revisió 
del Tractament dels fangs i enderrocs, per tal d’avaluar-ne el previsible augment de la tarifa de fems 
per als pròxims exercicis. 
 
2. El Ple del Consell de Mallorca acorda prendre mesures a mig i llarg termini que impedeixin els 
increments de pressió fiscal mitjançant l’aprovació de l’ordenança sobre la taxa d’incineració de 
residus sòlids urbans. 
 
 
La Sra. GARRIDO demana que es deixi damunt la taula aquest punt. Explica que 
n’han parlat amb la consellera, Sra. Soler, abans de començar el Ple i atesa la bona 
predisposició i el fet que reunirà, en un altre sentit i amb més gent, aquesta mesa de 
diàleg, retiren aquest punt. 

No obstant això, sol·licita que no se’n pregui cap decisió abans que aquesta mesa 
integrada per tots –tècnics i polítics–, tal i com l’ha exposada, no es reuneixi i 
comenci a fer-hi feina. 

En darrer terme, apunta que aquest és un tema suficientment important que incideix 
en molts d’aspectes (fiscal, etc.) i no es tracta només de la taxa que es paga de fems 
sinó que el tema dels residus és molt ampli i, per això, creu que hi ha molta feina a 
fer. 

Queda damunt la taula. 
 
 
INTERPEL.LACIONS 
 
PUNT 40. INTERPEL.LACIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS PSM-IV-EXM 
SOBRE REVISIÓ DE LA TARIFA DE TRACTAMENT RSU PEL 2012. 
 
Es dóna compte de la següent  interpel.lació: 
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D'acord amb el que preveu l'article 75 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, el conseller 
sotasignant formula per al proper Ple ordinari la següent interpel·lació 
 
TEMA:  Revisió de la tarifa de tractament RSU del 2012 
 
El grup de Consellers PSM-IniciativaVerds-Entesa vol interpel·lar a la Presidenta del Consell de 
Mallorca respecte a previsió de la revisió de la tarifa de tractament de residus sòlids urbans del 2012. 
 
 
La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) comenta que el Partit 
Popular els té acostumats, malauradament, a decisions molt transcendentals per la 
nostra història i realitat geogràfica i que condicionen el nostre futur, com ara poden 
veure amb el cost que suposa a tota la ciutadania de Mallorca el tenir una 
incineradora, la de Son Reus, en concret. 

A Sóller diuen “que ja tenim el peu dins la via” quan no es pot fer enrere una decisió 
ja presa. El Partit Popular juntament amb l’extingida Unió Mallorquina són els 
responsables d’aquesta gestió de fems; un model que fa que tots els ciutadans i 
ciutadanes de l’illa paguin cada vegada més per la incineració dels nostres fems; un 
model que duu a l’absurda conclusió que, a mesura que es cremen més fems, es paga 
menys per tona incinerada: una barbaritat ecològica, econòmica i mediambiental. 

Davant aquesta absurda realitat, a la qual ens han abocat les decisions passades preses 
pel Partit Popular i per Unió Mallorquina, que va ser la construcció de la incineradora 
de Son Reus, ara es troben amb allò que han vist aquest estiu als diaris.  

Han vist, aquest estiu, als mitjans de comunicació que una possibilitat que hi hauria 
per tal de no haver d’aplicar aquest “obligat augment” de taxes de residus és incinerar 
més fems i veuen, també als mitjans de comunicació, que en podrien dur de Nàpols. 

Matisa que ha dit “obligat augment” perquè els passats anys, tot i que hi va haver un 
augment d’un 40% de les taxes, tal i com estava previst al Pla Director Sectorial de 
Residus, es va mantenir –dins aquest augment– el preu en devers uns 140 euros els 
tres darrers anys. El primer any es va pujar molt i els tres darrers anys es va mantenir 
el preu al voltant dels 140 euros, la qual cosa demostra que es pot fer una revisió 
d’allò que s’havia previst. 

Les promeses electorals de la Sra. Salom quan era candidata a la Presidència del 
Consell de Mallorca eren de no pujar la taxa de fems, promeses que perillen per allò 
que s’ha sentir a dir. 

El fet de convertir Mallorca en l’abocador de Nàpols –en comptes de betlems 
napolitans importarien altre tipus de relíquies napolitanes– no saben si s’ha avaluat, si 
es durà o no a terme i si se n’ha mirat el cost mediambiental, paisatgístic i 
probablement turístic –qui voldrà anar de vacances a l’illa dels fems– que tendrà 
aquesta decisió. 

A dia d’avui, amb el nivell de producció de fems que hi ha, es dóna el cas que moltes 
vegades a la zona de la carretera de Sóller –per la qual passa cada dia– no es pot 
respirar l’aire de l’olor que fan els fems abocats a Son Reus, amb aquest nivell de 
producció que hi ha, i assegura que no és una exageració. 

Observa que alguns dies l’olor arriba fins a la Universitat, sobretot durant l’hivern, i 
els preocupa moltíssim com solucionaran el tema de l’equilibri entre el preu de la taxa 
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de fems i la gestió que ha sortit als mitjans de comunicació, cosa que voldria que li 
aclareixin. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) diu que, certament, esperava 
més rigor i més seriositat en la intervenció del Grup PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca com hagués estat, per exemple, parlar de la taxa o de la preocupació per 
l’increment de taxa de tractament per a 2012. Reitera que ha trobat a faltar aquest 
rigor i aquesta seriositat, cosa que li explicarà a continuació, un cop hagi contestat les 
qüestions que ha plantejat. 

En primer lloc, observa que la Sra. Palou li està parlant de decisions transcendentals 
quan el Partit Popular i Unió Mallorquina varen decidir posar en marxa aquesta 
incineradora de Son Reus. La Sra. Palou també li ha parlat d’una frase que diuen a 
Sóller: “quan ja tenim els peus dins la via” i li recorda que també el PSOE va 
participar en aquesta decisió transcendental. 

Afegeix que ella no pot perdre el temps quan ja fa 16 anys que es va decidir posar en 
marxa aquesta incineradora i, a més a més, creu que per responsabilitat política del 
partit que representa la Sra. Palou, ja no n’hauria de parlar més.  

La darrera consellera de Medi Ambient que ha tengut el Consell de Mallorca formava 
part del partit que representa al Sra. Palou i la Sra. Tugores defensa la incineradora. 
Igualment el seu company polític de l’Ajuntament de Felanitx, Sr. Colau Barceló, que 
també forma part del partit que representa la Sra. Palou, va ser director insular de 
Residus amb la Sra. Rosselló i varen mantenir la incinedora i la varen potenciar. Així 
doncs, considera que aquest tema tan transcendental per la Sra. Palou, avui no l’ha de 
preocupar a ella si vol contenir la taxa per a l’any que ve. 

Sobre les olors a la carretera de Sóller diu que no li ve de nou i fa notar que els 
membres de l’actual equip de govern són consellers des de dia 27 de juny i avui és dia 
8 de setembre i segur que les olors a la carretera de Sóller s’han produït entre els dies 
27 de juny i el 8 de setembre i segur que durant tot l’any passat i en anys anteriors no 
hi ha hagut olors a la carretera de Sóller. 

Anuncia, a continuació, que recull l’observació d’aquest problema i que serà tractat a 
la Mesa de Seguiment de Residus i li donaran solució alhora que li fa saber que li sap 
greu que aquestes olors s’hagin produït només en els darrers dos mesos. 

En quant a l’esment sobre la promesa electoral que perilla li diu que no és així. Li 
demana seriositat i remarca que els polítics no poden enganar més la ciutadania i ella 
no acusarà la Sra. Palou d’allò que ella acusa el Partit Popular tot arribant, gairebé, a 
l’absurd. 

No li dirà mentidera sinó que només li demana rigor i li fa saber que el partit de la 
Sra. Palou –i no el Partit Popular–, segons l’esquema que llavors li mostrarà, ha pujat 
la taxa dels fems els darrers 4 anys un 40% si bé l’any 2010 només varen augmentar 
la taxa de fems un 0,2%. 

Basta tenir en compte la moció que presentava abans el Partit Socialista que així ho 
reconeixia i cal tenir en compte que el partit de la Sra. Palou governava amb el Partit 
Socialista i no el Partit Popular. 

Afegeix que han pogut arribar a un consens amb el Partit Socialista per tal de retirar 
l’anterior moció perquè en aquest Consell de Mallorca, dia 1 d’octubre de 2009, es va 



 100

aprovar la creació d’una Mesa de Diàleg sobre Residus que s’han reunit una sola 
vegada en 3 anys però sí que varen pujar la taxa de fems. 

Assegura, tot seguit, que aquesta no serà la política del Partit Popular i si es 
comprometen a fer una Mesa de Seguiment de Residus és perquè s’hi faci feina i sigui 
seriosa i, per això, li demana a la Sra. Palou que les seves intervencions en matèria de 
residus siguin respectuoses, siguin serioses, siguin concretes i parlin d’allò que val la 
pena. 

Per altra banda diu que és cert que per part de l’empresa concessionària es va fer una 
proposta per tal que la taxa de tractament, per a 2012, s’incrementi un 55,8% però cal 
tenir en compte –i ho han de saber– que la contractació diu que, abans de dia 15 
d’agost de cada any, l’empresa concessionària té l’obligació de fer una proposta del 
que ha de ser la taxa de tractament. 

En aquests moments i des que el Partit Popular està gestionant, estan fent feina amb 
un únic objectiu que és contenir el previsible augment de la tarifa per a 2012. Aquesta 
és la seva feina i seguiran amb ella. 

Per aquesta possible pujada s’han de tenir en compte la posada en funcionament de les 
dues noves línies d’incineració –línia 3 i línia 4– que suposen un cost addicional de 34 
milions d’euros i, alhora, aquesta posada en marxa de les dues noves línies suposen 
eliminar 10 milions d’euros que es pagaven a Emaya per l’abocador en 2011. 

En la darrera modificació del Pla Director de 2006 es va acordar que Mallorca havia 
de ser “abocador 0” i a partir del mes de maig de 2011 s’ha aconseguit que ho sigui 
però això té un cost i aquest cost –com sap la Sra. Palou– es repercuteix damunt la 
tarifa i, per tant, n’hauran de parlar i fer-li front. 

Tot seguit comenta que hi ha temes en què ja s’han posat a fer feina i que, a més a 
més, ja s’han pres decisions en 2 mesos –i assegura que li hagués agradat trobar 
decisions preses, és a dir, arribar i veure que hi havia quelcom acordat fa 3 anys i que 
ara no hi havia problema. 

Li recorda a la Sra. Palou que en 2009, el seu Grup va crear un Mesa de Diàleg de 
Residus per trobar solucions, per exemple, al llots i als fangs que ara van a incinerar 
sense cap cost damunt la taxa. Estam en 2011 i això no s’ha solucionat i assegura que 
l’actual equip de govern hi farà feina per solucionar-ho. 

Igualment en la darrera modificació del Pla Director Sectorial de 2006 es va establir 
una partida de 9 milions d’euros destinada al programa “Mallorca recicla”, que no 
deixa de ser més que un nom comercial –atès que no tenia entitat jurídica– per a la 
promoció i la divulgació de campanyes de reciclatge, etc. Aquests 9 milions d’euros 
havien de durar durant tota la previsió del Pla Director, és a dir, de 2006 a 2013 que és 
quan n’està prevista la revisió. 

