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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió  

Núm.: 10/2012 
Caràcter: extraordinària  
Data: 23 de maig de 2012 
Hora: de 13.20 h a 13.47 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Jaime Crespí Deyá (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Isabel Carmen Llinás Warthman (PP) 
Antonio Mesquida Ferrando (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Josep Oliver Rebassa (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Antoni Alemany Caldera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
 Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (PSM-IV-EXM) 
Miquel Ensenyat Riutort (PSM-IV-EXM) 
Joan Font Massot (PSM-IV-EXM) 
Maria Magdalena Palou Canaves (PSM-IV-EXM) 

 

Hi ha excusat l’assistència els Hble. Sr. conseller: Francesc Josep Dalmau Fortuny 
(PSOE) 
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També hi assistiren els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i Mauricio 
Rovira de Alós. 

 

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

 

 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Proposta d’acord d’aprovació del Conveni d’encomanda de gestió de la 
recollida selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers fins 2014. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

La Presidenta explica que l’ordre del dia té un punt únic, la proposta d’acord 
d’aprovació del conveni d’encomanda de gestió de la recollida selectiva de les 
fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers fins a l’any 2014. 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI 
D’ENCOMANDA DE GESTIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LES 
FRACCIONS PAPER-CARTÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS FINS 2014. 

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

PROPOSTA D’ACORD DE PLE 

Atès que el 5 de novembre de 2001 el Ple del Consell de Mallorca va adoptar l’acord d’aprovar el 
Conveni d’encomanda de gestió entre el Consell de Mallorca i els ajuntaments/mancomunitats que es 
relacionen:  

ALARÓ, ALCÚDIA, ARTÀ, BANYALBUFAR, BINISSALEM, BÚGER, BUNYOLA, 
CAMPANET, CAMPOS, CAPDEPERA, CONSELL, COSTITX, DEIÀ, ESCORCA, ESPORLES, 
ESTELLENCS, FELANITX, FORNALUTX, LLOSETA, MANACOR, MANCOMUNITAT DEL 
PLA, MANCOR DE LA VALL, MARRATXÍ, MURO, POLLENÇA, PUIGPUNYENT, SANTA 
MARIA DEL CAMÍ, SANT LLORENÇ, SANTANYÍ, SELVA, SES SALINES, SÓLLER, SON 
SERVERA, VALLDEMOSSA, per un període de 10 anys per tal de què el Consell de Mallorca dugués 
a terme la gestió de la recollida selectiva de residus de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos 
lleugers, així com l’Ajuntament de Llucmajor en virtut del Conveni d’encomanda de gestió de 10 
d’octubre de 2002. 

Atès que el 30 de maig de 2002 el Consell de Mallorca va signar amb FCC,SA-LUMSA UTE el 
contracte per a la prestació del servei de recollida selectiva dels diversos municipis de Mallorca 
corresponents als Lots/Zones 1 i 2 i que comprèn la recollida de la fracció paper-cartó, vidre i envasos 
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lleugers. Al punt tercer s’estableix que la durada del contracte serà de 10 anys naturals comptadors a 
partir de dia 1 de juny de 2002 prorrogable per períodes bianuals. La durada del contracte incloses les 
pròrrogues no excedirà de 25 anys.   

Atès que el 10 de juny de 2002 el Consell de Mallorca va signar amb REBALIM, SA, Melchor 
Mascaró, SA,  i Hermanos Pallicer Pons, SA, UTE el contracte per a la prestació del servei de recollida 
selectiva dels diversos municipis de Mallorca corresponents al Lot/Zona 3 i que comprèn la recollida 
de la fracció paper-cartó, vidre i envasos lleugers, cedit l’11 d’agost de 2009 a la UTE Melchor 
Mascaró, SA, NET I FRESC, SL, i HERMANOS PALLICER PONS, SA. Al punt tercer s’estableix 
que la durada del contracte serà de 10 anys naturals comptadors a partir de l’endemà de la data de 
formalització del contracte prorrogable per períodes bianuals. La durada del contracte incloses les 
pròrrogues no excedirà de 25 anys.   

Atès el punt segon de la Resolució de la presidenta del Consell de Mallorca de 18 d’abril de 2002 la 
despesa màxima dels contractes es distribueix amb les anualitats corresponents als exercicis 2002 fins 
al 2011. 

Atès que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 10 de novembre de 2011, va aprovar l’Addenda 
Marc al Conveni d’Encomanda de Gestió entre el Consell de Mallorca i els ajuntaments que es 
relacionen: 

ALARÓ, ALCÚDIA, ANDRATX, ARTÀ, BANYALBUFAR, BINISSALEM, BÚGER, 
CAMPANET, CAMPOS, CAPDEPERA, CONSELL, DEIÀ, ESCORCA, ESPORLES, 
ESTELLENCS, FELANITX, FORNALUTX, INCA, LLOSETA, LLUCMAJOR, MANACOR, 
MANCOR DE LA VALL, MARRATXÍ, MURO, POLLENÇA, SA POBLA, SANTA MARGALIDA, 
SANTA MARIA DEL CAMÍ, SANT LLORENÇ, SANTANYÍ, SELVA, SES SALINES, SÓLLER, 
SON SERVERA i VALLDEMOSSA, que es va dur a terme en virtut dels contractes del servei de 
recollida selectiva de paper-cartó, vidre i envasos lleugers entre el Consell de Mallorca i FCC-Lumsa 
UTE i REBALIM, SA, Melchor Mascaró, SA,  i Hermanos Pallicer Pons, SA, UTE de 30 de maig de 
2002 i 10 de juny de 2002, respectivament. 

