
 

 1

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL INS ULAR DE 
MALLORCA DE DIA 3 D'OCTUBRE DE 2005. 

 

A les onze hores i vuit minuts del dia tres d'octubre de 2005 es reuneix, en sessió ordinària 
del Plenari del Consell Insular de Mallorca, amb els assistents que a continuació es 
relacionen:  
 
Hble. Sra. Presidenta: Maria Antònia Munar Riutort. 

Hbles. Srs. Consellers: Antoni Alemany Cladera, Celestí Alomar Mateu, Antoni Alorda 
Vilarrubias, Miquel Amengual Guasp, Maria Binimelis Amengual, Cosme Bonet Bonet, 
Rafael Bosch Sans, Barbara Maria Bujosa Picornell, Miquel Càneves Vanrell, Francesc 
Cañellas Alemany, Caterina Canyelles Marquès, Sara Codina Trenzano, Antonio Coll Real, 
Andreu Crespí Plaza, Carme Feliu Álvarez de Sotomayor, Joan Font Rosselló, Dolça Mulet 
Dezcallar, Miquel Munar Cardell, Miquel Nadal Buades, Andreu Obrador Gornals, Gaspar 
Oliver Mut, Eduardo Puche Castillejo, Francesc Quetglas Rosanes, Aina Sebastiana Rado 
Ferrando, M. Francisca Ramón Pérez de Rada, Margalida Rosselló Pons, Fernando Rubio 
Aguiló, Manuel Suarez Salvà, Catalina Sureda Fons, Maria Magdalena Tugores Bautista, 
Bartomeu Vallori Perelló, Carlos Luis Veramendi Mestre. 

També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Miquel A. Flaquer Terrasa, 
Antoni Pascual Ribot, Miquel Riera Servera, Bartomeu Vicens Mir, Miquel Angel Borràs 
Llabrés, Francesc Buils Huguet. El Sr. Antonio Serra Torres, president de l'Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca, i el Sr. Nicolau Tous Palmer, president de l'Institut 
de l'Esport Hípic de Mallorca. 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar.  

Interventora General: Elena Montejo Fuentes. 
 
En el punt 3r, s’incorporaren les Sres. Caterina Canyelles Marquès i Margalida Rosselló 
Pons i el Sr. Antoni Alorda Vilarrubias. En el punt 4t, s’absentà el Sr. Francesc Quetglas 
Rosanes, que no tornà fins al punt 11è. En el punt 5è, s’absentà la Sra. Caterina Canyelles. 
En el punt 9è, tornà la Sra. Canyelles i s’absentà la Sra. Presidenta, que tornà en el punt 
següent. En el punt 11è, s’absentà el Sr. Miquel Nadal, que tornà  en el punt següent. Els 
Sr. Miquel Munar s’absentà en el punts 11è a 15è, ambdós inclosos. La Sra. Presidenta 
s’absentà en el punts 24è i 25è. 
 

PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (5/9/05).  

S'aprova per unanimitat  
 
 
PRESIDÈNCIA. 
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PUNT 4.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL PRESSUPOSTS GENERALS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA, PLA ESTRATÈGIC DE SUBV ENCIONS, 
BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA PER A L'ANY 2006. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
PRESIDÈNCIA :  

"La Presidenta de la corporació, conformement amb el que disposen els art.112 i 90 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i també l'art.162 a 171 
del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i la resta de disposicions que 
regulen la matèria, ha procedit a elaborar el Projecte de Pressupost General d'aquesta 
corporació per a l'exercici de l'any 2006. 

En la confecció de l'esmentat Projecte de pressuposts s'han tingut en compte tots el 
antecedents indispensables, tant pel que fa a despeses que obligatòriament té a càrrec seu la 
corporació, com a ingressos, els quals han estat calculats conformement amb els rendiments 
dels exercicis anteriors; s'hi inclouen així mateix, a l'Estat d'Ingressos, les aportacions de 
l'Estat i de la CAIB en matèria de convenis, i el producte d'operacions de crèdit a concertar 
amb les entitats financeres. 