Doncs bé, el Partit Popular ha entrat el mes de juny de 2011 i els 9 milions d’euros 
prevists fins a l’any 2013 al programa “Mallorca recicla” avui són zero. 3 milions es 
varen gastar en 2007, 3 milions més en 2008 i la resta en 2009. Per tant, ha de saber –
amb vista a les preguntes que li aniran fent tot i que no es fica en les preguntes que, 
com a oposició, vulguin plantejar– que “Mallorca recicla” desapareix. 

Explica que “Mallorca recicla” desapareix perquè en la proposta d’increment de la 
tarifa en un 55,8% d’enguany, el cost que s’hi imputa és de 950.000 euros i ja li pot 
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dir que per a 2012 el cost de “Mallorca recicla” seran 80.000 euros i que la resta està 
retallada. 

Aquest retall consisteix en 700.000 euros d’activitats, 170.000 euros que anaven 
directament a Fundació Deixalles per també fer activitats educatives i llavors hi havia 
80.000 euros que estaven destinats per quan la gent anava a visitar la planta de Tirme 
li regalaven el berenar, la botella d’aigua, la panada i el tros de coca.  

Si planteja als centres si s’estimen més anar de visita a Tirme però duent l’aigua de ca 
seva –donat que els nins quan se’n van d’excursió amb l’escola duen, normalment, 
una motxilleta amb el berenar– o si s’estimen més que baixin la tarifa, segur que 
tothom s’estimarà més que baixin la tarifa. 

Així doncs, reitera que, per a l’any que ve, tots aquests temes estan tallats i això vol 
dir que l’actual equip de govern, només pel que fa a aquest tema, obtendrà una 
reducció de 870.000 euros en la partida de “Mallorca recicla”, per tant, feina en aquest 
primer mes i mig de gestió, ja n’han feta. 

Per altra banda, també podran estalviar 300.000 euros amb la reordenació de les 
plantes de compostatge. Poden obtenir un reducció d’1.400.000 euros amb la 
reordenació dels torns de feina de les plantes de transferència. Poden reduir 1.000.000 
d’euros si negocien amb l’Ajuntament de Palma el problema de l’abocador de coa 
que, com saben, implica el pagament d’un lloguer anual d’1.200.000 euros i, a la 
vegada, l’Ajuntament de Palma té un deute amb Tirme i, per això, ho podrien 
renegociar. 

També poden reduir, si s’hi posen, en 250.000 euros la reorganització del transport de 
tot allò relacionat amb podes i tot allò que llavors va a compostatge. 

Reitera que estan fent feina sobre aquest tema i anuncia que, en acabar, comptaran i al 
final d’any la Sra. Palou podrà acusar qui vulgui si han incomplert o no la promesa 
electoral i insisteix en demanar-li rigor.  

Refusa que, a dia d’avui, culpi la presidenta de res perquè va fer una promesa 
electoral i ella, com a consellera executiva de Medi Ambient, té un encàrrec amb tot el 
seu equip directiu al qual agraeix la feina així com al director insular de Residus, a la 
secretària tècnica i a tot l’equip de Residus. 

Assenyala que la Sra. Palou hauria de conèixer els problemes que la Sra. Tugores va 
deixar en matèria de Residus i fa notar que, quan feren el traspàs, la Sra. Tugores la va 
informar d’aquests problemes i també hi han hagut de posar ordre. 

Per acabar, comenta que a final d’any la podrà acusar d’allò que vulgui però no avui i 
remarca que només està fent feina per contenir la taxa de tractament i, en darrer terme, 
diu que si els residus de Nàpols la preocupen i l’ocupen, doncs pot deixar aquesta 
preocupació de banda perquè avui els residus de Nàpols són a Holanda i totes les 
tones que havien de venir a Mallorca, a hores d’ara, s’estan tractant a Holanda. 

La Sra. PALOU fa notar que la Sra. Soler no ha entès cap dels punts de la seva 
intervenció perquè, en primer lloc, no hi havia cap acusació. En segon lloc, li ha 
respost –i ja molt al final– on eren els residus de Nàpols, que era el tema que generava 
més preocupació. En tercer lloc, li agraeix tota la informació aportada, que és molt 
il·lustrativa, però ella ha anat sumant ràpidament i diu que la Sra. Soler ha proposat un 
estalvi de 3 milions d’euros quan el cost de la incineració per a 2011 és de 69 milions 
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d’euros. Reconeix que és un estalvi considerable i digne d’aplaudir però, tot i això, és 
insignificant en relació al cost que això suposa i, per tant, hi tendrà molta més feina. 

Per altra banda agraeix que es convoqui la Mesa de Diàleg per la gestió de Residus, 
que la troben a faltar, per tal de prendre-hi decisions que ja haurien d’estar preses atès 
que en anys anteriors, per aquestes dates, ja s’estava parlant de la taxa de residus 
d’incineració. 

Així mateix, li diu que és normal que els seus companys, amb una demostració de 
seny davant un fet que es trobaren –la incineradora feta–, que no tornassin res enrere. 
Posa en dubte que la incineració sigui un dels mètodes més desitjables però, com que 
tenim aquest model triat, és el que s’ha de defensar. 

Allò que si li recrimina al Partit Popular és la gestió prevista i comenta que té una 
taula amb la previsió d’evolució del preus, des de 1996 fins ara. En 1996 el preu era 
de 30 euros/tona i ara és d’aproximadament 131 euros/tona, i a la previsió del Pla 
Director Sectorial de Residus –a la qual ha fet referència la Sra. Soler– es veu un 
increment considerable d’aquest preu que és inalterable i irremeiablement s’haurà 
d’afrontar any rere any i d’això sí que n’és culpable el Partit Popular perquè aquest és 
el model de gestió que va triar. 

Que existeix la incineració ja és un fet –ja ho tenim, ja tenim “el peu dins la via”– 
però el fet que el preu augmenti, any rere any, i sense possibilitats de ser aturat és la 
decisió que sí li retreu al Partit Popular. 

La Sra. SOLER diu: “la gestió de residus demana actuacions responsables, està 
sotmesa a legislacions locals, autonòmiques i estatals i també a directives de la Unió 
Europea i està fomentada en dos conceptes: el primer és que els residus s’han de 
tractar de forma correcta i adequada i, el segon, que cada residu ha de tenir un 
tractament diferenciat. Per tant, el que fa el Consell de Mallorca és complir una 
obligació legal i política i en va augmentar la taxa un 40%”. 

Aquestes són paraules dites per la presidenta, Sra. Armengol, en aquest Ple del 
Consell de Mallorca i assegura que a ella aquí no l’agafaran encara. La Sra. Palou li 
ha fet una acusació i li ha dit que augmentarien la taxa però no és així i li ha dit que li 
deixi estudiar el tema. 

Pel que fa a l’esment que en els altres anys, per aquestes dates, en aquesta casa es 
parlava de la taxa, diu que efectivament és així i si volen en poden parlar i li pot 
explicar allò que va fer el partit del Sra. Palou: en 2007, 101,14 euros; 2008, 127,78 
euros; 2009, 140,42 euros; 2010, 140,42 euros i 2011, 142,04 euros. 

Remarca que si ella avui no està parlant de taxes és perquè vendrà amb els informes 
jurídics i tècnics pertinents per tal que l’any que ve la taxa sigui de 142,04 euros, que 
és la de 2011. És fàcil venir a parlar de taxes en el mes de setembre si només la pugen 
–i això va a la butxaca del ciutadà– i després malgastar els doblers, com han pogut 
sentir en altres intervencions i properament ho tornaran a sentir. 

Diu que, per parlar de residus i sortir als diaris, tots en saben però creu que ara no és 
hora de discutir ni el model de gestió que es va decidir fa 16 anys i s’ha de gestionar 
amb el model que hi ha. Fins i tot, la Sra. Tugores l’ha gestionat, una persona que, en 
el seu dia, s’hi va encadenar i llavors li ha tocat gestionar-lo. 
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Per això, el Partit Popular, que va formar part del model de gestió que es va decidir –i 
del qual no renuncien–, el gestionarà tant bé com podrà i només intentaran mantenir i 
congelar la taxa de tractament i aquí els hi trobarà. 

La Sra. Palou ha sumat els 3 milions de partides que ella li ha dit però no li ha 
detallat, partida per partida, tot allò d’on està previst anar estalviant. Reitera que hi 
estan fent feina i no han dubtar que del Partit Popular tendrà notícies i, probablement, 
els haurà de donar l’enhorabona encara que no vulgui. 
 
 
PUNT 41. INTERPEL.LACIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTAS 
DE MALLORCA SOBRE SITUACIÓ ECONÓMICA DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent  interpel.lació: 
 
ANTONI ALEMANY CLADERA, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula, per al proper Ple 
ordinari, a la Presidenta del Consell de Mallorca, lal Sra. Maria Salom Coll, la següent interpel·lació. 
 
TEMA: SITUACIÓ ECONÒMICA DEL CONSELL DE MALLORCA 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la Presidenta del Consell 
de Mallorca, la Sra. Maria Salom Coll, sobre la SITUACIÓ ECONÒMICA DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) anuncia, prèviament, que hi ha una norma no escrita que 
diu que es deixaran passar 100 dies abans d’exigir compliment i, per tant, no té per 
missió aquesta interpel·lació demanar exigències d’actuació a l’equip de govern 
perquè esperaran els 100 dies per començar a fer propostes en aquest sentit. 

No obstant això, diu que s’han vists obligats a presentar aquesta interpel·lació perquè 
qui dóna notícies constantment és el govern actual, a través dels mitjans de 
comunicació, i envia missatges molt negatius per a la institució i, com que ell creu 
que no són correctes ni són exactes les notícies que es donen, va intentar aclarir 
alguns aspectes en un roda de premsa que va fer fa algun temps però han continuat 
sortint notícies pels diaris i considera que, entre els polítics, no han de ser els mitjans 
de comunicació el sistema de canviar impressions i comunicar-se sinó que convé 
parlar-ne cara a cara i per això presenten aquesta interpel·lació que té per missió dir 
allò que ja ha dit als mitjans de comunicació i contestar a allò que la consellera 
responsable vulgui exposar. 

Per començar diu, perquè té molta importància, que ell creu en la institució Consell 
Insular, i ho diu perquè ara se’n parla molt del tema de diputacions, i és una institució 
que consagra la Constitució Espanyola, que l’Estatut d’Autonomia li dóna molta força 
i que considera que a una comunitat autònoma insular és imprescindible que 
existeixin com institucions fortes i, com institucions fortes, les han de defensar amb 
un finançament fort. 

Una de les qüestions que reconeix que no va ser capaç de resoldre encara que sí que 
va iniciar la feina –i que animarà el govern actual perquè la continuï– és aconseguir 
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un finançament, per a aquesta institució que és forta, que sigui fort, sòlid i permanent, 
que no depengui de cada dia si li donen o no doblers. 

Com que el seu Grup pensava això i hi havia coincidències, en aquell moment, en la 
creença que el Consell Insular era una institució forta, des del Govern balear s’havia 
pactat que sí que hi hauria una revisió del finançament del Consell de Mallorca. 

Això no només s’havia pactat a qualque mesa de negociació sinó que es varen fer lleis 
que explicaven clarament que hi hauria una nova llei de finançament perquè, a més a 
més, és una obligació atès que la darrera llei de finançament ja ha caducat i toca 
haver-n’hi una altra. 

La discussió que imagina que hi haurà serà si les illes volen el mateix sistema de 
finançament o volen un sistema distint per a cada illa. En fi, és una discussió 
complexa que li tocarà a la Sra. Roig tenir o a qui correspongui. En qualsevol cas, sí 
que s’ha de reivindicar tenir un sistema de finançament nou. 