Atès que en data 28 de novembre de 2011 tots els ajuntaments referits al paràgraf anterior varen signar 
l’Addenda Marc al Conveni d’Encomanda de Gestió entre aquests i el Consell de Mallorca que fixava 
la durada de l’encomanda fins al 30 de maig de 2012 per als municipis de les zones 1 i 2; i fins a 10 de 
juny de 2012 pels municipis de la zona 3. 

Atès l’annex al contracte per a la prestació del servei de recollida de la fracció paper-cartó, vidre i 
envasos lleugers de 30 de maig de 2002 que FCC,SA-LUMSA UTE va signar el 25 de gener de 2012, 
per tal d’ajustar-lo a l’esmentada pròrroga d’encomanda de gestió. 

Atès l’annex al contracte per a la prestació del servei de recollida de la fracció paper-cartó, vidre i 
envasos lleugers de 10 de juny de 2002 que  Melchor Mascaró, SA, Net i Fresc, SL,  i Hermanos 
Pallicer Pons, SA, UTE  va signar el 27 de gener de 2012, per tal d’ajustar-lo a l’esmentada pròrroga 
d’encomanda de gestió. 

Atès que els plenaris dels ajuntaments que han acordat aprovar els convenis d’encomandes de gestió de 
la recollida selectiva fins a 2014 són els que s’especifiquen a la taula de l’annex 2, que s’adjunta. 

Atès els informes tècnics de valoració favorables en relació amb el Conveni Marc d’encomanda de 
gestió de la recollida selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers fins 2014 de 
l’enginyer industrial de la Direcció Insular de Gestió de Residus del Departament de Medi Ambient, de 
16 d’abril de 2012. 

Atès l’informe jurídic del cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de Medi Ambient de 
18 d’abril de 2012. 
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Per tot el que s’ha exposat, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient proposa al ple 
del Consell de Mallorca que adopti l’acord següent: 

1.- Aprovar el Conveni marc d’Encomanda de Gestió, que com a annex 1 s’uneix a aquest acord, entre 
el Consell de Mallorca i els ajuntaments que es relacionen: 

ALCÚDIA, BANYALBUFAR, DEIÀ, ESCORCA, ESTELLENCS, FELANITX, FORNALUTX, 
INCA, LLUCMAJOR, MANACOR, MARRATXÍ, MURO, SANTANYÍ, SES SALINES, SA 
POBLA, SANTA MARGALIDA i VALLDEMOSSA, que es durà a terme en virtut dels contractes del 
servei de recollida selectiva de paper-cartó, vidre i envasos lleugers entre el Consell de Mallorca i 
FCC-Lumsa UTE i REBALIM, SA, Melchor Mascaró, SA,  i Hermanos Pallicer Pons, SA, UTE de 30 
de maig de 2002 i 10 de juny de 2002, respectivament, la modificació dels quals està en procés de 
tramitació per tal d’ajustar-lo a aquesta encomanda de gestió. 

2.- Habilitar a la consellera executiva del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca per a 
la signatura de l’esmentat Conveni. 

3.- Notificar aquesta resolució a tots els ajuntaments anteriorment esmentats al punt primer d’aquesta 
proposta d’acord. 

ANNEX 1 

CONVENI D’ENCOMANDA DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE _______ I EL 
CONSELL DE MALLORCA PER A LA GESTIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LES 
FRACCIONS DE PAPER-CARTÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS. 

Palma, ___ de _______ de 2012 

I) REUNITS 

D’una banda                  , consellera executiva del Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca, en fonament a l’acord de Ple de dia _______ , 

I d’altra part el Sr./a. _________, batle de __________, 

Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i 

II) MANIFESTEN 

Que l’article 25.2.l de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local confereix 
als municipis la competència en matèria de recollida de residus. 

Que l’article 5 del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de Mallorca, aprovat pel Ple 
del Consell de Mallorca el 6 de febrer de 2006 i publicat al BOIB núm. 35 de 9 de març de 2006, 
expressa que correspon als municipis la recollida en massa i selectiva dels residus urbans i el seu 
transport a les instal·lacions del servei públic. 

Que l’article 10.2 del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de Mallorca manifesta que 
els ajuntaments hauran d’assegurar en el seu terme municipal la recollida selectiva de la fracció 
orgànica, paper i cartó, vidre i envasos lleugers i de la resta o rebuig a través dels sistemes més adients 
a la seva realitat territorial. 

Que, arran dels Convenis d’encomandes de gestió de recollida selectiva de les fraccions paper-cartó, 
vidre i envasos lleugers, el text dels quals es va aprovar pel Ple del Consell de Mallorca el 5 de 
novembre de 2001 i que es varen signar al llarg de 2001 per un període de 10 anys, el Consell de 
Mallorca va licitar el servei de recollida selectiva de paper-cartó, vidre i envasos lleugers a diversos 
municipis de l’illa de Mallorca. 
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Que el 30 de maig de 2002 el Consell de Mallorca va signar amb FCC,SA-LUMSA UTE el contracte 
per a la prestació  del servei de recollida selectiva dels diversos municipis de Mallorca corresponents 
als Lots/Zones 1 i 2 i que comprèn la recollida de la fracció paper-cartó, vidre i envasos lleugers. Al 
punt tercer s’estableix que la durada del contracte serà de 10 anys naturals comptadors a partir de dia 1 
de juny de 2002 prorrogable per períodes bianuals. La durada del contracte incloses les pròrrogues no 
excedirà de 25 anys.   