D'altra banda també s'ha tingut en compte el pla econòmic financer que es va formular per a 
la correcció del desequilibri del pressupost general de l'exercici 2004, en compliment dels 
preceptes establerts per la Llei 18/2001 General d'Estabilitat Pressupostària de 12 de 
desembre, el qual que fou aprovat pel ple de la corporació en sessió celebrada el dia 8 de 
març de 2004. 

El Projecte de pressupost es sotmet a informe de la Comissió de serveis generals i es 
formula la següent: 

PROPOSTA D'ACORD  

1r. Aprovar el Pressupost propi de la corporació i el dels Organismes Autònoms ''Institut de 
l'esport hípic de Mallorca'' i ''Institut de Serveis socials i esportius de Mallorca'' per a 
l'exercici de 2006, el resum dels quals per capítols és el següent: 

P R E S S U P O S T   P R O P I    

     

I N G R E S S O S   D E S P E S E S  

     

Operacions corrents  Operacions corrents 

     

1. Imposts directes 9.451.603,46  1. Remuneracions personal 41.441.937,12 
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2. Imposts indirectes 16.464.466,28  2. Compra de béns corrents i serveis 39.391.393,86 

3. Taxes i altres 
ingressos 4.724.926,89  3. Interessos 2.968.665,02 

4. Transferències 
corrents 160.669.668,59  4. Transferències corrents 99.157.834,66 

5. Ingressos 
patrimonials 2.806.410,82    

     

Total operacions 
corrents 194.117.076,04  Total operacions corrents 182.959.830,66 

     

Operacions de capital   Operacions de capital  

     

6. Alienació d'inversions 
reals 34.612.619,19  6. Inversions reals 52.057.159,91 

7. Transferències de 
capital 23.137.209,17  7. Transferències de capital 25.703.337,26 

     

Total operacions de 
capital 57.749.828,36  Total operacions de capital 77.760.497,17 

     

Operacions financeres   Operacions financeres  

     

8. Variació d'actius 
financers 90.000,60  8. Variació d'actius financers 90.000,00 

9. Variació de passius 
financers 20.000.000,00  9. Variació de passius financers 11.146.577,17 

     

Total operacions 
financeres 20.090.000,60  Total operacions financeres 11.236.577,17 

     

TOTAL INGRESSOS 271.956.905,00  TOTAL DESPESES 271.956.905,00 
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I N G R E S S O S   D E S P E S E S  

     

Operacions corrents  Operacions corrents 

     

1. Imposts directes 0,00  1. Remuneracions personal 656.701,31 

2. Imposts indirectes 0,00  2. Compra de béns corrents i serveis 2.692.747,15 

3. Taxes i altres 
ingressos 249.063,55  3. Interessos 0,00 

4. Transferències 
corrents 2.528.112,31  4. Transferències corrents 250.801,09 

5. Ingressos 
patrimonials 832.082,86    

     

Total operacions 
corrents 3.609.258,72  Total operacions corrents 3.600.249,55 

     

Operacions de capital   Operacions de capital  

     

6. Alienació d'inversions 
reals 0,00  6. Inversions reals 426.078,63 

7. Transferències de 
capital 426.078,63  7. Transferències de capital 0,00 

     

Total operacions de 
capital 426.078,63  Total operacions de capital 426.078,63 

     

Operacions financeres   Operacions financeres  

     

8. Variació d'actius 
financers 6,01  8. Variació d'actius financers 9.015,18 

9. Variació de passius 
financers 0,00  9. Variació de passius financers 0,00 

     

Total operacions 

6,01  Total operacions financeres 9.015,18 
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financeres 

     

TOTAL INGRESSOS 4.035.343,36  TOTAL DESPESES 4.035.343,36 

     

     

I N G R E S S O S   D E S P E S E S  

     

