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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DEL 

CONSELL DE MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 11/2013 
Caràcter: extraordinària i urgent 
Data: 30 de juliol de 2013 
Hora: de 09.55 h a 10.40 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 
Caldera (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. Proposta d’aprovació de la tarifa pel tractament de les deixalles d’origen animal. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

PUNT 1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 

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

PUNT 2.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TARIFA PEL TRACTAMENT 

DE LES DEIXALLES D’ORIGEN ANIMAL. 

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

“Atesa la Revisió del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de 
l'illa de Mallorca, aprovada definitivament pel ple de Consell de Mallorca, en sessió 
de dia 6 de febrer de 2006, en què es preveu, a l'article 5.2 c), que el Consell de 
Mallorca ha d’aprovar una tarifa específica per al tractament de les deixalles d’origen 
animal.  
 
Atès l’article 17 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a 
l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, 
aigües, altres activitats i mesures tributàries. 
 
L’article 17.4 manifesta que, en el cas d’instal·lacions públiques de tractament conjunt 
amb altres tipus de residus, el preu aplicable al tractament de les restes d’animals 
morts i d’escorxador que provenen del sector primari, incloent-hi els MER, com 
també de la indústria càrnica en general, ha de ser específic i reduït, i s’ha d’aplicar 
una bonificació de fins al 70% del preu general per als altres residus. 
 
Atès l’informe del secretari general de 30 de gener de 2013 pel qual es considera 
aquesta tarifa com a preu privat.  
 
Atès l’informe de la interventora general de 20 de març de 2013. 
 
Atès el dictamen núm. 65/2013 del Consell Consultiu relatiu a la consulta efectuada 
per la presidenta del Consell Insular de Mallorca en relació amb la naturalesa jurídica 
del preu que perceb d’un usuari un concessionari d’un servei públic de 13 de juny de 
2013. 
 

Atesa la memòria justificativa del director insular de Residus d’1 de juliol de 2013. 
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Atès que l’enginyer industrial de la Direcció Insular de Residus del Departament de 
Medi Ambient del Consell de Mallorca, en data 1 de juliol de 2013, ha emès informe 
on manifesta que proposa una tarifa específica pel tractament dels DOA per l’exercici 
2013 de 78,545€/tona sense IVA. 
 
Atès l’informe jurídic del cap del Servei Jurídic de la DIR de data 8 de juliol de 2013. 
 
Atès que l’enginyer industrial de la Direcció Insular de Residus del Departament de 
Medi Ambient del Consell de Mallorca, en data 23 de juliol  de 2013, ha emès un 
segon informe on manifesta que proposa una tarifa específica pel tractament dels 
DOA per l’exercici 2013 de 39,45€/tona sense IVA ja que proposa aplicar la 
bonificació del 70% prevista a la Llei 13/2012.  
 
Atès l’informe jurídic de data 25 de juliol de 2013.  
 
Atesa la conformitat de Tirme, SA, pel que fa a la tarifa pel tractament de deixalles 
d’origen animal en els termes expressats a dos escrits de data juliol de 2013 
 
Atès l’informe de fiscalització de la Intervenció General del Consell de Mallorca de 
data 25 de juliol de 2013.   
 
Atès l’informe de fiscalització de la Intervenció General del Consell de Mallorca de 
data 29 de juliol de 2013 afegint una nova observació.  
 
Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 7.i. del Decret de dia 15 de juliol pel qual es 
determina l’organització del Consell de Mallorca, modificat pel decret de dia 10 
d’octubre de 2011, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient eleva al 
Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 
 

ACORD 

 
1.- Aprovar inicialment la tarifa específica pel tractament de deixalles d’origen animal 
per import de 78,545€/tona, IVA exclòs, que els usuaris del servei públic han 
d’abonar a l’empresa concessionària la qual, en tot moment, haurà de mantenir vigent 
l’autorització administrativa per realitzar el tractament.  
 
2.- Aprovar una bonificació del 50,226% sobre la tarifa específica anterior, en 
aplicació del que preveu l’article 17.4 de la Llei 13/2012, resultant una tarifa 
específica bonificada per import de 39,45 €/tn, IVA exclòs.  
 
3.- En cap cas, l’aplicació de la bonificació anterior podrà suposar un increment de la 
tarifa general aplicable al servei de gestió dels residus urbans de Mallorca.  
 
4.- Sotmetre el present acord a exposició pública per un període de 20 dies hàbils 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears en aplicació de l’article 86 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Durant aquest 
període l’expedient estarà a disposició dels interessats a la Direcció Insular de Residus 
del Departament de Medi Ambient, c/ General Riera , 111 de Palma de Mallorca. 
Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
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reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor a partir 
de la publicació de l’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”  
  

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

En primer lloc saluda les persones del sector dels pagesos, com ara els Ramaders 
Agrupats de Felanitx, els pagesos de Manacor i els representants d’ASAJA, alhora 
que agraeix la seva presència a la sessió del Ple d’avui.  

Destaca que amb la proposta que se presenta al Ple se dóna solució a un problema 
històric de Mallorca. Fa notar que quan al PP va arribar a la institució, ara fa dos anys, 
varen tenir informació, per via telefònica i en ple mes d’agost, que en el Moll 
comercial de Palma hi havia tots els contenidors plens de restes càrniques, que no 
s’enviaven cap a Sabadell perquè s’havia deixat de pagar aquest servei. 