Que el 10 de juny de 2002 el Consell de Mallorca va signar amb REBALIM, SA, Melchor Mascaró, 
SA,  i Hermanos Pallicer Pons, SA, UTE el contracte per a la prestació  del servei de recollida selectiva 
dels diversos municipis de Mallorca corresponents al Lot/Zona 3 i que comprèn la recollida de la 
fracció paper-cartó, vidre i envasos lleugers. Al punt tercer s’estableix que la durada del contracte serà 
de 10 anys naturals comptadors a partir de l’endemà de la data de formalització del contracte 
prorrogable per períodes bianuals. La durada del contracte incloses les pròrrogues no excedirà de 25 
anys.   

Que el 28 de novembre de 2011, alguns ajuntaments de l’illa de Mallorca han prorrogat l’encomanda 
de gestió per a la recollida selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers fins al 30 de 
maig 2012 (municipis corresponents a la Zona 1/Lot 1 i Zona 2/Lot 2)/10 de juny de 2012 (municipis 
corresponents a la Zona 3/Lot 3). 

Que la disposició addicional segona del Pla director sectorial estableix que els municipis podran 
habilitar, mitjançant l’instrument legal necessari (Conveni, Acord, Consorci, etc.), a les mancomunitats 
i al Consell de Mallorca per realitzar la recollida selectiva de les fraccions previstes en el present Pla. 

Que l’ajuntament/mancomunitat de….s’ha dirigit al Consell de Mallorca perquè, mitjançant Encomana 
de Gestió aprovada pel Ple de dia…, el Consell de Mallorca dugui a terme la gestió de la recollida 
selectiva de les fraccions paper cartró, vidre i envasos lleugers en el seu terme municipal. 

Que la voluntat del Consell de Mallorca és la de continuar col·laborant amb els ajuntaments per dur a 
terme la recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers, d’acord amb allò que 
preveu la disposició addicional segona del Pla director sectorial. 

Que la realització de l’activitat encomanada pel seu contingut material, tècnic i econòmic, no suposa 
transferència de la titularitat ni de l’exercici de les competències de l’entitat encomanant. 

Que el Ple del Consell de Mallorca de data .... de.... de 2012 acceptà l’encomanda de gestió i aprovà el 
text del conveni. 

Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada 
per Llei 4/1999, de 13 de gener, subscriuen el present CONVENI D’ENCOMANDA DE GESTIÓ i  

III) PACTEN 

Primer.- El present conveni d’encomanda de gestió té per objecte la realització, per part del Consell de 
Mallorca, de la gestió de la recollida selectiva de les fraccions paper- cartró, vidre i envasos lleugers, en 
les àrees d’aportació i parcs verds del terme municipal de____, d’acord amb allò que preveu la 
Disposició addicional segona del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de l’illa de 
Mallorca.  

Segon.- Els Ajuntaments o les Mancomunitats podran implantar millores a la recollida selectiva dels 
residus urbans mitjançant altres sistemes que no utilitzin contenidors amb les següents condicions: 

- fer-se càrrec de les despeses addicionals corresponents i 

- lliurar les fraccions recollides a l’empresa adjudicatària del Consell de Mallorca que 
correspongui segons el concurs per a la prestació del servei de la recollida selectiva de 
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paper-cartó, vidre i envasos licitat pel Consell de Mallorca. Aquest lliurament haurà de 
realitzar-se a les àrees d’aportació i als parcs verds corresponents. 

Tercer.- La recollida de productors singulars s’establirà mitjançant l’oportú conveni entre 
l’Ajuntament/Mancomunitat i el Consell de Mallorca. 

Quart.- Aquesta encomanda de gestió, de comú acord, podrà ésser cedida a un Consorci entre 
Ajuntaments i Consell de Mallorca que es pugui crear en un futur en aplicació del que preveu la 
Disposició addicional tretzena del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Illa de 
Mallorca.  

Cinquè.- El present Conveni tindrà una vigència inicial fins a 30 de maig 2014 (municipis 
corresponents a la Zona 1/Lot 1 i Zona 2/Lot 2)/10 de juny de 2014 (municipis corresponents a la Zona 
3/Lot 3) sense perjudici de la pròrroga expressa, que s’haurà de comunicar dos mesos abans de la seva 
finalització. 

Sisè.- Sense perjudici de la vigència assenyalada en el punt anterior, el Consell de Mallorca podrà, de 
comú acord amb l’ajuntament, revisar o modificar aquest Conveni en cas de la creació d’un Consorci 
entre ajuntaments i el Consell de Mallorca. 

Setè.- Aquest Conveni d’Encomanda de Gestió deixa sense efectes els anteriors convenis i addendes 
sobre la matèria objecte del conveni i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.   

I, en prova de l’anterior, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc abans 
expressats. 

Pel Consell de Mallorca    

Per l’Ajuntament de _____ 

ANNEX 2 

 DATA SESSIÓ 
PLE 

Alcúdia 29-març-12 

Banyalbufar 23-març-12 

Deià 30-març-12 

Escorca 29-març-12 

Estellencs 30-març-12 

Felanitx 02-abr-12 

Fornalutx 26-març-12 

Inca 30-març-12 

Llucmajor 28-març-12 

Manacor 2-abril-12 

Marratxí 27-març-12 
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Muro 28-març-2012 

Sa Pobla 30-març-12 

Santa Margalida 26-abril-2012 

Santanyí 16-abril-12 

Ses Salines 16-març-12 

Valldemossa 12-abr-12 

ANNEX 3 

ZONES 

1 2 3 

      

Alcúdia Felanitx Manacor 

Banyalbufar Inca  

Deià Llucmajor   

Escorca Santanyí  

Estellencs Ses Salines  

Fornalutx   

Marratxí   

Muro   

Sa Pobla   

Santa Margalida   

Valldemossa   

    

 

La PRESIDENTA obre el torn d’intervencions.  