Operacions corrents  Operacions corrents 

     

1. Imposts directes 0,00  1. Remuneracions personal 37.141.699,79 

2. Imposts indirectes 0,00  2. Compra de béns corrents i serveis 29.320.505,65 

3. Taxes i altres 
ingressos 4.816.829,08  3. Interessos 0,00 

4. Transferències 
corrents 80.143.147,56  4. Transferències corrents 17.887.229,94 

5. Ingressos 
patrimonials 25.728,39    

     

Total operacions 
corrents 84.985.705,03  Total operacions corrents 84.349.435,38 

     

Operacions de capital   Operacions de capital  

     

6. Alienació d'inversions 
reals 0,00  6. Inversions reals 2.141.074,39 

7. Transferències de 
capital 2.141.074,39  7. Transferències de capital 636.269,65 

     

Total operacions de 
capital 2.141.074,39  Total operacions de capital 2.777.344,04 

     

Operacions financeres   Operacions financeres  
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8. Variació d'actius 
financers 30.000,00  8. Variació d'actius financers 30.000,00 

9. Variació de passius 
financers 0,00  9. Variació de passius financers 0,00 

     

Total operacions 
financeres 30.000,00  Total operacions financeres 30.000,00 

     

TOTAL INGRESSOS 87.156.779,42  TOTAL DESPESES 87.156.779,42 

 
2n.- L'estat de consolidació per a l'exercici 2006 del pressupost de la Corporació i dels 
Organismes Autònoms Institut de l'Esport Hípic i Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca, a nivell de capítols és el següent: 
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER A L'EXERCICI 2006 DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA 

AMB ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS 

       

INGRESSOS       

 CONSELL  ISSEM IEHM TOTAL SENSE TRANSFERÈNCIES TOTAL  

A) OPERACIONS CORRENTS   CONSOLIDAR INTERNES CONSOLIDAT 

       

1- Imposts directes 9.451.603,46 0,00 0,00 9.451.603,46  9.451.603,46 

2- Imposts indirectes 16.464.466,28 0,00 0,00 16.464.466,28  16.464.466,28 

3- Taxes i altres ingressos 4.724.926,89 4.816.829,08 249.063,55 9.790.819,52  9.790.819,52 

4- Tranferències corrents 160.669.668,59 80.143.147,56 2.528.112,31 243.340.928,46 82.164.019,73 161.176.908,73 

5- Ingressos patrimonials 2.806.410,82 25.728,39 832.082,86 3.664.222,07  3.664.222,07 

Suma Operacions Corrents 194.117.076,04 84.985.705,03 3.609.258,72 282.712.039,79  200.548.020,06 

       

B) OPERACIONS DE CAPITAL      

       

6- Alienació d'inversions 
reals 34.612.619,19 0,00 0,00 34.612.619,19  34.612.619,19 
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7- Transferències de capital 23.137.209,17 2.141.074,39 426.078,63 25.704.362,19 2.567.153,02 23.137.209,17 

8- Actius financers 90.000,60 30.000,00 6,01 120.006,61  120.006,61 

9- Passius financers 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00  20.000.000,00 

Suma operacions de capital 77.839.828,96 2.171.074,39 426.084,64 80.436.987,99  77.869.834,97 

       

TOTAL INGRESSOS 271.956.905,00 87.156.779,42 4.035.343,36 363.149.027,78 84.731.172,75 278.417.855,03 

       

DESPESES       

       

A) OPERACIONS CORRENTS      

       

1- Despeses de personal 41.441.937,12 37.141.699,79 656.701,31 79.240.338,22  79.240.338,22 

2- Desp. béns corrents i 
serveis 39.391.393,86 29.320.505,65 2.692.747,15 71.404.646,66  71.404.646,66 

3- Despeses financeres 2.968.665,02 0,00 0,00 2.968.665,02  2.968.665,02 

4- Tranferències corrents 99.157.834,66 17.887.229,94 250.801,09 117.295.865,69 82.164.019,73 35.131.845,96 

