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ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT  DE LA GESTIO DELS RESIDUS 
NO PERILLOSOS  DE MALLORCA 

 
DATA: 4 d’octubre de 2013. 
HORA D’INICI: 10:00h. 
HORA DE FINALITZACIO: 13 h.  
LLOC: Edifici central del Parc de Tecnologies Ambientals 
TIPUS REUNIÓ: Ordinària 
ASSISTENTS:   
 

• Sra. Catalina Soler Torres, Presidenta de la Comissió en la condició 
de Consellera Executiva del Departament de Medi Ambient del 
Consell Insular de Mallorca. 

• Sr. Antoni Serra Comas, Vice-president de la Comissió en la 
condició de Director Insular de Residus del Departament de Medi 
Ambient del Consell Insular de Mallorca.  

• Sr. Gabriel Payeras Muntaner, Cap del Servei Jurídic, Departament 
de Medi Ambient, actuant com a Secretari Delegat del Secretari 
General del Consell Insular de Mallorca en virtut de Resolució de 
data 21 de setembre de 2012, publicada al Butlletí Oficial de les 
Illes Balears núm. 141 de 27 de setembre de 2012.  

• Hi assisteixen també les 38 persones que s’especifiquen a l’annex I 
de la present acta.   

 
ORDRE DEL DIA: 
 

1.-  Aprovació de l’acta de la sessió anterior (27 de setembre de 
2012). 

 
2.-  Informe sobre el Servei Públic de Residus Urbans de l’Illa de 

Mallorca 
 
3.-   Informe Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i 

Pneumàtics Fora d’Ús de l’Illa de Mallorca. 
 
4.-  Pla de Mesures i Vigilància Ambiental de les instal·lacions 

contemplades al PDSGRUM. 
 

 5.-  Precs i preguntes.  
 
 
La Sra. Soler dona la benvinguda als assistents a la reunió de la Comissió de 
Seguiment de la gestió dels residus no perillosos de Mallorca.   
 
A continuació es comença l’ordre del dia: 
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1.- En primer lloc el Sr. Secretari de la Comissió Sr. Payeras sol·licita si hi ha 
alguna observació a l’acta de la sessió anterior de 27 de setembre de 2012. 
No se’n formula cap i en conseqüència s’aprova per assentiment.  
 
2.- A continuació la Sra. Oliver, Enginyera Industrial i cap de servei a la 
Direcció Insular de Residus explica l’informe sobre el servei públic de residus 
urbans de l’Illa de Mallorca corresponent a l’any 2012 i que s’adjunta com 
annex II a aquesta acta.  
 
3.- A continuació la Sra. Bordoy, Enginyera Tècnica Agrícola de la Direcció 
Insular de Residus explica la memòria 2012 dels residus de construcció, 
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús Mallorca així com del seu 
programa de mesures i vigilància ambiental corresponent al punt tercer de 
l’ordre del dia i que s’adjunta com annex III a aquesta acta.  
 
4.- A continuació, la Sra. Bistuer, biòloga de la Direcció Insular de Residus  
presenta l’informe relatiu al programa de mesures i vigilància ambiental de les 
instal·lacions contemplades en el PDSGRUM, i que s’adjunta com annex IV a 
aquesta acta.  
 
5.- A continuació el Sr. Joan Mateu Horrach, enginyer de la Direcció Insular 
de Residus explica el nou Pla Director Sectorial en procés d’elaboració i que 
s’incorpora com annex V a aquesta acta.  
 
6.- A continuació es passa el punt 6 de precs i preguntes.  
 
Intervé, en primer lloc, la Sra. Magdalena Palou i planteja dues qüestions:  
1.- Segons s’ha explicat, el nombre de tones de recollida selectiva de paper 
presenta una tendència a la baixa; en canvi, al nou Pla Director es preveu un 
increment molt alt; com s’explica? 
2.- A la vista de la previsió a l’any 2020 de residus incinerats, vol dir que no 
està previst continuar amb la importació de residus?  
 
El Sr. Horrach contesta que en relació als objectius de recollida selectiva son 
imposats per la normativa estatal i europea per la qual cosa caldrà fer un 
esforç per part de totes les administracions. Pel que fa a les previsions de 
tones a tractar, el que fa el nou Pla Director es permetre flexibilitzar les 
decisions.  
 
La Sra. Felicidad Moreno (Ajuntament de Bunyola) insisteix que no queda clar  
com es preveu incrementar els objectius de recollida selectiva a data 2020.  
 
El Sr. Horrach contesta que s’haurà de treballar amb generadors singulars  
qualificats, fent conscienciació i amb la implicació de les administracions.  
 