La Sra. PALOU pren la paraula. 

Comenta que intervendrà més endavant, quan la Sra. Soler hagi explicat 
convenientment la proposta. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) inicia la seva intervenció. 



 8

Assenyala que no tenia previst intervenir, atès que és un tema prou explicat i debatut, 
sobretot a la darrera Comissió Informativa.  

Tot i això, si els Grups polítics de l’oposició ho consideren necessari, ho tornarà 
repetir. 

Explica que, com és sabut, l’encomanda de gestió de la recollida selectiva als 
municipis acaba el proper 30 de maig per a uns municipis i el 10 de juny per a uns 
altres.  

Recorda que el passat mes de desembre es va presentar al Ple una pròrroga d’aquesta 
encomanda de gestió durant mig any més, degut a que en determinat moment s’havia 
fet malament l’adjudicació a les UTES d’aquesta recollida selectiva i ara s’havia 
d’acabar.  

Destaca que des de l’inici de la gestió de l’actual equip de govern, ara farà un any, es 
va decidir que tan aviat com finalitzàs la vigència d’aquest conveni, entre el mesos de 
maig i juny de 2012, el Consell de Mallorca desaparegués pel que fa a la prestació 
d’aquest servei i ho gestionassin directament els municipis de Mallorca.  

Diu que quan ella va plantejar aquesta decisió a tots els batles, de tots els partits 
polítics, aquests varen manifestar que no els semblava bé i varen demanar per quina 
raó el Consell de Mallorca deixava de donar aquest servei. Aleshores, es va decidir 
continuar donant aquest servei als municipis que s’hi han volgut adherir, sota la 
premissa que tengués el mateix cost econòmic per als ajuntaments que per al Consell 
de Mallorca.  

Informa que són 17 els ajuntaments de Mallorca que s’hi han adherit, i s’ha donat la 
informació oportuna. 

Destaca que avui s’aprova aquesta encomanda de gestió a aquests 17 ajuntaments. Diu 
que es fa per un termini de dos anys perquè és allò que preveu el contracte de pròrroga 
de les empreses que fan la recollida selectiva. 

Recorda que, com ja va explicar a la Comissió Informativa, i ho reitera ara, no n’està 
contenta perquè no creu que sigui una bona gestió el fet no haver tengut temps de fer 
un concurs públic per les empreses que hagin de fer la recollida selectiva i haver de 
seguir prorrogant el contracte per aquest servei.  

Per aquesta raó també va manifestar que, per raó de la quantitat econòmica que 
suposa, aquest concurs de recollida selectiva s’ha de publicar obligatòriament als 
butlletins europeus i representa 52 dies de publicitat. Atès que no s’hi és a temps, 
faran la pròrroga esmentada.  

Tot i això, pel fet que durant aquests dos anys ja s’haurà fet el concurs pertinent, 
expressa el seu compromís de dur a terme aquest canvi pel que fa a la recollida 
selectiva. 

La Sra. PALOU (PSM-Iniciativa Verds-Entesa per Mallorca) intervé tot seguit. 

Diu a la Sra. Soler que considerava que com a mínim s’havia d’explicar el punt de 
l’ordre del dia, perquè els membres dels Grups polítics ja el coneixen, però a la sala 
de Plens hi ha persones que potser no en tenen la informació detallada. 



 9

Anuncia que el seu Grup polític s’abstendrà a la votació d’aquest punt, en coherència 
amb la postura del seu Grup respecte a les encomandes de gestió quan la Sra. Soler les 
va presentar el mes de novembre de 2011.  

Recorda que el motiu de l’abstenció el passat mes de novembre –que ja consta a l’acta 
corresponent- varen ser els dubtes que tenien sobre la proposta d’aleshores en relació 
a com es gestionaria aquest servei. La raó de l’abstenció d’avui és que, a mesura que 
l’equip de la Sra. Soler va perfilant la gestió del reciclatge, perjudiquen encara més els 
petits municipis i beneficien els grans, com és el cas de Manacor, perquè és l’únic 
municipi que encara resta a la zona 3 de la recollida selectiva. Això vol dir que el 
Consell de Mallorca pagarà un servei només per a Manacor, en aquest sentit. 

Considera que perjudiquen els municipis que han fet els majors esforços per adaptar-
se a les polítiques europees de sostenibilitat, a les directrius que estableixen que qui 
contamina més paga més, a l’esforç d’adaptar-se a les peticions europees de reduir la 
producció de residus al màxim i implantar un correcte triatge dels residus produïts a fi 
i efecte que si no es pot evitar la producció com a mínim es potenciï el reciclatge.  

Els petits –els agosarats- municipis de l’illa que han fet grans esforços per implantar 
el sistema de recollida porta a porta reben el càstig del Consell de Mallorca. Per 
demostrar-ho, recorda quina va ser la postura de la Sra. Soler davant aquesta qüestió 
durant el Ple del passat mes de novembre, llegint textualment el paràgraf següent de 
l’acta d’aquest Ple, que correspon a la intervenció de la Sra. Soler: 

“... En aquest moments, juntament amb el director insular de residus, estam fent unes 
visites poble a poble, i mancomunitat a mancomunitat, perquè estam canviant la idea 
inicial. El Consell de Mallorca és la mare que abraça i tutela tots els ajuntaments de 
Mallorca i no els vol crear més perjudicis, per la qual cosa amb l’encomanda de gestió 
encara hi haurem de treballar més.  