Tot això ho diu perquè aquest criteri que si s’havia de fer un nou finançament –perquè 
la llei ho diu i és obligació fer-lo– i que anaven retardats en el tema d’aprovar la llei –
que era allò que volia el seu Grup, és a dir, saber quan li donarien els doblers al 
Consell de Mallorca– però creu que el sistema de finançament també ha de canviar i 
no pot ser el que era abans i, en aquest sentit, hi tenien propostes prou contundents 
atès que estaven d’acord els consells insulars i el Govern balear que això havia de 
succeir i, per això, per llei es va aprovar que el Govern balear avançaria, a compte 
d’aquest finançament, uns doblers. 

Aquests doblers han ajudat moltíssim, cada any, el pressupost del Consell de Mallorca 
i això va possibilitar que en 2007, que fou el primer any que va liquidar el pressupost 
el seu Grup, ho poguessin fer amb superàvit amb un resultat pressupostari d’11 
milions d’euros. 

En 2008 varen tenir un resultat pressupostari positiu de 7,6 milions d’euros; en 2009 
tengueren 38 milions d’euros de resultat pressupostari i en 2010, el darrer que varen 
liquidar i que ara, per cert, creu que se n’ha aprovat el compte final, va tenir un 
resultat pressupostari de 22 milions d’euros. Aquests són els quatre exercicis que ha 
liquidat el seu Grup i tots han estat amb superàvit. 

Reconeix que això no seria així si haguessin fet pressuposts fent trampa amb els 
ingressos i gastant més d’allò que ingressaven –perquè no els haguessin sortit altres 
números– però, fins dia 31 de desembre passat, va ser així. 

Certament tenia l’esperança que a finals de 2011 es continuàs amb la mateixa tònica i 
no té cap motiu per pensar que no sigui així llevades les notícies que constantment 
veu: “que el Consell deu més que ningú”, “que no poden pagar”, “que està en situació 
de fallida”, “que la situació econòmica de desastrosa”, “que s’han gastat els doblers, 
que tenen obligació de gastar en un cosa, en una altra cosa”, etc. 

Voldria que, si es prenen la institució com una institució seriosa, facin debat de 
qüestions serioses i no s’intentin fer debats partidistes perquè li sona més a un 
debat partidista allò que veu als diaris que no a una discussió institucional i 
seriosa. 
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Si l’actual equip de govern vol discutir el tema pressupostari i el tema econòmic de 
forma seriosa, hi estarà d’acord i recorda que ell té una història, com a polític, prou 
llarga i no trobaran ningú que digui que ell l’ha traït i remarca que quan ofereix la 
seva col·laboració és perquè hi creu. 

El deute d’aquest Consell és un deute dels més baixos de les entitats locals. Tant és 
així que quan el govern central va decidir ficar les tisores, perquè estàvem en crisi, i 
s’havien de prendre mesures importants, va fer aquella llei que determinava que els 
ajuntaments i les entitats locals no es podien endeutar. 

Aquesta llei va ser un escàndol perquè a molts de batles i a ell com a responsable 
econòmic del Consell els va caure torta la notícia perquè fer un pressupost sense 
endeutament és difícil, no per al Consell sinó per a cap institució. 

Això es va canviar i es va dir que, d’acord amb aquell paràmetre d’aquella llei que hi 
ha de fa molts d’anys que preveu que hi pot haver un endeutament d’un 110% dels 
recursos ordinaris, permetrien que les entitats s’endeutin fins al 75% i una de les 
poques institucions que va poder fer endeutament, perquè estava per davall aquest 
75%, va ser el Consell de Mallorca. 

Recorda que el batle de Madrid va demanar una reunió amb la ministra per dir-li que 
tot ho feien per anar en contra de l’Ajuntament de Madrid perquè l’Ajuntament de 
Madrid, per descomptat, superava molt els límits.  

En canvi, la situació al Consell de Mallorca era molt millor. Hi havia un deute, que 
tant de bo no l’haguessin tengut, però la discussió, en tot cas, seria què feren amb el 
deute, és a dir, si hi feren coses necessàries o no. 

En qualsevol cas, amb els recursos ordinaris que tenien al Consell de Mallorca podien 
pagar aquest deute sense cap problema ni un. Tant és així que el legislador, que volia 
posar límits a les institucions locals, va dir que el Consell de Mallorca podia seguir 
endeutant-se perquè tenia una economia sanejada. Això ho deia el Ministeri 
d’Hisenda i no ho deia de tots els ajuntaments. 

Per tant, una institució que durant 4 anys ha tancat l’any amb superàvit, que té un 
deute real ara similar al que va trobar quan hi va entrar, és a dir, quan ell va entrar va 
trobar un deute de 124 milions d’euros i quan se’n va anar el deute disposat era de 127 
milions d’euros, o sigui, que l’havien augmentat en 3 milions però tot havent passat 
d’un pressupost de 272 milions d’euros a un pressupost de 428 milions d’euros. 

Això significa que el deute del Consell, quan ell hi va arribar, era d’un 45% del 
pressupost i, quan se’n va anar, el deute era d’un 29’6% del pressupost, amb la qual 
cosa la situació de deute era millor. 

Fa notar que li generava esperança el fet de veure que es feia una llei per retallar el 
deute –per tal que les institucions no en poguessin fer– i una de les poques que se’n 
varen salvar va ser el Consell de Mallorca. 

En acabar la passada legislatura varen dir que la situació econòmica era bona, que el 
Consell de Mallorca no es trobava en situació de fer fallida, que no estava hipotecat i 
que hi havia doblers disponibles perquè hi havia 54 milions d’euros de préstecs 
aprovat pel Ple que estaven sense disposar, hi havia 2,5 milions d’euros del darrer 
superàvit sense disposar –perquè dels 22 milions en varen quedar 16 de romanent 
líquid de tresoreria i els varen repartir però deixaren aquest 2,5 milions per pagar 
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Ràdio i Televisió de Mallorca– i també hi havia molts de projectes que s’havien fet 
amb deute i que no s’havien executat i, per tant, es podien recuperar els doblers, com 
ja ha explicat abans la Sra. Rosario Sánchez, és a dir, que hi ha molt de milions que es 
poden recuperar de préstecs. 

Per tot això, considera que en acabar la passada legislatura deixaren un Consell de 
Mallorca en bones condicions i, en fer el traspàs a l’actual vicepresident, igualment li 
va dir que deixaven un Consell de Mallorca sanejat perquè hi estava convençut però sí 
que l’advertí que hi havia un problema: que el Govern ha de pagar i si el Govern paga 
s’han acabat els problemes i ha de pagar perquè té l’obligació jurídica i legal de fer-ho 
i, per tant, no és un deute que pagarà si vol i si no vol no el pagarà. 

Avui hi ha hagut una moció per reclamar 333 milions d’euros al Sr. Rodríguez 
Zapatero –encara que imagina que ha estat un error i volien referir-se al Govern 
central– i, per altra banda, la comunitat autònoma deu al Consell de Mallorca uns 
milions i cal cercar-hi solucions, solucions que ha de cercar el Govern de les Illes 
Balears. 

Assevera que no caurà en la temptació de dir que aquí governa el Partit Popular i al 
Govern de les Illes Balears també i no ho farà perquè el govern del Consell de 
Mallorca no representa el Partit Popular atès que, un cop han guanyat les eleccions, 
passen a representar tots els ciutadans de l’illa de Mallorca i els que governen al 
Govern de les Illes Balears passen a representar tots els ciutadans de les Illes Balears. 

Així doncs, el Govern de les Illes Balears ha de pagar allò que li deu al Consell de 
Mallorca i assegura que, si ho fan, no hi haurà problemes i, per això, sol·licita que 
se’n faci un pla. 

Puntualitza que ell no farà una moció sol·licitant que el Govern pagui en 24 hores com 
li feren a ell, un mes abans d’acabar la legislatura, amb un moció que instava que el 
Sr. Antich pagàs en 24 hores. Reitera que ell no farà això perquè és lleial a les 
institucions i sap que el Govern balear ho passa malament. 

Per això, proposa que es faci un pla de cobrament d’aquests doblers i, en base a aquest 
pla, poden fer un pla de pagament i, si això es fa, la situació d’aquest Consell és bona 
perquè els ingressos que s’han pressupost cada any són ingressos reals com també les 
despeses que hi figuren són despeses reals encara que cal dir que, amb la gestió que 
han fet, les despeses no s’executaven al 100%, cosa que també li retreien des de 
l’oposició: abans li deien que gastava massa poc i ara li diuen que malgastava els 
doblers. 

En realitat, no té intenció inicial de parlar de xifres –que marejarien– sinó de constatar 
si hom creu que aquesta és una institució forta i que ha de seguir endavant. Si és així, 
necessita un sistema de finançament que no pot dependre de la voluntat política del 
govern que hi hagi sinó que ha d’estar regulat i vol que Consell participi dels imposts: 
si a Mallorca va bé l’economia, el Consell de Mallorca ha de cobrar més. Si va 
malament, cobrarà menys. 

Considera que si ho fan així aquesta institució podrà començar a lluitar per tal 
d’ampliar el tema de competències, cosa que també s’ha de fer amb seny, i les 
competències no es podran assumir si no s’arregla el tema del finançament. 
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Tot seguit insta a no fer més mal al tema econòmic del Consell de Mallorca perquè, si 
paga el Govern de les Illes Balears, la situació està salvada i, per tant, no es pot dir 
cada dia que s’està en situació de fer fallida perquè si volen anar al banc a demanar 
doblers no els en donaran perquè han fet pública la situació de fallida. Als bancs els fa 
por deixar doblers a una institució que ha fet fallida. A una persona ni la rep el 
director i a la institució sí la rebrà però amb molta simpatia li dirà que no és possible. 

Per això, cal que la institució expliqui la realitat i expliqui que ara hi ha uns 
problemes de tresoreria, si és que hi són, perquè pot assegurar que fins al darrer dia de 
l’anterior legislatura no es va deixar de pagar cap factura per manca de liquiditat, cosa 
que ja havia dit en aquest Ple en debats amb els membres del Partit Popular i reitera 
que mai no va deixar de pagar una factura per manca de liquiditat encara que sí li 
retreien el retard en el pagament.  

Aquest retard ve motivat per un problema d’aquesta institució, un problema de 
tramitació. Aquesta és una institució lenta emperò, davant la tessitura de garantir la 
seguretat jurídica, s’estimava més no optar per la rapidesa tot i reconèixer que 
companys del seu partit li deien que la rapidesa era important perquè la gent està 
contenta si cobra i ell els contestava que, després de tot el que ha passat en aquesta 
comunitat, ell volia garantir també la seguretat jurídica. 

Aleshores, per tenir rapidesa i alhora tenir seguretat jurídica, aquesta institució 
necessitat modernitzar-se i fer qualque cosa perquè se sàpiga quan entra una factura, 
com s’ha d’aprovar, com ha d’anar a Tresoreria i com s’ha de pagar, atès que els 
circuits no estan resolts.  

En aquest sentit diu que hi havia unes empreses contractades per elaborar els circuits, 
llavors varen decidir prescindir de les empreses i que ho farien amb personal de la 
casa i contractaren una gent perquè ensenyàs el tema de processos i de qualitat als 
funcionaris de la casa, gent que ara s’ha assabentat –i li ha sabut greu– que ha estat 
acomiadada i d’això dedueix que a aquesta institució ara no li importa massa el tema 
dels processos o bé ha trobat una altra manera de fer-ho. 