Explica que l’anterior equip de govern havia decidit que aquest tipus de restes 
s’enviarien a Sabadell i que el cost corresponent l’assumia la ciutadania de les Illes 
Balears. Davant aquesta situació, l’actual govern del Consell de Mallorca va haver 
d’abonar més de 240.000 € en concepte del transport esmentat.  

Assenyala que aquest problema s’ha intentat solucionar, conjuntament amb els 
pagesos, per mitjà de totes les solucions mediambientals possibles. En conseqüència, 
avui se crea una tarifa específica, per donar solució al problema que generen els 
residus càrnics, de forma que se podran incinerar a la planta de tractament de 
l’empresa concessionària del servei públic insularitzat del tractament de residus, amb 
una tarifa inicial de 78€, amb una bonificació d’un 50% que establirà la tarifa en 
39,45€. 

Diu que l’únic que lamenta de tot aquest procés és que hagi arribat la darrera proposta 
d’acord avui matí mateix. Explica que, arran d’un informe in extremis de la 
Intervenció del Consell de Mallorca, d’ahir migdia a les 14:30 h, en el qual s’indicava 
que s’havien de modificar uns dels seus continguts.  

En conseqüència, de la primera proposta d’acord que se presentava en dos punts, s’ha 
passat a quatre punts, que explica tot seguit. 

El primer punt consisteix a aprovar la tarifa de 78,545€. El segon punt estableix que a 
aquesta tarifa concreta se li aplica una bonificació d’un 50,226%, que dóna com a 
resultat un total de 39,45€. També s’estableix que en cap cas el que resulti com 
excedent s’apliqui a la tarifa general de residus sòlids urbans (RSU) i, evidentment, 
sotmetre aquest acord a exposició pública.  

Assenyala que aquesta exposició pública és voluntària, però se farà per raó d’un acord 
del Ple, atès que s’havia demanat que per més transparència tots els preus que a partir 
d’ara s’aprovin se sotmetin a exposició pública. Torna a dir que no és obligatori, per 
llei, exposar públicament aquesta tarifa, però s’hi posarà durant 20 dies i, si no hi ha 
al·legacions, quedarà aprovada definitivament, mentre que si n’hi ha se resoldran.  

Reitera que amb aquesta decisió se soluciona un conflicte històric, pel fet que els 
residus càrnics podran anar directament al servei públic insularitzat, a un preu pactat 
arran de les negociacions oportunes amb les persones responsables del sector afectat, 
el dels productors. Fa notar que és un producte que minva de cada vegada més, atès 
que no s’arriba a les 1.000 tones anuals de restes càrniques. En conseqüència, 
considera que aquesta decisió és important, és una passa més a l’hora de fer costat als 
sectors afectats per aquesta qüestió.  
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La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

En primer lloc, felicita molt especialment el personal funcionari del Consell de 
Mallorca que ha intervingut en aquest procés, pel fet d’haver estat capaç de muntar un 
expedient tot i les mancances paleses i evidents que avui se poden comprovar a la 
vista de la documentació que se presenta al Ple. 

Recorda a la Sra. Soler que ella ja volia presentar aquesta proposta en el darrer Ple 
(25/07/2013) tot i que és evident que l’expedient s’acaba de completar entre ahir i 
avui. Fa avinent que amb aquesta gestió se pot considerar que la Sra. Soler ha filat 
encara més prim o que ha aconseguit la quadratura del cercle, raó per la qual hauria 
d’haver estat la Sra. Soler qui felicitàs el personal funcionari que hi ha intervingut, 
atès que és ella qui ha manat aquesta feina, fora de temps i amb una total manca de 
respecte de cap tipus.  

Quant al respecte degut a la institució i a l’oposició, li fa notar que el seu 
comportament no és admissible i que mereixeria que els membres de l’oposició 
s’abstinguessin a l’hora de votar aquest punt.  

Recorda que ja era inacceptable que se presentàs aquest punt en el passat Ple, i per 
aquesta raó se va demanar que se presentàs en el proper, el d’avui, però és evident que 
avui ja s’ha arribat al límit de l’inacceptable. 

Tot seguit agraeix el detall que va tenir la Sra. Soler amb els membres de l’oposició 
durant el passat Ple, que va consistir a repartir durant el Ple l’informe que s’havia fet 
mentre la interventora del Consell de Mallorca era al seu despatx, en comptes de ser 
present al Ple, que és el que pertoca. Fa notar que la intenció era poder-lo presentar 
per la via de la màxima urgència possible.  

Destaca que és una llàstima que ahir, a les 14:30 h, la Sra. Soler no enviàs per correu 
electrònic la documentació sobre aquest informe que s’acabava d’elaborar, segons ha 
manifestat, en comptes de repartir-la avui mateix. Observa que hagués estat una 
mostra de respecte a la institució, a la feina del personal funcionari i a la feina de 
l’oposició.  

D’altra banda, recorda a la Sra. Soler que aquestes mateixes passes a què s’ha referit, 
ja les varen fer durant el mes de desembre i varen acabar en un espectacular ridícul de 
la bancada del Partit Popular, atès que aquest va votar a favor d’una decisió sobre la 
qual després se’n va haver de desdir, per bé que públicament la Sra. Soler ho justificàs 
d’una manera que encara ara provoca rialles a tothom. 