Hi ha ajuntaments, com és el cas de la Mancomunitat del Pla, que quan els parlam 
d’encomanda de gestió no la volen, perquè ho volen fer ells. Altres ajuntaments 
demanen que per favor sigui el Consell de Mallorca qui continuï amb l’encomanda de 
gestió; aquests són especialment ajuntaments més grossos, que no han instaurat el 
porta a porta als seus municipis i el fet que el Consell de Mallorca deixi de prestar el 
servei els crearà un perjudici. En darrer terme, hi ha municipis, com ara els de la 
Mancomunitat del Raiguer, que fan el sistema de porta a porta i tenen els iglús dels 
parcs verds, als quals els agradaria que continuàs el servei.  

Per això li deman, Sra. Palou, que em doni un termini de 15 dies per reunir-me amb la 
presidenta i cercar la millor solució, que no perjudiqui els ajuntaments. Tot i això, des 
del punt de vista del Consell de Mallorca com administració protectora dels 
ajuntaments.” 

Destaca la importància de l’expressió: “estam canviant la idea inicial” 

Observa que ara ho tenen clar, i li tenen tant que ho posen al text del conveni que 
presenten avui al Ple. Perquè la gent que és present a la sala de Plens en sigui 
conscient, tot seguit llegeix la proposta segona del conveni que es presenta avui. 

“Els ajuntaments o les mancomunitats podran implantar millores a la recollida 
selectiva de residus urbans mitjançant altres sistemes que no utilitzin contenidors, 
amb les següents condicions: 
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- Fer-se càrrec de les despeses addicionals corresponents i lliurar les fraccions 
recollides a l’empresa adjudicatària del Consell de Mallorca que correspongui 
segons el concurs per a la prestació del servei de la recollida selectiva de 
paper-cartró, vidre i envasos  licitat pel Consell de Mallorca. Aquest 
lliurament haurà de realitzar-se a les àrees d’aportació i als parcs verds 
corresponents.”  

El parer del seu Grup polític és que aquesta mesura “empitona” de valent el sistema 
de recollida porta a porta i té la intenció clara de ferir de mort els municipis petits. Diu 
que ho veuen així perquè en cap lloc del document es fa constar que els municipis que 
més esforç facin en matèria de recollida en les fraccions susceptibles de ser reciclables 
tenguin cap premi ni consideració especial, d’acord a les afirmacions de la pròpia Sra. 
Soler i el seu director de residus han fet no poques vegades, al passat.  

Diu que seria fàcil recórrer municipis que fan recollida porta a porta i que veuen molt 
reduïda la factura de la incineració. Per raó de presència a la sala de Plens i per color 
polític del govern d’aquesta institució, li posarà els exemples d’ajuntaments: el de 
Binissalem i el de Maria de la Salut. Demana a la Sra. Soler: no l’han convençuda, els 
seus sistemes de recollida porta a porta?. Li demana que ho expliqui un poc. 

Adverteix que si només valorassin el plantejament que li ha fet ara mateix, votarien en 
contra d’aquesta proposta, però consideren que com a mínim s’ha d’animar el sistema 
de la recollida selectiva i en conseqüència, anuncia que s’abstendran.  

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

Anuncia que el seu Grup polític no donarà suport a l’encomanda, però tampoc no s’hi 
oposarà. 

Diu que aquest equip de govern va emprendre, com una de les primeres accions de 
govern, i així ho varen reconèixer, va ser afrontar la contractació i la recollida 
selectiva. Recorda que, en un primer moment, el PSOE li va donar suport, però les 
presses del primer moment ha duit a la pròrroga d’un contracte obsolet de fa deu anys 
i que no recull cap ni una de les noves tendències relatives al reciclatge.  

La recollida selectiva que farà el Consell de Mallorca es centra únicament en les tres 
fraccions bàsiques i en 17 ajuntaments (fa un any eren 51), dels 53 que hi ha a 
Mallorca. 

Amb aquestes noves encomandes, associades a la pròrroga dels contractes per dos 
anys, es fa un téntol al reciclatge, així es veu des del PSOE. El que es fa és perdre dos 
anys, perquè és obvi que sobre aquesta qüestió no s’han trobat el problema de cop i 
volta sobre la taula, com potser han volgut fer entendre amb el comentari dels 53 dies 
d’exposició al butlletí de la Comunitat Europea, etc.  

Retreu que ja sabien que existia, quan s’hi varen posar. Reconeix que n’han parlat, 
amb la Sra. Soler, més d’una vegada, i es varen fer les encomandes fins a dia 30 de 
maig perquè els ajuntaments adaptassin aquelles pròrrogues al contracte que tenia el 
Consell de Mallorca. Per aquest motiu, no és un assumpte nou, no ve d’ara, el que 
tenen sobre la taula. 

Reconeix que en el moment en què l’actual equip de govern va prendre possessió va 
començar a fer feina en aquest sentit, però reitera que aquesta pròrroga per dos anys 
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en realitat suposa una aturada que afecta tots els nivells del reciclatge i la política de 
residus.  

Destaca que la Sra. Soler ha manifestat que es fa així perquè els ajuntaments grans li 
han demanat que faci una encomanda; és a dir, els ajuntaments que tenen més 
ingressos li demanen que prorrogui i el Consell de Mallorca prorroga. I els 
ajuntaments que consideren que és una competència municipal, que l’han d’exercir, 
perquè donen més serveis de recollida selectiva que altres, han de fer una addenda al 
conveni d’Ecovidrio i d’Ecoembes, filigranes i malabars amb els ingressos, per poder 
fer front a aquesta despesa. En canvi, els ajuntaments grans no ho faran: Manacor, 
Inca, Llucmajor, Felanitx, Alcúdia. Diu que no esmenta Palma i Calvià, perquè no és 
que hi manquin, sinó que ja no hi eren a la llista. 