Indica que tot això era el volia discutir amb la Sra. Roig i alhora reafirmar-se, en 
públic i davant el Ple, en el fet que, quan va dir que deixava una situació econòmica 
bona, pensava que era així i continua pensant que allò que varen deixar era bo i que 
tenien un problema: que el Govern balear havia de pagar.  

Aquest és l’únic problema que hi ha en aquesta institució, cosa que mantén i li fa 
saber a la Sra. Roig perquè en quedi constància i figuri a l’acta i així deixar de 
comunicar-se a través dels diaris. 

Per acabar li recorda a la Sra. Roig –tot matisant que no és un retret– que el dia que 
feren el canvi de poders, no li va demanar res però esperava que en breu l’anàs a 
cercar per parlar d’aquests temes. Això no ha passat i imagina que és perquè 
segurament no el necessita però, no obstant això, li ofereix que, en cas que el 
necessiti, el cridi que vendrà. No li arreglarà els problemes però si val la pena deixar-
se de parlar a través dels diaris de qüestions delicades atès que la institució es mereix 
un funcionament de profunditat i d’altura i de salvar la situació, coses que creu que es 
poden fer amb polítiques molt ben pensades, serioses i, com més consensuades, 
millor. Això li ofereix. 
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La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) manifesta, en primer 
lloc, el seu agraïment al Sr. Alemany per moltes de les coses que li ha dit i destaca el 
fet que avui li ha donat una gran alegria –la millor que li poden donar avui– quan, en 
l’anterior intervenció i en relació al tema de la bestreta a compte, ha dit que sabia que 
hi havia un acord en relació a aquest tema. 

Li ho diu sincerament perquè les informacions que ella tenia al respecte no anaven en 
aquest sentit i aquest és un tema que, a nivell pressupostari, seria greu que no es 
pogués complir. 

A continuació li fa saber que entén la seva posició. L’entén i comprèn perfectament 
que allò que no pot fer aquesta institució –en la qual creuen tots els presents– és 
dependre del fet que una altra administració, en funció de la seva capacitat, enviï o no 
enviï doblers perquè, quan l’altra institució no té els doblers, pateix el Consell de 
Mallorca i, sobretot, pateixen tota aquella gent i empreses –petites i mitjanes– que 
estan prestant serveis a aquesta institució i als ciutadans. 

Assegura que no vol entrar en retrets i anuncia que li agafa la paraula al Sr. Alemany 
per tal de fer feina junts i deixar el fet que no s’ha aconseguit aquest finançament en 
aquests quatre anys, que no s’ha aconseguit aprovar aquesta llei i, per tant, cal fer 
feina perquè s’aprovi aquesta llei i s’arregli el finançament dels consells insulars atès 
que és cert que els consells insulars han de saber de quins doblers disposen per gastar. 

La situació que s’han trobat ara és que, com sap el Sr. Alemany, des del mes de febrer 
d’enguany –per situacions que passaven al Govern anterior– varen deixar de fer els 
pagaments a compte. 

En aquest sentit, el Sr. Bonet va enviar una carta el mes de maig al Sr. Manera 
recordant-li el deute i considera que, des del moment en què s’envien cartes, és perquè 
hi havia problemes. Llavors varen haver de signar una confirmació el mes de juny i 
aquesta situació l’han viscuda i l’han arrossegada. 

Per altra banda, li reconeix que en els exercicis pressupostaris anteriors aquesta casa 
ha tancat amb resultats pressupostaris positius i amb romanents de tresoreria positius. 
Molt va ajudar a aquests resultats –com també ha reconegut el Sr. Alemany– aquests 
pagaments a compte que el Govern de la comunitat autònoma pressupostava i deia 
que enviaria als consells insulars. 

Si no s’hagués fet d’aquesta manera, segur que comparteixen el fet que el Consell de 
Mallorca no hagués pogut seguir amb aquest volum de serveis que està donant i, per 
tant, és molt important arreglar aquest tema. 

Apunta que ara ja no es tracta que la comunitat autònoma tengui problemes o que el 
Sr. Antich en començàs a tenir a principis d’any sinó que el problema d’aquest 
Consell és que els 2009 i 2010 ja hi havia problemes. En 2009 i 2010 el Sr. Antich –o 
el Sr. Manera– ja no enviaven els doblers al Consell així com corresponia. 

Llavors el que passava era que els pressuposts es tancaven bé però la caixa se’n 
començava a ressentir i, com que la caixa se’n ressentia, s’havien de signar més 
préstecs atès que els doblers estaven damunt el pressupost però no hi havia liquiditat. 

Com bé ha reconegut el Sr. Alemany, se signaven uns convenis de carreteres que 
impliquen uns doblers per a carreteres i es disposava d’aquests doblers per pagar la 
despesa corrent. Això aguanta el 2009 i, fins i tot, la situació va aguantar el 2010 però 
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arriba un moment, en 2011, que es dóna una situació en què hi ha més de 100 milions 
d’euros per fer carreteres en teoria i no són a la caixa. És cert que els doblers han de 
venir d’una altra banda però si aquesta altra banda està passant, en aquests moments, 
per una situació de crisi i no tenen liquiditat, aquí comencen a patir una situació 
insostenible. 

Igualment té raó el Sr. Alemany que s’ha d’anar a reclamar al Govern de les Illes 
Balears allò que li deu al Consell de Mallorca. D’aquí no han d’afluixar i ho 
comparteix amb ell però, evidentment, si hi ha un problema de liquiditat, que afecta 
no només a aquesta comunitat autònoma sinó a tot l’Estat, n’han de ser conscients i 
ara la situació és que el Consell de Mallorca ha gastat –o ha executat– les despeses 
sense tenir en compte aquests possibles problemes de liquiditat que vendrien. 

També és cert que no s’arribava a la ràtio del 75% i es podien contractar més préstecs 
però no sap com tancaran la liquidació de 2011 i a posta li comenta que el lliurament 
dels 37,5 milions d’euros és crucial. 

Tot seguit diu que la informació que li havia arribat era que en la Llei de pressuposts 
de la comunitat autònoma hi havia una disposició addicional que regulava el 
lliurament a compte als consells insulars i que, en 2011, com que no hi ha pressupost 
aprovat –és un pressupost prorrogat– no s’entén que aquesta disposició addicional 
estigui prorrogada i, per tant, en el pressupost d’enguany de la comunitat autònoma no 
hi ha aquesta partida per transferir aquests doblers als consells insulars. Tampoc no li 
consta que hi hagi cap acord en aquest sentit. Ni el que ha esmentat el Sr. Alemany ni 
cap acord del Consell de Govern. 

Explica que aquesta és la informació que a ella li ha arribat i li demana al Sr. Alemany 
que, si ell li pot dir que això no és així, li dóna una alegria perquè certament tots estan 
aquí per lluitar pel Consell de Mallorca. 

Per altra banda, reconeix que certament no han coincidit molt però si vol, en acabar el 
Ple, s’ofereix per reunir-se amb ell i que li faci arribar aquest acord. També reconeix –
i li sap greu haver-ho de fer– que s’està patint, en aquests moments, un problema de 
liquiditat i reitera que no és agradable dir-ho encara que també s’ha d’informar que el 
govern anterior va deixar un préstec que encara no estava disposat i que estan tirant de 
préstec per fer els pagaments. 

A continuació informa que la “pressió” que estan fent davant el Govern de les Illes 
Balears, per tal que pagui el deute d’enguany i intentar rescabalar el deute d’anys 
anteriors, és important i quan fan declaracions d’aquest tipus no ho fan per alarmar 
sinó que responen a una situació que els fa plantejar-se prendre algun tipus de 
mesures. 

A l’equip de govern, tots els criteris de prudència i de responsabilitat, el duen, si no 
tenen doblers per pagar, a aturar perquè no poden seguir fent més despeses i dir als 
proveïdors que ja veuran que els pagaran. 

Sobre l’afirmació del Sr. Alemany d’haver deixat un Consell sanejat, diu que entraran 
en discrepàncies perquè és cert que va deixar uns drets a cobrar per unes determinades 
quanties però aquests drets no eren a la caixa i, com ha dit abans, la situació aguantà 
en 2009 i 2010 però ara s’ha complicat més i fa difícil governar. També és complicat 
–el Sr. Alemany ho entendrà– dir als consellers que aturin per tal d’analitzar com està 
la situació. 
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Per acabar, li agraeix la invitació per reunir-se i assegura que, en més d’una ocasió, li 
anirà a demanar ajuda i consell. D’igual manera insta el Sr. Alemany que, en tot allò 
que la pugui ajudar, que no esperi que li vagi a demanar i sigui ell que acudeixi a ella 
per donar-la-hi. 

El Sr. ALEMANY diu que aquests tipus de discussions li agraden molt més que no les 
que es fan a través dels mitjans de comunicació i comenta que fa uns dies li demanà al 
portaveu del Partit Popular que li traslladàs aquest desig seu. 

Sobre l’acord dels 37,5 milions d’euros, diu que no esperarà a trobar-se l’endemà sinó 
que li’n presentarà una còpia ara mateix, una còpia que ha estat remesa per fax però 
on consta el número de la recomanació, la data, etc. i on el Govern diu, atès que no 
s’havia aprovat el pressupost, que es pagàs el 2010 i es recomanava per a 2011, que 
encara no hi hauria la llei, que també es pagàs. Al document es fa referència al 
Consell de Mallorca –37,5 milions d’euros–, al Consell de Menorca –4,5 milions 
d’euros– i al Consell d’Eivissa –4,5 milions d’euros. 

Voldria saber –qüestió que no ha aclarit– si Menorca i Eivissa han cobrat aquests 
doblers i opina que seria un poc fort que sí els haguessin cobrat. 

Assenyala que això es va aprovar en la Comissió de Finançament Interinsular amb 
l’assistència dels presidents dels distints consells. La Sra. Roig podrà dir que no hi són 
els doblers atès que li diu que li va deixar una bona situació comptable però que a la 
caixa no hi havia doblers. 

En aquest sentit, li explica que la situació comptable feia que hi hagués una 
programació de pagaments i creu recordar que aquesta programació arribava fins al 
mes d’octubre i fa esment de les xifres que s’havien de pagar en concepte de factures, 
nòmines, etc. i aquesta programació contemplava el tema de personal fins al mes de 
desembre. 

Si segueixen sense cobrar res del Govern de les Illes Balears, doncs serà un problema 
–i ho reconeix– i, per tant, se li ha de dir al Govern que faci les operacions de 
tresoreria necessàries per pagar i, si no, li aconsella que, almanco, signin un acord que 
li serveixi al Consell de Mallorca per fer un finançament que li permeti tenir liquiditat 
atès que comptaran amb un acord seriós i signat que una institució seriosa –el Govern 
de les Illes Balears– li pagarà aquests doblers. 

Afegeix que ell s’esglaià, de tot d’una, perquè va sortir pels diaris que el Govern no 
pagaria però ara ja diuen que sí pagaran, que han elaborat un pla i que es 
comprometen a pagar. 

El tema de la bestreta és important però no existiria si no existís la voluntat política de 
fer un nou sistema de finançament. Si existeix la voluntat de fer un nou sistema de 
finançament per als consells que serà en funció del percentatge que ingressi cada illa, 
diu que, tot havent estudiat bé el tema del finançament, Mallorca no té difícil poder 
cobrar bastant més del que cobrava perquè abans es feia una qüestió política: perquè 
les illes menors no es queixassin, els donaven bastant més d’allò que els pertocava, i 
això feia que Mallorca en sortís perjudicada. 