El Sr. Serra, Director Insular de Residus, comenta que les dades de recollida 
del paper cartró no inclouen el paper cartró de les grans indústries i comerços 
que hagin passat a gestionar-los ells mateixos.  
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El Sr. Enric Francia demana si quan es parla d’habitants es refereix a censats 
o de fets, es a dir si  es tenen en compte els turistes. 
 
El Sr. Horrach contesta que es refereix als habitants de fet.  
 
La Sra. Alejandra Hemingway, agraeix tenir les previsions numèriques i 
demana com està la situació del dipòsit de cendres i si la matèria orgànica 
recollida porta a porta ha de pagar. 
 
La Sra. Catalina Soler contesta que la matèria orgànica no pagarà el que 
resta de legislatura.  
 
El Sr. Horrach contesta que si la incineració es alta, l’abocador de coa 
arribarà a una situació crítica al següent Pla Director que es tramiti després 
del que ara s’està tramitant. Afirma que al nou Pla Director es preveu una 
reserva d’espai i que s’han de treballar solucions tècniques que permetin 
utilitzar menys espai que actualment.  
 
A continuació  el Sr. Ildefonso Blázquez (Ajuntament de Bunyola)  planteja 
tres qüestions: 
 
1.- Quines mesures ha incorporat el Comitè Tècnic de Vigilància ambiental a 
la vista del que va anunciar l’any passat el Sr. Serra. 
 
2.- Quines solucions ha pensat la Consellera pel tema dels abocament 
il·legals de residus de construcció i demolició i 
 
3.- Com es pot explicar als veïns que quant més reciclin, més fems s’hauran 
d’importar que a més,  presenten una composició de productes que son els 
que es reciclen? 
 
La Sr. Bistuer contesa que el Comitè Tècnic sempre pensa millores al 
programa de vigilància ambiental si bé en el darrer any no s’han fet mesures 
addicionals.  
 
El Sr. Serra contesa que la potestat de vigilància , inspecció i sanció en 
matèria d’enderrocs és competència municipal i autonòmica. Considera que 
s’haurien de fer campanyes de conscienciació i sensibilització.   
 
El Sr. Horrach contesa que la importació de residus es un tema econòmic per 
aconseguir reduïr o contenir la tarifa ja que aconsegueix obtenir ingressos 
addicionals pel servei públic.  
 
El Sr. Tomeu Moragues (Mancomunitat del Raiguer)  demana si s’ha previst 
poder lliurar la fracció orgànica a les estacions de transferència?  
 
La Sra. Soler contesta que en aquests moments no es possible per raons 
econòmiques; tal vegada d’aquí a uns anys.  
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El Sr. Francia considera que el Consell de Mallorca intenta defensar la 
sostenibilitat econòmica del sistema.  
 
El Sr. Tomás Balaguer (Son Sardina) demana si s’ha contemplat el 
tancament de la primera incineradora a la finalització de la seva vida útil. 
Considera que el control de les dioxines i furans s’ha de fer en continu 
acumulat ja que considera que l’actual sistema de vigilància és aleatori. En 
aquest sentit afirma que així ho proposa el Sr. Josep Rivera, del CSIC de 
Barcelona.  
 
El Sr. Horrach afirma que s’han de considerar totes les opcions i possibilitats i 
en relació al tema dels controls cal valorar si el cost econòmic ho permet.   
 
La Sra. Floria Perelló (AAVV Palmanyola) demana a la Sr. Bistuer si coneixia 
el projecte d’instal·lar una pantalla verda que, per motius econòmics es va 
aturar l’anterior legislatura. La Sra. Bistuer contesta que no. El Sr. Horrach 
comenta que el Pla Territorial de Mallorca va introduir una Àrea d’Interès 
Paisatgístic a la zona de Son Reus i que el Departament de Territori del 
Consell de Mallorca ha fet feina ja que està previst un Pla Especial.  
 
La Sra. Perelló demana, per aquest tema, una reunió amb Medi Ambient, 
Territori i Comitè Tècnic.  
 
La Sra. Soler contesta afirmativament.  
 
Finalment, per indicació de la Sra. Soler son lliurats a tot els assistentes CDs 
amb les ponències corresponents a l’ordre del dia.  
 
Sense res més a tractar i essent les 13 hores del dia i lloc expressats a 
l’encapçalament, la Sra. Soler aixeca la sessió de la qual el secretari estén la 
present acta amb el seu vist-i-plau. 
       
      El Secretari delegat 
 
 

     Sr. Gabriel Payeras Muntaner 
Vist-i-plau 
 
 
Sra. Catalina Soler Torres. 
 