Adverteix la Sra. Soler que ella ja ha fet el ridícul una vegada i ha obligat a fer-lo 
també als seus companys de partit. Ara s’ha repetit la mateixa situació una vegada 
més, raó per la qual li fa avinent que s’hauria de plantejar seriosament la seva actitud 
en aquest sentit, atès que les presses no són bones.  

A més a més, ha de considerar que les persones afectades, de les quals n’assisteix una 
representació a la sessió d’aquest Ple, estan esperant des de l’any 2000 que se faci una 
tarifa específica. Assenyala que, d’acord a allò que indiquen els informes, al Pla 
director sectorial de residus sòlids urbans de l’any 2000 (PDSRSU) que se va aprovar 
per decret, ja se reconeixia que tenien dret a tenir una tarifa especial de tractament de 
residus, mentre que l’any 2006 el Partit Popular ho va mantenir quan va modificar el 
Pla director d’aquest any.  
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Fa notar que aleshores era el PP qui governava, la qual cosa demostra que fa molts 
d’anys que es podria haver fet i que aquestes persones esperen la tarifa que avui 
presenta la Sra. Soler.  

Destaca que el seu Grup opina que és bo que se presenti aquesta tarifa, però allò que 
no accepten és la proposta que ha fet Tirme per mantenir aquesta tarifa, en el sentit 
que els residus se cremaran a dins el forn amb aquests residus d’importació que el PP 
ha fet possible que arribin a Mallorca, tot i que el PP ho havia prohibit específicament 
al PDSRSU de l’any 2006.  

Observa que el PP ha fet una llei per saltar-se una llei per no donar una sortida a 
aquests residus.  

Assenyala que hi ha una altra alternativa: no seria necessari cremar els residus 
orgànics, els residus dels animals, dins els forns, conjuntament amb aquests fems 
“viatgers, turístics” si la Sra. Soler complís no només a l’article 17 de la llei que va fer 
possible que els residus venguin de fora, de la llei que exigeix que se faci una 
bonificació fins al 70%, sinó també a l’article 18, tal i com li indica la Intervenció 
d’aquesta institució.  

En aquest sentit, li retreu que no hagi fet feina tampoc sobre aquesta qüestió, i li 
demana si com a conseqüència també els farà venir a un Ple extraordinari a mitjan 
mes d’agost. Li fa notar que convendria que ho expliqui, per raons de planificació de 
vacances dels membres del Ple. 

Reitera el retret de no haver fet feina sobre l’article 18, que permetria aquesta mateixa 
bonificació sense haver de cremar residus càrnics dins els forns amb els residus que 
duen de fora.  

Assenyala que el seu Grup sempre s’ha manifestat en contra de cremar fems inclosos 
en el codi LER 19-12-12 i 19-12-10 (els fems que venen de fora) i per aquesta raó 
votarà en contra de la proposta, però no perquè no estigui ben a favor de la 
bonificació sinó perquè no volen que l’estalvi d’avui, de tothom, se converteixi en un 
perjudici general sobre l’aire de Mallorca. 

Observa que la Sra. Soler i ella ja n’han parlat en petit comitè, sobre aquesta qüestió, i 
també ho han fet en públic, però fa avinent que hi ha més temes a tractar, atès que la 
proposta que se presenta avui indica que se cremaran els residus, a les línies 1 i 2 (tret 
que s’hagi canviat d’ahir a avui, la qual cosa ja passaria de mida).  

Recorda a la Sra. Soler que les línies 1 i 2, en virtut de la llei europea, no poden 
cremar els CDR (els residus que segons la Sra. Soler són combustible, i que són els 
fems que se duen de fora). També li recorda que el gerent de Tirme ho va afirmar en 
aquests termes, dins el propi despatx de la Sra. Soler; atès que aquesta hi era present, 
és d’esperar que en prengués nota.  

En conseqüència, adverteix -i ho destaca de forma contundent- que la proposta que la 
Sra. Soler presenta avui dóna permís a l’empresa Tirme per saltar-se totes les lleis i 
les directrius europees.  

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

Cita el refrany castellà “Vísteme despacio, que tengo prisa” per fer notar que no és 
precisament aquesta filosofia, la que s’ha aplicat a la decisió que se tracta avui.  
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Anuncia que el seu Grup no s’oposarà a l’aprovació de la tarifa, però vol deixar 
constància de la discrepància sobre l’estat de l’expedient que se presenta, la qual cosa 
li presenta dificultats, a l’hora de votar a favor de la seva aprovació. 

Atès que hi haurà un període d’exposició pública, l’aprofitaran, perquè són conscients 
que s’ha d’actuar en sentit positiu, pel que fa a aquesta qüestió. Diu que és clar que 
s’ha de donar suport al sector primari i que és molt important perquè finalment 
compensa adoptar aquesta mesura de foment del sector ramader.  

Per les raons que ha explicat i entenent que tothom està d’acord sobre aquestes 
qüestions, anuncia que el seu Grup s’abstendrà a l’hora de votar aquest punt.  

Torna a retreure que s’han trobat un expedient que no acaben d’entendre, i fa notar 
que se vol aprovar una tarifa, però no s’acaba d’entendre què s’aprova. Observa que 
fins avui matí, a les 9:30 h passades ella havia extret la conclusió que sobre la tarifa 
bàsica de residus urbans de 131 € s’hi aplicava un 70% i s’aprovava una tarifa de 
devers 38 € (aquest 70%), tot i que no era allò que reflectia la llei atès que la que se va 
aprovar, la Llei 13/2012, establia fer una tarifa específica, d’acord al Pla director de 
residus, i damunt aquesta tarifa específica s’hi aplica una bonificació de fins un 70%.  