La proposta que tenien preparada era que Menorca i Eivissa no sortissin perdent però, 
tot mantenint-les així com estan, amb aquest criteris Mallorca gaudiria d’un increment 
importantíssim, molt per damunt dels 37,5 milions d’euros que donen a compte. 
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Per tant, si la voluntat política del finançament continua, no hi raó perquè no continuï 
el tema de la bestreta baldament no hi hagi liquiditat per pagar-la. Ja ho faran i, fins i 
tot, pressupostàriament poden posar partides que no es facin fins que això no es cobri. 
Així almanco saben que disposaran d’aquests doblers i, per això, considera que no 
s’ha de renunciar al tema de la bestreta perquè no vol renunciar al nou sistema de 
finançament. 

La Sra. Roig diu que el Govern no paga des del mes de març i segurament és així 
perquè ho haurà mirat i li reitera que en la passada legislatura no varen deixar de 
pagar cap factura per manca de liquiditat. No va anar cap vegada el tresorer a dir-li 
que no hi havia doblers en caixa i no podien pagar. Si això passa ara, li sap greu però 
és la seva responsabilitat. 

Potser no serà fàcil arreglar aquest problema però governar mai no és fàcil. Ni ara ni 
quan se surti de la crisi. Aquí hi ha batles veterans i saben que mai no han tengut fàcil 
el governar, ni tan sols quan hi havia molts de doblers. 

La caixa es ressentia pel fet de pagar les factures quan estaven a punt, per pagar el 
personal quan tocava, etc. i el Govern no els pagava i, per això, varen agafar els 
doblers de carreteres i remarca que només hagués faltat que, sent lícit això, haguessin 
tengut 100 milions a un compte corrent al banc i dir-li a aquell senyor que té 100 
empleats que no li podien pagar perquè no tenien doblers. Si aquell senyor 
s’assabentava que tenien immobilitzats 100 milions d’euros, els hagués “tallat el 
coll”. 

Aprofundeix en aquesta qüestió i observa que, si bé hi ha uns doblers que han 
rebut per destinar-los a carreteres, també hi ha doblers que reben per a benestar 
social i amb ells paguen festes. Amb això vol dir que els doblers no tenen un 
color distint en funció de la finalitat que tenguin i, si s’havien de distribuir en 
funció d’aquesta finalitat, s’haurien de dur devers 14 comptabilitats distintes. 
Per això, la llei determina que hi hagi una caixa única i obliga només a garantir 
que es tendran els doblers. Quan això estigui garantit ja es poden fer les 
depeses. 

Per aquesta raó, fa un dies ell afirmava que en tenir garantit els ingressos que figuren 
al pressupost, es poden fer contractacions de carreteres encara que no hi hagi doblers a 
la caixa sinó que s’ha de procurar, quan el contractista dugui la factura, tenir els 
doblers però aquests no calen per licitar. Per licitar només fa falta tenir la seguretat 
que tendran els doblers i la seguretat la tenen perquè qui els deu els doblers no és un 
senyor que pot presentar un expedient de fallida sinó una institució tan potent com el 
Govern de les Illes Balears. Així doncs, no hi han de tenir por perquè això ho fan tots. 

Comenta, per altra banda, que ha sabut pel diaris –i desconeix si és cert– que el 
Govern actual està agafant doblers que li envia Madrid per pagar les farmàcies i els fa 
servir per pagar despesa corrent i ho deu fer perquè la Intervenció li ho deixa fer. En 
aquest cas no es deixen de pagar carreteres sinó un tema sanitari i ho fan perquè ho 
poden fer i perquè només faltaria que no pagassin tenint els doblers a la caixa. 

Observa que el Govern està pitjor perquè deu aquests doblers també. Deu les dues 
coses mentre que el Consell de Mallorca només en deu una i, si li paguen, ja li 
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sobraran els doblers mentre que al Govern sempre n’hi faltaran i, per tant, veu més 
crítica la seva situació. 

La Sra. Roig ha dit que aquesta situació va poder aguantar el 2008, el 2009 i el 2010 
però que el 2011 ja no es va poder aguantar i diu que només hi hagut una diferència 
entre aquests anys i el 2011: que en 2011 la responsable és la Sra. Roig i els altres ho 
era ell. 

La Sra. ROIG reconeix que ara ella n’és la responsable però assegura que un mes no 
s’ha fulminat 100 milions d’euros de carreteres ni s’ha fulminat els 37,5 milions 
d’euros de la bestreta ni res de tot això. Fa constar que la responsabilitat ara de 
gestionar sense doblers és seva però ho és perquè l’anterior equip de govern va gastar 
els doblers. 

Assegura que no renunciaran a la bestreta i espera que li lliuri tots els documents dels 
quals han parlat. Diu que, si s’escau, anirà a parlar-ne amb la Intervenció de la 
comunitat autònoma perquè creu que és més un tema tècnic. De fet, ha parlat amb 
Intervenció del Consell per veure com es pot arreglar aquest tema perquè no creu que 
sigui una simple decisió política i l’anirà informant de com està aquest tema, d’on són 
les partides del pressupost i de com se’ls pot fer el lliurament a compte d’aquesta 
quantitat que és molt important. 

En aquest punt discrepa amb el Sr. Alemany atès que considera que, avui en dia, no és 
qüestió d’una simple decisió política. No hi ha ningú, enlloc, que amb un pressupost 
pugui afegir i llevar al seu lliure criteri: això no es pot fer. Si els doblers no hi són, no 
hi són i no es poden fer filigranes amb un pressupost i molt menys amb un pressupost 
prorrogat i això ho sap el Sr. Alemany. 

Per altra banda, li reconeix que tenen problemes de liquiditat. Està contenta que el Sr. 
Alemany digui que durant 4 anys no en va tenir cap i que anava al corrent de 
pagaments però l’actual equip de govern sí té problemes de liquiditat. 

Tot seguit explicarà per què tenen aquests problemes de liquiditat –que el Sr. 
Alemany ha explicat perfectament. El Sr. Alemany ha dit que li havien entrat més de 
100 milions d’euros per fer carreteres i com que havia de pagar coses, les hi va pagar. 
Ara tenen pressupost per fer carreteres però no tenen els doblers i si això fos només 
del 2011 potser seria bo d’arreglar però el problema és que aquestes carreteres ja 
s’havien de fer en 2009 i no les va fer. 

Observa que, si estan parlant de més de 100 milions d’euros –com li ha reconegut el 
Sr. Alemany–, estan parlant de les carreteres de 2009 i les de 2010, però no li fa 
esment als 62 milions d’euros de 2011. 

En 2009 tenia 62 milions d’euros per fer carreteres i no les va fer, els va gastar, però 
el problema és que en 2009, el Sr. Antich o el Sr. Manera, ja no li varen lliurar la 
bestreta a compte. La hi varen posar damunt pressupost però no li varen donar en 
caixa. Aquests doblers els deu el Govern –que presidia el Sr. Antich– que deia que 
podien posar doblers –que ja arribaran– i així tot encaixarà. Aquesta era la situació: 
els doblers no venien però els gastaven. 

Arran d’això, atesa la manca de doblers, anaven als bancs i com que la situació que 
havien heretat era bona, tenien marge per anar als bancs però anar als bancs a agafar 
doblers vol dir també que s’han de pressupostar més despeses d’inversió perquè, en 
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teoria, els doblers dels bancs no són per pagar nòmines i despesa corrent sinó que eren 
per fer inversions. 

El Sr. Alemany li lliura un pressupost sanejat que diu, dins el capítol d’inversions –
que és el més important– que hi ha doblers per gastar, és a dir, doblers per a possibles 
adjudicacions: 250 milions d’euros dels quals només n’havia gastat 60 i el problema 
és que els doblers de la diferència, com que vénen per via incorporacions de préstecs, 
no són a la caixa. 

Si avui haguessin d’executar el pressupost que ha deixat el Sr. Alemany, no tenen 
doblers. El Sr. Alemany ho sap i podrà dir que és perquè el Govern deu aquests 
doblers però ja els devia en 2009 i en 2010. 

La responsabilitat d’això és dels polítics que hi han de començar a prendre mesures i 
reitera que no han de renunciar a reclamar allò que el Govern de les Illes Balears deu 
al Consell de Mallorca però, no obstant això, s’ha de ser responsable i aturar la 
màquina. 

A més a més, els ingressos de cara a l’any que ve baixaran. Els ingressos d’aquesta 
institució, com els de totes les administracions, baixaran. L’Estat els ha enviat una 
carta que diu que, del lliurament a compte de 2009, s’han de retornar 39 milions 
d’euros que els començaran a descomptar l’any que ve. Amb això vol dir que un 
govern responsable ha de començar a prendre mesures ja i no només per avui sinó 
també amb vista al dia de demà. 

Li diu al Sr. Alemany que està molt contenta que, amb la situació econòmica que ha 
deixat al Consell de Mallorca, pogués dormir tranquil cada dia i que se n’anàs ben 
tranquil perquè havia pagat tots els proveïdors però, per contra, li assegura que d’ençà 
que ella està al capdavant del departament no viu aquesta situació ni tan sols des del 
primer dia. 

Quan va veure la carta –reitera– que el Sr. Bonet va enviar el mes de maig al Sr. 
Manera, es va donar compte que la cosa no pintava bé i, quan pel juny varen haver de 
signar una confirmació de 18 milions d’euros, confirmava que les coses no anaven bé. 
Planteja per què no els varen donar aquests doblers en caixa o mitjançant una 
transferència. 

Les mesures que prendran ho seran per mor de la situació econòmica que han heretat i 
garanteix que en dos mesos no tenen temps de fer gaire filigranes, és a dir, el que deu 
el Govern ho continua devent i allò que ha gastat l’anterior equip de govern està gastat 
i, sobretot, allò que no han gastat: els doblers dels convenis de carreteres i les 
inversions que tenien pressupostades que no les han fetes però han gastat els doblers 
en altres coses. 

Per acabar li demana al Sr. Alemany que si la pot ajudar, sobretot en relació a la 
bestreta, li agafa la paraula. 

 
 
DESPATX EXTRAORDINARI 
 
No n’hi ha. 
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PRECS I PREGUNTES 
 
PUNT 42. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(DISTRIBUCIÓ PEL 2011 FONS ESTATUTARIS A DISPOSICIÓ DEL 
CONSELL DE MALLORCA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
D'acord amb el que preveu l'article 72, punt 2 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, el 
conseller sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant 
Plenari: 
 
- Davant el conveni signat, a la passada legislatura, entre el Consell de Mallorca i el Govern de 
les Illes Balears referit a la distribució pel 2011 dels fons estatutaris a disposició del Consell de 
Mallorca i, vistes les darreres informacions aparegudes als mitjans de comunicació, demanam en quin 
estat de tramitació es troben tots i cadascun dels projectes que depenen d’aquest finançament específic. 
 
 
El Sr. ENSENYAT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) formula la pregunta 
en els seus termes.  

Recorda que la quantitat establerta era de 8 M€, dels quals 2,600 M€ se dedicaven a 
intervencions diverses a la serra de Tramuntana que detalla tot seguit: rehabilitacions 
de refugis, de camins públics, restauracions d’oratoris, obres a La Trapa i a la finca de 
Raixa, al castell de Santueri, l’antic monestir de Bellpuig d’Artà, recuperació de 
valors paisatgístics de zones turístiques de Cala Millor i del port d’Alcúdia.  

