
 1

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DEL 

CONSELL DE MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 12/2013 
Caràcter: extraordinària i urgent 
Data: 30 de juliol de 2013 
Hora: de 10.41 h a 10.45 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) 
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) 
Juan José Sard Flaquer (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Maria Verger Noguera (PP) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Miquel A. Coll Canyelles (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (MÉS PER MALLORCA) 
Miquel Ensenyat Riutort (MÉS PER MALLORCA) 
Joan Font Massot (MÉS PER MALLORCA) 
Maria Magdalena Palou Canaves (MÉS PER MALLORCA) 
 

També hi assistí  l’Hble. conseller executiu Sr. Jaume Juan Garcia.  

Secretari general per substitució:   Sr. Nicolau Conti Fuster 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes.  
 

Consellers que excusen l’assistència Srs.: Miquel Vidal Vidal (PP), Antoni Alemany 
Cladera (PSOE), Joan Ferrà Martorell (PSOE). 
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També excusa l’assistència l’Hble. Conseller executiu Sr. Mauricio Rovira de Alós.  
 
 
ORDRE DEL DIA 

 

1. Ratificació de la urgència de la sessió. 

2. Declaració institucional sobre l’incendi forestal d’Andratx. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

PUNT 1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 

Sotmesa a votació la ratificació de la urgència de la sessió, s’aprova per unanimitat. 

PUNT 2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE L’INCENDI FORESTAL 

D’ANDRATX. 

Es dóna compte de la següent declaració: 
 
“Des de divendres horabaixa els mallorquins i mallorquines veim com un foc cruel i 
d’origen evitable està devastant la zona que s’estén des d’Andratx fins, de moment, al 
Puig de Galatzó (Calvià) amb una fam insaciable i davant la nostra menudesa i 
impotència. Malgrat els esforços humans i tècnics l’insaciable foc ha devastat. un 
perímetre de quasi 2.000 hectàrees.  
 
Són moments de dol per la gran pèrdua patrimonial que ens suposa el fet que es cremi 
la Serra de Tramuntana, el nostre estimat i preuat Patrimoni de la Humanitat que 
recentment ha celebrat el seu segon any amb aquesta distinció, de la UNESCO.  
 
Els cors de la gent de Mallorca estan sobrepresos i abatuts quan impotents veiem 
cremar la Serra i tot l’esforç tècnic i humà que s’està destinant a l’extinció. 
 
Ara són moments de recolzament a les tasques que duen a terme per a l’extinció tots 
els professionals d’emergències. No és moment de crítiques ni de laments, és moment 
d’anar cap endavant, tots a una, per poder restablir el mes aviat possible i de la millor 
manera la zona devastada per les flames. 
  
Així idò el ple del Consell de Mallorca,  
 

- Vol manifestar els seu agraïment i suport a totes les persones que han intervingut 
i intervenen a les tasques d’extinció: des dels cossos professionals als de protecció 
civil i als voluntaris, ciutadania anònima que estan ajudant en les tasques 
d’extinció de l’incendi d’Andratx. 

- També vol manifestar els seu agraïment a totes les persones i entitats que han 
mostrat la seva solidaritat donant acollida i queviures a les persones que han hagut 
de deixar casa seva a conseqüència del greu incendi forestal i expressar la màxima 
preocupació per la seguretat de les persones i bens, i també per l'afectació als 
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recursos naturals, amb la responsabilitat de conservar la Serra de Tramuntana com 
a patrimoni de la humanitat. 

- El ple del Consell de Mallorca reclamarà que per part de totes les 
administracions es faci un esforç per tal de fer possible la seva restauració, a fi i 
efecte de poder ajudar el mes aviat possible al seu restabliment i recuperació. 

- El ple del Consell de Mallorca mostra la seva solidaritat a tots els municipis que 
han estat afectats per l’incendi i treballarà per tal d’aconseguir ajudes per a fer 
possible l’urgent restabliment i restauració de les zones cremades.” 

 

Sotemesa a votació s’aprova per unanimitat. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-006425  a  A-006427. 

El secretari general, per substitució     La presidenta 

 