Suma Operacions Corrents 182.959.830,66 84.349.435,38 3.600.249,55 270.909.515,59  188.745.495,86 

       

B) OPERACIONS DE CAPITAL      

       

6- Inversions reals 52.057.159,91 2.141.074,39 426.078,63 54.624.312,93  54.624.312,93 

7- Transferències de capital 25.703.337,26 636.269,65 0,00 26.339.606,91 2.567.153,02 23.772.453,89 

8- Actius financers 90.000,00 30.000,00 9.015,18 129.015,18  129.015,18 

9- Passius financers 11.146.577,17 0,00 0,00 11.146.577,17  11.146.577,17 

Suma operacions de capital 88.997.074,34 2.807.344,04 435.093,81 92.239.512,19  89.672.359,17 

       

TOTAL DESPESES 271.956.905,00 87.156.779,42 4.035.343,36 363.149.027,78 84.731.172,75 278.417.855,03 

 

3r.- Aprovar el Pla estratègic de subvencions per a l'any 2006. 
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4rt.- Aprovar, les Plantilles del Personal que es preveuen en els esmentats Pressuposts. 

5è.- Aprovar el Projecte de les Bases Generals d'Execució del Pressupost per a l'any 2006. 

6è.- Sol·licitar condicions a les entitats financeres per a formalitzar operacions de crèdit per 
un import màxim de 20.000.000,00 per finançar part dels capítols VI i VII del pressupost 
propi del Consell Insular, d'acord amb l'annex d'inversions. 

7è.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor dins 
l'exercici a què es refereix, una vegada que s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de la 
Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i també l'art. 169 del Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals." 

 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES. 

ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ 
DE L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006 
 
 
"El GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES, davant  l’avantprojecte de Pressupost 
Ordinari del Consell de Mallorca pel 2006 presentat per l’equip de govern, considera: 

 
Que aquest pressuposts posen en perill la Institució ja que amb els recursos ordinaris no es 
cobreixen  les necessitats previstes i es recorre  a la venta de patrimoni per equilibrar-los. 
 
Per tant el GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES proposa, per tant, al Ple del Consell 
de Mallorca: 
 
 

� La devolució de l’avantprojecte de Pressupost Ordinari del Consell de Mallorca pel 
2006." 

 
 

ESMENA 1 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
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PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 20-45130-48909:  

“Conveni Associació d’Activitats Socioculturals de Mallorca”.  

Quantitat a reduir: 199.000 euros. 
 

 
 

ESMENA 2 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 20-45190-22604:  

“Publicacions/Activitats Culturals” 

Quantitat a reduir: 300.000 euros. 
 
 

ESMENA 3 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 20-45290-22606:  

“Reunions Conferències i Cursets Servei Juventut”” 

Quantitat a reduir: 200.000 euros. 
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ESMENA 4 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 20-45290-22604:  

“Publicacions/ Activitats Culturals Sevei Juventut””  

Quantitat a reduir: 300.000 euros. 
 
 
ESMENA 5 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 20-45840-22706:  

“Estudis i treballs tècnics museu de l’esport” 

Quantitat a reduir: 50.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 6 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 50-11106-22601:  

“Protocol i representació O.G. Medi Ambient i Natura”  

Quantitat a reduir: 40.000 euros. 
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ESMENA 7 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 00-44400-22602:  

“Publicitat i Propaganda Medi Ambient i Natura” 

Quantitat a reduir: 300.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 8 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 50-44400-22604:  

“Publicacions/Activitats Culturals Medi Ambient” 

Quantitat a reduir: 50.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 9 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 50-44400-22706:  

“Estudis i treballs tècnics medi ambient” 

Quantitat a reduir: 100.000 euros. 
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ESMENA 10 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 50-44400-48900:  

“Altres transferències medi ambient” 