Observa que, per justificar aquest acord, s’esmentava els termes de l’article 3 de 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears pel que fa a la insularitat i a l’obligació de 
l’especial protecció que recau en els poders públics, segons allò que estableix la 
Constitució Espanyola en aquest sentit per tal d’evitar els desequilibris econòmics que 
se’n puguin derivar d’aquest fet diferencial.  

Fa avinent que potser algun dia es podrà parlar amb més deteniment sobre si les 
mesures que se prenen en aquest sentit són les pertinents o les més adients. Tot i això, 
reconeix que és bo tenir aquests fons, però demana quines són les intencions concretes 
de l’equip de govern d’aquesta institució pel que fa a la distribució dels fons 
estatutaris, en el sentit de mantenir allò que ja s’havia acordat o bé s’admetria un nou 
plantejament del qual se’n derivin projectes nous o fins i tot possibles renúncies. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé per donar la 
resposta oportuna. 

Informa que existeixen dos convenis referits a fons estatutaris, i tot seguit els explica. 

El primer dels convenis, per un import de 7.400.000 €, se va signar el mes d’octubre 
de 2009 i se regula que ha d’existir una comissió de seguiment i control, que s’ha de 
reunir dues vegades cada any i que s’ha de fer una programació d’actuacions diverses.  

Considera que, a hores d’ara, poca cosa s’ha fet d’aquest conveni i ho retreu al Sr. 
Ensenyat. Li fa avinent que s’havien de fer una sèrie d’inversions en dos anys i mig i 
que el proper mes d’octubre ja hauran transcorregut dos anys. 
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Observa que la informació que ella té és que la comissió de seguiment no es va reunir, 
i per aquest motiu demana que si el Sr. Font (PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca) té informació sobre aquesta qüestió, o sobre si existia una programació 
d’actuacions i s’hi va treballar, seria molt interessant que ho informi, per aprofitar els 
projectes i la feina que ja s’ha fet. 

Fa notar que és evident que si no se fan actuacions, no caldrà tan sols renunciar-hi, i 
els doblers se’n tornaran.  

Reitera que el termini ja s’acaba, per a un dels convenis, i destaca que és greu que 
hagin transcorregut dos anys i no s’ha fet res. 

Quant al segon dels convenis és més recent, del passat mes de març. 

Reconeix que hi ha disponibles 8 M€ i assegura que el nou equip de govern, sobre 
aquesta matèria, no ha fet absolutament res. Recorda que s’ha presentat avui al Ple la 
proposta dels membres de la comissió de seguiment corresponent i que són aquests 
membres els que han de decidir quin tipus d’actuacions se fan. 

Diu que el que sí pot garantir al Sr. Ensenyat és que els doblers d’aquests convenis 
encara no han estat transferits al Consell de Mallorca. Els doblers havien d’arribar un 
cop haver-se anunciat una sèrie de despeses, però atès que no s’ha fet cap tipus de 
despesa la situació està talment com se va signar. 

El Sr. ENSENYAT diu que entén que de l’explicació anterior se’n desprèn que 
l’equip de govern té la intenció d’executar els projectes que estaven prevists i 
consensuats.  

La Sra. ROIG respon afirmativament. 

El Sr. ENSENYAT li agraeix l’explicació. 
 
 
PUNT 43. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(PLAÇA DE BOUS D’INCA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
D'acord amb el que preveu l'article 72, punt 2 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, el 
conseller sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant 
Plenari: 
 
-Davant la denúncia dels fets ocorreguts a la Plaça de bous d’Inca quines són les actuacions que s’han 
portat a terme des d’aquesta institució que vostè presideix? 
 
 
La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) demana les explicacions 
oportunes sobre les denúncies formulades per la Societat Protectora d’Animals i 
Plantes de Mallorca en relació a les vulneracions de la Llei 16/2006 de 17 d’octubre 
de Règim Jurídic de llicències integrades d’activitats de les Illes Balears, per haver 
permès l’entrada de menors de 16 anys a la plaça de bous d’Inca el passat 31 de juliol.  
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Recorda que la Llei estatal de protecció del menor de l’any 2006, a l’art. 23.c i 
assenyala que el seu grup polític ho considera escandalós, com també hi consideraria 
l’assistència a un combat de boxa, o a una sala X. 

A més, esmenta una altra denúncia per la intervenció d’un promotor taurí que va 
procedir a matar el bou sense haver-se anunciat al cartell, la qual cosa suposa també 
l’incompliment de la llei corresponent. 

En conseqüència, demana quines són les actuacions que s’han duit a terme i en quin 
estat es troba la investigació d’aquests fets. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) intervé per donar la 
resposta oportuna. 

Admet que són certes les dues denúncies que ha esmentat la Sra. Palou i explica que 
encara n’hi ha una més, presentada per una altra associació el dia 24 d’agost, de 
contingut semblant, que inclou els dos fets que presumptament varen ocórrer: la 
presència de menors de 16 anys i la forma de matar el bou. 

Assenyala que sembla que s’ha confirmat la certesa d’alguns dels fets denunciats.  

D’altra banda, observa que el servei d’Activitats Classificades del Consell de 
Mallorca té la competència per a autoritzar les curses de bous, en el benentès que se 
compleixin les condicions legals d’aquestes activitats, i alhora la responsabilitat i la 
competència de tenir cura del compliment oportú conforme als termes i a les 
prescripcions en què s’han acordat aquestes autoritzacions.  

A continuació explica les gestions que s’han fet. Davant la denúncia de la Societat 
Protectora d’Animals i de Plantes de Mallorca, del passat dia 3 d’agost, el servei 
d’Activitats Classificades del Consell de Mallorca va sol·licitar la còpia de l’acta a la 
Guàrdia Civil, per acarar-la amb la denúncia rebuda.  

El dia 24 d’agost el Consell de Mallorca torna a rebre una altra denúncia de la 
Sociedad Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales, també pels 
mateixos fets, en aquest cas procedent de la Direcció General d’Interior del Govern de 
les Illes Balears, i se va reiterar la petició a la Guàrdia Civil.  

Diu que s’ha reiterat aquesta petició fins a tres vegades i finalment, el passat dia 5 de 
setembre la Guàrdia Civil va trametre per fax la còpia de l’acta de denúncia de la 
inspecció que es va dur a terme el dia de la cursa de bous. 

Informa que la Guàrdia Civil ha explicat que el motiu del retard en la recepció de 
l’acta és que per error va ser tramesa a l’Administració de l’Estat espanyol, de la qual 
cosa en tenen constància per la còpia de l’escrit presentat a la Delegació del Govern 
de l’Estat.  

Observa que, lamentablement, a l’acta de la Guàrdia Civil no hi consten tots els fets 
denunciats, sinó només una part d’ells, alguns dels quals ja provats.  

Per aquesta raó, s’iniciarà immediatament un expedient en contra del promotor i se li 
respectaran tots els drets que té per al·legar allò que consideri necessari i, en cas que 
els instructors del Consell de Mallorca informin sobre l’incompliment d’alguna de les 
condicions exigides per a l’atorgament d’aquest tipus d’autoritzacions, s’emetrà la 
corresponent proposta de sanció.  
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El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) demana la paraula per 
intervenir, per una qüestió d’ordre.  

La PRESIDENTA li dóna la paraula.  

El Sr. FONT mostra la seva discrepància pel canvi que s’ha produït en la distribució 
de les preguntes.  

Recorda que el Reglament del Consell de Mallorca preveu un total de deu preguntes 
distribuïdes proporcionalment a la representació que tengui cada grup polític.  

Assenyala que en el darrer Ple el PSOE va tenir set preguntes i la coalició 
PSM- IniciativaVerds-Entesa per Mallorca en va tenir tres. Observa que ara 
aquesta distribució ha canviat i el Partit Popular, que governa aquesta institució 
amb majoria absoluta, imposa un nou criteri, en contra de l’opinió dels altres 
grups polítics. Reconeix que aplica el reglament i per aquesta raó ell no 
discuteix que no sigui legal, però adverteix que aquest fet minva les eines de 
control que tenen els grups polítics de l’oposició.  

A més, existeix el risc d’utilitzar aquestes preguntes per donar autobombo al govern 
de la institució i per criticar l’oposició, quan la seva finalitat no és aquesta.  

En conseqüència, presenta la més enèrgica protesta del seu grup polític per aquest fet 
i, auncia que, mentre aquesta situació es mantengui, quan arribi el torn de preguntes 
del Partit Popular els representants del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca 
sortiran de la sala de plens. 
 
 
PUNT 44. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MAGDALENA GARCIA 
GUAL A LA SRA. MARGALIDA ROIG CATANY (DEUTE ACTUAL DE LA 
INSTITUCIÓ). 
 
La Sra. GARCIA (PP) anuncia que retira la pregunta, atès que al Ple d’avui ja s’ha 
parlat de la situació econòmica quan s’ha explicat la modificació del crèdit i també 
amb motiu de la interpel·lació que ha presentat el PSOE.  

Es retira. 

 
PUNT 45. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME CRESPÍ DEYA AL 
SR. BERNARDÍ COLL MARTORELL (SITUACIÓ 26 BOMBERS AMB 
SITUACIÓ ADMINISTRATIVA IRREGULAR). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
JAUME CRESPÍ DEYA, 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 
R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble. Sr. Bernadí Coll Martorell, Conseller de Cooperació Local del 
Consell de Mallorca 
 
Pregunta 
 
Ens podria informar, quina sortida se’ls hi ha donat als 26 bombers amb situació administrativa 
irregular? 
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El Sr. CRESPÍ (PP) comenta que la seva intervenció serà breu, perquè ja s’ha pogut 
comprovar al llarg d’aquesta sessió la situació de desgovern que ha existit durant 
l’anterior legislatura i que ha ocasionat que l’actual equip de govern s’hagi trobat 
situacions delicades. Tot seguit, formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. COLL (PP) agraeix la pregunta i també la bona disposició de totes les persones 
que han fet possible la ràpida extinció dels nombrosos incendis d’aquest estiu a 
Mallorca.  

Es mostra molt agraït per la facilitat que ha tengut per arribar a acords i per la unió 
d’esforços que s’ha produït entre les intervencions de particulars, de polítics, de 
sindicats i de serveis jurídics. 

Fa avinent que ha estat molt positiu poder disposar dels 26 bombers que s’esmenten a 
la pregunta, per fer possible aquesta incorporació immediata.  

 
 
 
PUNT 46. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ISABEL LLINAS 
WARTHMANN AL SR. MAURICIO ROVIRA DE ALOS ( SITUACIÓ 
EXPEDIENT EXECUCIÓ DE LA RONDA NORD D’INCA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
ISABEL LLINAS WARTHMANN, 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 R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble. Sr. Mauricio Rovira de Alos, Conseller d’Urbanisme i 
Territori del Consell de Mallorca 
 
Pregunta 
 
Ens podria informa en quina situació es troba l’expedient d’execució de la Ronda Nord d’Inca? 
 
 
La Sra. LLINÁS (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

Adverteix també de la preocupació que s’ha generat en torn a la Ronda Nord d’Inca a 
causa de la manca d’informació creïble. Recorda que és una infrastructura que se 
demana des de l’any 1987.  

Assenyala que en un article de premsa, del Diari de Balears del 31/12/2010 
s’informava que “... les obres de construcció de la Ronda Nord d’Inca podrien 
començar el 2011 i el Consell de Mallorca licitarà, el mes de gener de 2011, la 
redacció del projecte”. 