Qüestiona si tots els informes que donen base a aquest càlcul de la tarifa concorden 
amb la proposta que se presenta, atès que no ho sap perquè no ho ha pogut mirar.  

Fa avinent que si s’analitza l’expedient s’observa que Tirme ve a dir al Consell de 
Mallorca que si ha de cremar els residus càrnics, pel fet que tenen molt poc poder 
calorífic, haurà d’aportar combustible (gasoil, gas ...) a la incineradora i en 
conseqüència costa molts doblers cremar aquest tipus de residus, per la qual cosa 
demana que li sigui permès cremar simultàniament amb els residus càrnics els residus 
que importarà –bàsicament plàstics- que tenen un major poder calorífic, de forma que 
no s’hi hagi d’aportar un combustible extra i així és possible assumir aquest 
percentatge de descompte.  

Observa que, si no ho havia entès malament, era aquesta la situació, raó per la qual 
planteja una pregunta: què passarà, si no s’importen residus? atès que la proposta 
estava condicionada a aquest fet.  

Considera que s’ha d’actuar amb sinceritat i que s’ha de dir a les persones que han 
acudit al Ple d’avui què passarà en aquest cas, atès que s’haurà de modificar la tarifa. 
Demana si és que la mantindran talment, perquè si no la modifiquen perquè no 
s’importen residus i s’estan incorporant combustibles que fan més costosa la tarifa a 
tothom, no li aplicaran al sector primari que és el que finalment ha de pagar la seva 
tarifa específica i només per als seus costos i l’acabarem pagant tots. Per aquesta raó 
és necessari actuar sincerament també sobre aquest aspecte i explicar a la gent què se 
fa i com es fa.  

Recorda que tothom sap que el Grup del PSOE s’ha oposat frontalment a la 
importació de residus, i fa dos retrets sobre aquesta qüestió. El primer és que ara 
sembla que li volen donar una carta de naturalesa, a aquesta importació de residus, i el 
segon és que se condicioni el fet de cremar els residus càrnics a cremar també els 
altres residus.  

Tot seguit demana què se farà en aquest sentit durant els mesos de juny, juliol i agost, 
atès que no arribaran residus, no se’n cremaran, d’acord a allò que estableix el 
contracte que ho regula.   
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Fa notar que són molts els condicionaments que existeixen a l’entorn d’aquesta 
decisió. Ignora si és el procediment correcte, diu que té moltes preguntes per fer i no 
sap si la Sra. Soler les podrà contestar, perquè la gestió que ha fet ha estat tot un 
desgavell de presses.  

Retreu a la Sra. Soler el mateix que ja li ha retret abans la Sra. Palou sobre la gestió 
que n’ha fet, atès que ja varen estar a punt d’aprovar-ho en el darrer Ple. Assenyala 
que ara s’hi afegeix el reparament de la interventora del Consell de Mallorca en el 
sentit que s’ha de justificar el motiu del 50% de bonificació, perquè encara no hi està. 
S’ha de justificar perquè s’aplica el 50% i no el 40%, o el 70%. Considera que la 
justificació del 50%, si se fa de forma sincera, és perquè aquest 50% coincideix amb 
el 70% sobre la tarifa de residus urbans; ho entén perfectament, que és així.  

Tot seguit formula la pregunta següent: si els costos específics són 78 € + IVA, 
perquè se li ha d’aplicar el 50% i no el 70% perquè s’han marcat el 40%, atès que 
tampoc no està justificat.  

Considera que seran aquestes qüestions, les que s’hauran de posar sobre la taula 
durant el període d’exposició pública. Reitera els arguments que ha explicat abans 
sobre la transparència i la participació necessària que s’ha de concedir a totes les 
institucions i a totes les persones implicades en aquests processos.  

Insisteix a demanar una resposta de la Sra. Soler a tots els interrogants que ha 
plantejat i sobretot vol saber què passarà si no arriben els residus importats, que és la 
condició que imposa Tirme per assumir aquesta incineració.  

Fa notar que, de fet, ja fa dos anys que s’incineren aquest tipus de residus, no és cap 
novetat. Assenyala que després d’una autorització provisional de la Comissió Balear 
de Medi Ambient, atès que no se sabia molt bé com fer-ho, se va aprovar una llei que 
permetia cremar-los tots. De fet, observa que no se cerquen solucions alternatives a la 
incineració. 

D’altra banda, recorda que és obligació de tots els Grups polítics cercar solucions 
alternatives, que potser no seran immediates, ni a curt termini, però sí que s’han de 
cercar i han de ser solucions alternatives a aquesta incineració, que no estableixin 
només la incineració dels residus càrnics.  

Fa notar que també s’incineren els residus càrnics perillosos, el material específic de 
risc (MER) i també tenen autorització. Observa que aquest aspecte també s’ha de 
discutir, perquè actualment sembla que la lletra de la llei ho aguanta tot, i és aquest el 
problema.  