Quantitat a reduir: 100.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 11 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 55-45310-48902:  

“Associació P/conservació i difusió patrimoni” 

Quantitat a reduir: 100.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 12 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 80-72110-48900:  

“Altres transferències promoció econòmica” 

Quantitat a reduir: 200.000 euros. 
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ESMENA 13 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 90-51100-22602:  

“Publicitat i propaganda carreteres i camins” 

Quantitat a reduir: 250.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 14 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 00-44200-22602:  

“Publicitat gestió de residus” 

Quantitat a reduir: 50.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 15 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 00-11100-22601:  

“Protocol i representació O.G. Presidència” 

Quantitat a reduir: 200.000 euros. 
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ESMENA 16 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 00-45100-22602:  

“Publicitat i propaganda Diada de Mallorca” 

Quantitat a reduir: 50.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 17 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 00-46100-22602:  

“Publicitat i propaganda gabinet de premsa” 

Quantitat a reduir: 300.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 18 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 00-46100-22706:  

“Estudis i treballs tècnics gabinet de premsa” 

Quantitat a reduir: 200.000 euros. 
 
 
 



 

 15

ESMENA 19 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL INSTITUT DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS PER A 2006. 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 32300-48900:  

“Altres transferències PERSONES MAJORS” 

Quantitat a reduir: 500.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 20 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL INSTITUT DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS PER A 2006. 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 32300-48911:  

“Subvenció Assosicació F. Persones Majors” 

Quantitat a reduir: 500.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 21 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL INSTITUT DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS PER A 2006. 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 32310-48910:  

“Altres transferències “ 

Quantitat a reduir: 50.000 euros. 
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ESMENA 22 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL INSTITUT DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS PER A 2006. 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 60-45201-22699:  

“Altres despeses esport escolar” 

Quantitat a reduir: 150.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 23 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL INSTITUT DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS PER A 2006. 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 60-45209-48900:  

“Altres transferències alt. Prog. I serveis espor.” 

Quantitat a reduir: 150.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 24 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL INSTITUT DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS PER A 2006. 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 31333-22706:  

“Altres transferències PERSONES MAJORS 

Quantitat a reduir: 30.000 euros. 
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ESMENA 25 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL INSTITUT DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS PER A 2006. 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 31359-22706:  

“Estudis i treb. Tecnics” 

Quantitat a reduir: 50.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 26 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL INSTITUT DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS PER A 2006. 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 65-44200-46200:  

“A ajuntaments gestió de residus de Mallorca” 

Quantitat a incrementar: 240.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 27 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL INSTITUT DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS PER A 2006. 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Creació nova partida a Cultura:  

“Beques joves conveni UIB” 

Quantitat a incrementar: 40.000 euros. 
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ESMENA 28 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL INSTITUT DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS PER A 2006. 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Creació nova partida a Cultura:  

“Programa de recuperació del patrimoni musical” 

Quantitat a incrementar: 30.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 29 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 65-51830-46201:  

“Transf.Ajuntament AL21”. 

Quantitat a incrementar: 40.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 30 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 55-43210-46200:  

“A Ajuntaments millora planejament urbanístic”. 

Quantitat a incrementar: 250.000 euros. 
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ESMENA 31 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 00-45900-48914:  

“Aportació Associació premsa forana”. 

Quantitat a incrementar: 40.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 32 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 10-75100-46200:  

“Transferències a Ajuntaments promoció turística”. 

Quantitat a incrementar: 100.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 33 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 65-51800-76200:  

“Aport. Ajunt. Pos Pla Obres i Serveis”. 

Quantitat a incrementar: 1.000.000 euros. 
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ESMENA 34 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL INSTITUT DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS PER A 2006. 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 60-45201-406200:  

“Transferències a Ajuntaments esport escolar”. 

Quantitat a incrementar: 200.000 euros. 
 
 
 
ESMENA 35 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL INSTITUT DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS PER A 2006. 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 60-45202-46200:  

“Altres Transferències a Ajuntaments esport escolar”.  