D’altra banda, al Ple de dia 13/01/2011, en el transcurs d’una interpel·lació realitzada 
pel Grup del Partit Popular en relació al grau d’execució de les obres viàries del 
Conveni de carreteres, el conseller d’Obres Públiques i Innovació del Consell de 
Mallorca confirmava que a finals del segon trimestre de 2011 ja estarien al dia 
respecte al compliment del conveni de carreteres. 
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A més, afirmava que durant la propera legislatura ningú no tendria cap problema de 
programació perquè tendria els estudis prevists acabats, els projectes dels dos primers 
anys acabats i tendrien en marxa els de l’any següent, raó per la qual se facilitaria 
moltíssim la gestió d’aquest conveni en els propers anys.  

Fa notar que, atès que darrerament s’acusa de mentideres, amb insistència, les 
persones del Partit Popular, reitera la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) respon tot seguit. 

Comenta que esperaven trobar un expedient enorme sobre aquest projecte, d’acord a 
les manifestacions que ja coneixien durant la legislatura anterior i que la Sra. Llinàs 
acaba de recordar, però adverteix que no ha estat així, sinó que l’únic que s’ha trobat 
és un projecte informatiu realitzat el mes de setembre de 2006. 

Explica que aquest únic projecte se va aprovar amb dues enormes deficiències, que 
explica tot seguit.  

La primera deficiència va consistir a no demanar l’informe preceptiu a l’Ajuntament 
d’Inca, que era l’afectat, d’acord a allò que s’estableix a la Llei de carreteres. 

La segona deficiència va ser no demanar tampoc l’informe preceptiu a la Comissió 
Balear de Medi Ambient.  

Recorda que allò que sí es va fer va ser una exposició pública, adreçada a la 
ciutadania en general, però sense cap consideració cap a la intervenció de 
l’ajuntament esmentat ni a la Comissió Balear de Medi Ambient.  

Destaca que es tracta d’informes que ni se varen demanar ni se varen lliurar.  

És per aquest motiu que res d’allò que s’hagi pogut fer posteriorment no té cap 
validesa, atès que l’expedient està mancat de dos requisits fonamentals.  

Afirma que no s’ha fet res més, tot i que era previsible pensar que entre els anys 2006 
i 2011 s’hauria fet alguna cosa, i amb més motiu un cop vista la informació de que el 
mes de gener de 2011 se faria la licitació. Assegura que l’únic que se va fer va ser dir-
ho, i durant el mes juny de 2011 se varen encomanar els primers estudis topogràfics.  

Davant aquesta situació, informa que s’ha iniciat de bell nou l’expedient i s’ha previst 
tenir redactats tots els projectes al llarg d’aquest mateix any, amb la intenció que si 
pot ser i si arriben finalment els doblers del Conveni de Carreteres ja se puguin licitar 
i posar en funcionament aquestes obres dins l’any 2012. 
 
 
PUNT 47. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOSEP OLIVER REBASSA 
A LA SRA. CATALINA SOLER TORRES ( SITUACIÓ ECONÓMICA 
ACTUAL INSTITUT ESPORT HÍPIC DE MALLORCA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
JOSEP OLIVER REBASSA, 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 
R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble. Sra. Catalina Soler Torres, Consellera de Medi Ambient del Consell 
de Mallorca 
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Pregunta 
 
Vista la situació econòmica actual a l’Institut d’Esport Hípic de Mallorca, en podria informar, quines 
son les mesures que pensa adoptar per millorar-la? 
 
 
El Sr. OLIVER (PP) demana informació sobre el dèficit que es va trobar a l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) assegura que no pretén 
donar-se gens d’autobombo, sinó que creu que el Ple és el lloc adequat per donar les 
dades i els coneixements exactes que se tenen sobre aquest tipus d’explicacions. 

Informa que el dèficit que va trobar a la data en què ella va prendre possessió va ser 
de 1.535.481,35 €.  

D’altra banda, fa notar que ha tengut notícies sobre aquest mateix tema en el sentit 
que el deute és només de 90.000 €, raó per la qual s’alegra de la pregunta, i en dóna 
més detalls tot seguit.  

Assenyala que el dia 23/3/2011 se va presentar al Ple un reconeixement extrajudicial 
de crèdit de 418.362,21 €, signat pel Sr. Antoni Nadal Urrea, aleshores president de 
l’Institut Hípic de Mallorca, reconeixement que no va ser aprovat. 

Per acabar, fa notar que si a aquesta quantitat s’hi afegeixen totes les altres despeses, 
la suma total del dèficit és de 1.721.655,21 €. 

 
PUNT 48. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOSEP OLIVER REBASSA 
A LA SRA. CATALINA SOLER TORRES ( DEFICIT INSTITUT ESPORT 
HÍPIC DE MALLORCA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
JOSEP OLIVER REBASSA, 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 
R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble. Sra. Catalina Soler Torres, Consellera de Medi Ambient del Consell 
de Mallorca 
 
Pregunta 
 
Ens podria informar quin va ser el dèficit que es va trobar Vostè a l’Institut d’Esport Hípic de Mallorca 
quan va prendre possessió del seu càrrec ? 
 
 
El Sr. OLIVER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) explica que d’acord a les 
mesures d’austeritat marcades per la presidenta d’aquesta institució, s’ha cercat un 
equilibri entre les despeses i els costos.  

En primer lloc agraeix la seva dedicació al Sr. Nicolau Gómez Sureda, actual 
president, director i administrador de l’Institut de l’Esport Hípic. Destaca que és un 
funcionari d’aquest mateix organisme, com havia estat sempre, excepte durant la 
passada legislatura en què hi havia un administrador funcionari que va ser apartat del 
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seu càrrec i se va contractar una persona de fora d’aquest institut, la qual cosa va 
ocasionar haver de pagar dos sous a dues persones. 

Afirma que durant aquesta legislatura ja no passarà això.  

En segon lloc, comenta que li agradaria molt poder fer una despesa de 20.875,00 € en 
un sol mitjà de comunicació només per fer propaganda del Gran Premi Nacional de 
Trot, com es va fer l’any 2010. Fa notar que durant aquesta legislatura no se podrà fer. 

En tercer lloc, diu que l’Institut de l’Esport Hípic tampoc no podrà gastar 4.178,00 € 
per patrocinar un mosaic de l’estadi de Son Moix. 

En quart lloc, diu que tampoc no podrà gastar tot el que encara se deu en concepte de 
factures de publicitat de l’any 2010.  

Fa avinent que la despesa total quant a publicitat, protocol i altres conceptes tampoc la 
podrà assumir, i allò que no farà tampoc serà deure doblers per a premis a cavalls, 
perquè el deute actual ja és de 500.000 €. 

A continuació, explica el que faran.  

Reitera que, en primer lloc, racionalitzaran les despeses i els costos. 

En segon lloc, assegura que promouran les Pari Mutuel Urbain (PMU) franceses, 
perquè serà una important font d’ingressos. 

En tercer lloc, ho explotaran turísticament, per mitjà del Govern de les Illes Balears.  

En quart lloc, aprofitaran la publicitat interna del recinte de l’hipòdrom, per generar 
també uns ingressos.  

Es mostra convençuda que aquestes mesures ajudaran a aconseguir l’equilibri econòmic i a 
tapar el forat econòmic que ha trobat. 
 
 
PUNT 49. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ROSARIO SÁNCHEZ 
GRAU A LA SRA. MARGALIDA ROIG CATANY ( PROGRAMA DE 
GESTIÓ DEL PRESSUPOST I COMPTABILITAT). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
ROSARIO SÁNCHEZ GRAU, com a consellera del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, amb sol·licitud de RESPOSTA 
ORAL davant del Ple, segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada a la Consellera del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública, la Sra. Margalida Roig Catany. 
 
Tenen previst que l’oposició tengui accés a consultes del programa de gestió del pressupost i 
comptabilitat, tal i com se va acordar la passada legislatura? 
 
 
La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) inicia la seva intervenció manifestant l’absolut desacord 
del seu grup polític amb el que s’ha vist avui al Ple, atès que considera que és una 
acció de caire publicitari. 

Tot seguit, formula la pregunta en els seus termes. 
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La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé a 
continuació. 

Admet que el Sr. Jaume Garau ja va presentar un escrit, a finals del passat mes de 
juliol, com a portaveu del PSOE, per poder tenir accés al Sicalwin.  

Observa que durant el mes d’agost gran part del personal és de vacances, però 
assegura que a hores d’ara ja s’han donat les instruccions oportunes al Sr. Antoni 
Barceló, el qual com a responsable d’aquesta matèria es posarà en contacte amb els 
representants de l’oposició per fer la instal·lació necessària tan aviat com pugui. 

Per acabar, reitera que les instruccions directes de que s’ha de fer així ja estan 
donades. 

 
 
PUNT 50. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. FRANCESC DALMAU 
FORTUNY A LA SRA. MARIA SALOM COLL ( PREVISIÓ ELIMINACIÓ 
LLOCS FEINA DEL CONSELL). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
FRANCESC DALMAU FORTUNY, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, amb sol·licitud de RESPOSTA 
ORAL davant del Ple, segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada a la Presidenta del Consell de 
Mallorca, la Sra. Maria Salom Coll. 
 
 
Quins llocs de feina tenen previst eliminar al Consell de Mallorca? 
 
 
El Sr. DALMAU (PSOE) explica que el seu Grup presenta aquesta pregunta atesa 
l’obsessió de l’equip de govern de reduir, a la mínima expressió, el Consell de 
Mallorca i per això volen demanar explicacions pel reiterat incompliment d’una de les 
promeses electorals: la creació de feina. 

L’equip de govern ostenta del rècord no ja d’incomplir una promesa electoral sinó de 
fer tot el contrari a allò que havien promès. Estan en procés de carregar-se la Ràdio i 
Televisió de Mallorca tot deixant en l’atur més de 115 persones i a moltes altres més 
vinculades a les empreses de producció audiovisual a més de les amenaces d’eliminar 
més llocs de feina, que és una constant que surt als mitjans de comunicació, a 
l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i al Teatre Principal on, a més a més i com 
deien abans, acusen la plantilla d’un sobredimensionament i sotmeten els treballadors 
a un constant assetjament laboral. 

Assegura que la llista continua: han acomiadat 8 treballadors del departament 
d’Innovació. Per tant, la conclusió del seu Grup és molt clara i és que des que han 
arribat al govern sotmeten els treballadors a una situació d’inestabilitat laboral molt 
greu i sense utilitzar el valor del diàleg i el consens. Encara és l’hora que s’asseguin 
amb algun comitè d’empresa. 
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Tot això, a més, no és coherent amb els arguments que el Partit Popular, quan estava a 
l’oposició en aquest mateix consell, defensava: seguretat laboral, convenis col·lectius, 
més inspecció de treball i una lluita constant contra la precarietat laboral. 

Refusa que puguin argumentar que el moment polític ha canviat i que no sabien com 
es trobava la situació del Consell de Mallorca perquè el PP sí que la coneixia encara 
que una cosa distinta és que actualment no hagi quedat cap dels representants del 
Partit Popular en la passada legislatura en aquest nou Consell. 

Fa notar que hi ha moltes maneres d’estalviar però una d’elles no és treure la gent al 
carrer i això no hi ha res que ho justifiqui. 

A continuació formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) respon que el 
compromís electoral de la presidenta que governa aquesta institució era el tancament 
de Ràdio i Televisió de Mallorca. Era un compromís que duia en el seu programa 
electoral, que no té res a veure amb aquesta pregunta, i és un compromís que duu 
endavant. 