Assenyala que a hores d’ara no se discuteix com se fa el tractament, perquè no és el 
moment, però pel que fa als costos sí que és important preveure què se farà, si no 
arriben els esmentats residus importats. Recorda que, segons afirma Tirme, se farà 
una aportació extra de combustible, raó per la qual demana a la Sra. Soler qui la 
pagarà, perquè el cert és que Tirme no hi perdrà, ja li ho afirma per endavant basant-
se en les proves evidents que existeixen.  

Finalment, reitera la petició de resposta a tots els interrogants que ha plantejat, quan la 
Sra. Soler ho pugui fer. 

La Sra. SOLER intervé, en torn de rèplica. 

Diu que entén el “pastís” que va deixar l’anterior equip de govern d’aquesta institució, 
del Grup polític de la Sra. Garrido, en l’àmbit dels residus.  
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Torna a dir que entén perquè, quan l’actual equip de govern va començar a governar, 
se va trobar tots els contenidors plens de residus càrnics, en el Moll de Palma, en ple 
mes d’agost i en estat de putrefacció, pel fet que l’anterior govern de l’expresident 
Antich no havia pagat l’import del seu transport a Sabadell. S’entén també l’estat 
nerviós dels pagesos, i que aquests desconfiïn de cada vegada més de la gestió dels 
polítics.  

Diu a la Sra. Garrido que el PSOE s’omple la boca de demagògia pura i dura, sense 
donar cap tipus de solució.  

Assenyala que està avesada a creure’s el que conté un informe fet per personal 
funcionari de la institució i destaca que ella va repartir a tota la corporació del Ple tota 
la documentació que tenia disponible el passat 25 de juliol –i l’oposició va poder 
veure els informes favorables, ben igual que avui- .  

Mostra l’esmentat informe i fa notar que era favorable, amb una deficiència –una- que 
consisteix a demanar que se justifiqui perquè és un 70% i no la resta. Sobre aquesta 
qüestió explica que ahir, a les 11:00 h, la Intervenció del Consell de Mallorca ja tenia 
l’informe de l’enginyer del seu departament, per tal d’esmenar aquesta deficiència, 
per bé que la resposta d’aquest departament, a les 2:30 h d’ahir, era que d’aquesta 
forma no anava bé, per la qual cosa se demanava que se fes una altra proposta.  

Indica que avui matí s’ha fet la darrera proposta d’acord, que era la mateixa que ha 
explicat abans la Sra. Garrido. Tot i això, ho torna a explicar a continuació. 

La primera proposta era fer la bonificació d’un 70% damunt la tarifa general de 
131,52 €, i el resultat és de 39,45 €.  

La proposta d’avui és que la bonificació del 70% no se fa sobre els 131,52 € sinó 
d’acord al següent: en el primer punt de la proposta s’aprova una tarifa específica per 
Sandax  (78,54 €) i se fa una bonificació del 50,22%, import que està justificat amb el 
darrer informe tècnic que ahir se va trametre a Intervenció del Consell de Mallorca, i 
el resultat final és de 39,45 €. 

Fa notar a la Sra. Garrido que ambdues han arribat allà mateix: al mateix preu, i 
l’única diferència és que quan s’iniciï la fase d’exposició pública per tal de poder-hi 
fer més al·legacions si és necessari, és més fàcil i més normal afirmar que s’ha 
aprovat una tarifa de Sandax específica de 78,54€ i que s’ha fet una bonificació, de 
forma que l’import total que en resulta és de 39,45€ que aplicar la bonificació sobre la 
tarifa general. Fa notar que això és tot i retreu que s’hagin plantejat tants de problemes 
per arribar al mateix lloc. 

Torna a dir que el resultat de tot plegat serà que a partir dels propers vint dies tots els 
residus càrnics que produeixin tots els ramaders de Mallorca poden anar al servei 
públic insularitzat de tractament de residus i s’aplicarà la tarifa de 39,45 €. Afirma 
que és això, el que val, per la qual cosa no té cap dubte sobre la votació d’aquest punt 
que se farà avui.  

Assegura que no existeix cap problema ni cap informe desfavorable, atès que l’única 
deficiència que existia ahir ja se va esmenar, i la darrera proposta és la que val, la 
d’avui matí, el contingut de la qual és el mateix: bonificació i que se paga a raó de 
39,45 €. 

A continuació recorda que el punt 3 de l’informe estableix que en cap cas l’aplicació 
de la bonificació anterior podrà suposar un increment de la tarifa general aplicable al 
servei de gestió dels residus urbans de Mallorca.  
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Tot seguit fa notar aquesta gran diferència: durant els darrers vuit anys de gestió 
d’aquesta institució qui comandava el departament de residus era Tirme, mentre que 
durant els darrers dos anys qui comanda Tirme és el Consell de Mallorca, com 
pertoca, pel fet que Tirme és una empresa concessionària de la institució. En 
conseqüència, li agradi o no a Tirme, l’acord de Ple és sobirà i com a tal l’haurà 
d’acceptar aquesta empresa, atès que s’hi fa constar que la bonificació no podrà 
suposar un increment de la tarifa general. Assegura que d’aquesta forma s’acaben els 
problemes en aquest sentit.  

Sobre els retrets de la Sra. Palou referits a la gestió, li diu que la definició de “fems 
turístics” li agrada, més que referir-se a combustible. Diu que estan cremant residus 
càrnics no tenen combustible actualment i demana a la Sra. Palou si ho han observat, 
perquè creu que no ho saben, que viuen en una altra illa.  