Quantitat a incrementar: 100.000 euros. 
 
 
ESMENA 36 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL INSTITUT DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS PER A 2006. 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 60-45209-46200:  

“Altres transferències Ajuntaments ”. 

Quantitat a incrementar: 150.000 euros. 
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ESMENA 37 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

A la partida 40-32300-48964:  

“Fet. Associacions jubilats i pensionistes i.b.”. 

Quantitat a incrementar: 229.000 euros. 
 
 
ESMENA 38 

A L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST ORDINARI DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2006  
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Al capitol 9:  

“Passius financers”. 

Quantitat a reduir:  2.000.000 euros. 
 
 
El Sr. Flaquer(UM) presenta el pressupost del 2006 i llegeix el següent text: 
 
“El Pressupost consolidat del Consell de Mallorca que avui presentam per l’exercici 2006 
pujarà a 278.417.855 euros amb 3 cèntims el que suposarà un increment del 16.92% 
respecte de l’any 2005. Aquest significatiu augment ha estat possible sobretot a un gran 
esforç per part de tots els departaments i dels organismes autònoms per incrementar els 
ingressos. 
 
Tot això significa que aquesta Institució passarà a gestionar 360 euros per habitant, o sigui, 
52 euros més que al 2005. 
 
No voldria entrar a realitzar un anàlisis exhaustiu d’aquesta planificació econòmica sense 
fer una breu aturada en la evolució pressupostària d’aquesta casa els darrers sis anys. Hem 
passat de gestionar 108 milions d’euros (M€) a l’any 2000 a 278.4 M€ per l’any 2006 la 
qual cosa significa que hem més que duplicat la xifra  amb un increment del 140% en sis 
anys. Si fa poc temps ens comparàvem lacònicament amb altres institucions i arribàvem a 
la conclusió que ens quedava un llarg camí per recorrer; avui la situació ha canviat 
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substancialment i podem dir que tant a nivell competència com a nivell econòmic el 
pressupost que presentem es correspon al d’un autèntic govern. 
 
Com és ja per tots sabut el Pressupost Consolidat de la Institució inclou, en primer lloc, la 
planificació econòmica d’ingressos i despeses per el Consell pròpiament dit, amb una xifra 
de 271.9 M€ i també pels seus dos organismes autònoms: l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca que gestionarà 87.1 M€ i l’Institut de l’Esport Hípic que gestionarà 4 
milions d’euros. 
 
Som de l’opinió que un any més ens hem de returar amb deteniment a estudiar uns dels 
aspectes que més preocupen als responsables de qualsevol unitat econòmica: els ingressos. 
Hem de pensar, i podria parèixer una obvietat, que les entrades, el finançament, l’oxigen 
financer, en definitiva  els recursos necessaris pel funcionament de la Institució, són 
l’essència en l’elaboració d’un Pressupost. Sense ingressos és impossible pensar en gastar, i 
sobre tot, és impossible poder dur a terme cap projecte polític. 
 
Ja he explicat altres vegades a aquesta tribuna que el Consell sobreviu essencialment 
gràcies a dos tipus d’entrades externes: per una banda uns recursos que ens transfereixen 
altres Institucions i per una altra banda uns doblers que ens deixen prestats les Entitats de 
Crèdit. Enguany hem d’afegir una altra font d’ingressos: la alienació d’inversions reals.  
 
Una anàlisis rigorosa de les nostres fonts de finançament ens fa veure que només el capítol 
tres taxes i altres ingressos són recursos generats per la nostra Institució, o sigui, recursos 
interns. Això suposa  el 3.52% del total d’entrades i un total de 9.7 M€. Podem afirmar amb 
rotunditat que l’autofinançament, o la capacitat de generar recursos per nosaltres mateixos, 
és escassa. 
 