El Sr. Dalmau ha parlat de destrucció de llocs de feina però opina que el Partit 
Popular difícilment destruirà més llocs de feina dels que ha destruït el partit, del qual 
forma part el Sr. Dalmau, mentre ha estat governant. Ho tenen molt complicat per 
poder destruir més llocs de feina. 

Anuncia que ara li explicarà allò que l’equip de govern està fent en aquests moments. 
Ara el que fan, amb la plantilla de personal, és adequar-la a l’estructura política 
pròpia. Hi ha distintes conselleries i departaments i n’han desaparegut alguns.  

A mode d’exemple diu que Intervenció i Tresoreria ara depenen directament de la 
Conselleria d’Hisenda i Funció Pública mentre que abans ho feien de la Conselleria de 
Presidència. Per això, estan reestructurant tot el personal en aquest sentit. 

També pot anunciar que hi havia una sèrie de places de becaris que s’estan acabant i 
no les estan renovant i ho fan perquè, fins que no tenguin clares les necessitats de cada 
departament, no col·locaran persones de per aquí i de per allà. 

Li agraeix que hagi fet esment a l’acomiadament de 8 treballadors d’Innovació perquè 
així li pot explicar que no en són 8 sinó 9 i que es tractava d’un contracte programa, 
que l’anterior govern havia posat en marxa, per a la gestió de la qualitat del servei i 
avaluació de les polítiques públiques i suposava la contractació de 2 tècnics de grau 
mitjà i 7 tècnics de grau superior.  

Aquest programa l’havien posat en marxa per mig any i que, curiosament, a principis 
de maig varen decidir prorrogar-lo per un any i mig més amb un cost anual de 
408.000 euros. La pròrroga costava, per tant, 613.000 euros. 

Reitera que és un fet curiós que renovin aquest programa en el mes de maig quan hi 
havia un departament –el de bombers– que tenia 26 places sense dotació 
pressupostària. L’anterior govern considerava, així doncs, prioritària aquesta qualitat 
del servei –tot i reconèixer que està bé mirar d’agilitar les tramitacions i procediments 
de la casa– a través de la contractació d’unes persones externes –via contracte 
programa– que no estaven dins la relació de llocs de treball de la casa. 
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Assegura que amb aquesta gent sí que es varen asseure i varen analitzar la tasca que 
els havien encomanat i varen considerar que la tasca que estaven fent (un sistema de 
processos) el departament d’Informàtica la podia realitzar.  

Aquestes persones estaven ubicades físicament a l’hipòdrom de Son Pardo i no 
s’entén molt bé per què atès que estaven intentant agilitar els processos precisament 
del personal funcionari d’aquesta casa. 

Tot seguit anuncia que hi ha altres programes que possiblement també finalitzaran. 
Per exemple, n’hi ha un que acaba el mes d’octubre de 2011 i que, en funció 
d’aquesta Comissió debatuda avui per determinar les competències de cada 
administració, es valorarà la necessitat de renovar-lo. Es tracta del programa de Xarxa 
i Agents Locals d’Igualtat de Mallorca, programa que té un cost anual de 200.000 
euros. 

El Sr. Dalmau es demanarà si han vengut aquí a treure la gent al carrer i ja li diu que 
no és així i que es prenen aquestes mesures perquè el Sr. Miquel Rosselló Mena, 
tècnic del Servei de Bombers, pel maig de 2011 va fer un informe on deia que, a part 
dels bombers que no tenien dotació, el cos de bombers d’aquesta casa havia deixat de 
cobrar les guàrdies localitzades o les guàrdies de reforç des del mes de desembre de 
2010. Pel mes de juny ja acumulaven devers 1 milió d’euros pendent d’abonament en 
aquest concepte (hores, festius, etc.). 

A la vista d’aquest informe, l’equip de govern n’encomana un altre al cap del Servei 
d’Administració Econòmica de Funció Pública d’aquesta casa per confirmar si les 
dades de l’informe esmentat anteriorment eren reals o no. 

El resultat fou que el dèficit, en el mes de juliol, del Servei de Bombers, només a 
nivell de funció pública, rondava els 2 milions d’euros, dels quals uns 500.000 o 
600.000 eren la dotació de les places de bombers que faltaven i la resta, si tenen en 
compte que de desembre 2010 a juny 2011 no s’havien pagat les guàrdies de reforç 
que ascendien, en aquell moment, a 1.055.000 euros, i tot calculant les que encara 
s’haurien de fer i altres coses que no s’havien comptabilitzat, el dèficit rondava 
1.400.000 euros. 

Si bé és cert que s’han de preocupar per crear llocs de feina, igualment és cert que la 
gent que està fent feina per a aquesta casa i que està fent unes guàrdies de reforç o 
guàrdies localitzades també tenen dret a cobrar i han de cobrar a càrrec del pressupost 
d’aquesta casa i, amb aquest informe a la mà, pot assegurar-li que no hi havia partida 
pressupostària. 

El Sr. DALMAU puntualitza que havia dirigit la pregunta a la presidenta del Consell de 
Mallorca i que pot entendre que respongui la Sra. Roig però que encara no li ha contestat a la 
pregunta que era sobre l’eliminació de llocs de feina al Consell de Mallorca. 
 
 
PUNT 51. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO JUAN AL 
SR. JAUME JUAN GARCIA( INICI EXPEDIENT DE REGULACIÓ 
L’OCUPACIÓ DELS 117 TREBALLADORS DE RTVM). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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SILVIA CANO JUAN, com a consellera del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, 
presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant 
del Ple, segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada al Conseller de Presidència, el Sr. Jaume Juan 
Garcia. 
 
El passat dijous dia 18 d’agost el Consell d’Administració de RTVM va aprovar l’inici de l’expedient 
de regulació d’ocupació dels 117 treballadors de RTVM. Ens pot informar de l’estat de les 
negociacions amb el comitè d’empresa? 
 
La Sra. CANO (PSOE) pren la paraula. Adverteix que, lamentablement, aquesta serà 
la darrera pregunta que podrà formular avui el seu grup polític, atès que el tarannà de 
l’actual equip de govern és molt diferent al del l’anterior legislatura, que permetia a 
l’oposició exercir la fiscalització oportuna per mitjà de les preguntes.  

Tot seguit formula la pregunta en els seu termes.  

Atès que des de l’oposició s’ha sol·licitat la compareixença del Sr. José Manuel 
Carrillo, director de la Ràdio i Televisió de Mallorca (RTVM), davant la Junta 
General d’Accionistes, reunió que a dia d’avui encara no s’ha produït, i també pel fet 
que s’ha denegat al PSOE la possibilitat de constituir una Comissió de control i 
seguiment de la RTVM, la qual cosa permetria a l’oposició –com es va fer durant la 
passada legislatura- actuar amb més transparència i més control democràtic. 

Reitera que considera insuficient la transparència de què parla el Partit Popular.  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) intervé per donar la resposta. 

En primer lloc, informa tots els membres de la corporació del Consell de Mallorca que 
qualsevol actuació que es dugui a terme, tant els acords del Ple com qualsevol altra 
decisió del Consell d’Administració de la RTVM, s’haurà informat puntualment i com 
pertoca al comitè d’empresa.  

Assenyala que precisament per aquesta raó, s’ha convocat en dues ocasions el comitè 
d’empresa (el 15/7/2011 i el 12/08/2011). Reitera que se mantenen reunions puntuals, 
periòdiques i cada vegada que hi ha novetats amb el comitè d’empresa de la RTVM. 

Observa que des del dia 12/8/2011 no hi ha hagut novetats jurídiques en el procés de 
dissolució de la RTVM i que aquesta és l’actuació més recent de la que pot informar. 

També explica que actualment s’està elaborant la documentació oportuna i tan aviat 
com se lliuri aquesta documentació a la Direcció General de Treball per iniciar 
l’expedient de regulació de treball (ERE) és evident que es fixarà un calendari amb el 
comitè d’empresa per obrir l’oportú període legal de negociació.  

Assegura que, sense cap dubte, se complirà exactament allò que marca la llei i 
començaran a actuar en el moment en què pertoqui fer-ho. 

PRECS 

El Sr. GARAU (PSOE) demana la paraula, tot seguit, per fer un prec.  

La PRESIDENTA li dóna la paraula.  

El Sr. GARAU fa referència a la decisió de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa 
per Mallorca de sortir de la sala de Plens durant el torn de preguntes. 
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Recorda que el PSOE, a la Junta de Portaveus, ja va manifestar que considerava una 
actitud poc democràtica la decisió de l’actual equip de govern d’utilitzar allò que els 
permet el Reglament del Consell de Mallorca –fer-se preguntes a sí mateixos. 

Observa que ho feren perquè hi veien un perill, que han constatat avui, i tot seguit 
l’explica.  

En primer lloc, perquè s’ha disminuït el nombre de preguntes i el temps que s’hi 
dedica.  

En segon lloc, exercir un poc de sadisme en contra de membres de l’actual oposició o 
bé que n’han format part anteriorment i que han gestionat amb la major bona voluntat 
possible.  

Retreu que les intervencions del nou equip de govern destaquen alguns dels defectes, 
impossibilitats o febleses que podia tenir aquesta gestió sense que aquestes persones 
puguin contestar i que aquesta és una actitud del tot antidemocràtica.  

Per aquesta raó, prega a la Presidenta que faci tot el possible perquè això no torni a 
passar al Ple, perquè en cas contrari hauran de fer el mateix que els seus companys de 
l’oposició i deixar que els membres de l’equip de govern es demanin i es responguin a 
sí mateixos. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé a continuació. 

Diu que és molt fàcil emprar determinats atributs i improperis com ara les expressions 
cop d’estat, antidemocràtic, etc. que sembla que s’han posat de moda.  

Adverteix que el primer que s’ha considerar és que tots els membres de la corporació 
d’aquesta institució són mereixedors del mateix tracte i del mateix respecte. A més, 
tenen exactament el mateix dret i la mateixa obligació en les funcions de controlar, de 
vigilar, de col·laborar i d’ajudar en la gestió del govern del Consell de Mallorca.  

El Sr. GARAU interromp el seu discurs per indicar que és per alguna raó, que durant 
quatre anys no es va fer el mateix que ara s’ha decidit. 

El Sr. ROTGER li fa avinent que no actuen amb l’amabilitat i amb el respecte degut 
durant la intervenció d’un conseller, escoltant les explicacions que aquest dóna. 

El Sr. GARAU ho admet, i permet que el Sr. Rotger continuï la seva intervenció.  

El Sr. ROTGER assegura que els consellers i consellers que han intervingut en el torn 
de preguntes han donat una informació del tot útil no només per als membres del Ple 
que hi assisteixen com a representants de l’oposició, sinó també per a la societat 
mallorquina en general.  

Assegura que aquest govern no només ha de donar explicacions dins aquesta sala de 
plens, sinó també a tota la societat mallorquina.  

D’altra banda, diu que està d’acord amb el Sr. Alemany (PSOE) en el sentit que els 
debats s’han de fer al Ple, no davant els mitjans de comunicació.  

En conseqüència, i seguint aquest procediment, considera que és del tot democràtic i 
transparent que se duguin a terme preguntes per part de companys que conformen 
aquest òrgan col·legiat que representa al Consell de Mallorca. Certament, són visions 
diferents, però de cap manera antidemocràtiques.  
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Per aquestes raons, el Partit Popular rebutja totalment els atributs esmentats, que ja 
s’han fet tan habituals durant les intervencions de l’oposició. 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-000378 a A-000504. 

El secretari general      La presidenta  