Afirma que a Mallorca també s’han cremat residus càrnics amb combustible i durant 
el mes de proves que va fer el personal tècnic de Sabadell se varen cremar 
conjuntament. Assegura que no ha afectat les dioxines, afortunadament.  

Adverteix a la Sra. Palou que ella no accepta acusacions greus i li fa notar que si no 
ho sap, hauria de saber que cada tres mesos se fa el control ambiental de tot. Si la Sra. 
Palou no se fia dels controls ambientals (que no fan els polítics, òbviament, sinó el 
personal tècnic) està posant en dubte tot allò que afecta les dioxines, davant tota la 
població de Mallorca. Per aquesta raó li diu prou, atès que això ja no li pot acceptar.  

Tot seguit retreu a la Sra. Palou que sigui capaç de copiar un article de Wikipedia 
sobre dioxines en una moció que presenta al Ple com a consellera de la institució, i 
també que hagi presentat una moció sobre sa Dragonera en la qual afirma que el 
Consell de Mallorca va comprar dues illes quan no les ha comprades mai.  

Fa notar que aquests fets fan posar en dubte tot quan diu la Sra. Palou i li demana que 
actuï amb més rigor.  

Reitera que no s’ha produït cap problema mediambiental, que se compleixen totes les 
normes i que s’han fet tots els controls establerts, sense que ha hagi sonat cap alarma 
ni una. En conseqüència, refusa el debat que estan creant els membres de l’oposició. 

Sobre el PDSRU actual i la previsió de destinar 9 M€ per fer un digestor diu que 
queda abolida aquesta previsió, pel fet que ja no serà necessari fer aquest digestor.  

Recorda a la Sra. Palou que quan el seu Grup governava durant la passada legislatura i 
la Sra. Tugores era la consellera de Medi Ambient se va rebre a la institució un escrit 
de Tirme en el qual se manifestava que els resultava indiferent gestionar els recursos 
de Sandax i volien que ho fes la iniciativa privada. Per aquesta raó, diu a la Sra. 
Garrido que si sorgeix una iniciativa privada que vulgui gestionar els residus càrnics, i 
que resulti econòmic, pot anar endavant, no serà el Consell de Mallorca qui hi posi 
traves.  

Retreu a l’anterior equip de govern no haver-ho presentat al Ple, sinó que ho varen 
deixar aparcat. Torna a dir que existeix un escrit de Tirme d’aleshores, enregistrat al 
Consell de Mallorca, i una proposta de la Sra. Tugores per anar a Ple en el sentit que 
els residus càrnics podien ser gestionats de forma independent per l’empresa que ho 
desitgés. Tot i això, no se va dur a Ple, ignora per quina raó va quedar tot aturat.  

Davant aquesta situació se va adoptar la gran solució: endur-se’n els residus càrncis 
cap a Sabadell, la qual cosa va suposar una despesa d’1,5 M€ (290 €/tona de residus), 
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que va abonar tota la ciutadania de les Illes Balears. Per aquesta raó, retreu “l’esment” 
que varen tenir a l’hora de gastar els doblers de la població de les Illes Balears.  

En canvi, destaca que avui s’aprova una tarifa de 39,95 € i retreu a l’equip de govern 
anterior durant la passada legislatura fes pagar 290  €/tona de residus càrnics. Aquesta 
és la gran diferència que distingeix una i altra gestió de govern.                                           
 
La Sra. PALOU intervé en torn de rèplica. 
 
Adverteix la Sra. Soler que li convendria no parlar de bones gestions, perquè allò que 
fa avui és organitzar un bon “pastís”, que deixarà després a tots els ramaders, als que 
són presents avui a la sala de Plens però també als que no hi són. 
 
Torna a demanar a la Sra. Soler què passarà si s’ha d’abocar més combustible, en cas 
que no s’usin els fems que venen de fora per cremar els residus càrnics. Li fa notar 
que és clar que, entre tota la població, s’haurà d’assumir la diferència o bé tornaran a 
repercutir la taxa sobre el sector ramader.  
 
Retreu que avui la Sra. Soler creï als ramaders unes falses expectatives, perquè el més 
probable és que de cop i volta es trobin una situació del tot diferent, en cas que 
l’empresa Tirme se negui a deixar entrar els residus; en aquest cas, atès que enlloc 
consta què és el que s’ha de fer amb aquests residus, el problema serà considerable, i 
l’haurà organitzat ella a causa de les presses amb què ha actuat.  
 
Reitera que des de l’any 2000 existeix aquest problema i a l’inici de l’any 2011 se 
varen començar a fer els experiments per estudiar si se podien tractar els residus 
càrnics allà on ara se tracten, a les línies 1 i 2. Diu que degueren ser positius, atès que 
s’hi fa.  
 
En conseqüència, fa notar a la Sra. Soler que si és cert com diu que se va trobar el 
problema de la carn dipositada en contenidors sobre el Moll de Palma, s’hauria 
d’haver posat a fer feina aleshores, atès que l’emparava el Pla director sectorial de 
residus (PDSR) i no necessitava cap llei ni fer cap canvi.  
 
Li torna a demanar perquè no ho va fer en aquell moment si tenia el gran problema 
sobre la taula, atès que avui ha demostrat que quan està interessada en un tema en sap, 
d’actuar amb total rapidesa i ha demostrat prou bé que des de dijous passat fins avui 
ha fet unes actuacions que podria haver fet ja l’any 2011.  
 