Qualifica aquesta política d’erràtica, en aquest sentit, a cop d’interès i a instància de 
l’interessat, deixant la solució de la recollida selectiva i del reciclatge per d’aquí a dos 
anys.  

Adverteix que tampoc no serà d’aquí a dos anys, atès que aquesta nova encomanda 
parcial que fan 17 ajuntaments al Consell de Mallorca ens du cap a una pròrroga del 
contracte per dos anys. D’aquí a dos anys, els contractes de recollida selectiva o com 
la facin els ajuntaments que no hagin entrat a formar part de l’encomanda no casaran 
amb la data de l’any 2014, per la qual cosa s’haurà de tornar a esperar.  

Tot seguit, formula dues preguntes a la Sra. Soler: 

En primer lloc, demana si Mallorca tendrà algun dia una política de reciclatge i 
recollida selectiva. 

En segon lloc, si Mallorca farà una política que aconsegueixi l’objectiu de reciclar i 
només incinerar el rebuig. 

Opina que, amb aquests “mimbres”, no serà així. 

La Sra. SOLER intervé tot seguit. 

S’adreça a la Sra. Garrido en els termes següents: 

Mallorca ha tengut polítics a l’altura de les circumstàncies per potenciar el reciclatge i 
no fer un desastre amb les polítiques de reciclatge? No. 

Mallorca ha estat conscient que teníem una encomanda de gestió i que no era possible, 
per llei, que els ajuntaments fessin recollida porta a porta perquè això perjudicava tot 
el que és recollida selectiva? No. 

Mallorca ha tengut uns polítics responsables, a l’hora de potenciar el reciclatge i, a la 
vegada, autoritzar l’empresa concessionària a fer dues línies noves d’incineració aquí 
on es recull que es necessiten 700.000 tones anuals per anar amortitzant aquestes 
obres? No. 

On són, aquests polítics responsables? A la bancada de l’oposició. 

Assegura que, intentant posar ordre a allò que és la recollida selectiva, han donat als 
Grups polítics de l’oposició totes les explicacions des del minut 0, però tot i això 
aquests encara segueixen fent política de demagògia.  
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Comenta que la Sra. Garrido sí que ha entès el seu missatge perquè ha sabut separar la 
pròrroga dels contractes d’allò que és la pròrroga de l’encomanda de gestió però la 
Sra. Palou viu als niguls.  

Demana a la Sra. Palou: com vol que al conveni d’encomanda de gestió dels 
ajuntaments ella hi posi premis, si no té res a veure una cosa amb l’altra?.  

Li explica que una cosa serà que el Consell de Mallorca passi a cobrar la taxa del 
tractament de residus i dins aquesta taxa de tractament, dins la pròpia ordenança 
s’estableixi la possibilitat que els ajuntaments que més reciclin tenguin una 
bonificació, que això és una porta, i una altra és d’allò que es parla avui. 

Destaca que avui es parla de que hi ha 17 ajuntaments de Mallorca que, per les seves 
pròpies circumstàncies municipals, no han implantat el sistema de recollida porta a 
porta. Però li diu més: amb la llei a la mà, són els 17 que ho han fet bé, els 17 
municipis que no estaran imputats pel cas “Claveguera”. Torna a dir que, amb la llei a 
la mà, no es podia fer la recollida porta a porta mentrestant hi hagués en vigor 
l’encomanda de gestió al Consell de Mallorca. 

Quant al retret de no potenciar el reciclatge, recorda que a l’encomanda de gestió hi 
havia una opció –que és la que hagués adoptat l’oposició- i el Consell de Mallorca 
acaba la seva responsabilitat sobre la recollida selectiva el 30 de maig de 2012 per uns 
casos i el 10 de juny de 2012 per uns altres. A partir d’aquestes dades es pot retirar i 
no té cap obligació com a Consell de Mallorca de fer la recollida selectiva a cap 
ajuntament de Mallorca; en aquest sentit pot desaparèixer, si es desitja.  

Tot seguit, explica perquè no ho han fet. Diu que és perquè els ajuntaments han 
demanat que no ho fessin i que fins i tot ahir, fins el darrer moment, demanaven si 
s’hi podien adherir. Comenta que els varen dir que no, però tot i que no farà una 
aposta s’aventura a dir que d’aquí a dos anys en comptes de desset tornaran a ser 
trenta i pico. Diu que, si no ho creuen, el temps ho dirà. 

Adverteix que les circumstàncies actuals no permeten que els ajuntaments puguin 
mantenir el cost d’allò que és el sistema de recollida porta a porta. 

A més a més, diu que la Mancomunitat del Pla va ser la primera que va manifestar 
que no estava interessada en el sistema porta a porta perquè els seus ajuntaments fan 
una gran política de rebuig. Esmenta el cas del municipi de Maria de la Salut, que ha 
aconseguit fer només un 7% de rebuig, la qual cosa és d’admirar. Diu que si els 
demanen com els funciona el conveni amb Ecoembes  (no el de Ecovidrio, que encara 
no està signat)  diran que els va molt bé i que n’estan molt satisfets. 

Destaca que és aquesta, la mà amiga del Consell de Mallorca, perquè faciliten que es 
puguin adherir a l’addenda del conveni d’Ecoembes i d’Ecovidrio als ajuntaments que 
no li han fet l’encomanda de gestió, per tal que puguin cobrar realment el que fan.  