Els impostos directes i indirectes, així com les transferències corrents i de capital són 
recursos que provenen d’altres administracions. No ens hem d’enganyar el capítol 1 i 2 són 
la participació del Consell a la cistella d’impostos estatals:  IRPF; IVA i Impostos 
Especials. Per tant, poc marge de maniobra tenim sobre ells. Són tributs on el Consell de 
Mallorca no té cap tipus de capacitat normativa, ni tributària i recaptats des de Madrid. 
 
Per tant podem dir sense por a equivocar-nos que el 75,63% dels ingressos són doblers que 
provenen del exterior. Essencialment aquests ingressos ens seran transferits per la 
Comunitat Autònoma  i per l’Estat .  
 
Com deia abans la novetat del capítol de ingressos és la venda d’una sèrie de actius 
patrimonials de la Institució. En concret aquest fet suposaran el 12,43% de les entrades. 
 
Per concloure, el capítol d’ingressos hem de xerrar del préstec, o el que és el mateix, 
l’endeutament que necessitarem. El passius financers seran de 20 M€ el que suposa només 
un 7,18% del total d’ingressos. Una xifra assenyada i responsable que manté i consolida la 
fortalesa financera de l’Entitat i que dóna compliment al Pla Econòmic i Financer aprovat 
per aquest mateix Ple el 8 de març de 2004 per donar compliment a la Llei de Estabilitat 
Pressupostaria. 
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No voldria finalitzar aquesta introspecció dins el conjunt d’ingressos sense fer un breu 
comentari a la situació d’estrangulament financer que estan vivint les administracions 
perifèriques. Creiem que ha arribat el moment en què l’Estat Central afronti amb valentia la 
configuració d’un nou model de finançament per les Entitats Locals i Consells Insulars per 
tal de solventar la falta de recursos actuals. De res serveix tenir una competència 
determinada si no es tenen els doblers necessaris per desenvolupar-la adequadament. 
 
Però si continuem aprofundint dins el Pressupost arribem al que realment interessa a la gran 
majoria de la gent: les despeses. 
 
Mirin, l’esforç per dotar al pressupost de consistència i equilibri entre els diferents capítols 
podem dir amb claredat que s’ha aconseguit. Quan vàrem agafar la gestió econòmica 
d’aquesta  institució vàrem establir com fet prioritari equilibrar el balanç, dotar-lo de 
solides estructural. Les xifres que avui presentem així ens avalen: un 12% per 
transferències a l’exterior, un 29% per inversions directes o indirectes, un 54% per despeses 
de funcionament, i només un 5% de despeses financeres i amortització de deute. La situació 
respecte de l’any passat ha millorat. Més inversió i menys càrrega financera i despesa de 
funcionament. Veiem que les masses patrimonials estan perfectament proporcionades. Crec 
que aquest és un punt essencial a la hora d’avaluar el projecte polític que avui presentem. 
 
Voldria fer una especial menció a l’esforç inversor que està fent el Consell aquests darrers 
exercicis. Les inversions al 2006 s’incrementaran un 36% respecte del 2005. Repetesc un 
36% mes de inversions. Però no oblidem que l’any passat ja es va incrementar el capítol de 
inversions un 16%. Al 2006 arribarem a una xifra històrica per aquesta Institució: 78,3 M€. 
El creixement inversor en cinc anys ha estat d’un 180% el que vol dir que quasi  hem 
multiplicat per dos la inversió. 
 
Així mateix no puc deixar de ressenyar l’esforç que està fent aquesta Institució en el capítol 
de Transferències a l’exterior, tant corrents com de capital per millorar el finançament 
d’altres institucions, col·lectius i entitats. Es trauran més línies de subvencions que mai, es 
firmaran més convenis que mai i es canalitzaran més ajudes i aportacions que mai. Encara 
no hem puc explicar com alguns abusant de la miopia ens intenten fer creure que donar 
doblers a tercers és una cosa negativa 
 
Però tal vegada un dels aspectes més clars d’aquest Pressupost és que gràcies a una política 
responsable d’endeutament mantenim la Càrrega Financera dins uns nivells totalment 
suportables amb unes Despeses Financeres del 1,07% i uns Passius Financers per 
amortitzacions de préstec de només el 4% del Pressupost. 
 