Quant als informes ambientals que se fan cada tres mesos, fa notar que són del comitè 
i aquest comitè només fa una sola convocatòria anual, que suposa que serà el mes de 
setembre, com la Sra. Soler va dir l’any passat i fins aleshores no tendran informació 
del que ha ocorregut durant tot un any. Per aquesta raó li vol fer entendre que el 
problema és que els efectes d’allò que s’està discutint avui no es veuen fins molt de 
temps després.  
 
Reitera que la Sra. Soler presenta avui una situació molt embullada, per bé que si 
hagués complit l’article 18 de la llei esmentada s’hauria pogut aplicar la bonificació 
només amb el preu dels llots. Si s’estableix un preu pel tractament dels llots potser 
que només amb aquest tipus d’ingressos se podria ajudar els ramaders i no només 
aplicar-los la bonificació del 70% sinó potser encara podria ser una quantitat superior.  
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En aquest sentit, recorda que a dia d’avui els llots entren sense pagar res, de forma 
que si com a mínim se fes pagar 1 €/tona ja podria bonificar els ramaders sense haver 
de cremar els fems càrnics amb els plàstics. És això, el que hi ha darrera la proposta 
d’avui.  
 
Assegura que el seu Grup desitja que existeixi una reducció del preu de la tarifa per 
als ramaders, i vol ajudar el sector primari, però allò que no vol és que se facin nyaps i 
deixar després el sector desatès. Per aquesta raó demana a la Sra. Soler que no se 
preocupi només per fer-se la foto d’avui i d’obtenir el corresponent titular de premsa, 
sinó que faci les coses ben fetes i no deixi problemes posteriors al sector ramader.  
 
Retreu a la Sra. Soler les seves gestions del passat mes de gener en relació a la 
importació de fems i el fet d’haver-se hagut de desdir després perquè els comptes no 
sortien. Li demana si és que després els dirà el mateix als ramaders i hauran de tornar 
a pagar els 131 €.  
 
Reitera la necessitat de reduir la tarifa que paga aquest sector, però també adverteix 
que no se pot gestionar amb presses, perquè pot provocar problemes encara més greus 
en un futur.  
 
Finalment, fa notar que la mesura no ofereix cap garantia ni una als ramaders i, a més 
a més, considera que és important que se sàpiga que en els expedients no hi ha cap 
informe mediambiental que avali que el projecte que proposa Tirme no tendrà cap 
conseqüència negativa.  
 
La Sra. GARRIDO intervé tot seguit. 
 
Demana a la Sra. Soler que no se posi a la defensiva, per una vegada que li diu que el 
seu Grup intentarà posar-se al seu costat, amb arguments i retrets sobre fets passats 
del govern del Sr. Antich, l’expresident del Govern balear.  
 
Li fa notar que no hi havia cap motiu per actuar amb tantes presses per tal de 
presentar la proposta precisament avui. Diu que l’important són els pilars de la 
construcció, d’altra forma la casa els cau. Admet que és necessari posar fil a l’agulla 
per solucionar ràpidament el fet d’haver d’abonar 131 €/tona, però no venia d’un dia i 
per aquesta raó li retreu les presses amb què ha actuat. Considera que la Sra. Soler ho 
ha d’acceptar.   
 
Reitera totes i cadascuna de les preguntes que li ha fet durant la primera intervenció, 
per fer-li notar que encara espera les respostes oportunes, però no les referències ni els 
retrets a la política del Sr. Antich, perquè no és el que li ha demanat.  
 
Destaca el fet que l’informe de l’enginyer al qual s’ha referit la Sra. Soler indica 
l’aplicació d’una bonificació del 70%, perquè està fet quan s’aplicava una bonificació 
del 70% a la tarifa de 131 €, no de quan s’està aplicant una bonificació del 50% a una 
tarifa de 70 €. Fa notar que aquest informe assenyala que és el resultat d’aplicar la 
màxima reducció aprovada a la Llei 13/2012 del 70% al preu de tarifa general, raó per 
la qual no ho justifica, perquè està parlant d’una altra cosa, se mesclen conceptes.  
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Opina que és clar que la Sra. Soler va massa de pressa, però no ha de donar la culpa al 
personal funcionari sinó assumir el que li pertoca fer, com a responsable d’aquesta 
gestió. 
 
Quant a la redacció de l’acord de Ple a què s’ha referit la Sra. Soler, diu que ho 
considera “un brindis al sol” perquè indica que la diferència mai se podrà aplicar 
sobre la tarifa de residus urbans però en cap moment diu que quan se modifiquin les 
tarifes, que s’hauran de revisar, no s’aplicarà aquest cost extraordinari d’una aportació 
de combustible; no ho diu, ni ho pot dir, tampoc.  
 
Fa notar que no existeix cap informe que empari allò que diu la Sra. Soler i potser que 
s’hagi fet amb bona intenció, però no té cap tipus de seguretat jurídica.  
 
D’altra banda, discrepa també de la seva afirmació en el sentit que sigui el Consell de 
Mallorca qui comanda Tirme perquè ja s’ha vist què ha passat, amb la importació dels 
residus. Ha quedat prou clar que és tot el contrari: durant un any s’ha fet un autèntic 
show per adaptar el contracte i tot allò que hi està relacionat, als desigs de Tirme, que 
eren importar residus.  
 