A més a més, tenen sol·licituds de molts d’ajuntaments, com ara Campos o Pollença, 
que demanen la cessió d’usos dels contenidors, i els la cediran. Reitera que fan 
l’expedient per poder fer la cessió d’usos del Consell de Mallorca a aquests 
ajuntaments, perquè ho han demanat. Aquesta també és una política responsable cap 
als ajuntaments.  

A continuació explica quina és la novetat que introdueixen. Diu que tots els 
ajuntaments que ara han cedit l’encomanda de gestió (posa l’exemple de Muro, que 
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dins el propi poble fa recollida porta a porta)  tenen aquesta modalitat de recollida 
però volen que sigui el Consell de Mallorca qui faci la recollida selectiva, per la qual 
cosa els donen la possibilitat que en el punt d’aportació –sigui un parc verd o el lloc 
que s’estableixi- duguin tot el que han recollit pel sistema porta a porta. 

Per aquestes raons refusa el retret de gestió nefasta, amb aquests temes que ha posat 
sobre la taula, que no estaven prevists però que ara hi estaran. 

Reitera que molt possiblement els partits de l’oposició haurien decidit desaparèixer 
com administració per fer aquest servei, però l’actual equip de govern ha estat 
responsable i ha fet notar la seva presència, i no només per als ajuntaments grans, 
perquè Alaró no és precisament un ajuntament gran, com no ho són tampoc Artà, 
Búger, Campanet. Per aquesta raó refusa els comentaris que volen fer veure que 
només han treballat per un parell de municipis, perquè no és cert. 

Recorda també que els representants de l’oposició han pogut assistir a les reunions i 
saben perfectament de què s’ha parlat. A més, si avui consulten un mitjà de 
comunicació, veuran que s’estan plantejant que a la serra de Tramuntana sigui 
l’empresa Calvià 2000 qui pugui fer la recollida selectiva de tots els seus municipis. 

Recorda a la Sra. Garrido que ella sí que  ara ha pogut ser present a una reunió amb 
tot el personal tècnic d’aquesta institució, per tal de crear un consorci de la recollida 
selectiva. En conseqüència, ja sap quin és el plantejament del PP: fer que la recollida 
selectiva resulti el més econòmica possible. En aquest sentit, retreu que mentre que els 
membres del PP quan estaven a l’oposició no hi varen poder ser mai.  

També diu a la Sra. Garrido que és ben conscient, perquè a més a més ha estat 
secretària tècnica d’aquesta institució, que amb el temps que tenien disponible –des de 
desembre de 2011 fins a maig de 2012 no hi ha temps material per donar una solució 
definitiva a aquesta qüestió.  

En canvi, d’aquí a dos anys la tendran, no s’ha de preocupar. Li fa avinent que no els 
agradarà perquè la solució l’haurà donada el PP i no el PSOE que pretenen ser els 
pares del reciclatge, del medi ambient, de la llengua i del territori. 

La Sra. PALOU intervé tot seguit.  

Fa notar que, als convenis, es fa constar allò que es vol fer constar. En conseqüència, 
si la Sra. Soler hi vol fer constar que premiarà d’alguna forma determinades mesures 
que apliquin els municipis que s’adhereixin al conveni, ho pot fer.  

Sobre la seva explicació i aportació, li diu que encara ha remarcat més que aquells 
municipis que facin la recollida porta a porta es veuran perjudicats per aquesta 
proposta que presenta avui. 

Tot seguit comenta un aspecte que, tot i que sembli no tenir relació amb el medi 
ambient i el territori, considera que ha de constar a l’acta del Ple perquè quedi ben clar 
i ho explica tot seguit. 

No sap si la Sra. Soler ha llegit el text que presenta avui, però si ho ha fet és clar que 
no l’ha comparat amb el que va presentar al Ple el passat mes de novembre, en el 
sentit que el llenguatge que recull i que dóna suport al conveni que es presenta avui és 
un llenguatge sexista i típic del segle passat. En canvi, el text que va presentar el mes 
de novembre de 2011 sí que utilitzava un llenguatge més adequat als temps actuals. 
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D’altra banda, fa notar que encara considera més greu l’ús que es fa del llenguatge 
sexista en el conveni que es presenta avui pel fet que l’hauran de signar dues 
conselleres, presents a la sala de Plens, la Sra. Soler en representació del Consell de 
Mallorca i la Sra. Terrassa, com a representant del municipi d’Alcúdia, en qualitat de 
batlessa del seu ajuntament.  

Torna a dir que el text que presenta avui no va gens a favor de la defensa de la 
igualtat, recollida i esmenada però també malmenada en alguns casos pel PP. 

La Sra. GARRIDO comença la seva intervenció. 

Diu a la Sra. Soler que si es dóna una solució justa, eficaç i igualitària a la llengua, al 
territori, al reciclatge o al que sigui, el PSOE hi estarà d’acord i considera que així ho 
han demostrat.  

Per aquesta raó, refusa el comentari de la Sra. Soler en aquest sentit a la seva 
intervenció anterior. Torna a dir que hi estaran d’acord si s’ajusta a les condicions que 
ha esmentat. 

A continuació li recorda que qui va modificar el contracte de Tirme que permetia fer 
dues línies més va ser el PP; el PP va votar a favor, però el PSOE no. Puntualitza que 
es refereix a la modificació del contracte, no a la modificació del Pla director sectorial 
de residus (PDSR).  

Diu a la Sra. Soler que miri bé qui va modificar aquest contracte i li demana que deixi 
ja de banda la seva insistència en la tàctica del “y tú más”, perquè ja n’hi ha prou.  