Quant a la incineració d’aquest tipus de fems, reitera l’obligació que tenen tots els 
Grups polítics de trobar-hi una solució. Tot i que l’actual crisi econòmica no permeti 
fer un digestor o qualsevol altre sistema semblant, no es pot ignorar aquesta obligació 
perquè és el mandat de la societat que han rebut els polítics.  
 
Fa notar que la Sra. Soler tendrà vint dies per poder respondre les preguntes que li ha 
fet i que aquesta és la seva obligació. 
 

La Sra. SOLER intervé a continuació per tancar el debat. 

Diu a la Sra. Palou que ni ella ni el seu Grup creuen en el sector dels pagesos, perquè 
si hi creguessin avui votarien a favor de la tarifa que se proposa.  

Retreu que ni varen donar solucions quan varen governar ni tampoc en donen ara i 
que l’únic que fan és demagògia pura i dura. Diu a la Sra. Palou que no cal que 
s’enfadi ni que cridi, perquè l’actual equip de govern ja té assumit que quan governa 
el seu partit ni gestiona ni governa, raó per la qual ara en pateixen les conseqüències. 

Explica que l’única tarifa específica que no ha de cobrir costos és la de Sandax, 
d’acord a allò que està establert per llei. 

Assegura que no s’augmentarà 39,45 €  la tarifa dels pagesos, de cap manera, perquè 
tot allò que suposi un excedent de costos, si és que n’hi ha, ho assumirà la pròpia 
empresa concessionària. Afirma que l’acord de Ple d’avui així ho assenyala.  

Quant a les preguntes que li han fet, assegura que les ha contestat, tot i que no agraden 
les respostes, no és allò que se vol sentir. Assegura que la gestió és necessària i 
brillant. 

D’altra banda, entén que en el Grup de la Sra. Palou desconfiïn de tot, perquè deien 
una cosa i en feien una altra.  

Assegura que l’import de la tarifa serà de 39,45 € sempre, i si se produeix un augment 
dels costos aquests no repercutiran sobre la tarifa general.  
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Tot seguit reitera totes les explicacions que ha donat sobre el procediment d’actuació 
que s’ha establert per al tractament dels residus càrnics torna a dir que suposa la 
resolució d’un problema històric a Mallorca, amb una tarifa demanada i exigida pels 
pagesos, que és factible.  

Recorda que a partir d’ara tendran vint dies per presentar les al·legacions que 
considerin necessàries i rebran la resposta adient.  

Creu que ja ha acabat el termini per interposar un recurs contenciós per a la 
modificació del contracte amb Tirme per a la importació de combustible i a dia d’avui 
no s’ha rebut cap petició en aquest sentit. Si és el cas ho informarà, però fa notar que 
no ho degueren fer tan malament, a la vista d’aquest fet. 

D’altra banda, agraeix l’abstenció del Grup del Partit Socialista, perquè és de caràcter 
positiu. Agraeix també el vot en contra del Grup Més per Mallorca perquè demostra 
que mai no ha estat a favor del sector primari, els pagesos.  

Observa que d’aquí a quatre o cinc anys li diran que l’acord que s’adopta avui al Ple 
és un acord històric a benefici d’un sector que, lamentablement, genera menys residus 
de cada vegada, per la qual cosa l’únic que se fa aprovant aquesta tarifa és beneficiar 
un productor –el sector primari- ramader i pagès. Es mostra convençuda que tots els 
seus integrants els ho agrairan.  

Quant a la resta de l’expedient, assegura que no la preocupa gens ni mica, atès que és 
un expedient complet amb els informes favorables. Certament, s’hi ha fet feina fins a 
la darrera hora, raó per la qual agraeix la feina del personal funcionari. Reconeix que 
en el seu departament la forma d’actuació és aquesta: tot se soluciona en el minut 
zero, en el darrer moment els fan els darrers informes.  

Destaca que gràcies a la solució que s’aprova avui no s’haurà de fer més inversió, ni 
obres per posar plantes per pujar dins els contenidors i no s’hauran de crear digestors.  

Finalment, recorda que durant la seva etapa com a batlessa de Felanitx, i essent el Sr. 
Miquel Riera conseller del Consell de Mallorca, ja acudien els Ramaders Agrupats de 
Felanitx per aclarir com havien de tractar els residus càrnics. Fa notar que fa molts 
d’anys, d’aquests fets, i ho recorda i destaca especialment perquè a dia d’avui s’haurà 
donat la solució a un problema que els ha mantingut molt preocupats.  

Finalment, agraeix la confiança que li han demostrat tots els seus companys de partit i 
demana que tenguin fe en l’expedient que se presenta avui al Ple, perquè representa 
una gran solució. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), quatre vots en 
contra (MÉS per Mallorca) i vuit abstencions (PSOE). 

La Sra. PRESIDENTA agraeix la presència a la sala de Plens de les persones que 
pertanyen al sector del camp de Mallorca.  

Assenyala que avui s’ha intentat resoldre un problema que ja fa molts d’anys que 
estava damunt la taula i fa notar que en la mesura que des de les administracions 
s’intenti reduir els costos dels escorxadors també s’aconsegueix que els costos per als 
pagesos siguin menors, la qual cosa suposa una petita ajuda per intentar salvar el 
camp mallorquí.  
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La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-006410  a  A-006424. 

El secretari general, per substitució     La presidenta 

 