Diu que el cert és que la Sra. Soler no ha entès allò que li ha explicat, perquè li ha dit 
que varen començar molt bé, atès que es va fer la pròrroga d’encomanda de gestió i, 
en converses posteriors, també li ha dit que seria complicat i l’ha advertida de la 
necessitat de posar-s’hi d’hora a fer feina precisament per raó d’aquesta 
complicacions previsibles i de les circumstàncies d’aquesta institució. Li fa notar que, 
com ha pogut comprovar, la realitat ha estat aquesta i ara només es fa un téntol. 
Adverteix que la Sra. Soler ho admetrà o no, però el que es fa és una aturada, durant 
aquests dos anys, tot i que s’hagués pogut fer molta feina.  

Reconeix que és cert que es va fer una reunió amb els representants municipals de 
Calvià, Palma i amb personal tècnic del Consell de Mallorca per estudiar la 
possibilitat de crear un consorci.  

També reconeix que s’hi ha fet feina, en cap moment no li ha negat però sí que li ha 
retret que se’n podia fer més i que s’ha arribat tard i ara el que hi ha és una aturada 
durant dos anys. 

Reitera que és aquesta, la crítica del PSOE i li fa avinent que aquesta aturada en 
realitat no serà de dos anys perquè, si com diu la Sra. Soler possiblement d’aquí a dos 
anys tendran incorporats al conveni 33 ajuntaments, s’han de plantejar què faran amb 
els contractes. Li demana: com ho solucionaran, resoldran?.  

Recorda que ara els ajuntaments demanen al Consell de Mallorca la cessió d’iglús, 
però adverteix que el contingut d’aquests iglús els recull un determinat tipus de 
camions. Diu que no anirà més lluny, amb els seus advertiments, però li fa una 
pregunta i n’espera resposta: per què, la resta de municipis que no són els 17 que fan 
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ara l’encomanda de gestió, com ara Calvià i Palma, estaran imputats en el cas 
“Claveguera”?.  

Atès que la Sra. Soler ho nega, la Sra. Garrido li recorda que és això el que ella ha dit 
quan ha afirmat “seran els únics que no estaran imputats”. En aquest punt, la Sra. 
Soler discrepa del que diu la Sra. Garrido i aquesta comenta que és tan senzill com 
treure la gravació del Ple. 

Comenta que ha quedat escarrufada quan ha sentit l’esmentat comentari de la Sra. 
Soler, per això demana què és el que han fet els altres municipis; atès que a la 
corporació del Ple hi ha alguns batles, poden explicar què és el que han fet.  

Per acabar, adverteix la Sra. Soler que la bolla màgica que ella té i que li indica què és 
el hauria fet el PSOE en cas de governar, la podrien emprar també per a altres coses. 

La Sra. SOLER intervé per tancar el debat. 

Rectifica el comentari de la Sra. Garrido en el sentit que varen començar molt bé. Li 
diu que no és cert, sinó que varen començar havent de resoldre un problema enorme 
que va deixar l’equip de govern de la passada legislatura, i li explica tot seguit.  

L’encomanda de gestió acabava el mes de desembre de 2011 i el contracte amb les 
empreses acabava els mesos de maig i juny de 2012. Per començar, varen haver de 
resoldre aquest problema, que l’anterior equip no havia resolt en quatre anys de 
govern de la institució. Tot i saber que el 31 de desembre de l’any 2011 acabaven les 
encomandes de gestió dels ajuntaments i la situació que provocaria, no ho varen 
arreglar.  

Torna a dir que el PP ho va haver de resoldre, en realitat es varen haver de menjar un 
bon “pastel” ben desagradable, que varen deixar els anteriors gestors d’aquesta àrea. 
Per aquesta raó la Sra. Garrido diu que varen començar molt bé. 

Considera que si ara la Sra. Garrido diu que no van bé és perquè no fan allò que a ella 
li agradaria que fessin.  

A continuació li dóna l’explicació detallada sobre el parer del PP. 

En primer lloc, el Consell de Mallorca no farà més encomanda de gestió. 

En segon lloc, comenta que els ajuntaments han demanat que ho continuï fent el 
Consell de Mallorca.  

En tercer lloc, davant la petició dels ajuntaments, deixen ben clara la premissa 
següent: el cost ha de ser el mateix tant pel Consell de Mallorca com per als 
ajuntaments. No es pot augmentar ni un sol euro la despesa actual, ni d’un costat ni de 
l’altre. Aquesta és la raó per la qual es fa l’encomanda de gestió. 

En quart lloc, no se podia acceptar cap encomanda de gestió durant la passada 
legislatura, quan tot ho havia de fer el Consell de Mallorca. És aquí on va començar 
tot el problema, en el transvasament de plàstics, paper i vidre d’una part a l’altra. 

A partir d’aquí, ja no li dirà res més, treballaran amb els 17 ajuntaments esmentats a la 
documentació i que no cal que es preocupi més per la qüestió dels iglús, perquè no hi 
ha més empreses que facin recollida selectiva en aquest moment, totes són les 
mateixes, a Mallorca; quan es convoqui el concurs, la situació pot variar, però de 
moment no és el cas. 
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Assegura que el PP seguirà potenciant el reciclatge tant com pugui.  

Quant als convenis d’encomanda de gestió, adverteix que són convenis entre 
l’ajuntament i el Consell de Mallorca i es tracta d’acords que han passat pel Ple als 
quals no s’hi pot afegir res més. Ja es veurà com queda resolt d’aquí a dos anys, però 
mentrestant demana a la Sra. Garrido que no es preocupi, perquè continuaran 
treballant en allò que al PSOE no li agrada que ho facin: potenciant el reciclatge.  

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

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-002503  a  A-002518. 
 
El secretari general     La presidenta  
 