Les Despeses de Personal suposen el 28% i les Despeses Corrents i de Serveis un 26%. 
Aquestes xifres es situen a un nivell parescut al 2005 amb un petit increment  com 
conseqüència de les despeses de funcionament de l’ISSEM. 
 
Entrant a analitzar el repartiment dels doblers a les diferents àrees del Consell veiem que el 
Departament de Obres Públiques té un pes del 27,86% del Pressupost amb una despesa de 
75,8 M€. Dins aquest departament destaca l’àrea de Carreteres amb un pressupost de 63,4 
M€ ja que pensem incrementar el manteniment i conservació així com la millora de  la 
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xarxa viària de Mallorca, una de les principals preocupacions dels ciutadans. El pagament 
de les certificacions del projecte de la carretera Palma-Manacor, del tram sa Pobla-Alcúdia 
i el desdoblament del camí de Jesús seran sense dubte les despeses més important d’aquesta 
àrea. Cal destacar també el pressupost de Bombers amb un  global de 10,4M€ on destaca 
els inicis de les obres del nou parc d’Alcúdia. L’increment d’aquesta àrea serà del 15,7%.  
 
El Departament de Cultura tendrà un pes del 8,41% del total del Pressupost i un increment 
del 11,49% respecte del 2005 gestionant 22,8 M€. Més recursos per continuar amb un canvi 
substancial de la política cultural. El programa més important serà el de Promoció Cultural 
on el Consell hi dedicarà 6,6 M€ amb l’objecte de fer arribar la cultura a tots els 
mallorquins i mallorquines. És voluntat d’aquest equip de govern que el Centre Cultural de 
La Misericòrdia es converteixi en el vertader referent cultural d’aquesta illa i per això el 
dotarem amb 5,5 M€.  Tots els programes pugen d’una manera significativa. Més doblers 
per biblioteques, museus i arxius que creix  un 18%, més finançament per la Fundació del 
Teatre Principal que rebrà 2,9 M€ per finalitzar definitivament la construcció del nou teatre 
i sobretot més doblers per la Direcció Insular de Joventut que s’incrementa un 38% passant 
a gestionar 1,8 M€. 
 
El Departament de Cooperació Local tendrà un pes del 8,7% del total del pressupost amb 
un increment del 43.8% respecte del 2005. Gran part de la despesa es dedicarà al Pla 
d’obres i serveis i a Cooperació Municipal que arribarà a la xifra de 16,3 M€. L’increment 
per dur a terme projectes d’inversió als nostres pobles és d’un espectacular 41%. El Pla de 
Gestió de Residus també s’incrementa arribant als 6,7 M€ amb la idea de continuar donant 
solucions reals, solucions globals, solucions de futur, solucions valentes al  problema dels 
residus sense deixar de cercar  amb decisió la reducció en origen. Destacar la creació 
d’unes partides especials d’ajudes als Ajuntaments pel foment de l’economia, recolzant 
econòmicament l’organització de fires locals. 
 
El Departament de Medi Ambient suposa el 4,23% del total del pressupost gestionant una 
xifra de 11,4 M€. A destacar tot un conjunt d’accions i projectes dirigits a la protecció i 
conservació de la natura. Pensam dur a terme millores a les finques públiques, refugis i al 
Parc de Sa Dragonera per que les puguin gaudir i disfrutar tots els mallorquins. 
Continuarem impulsant la Ruta de Pedra en Sec, la catalogació de camins, la restauració de 
molins i el programa Mallorca i la Mar. Així mateix  volem potenciar els tallers d’ocupació 
de fusteria i ferreria per formar professionals que ajudin a recuperar el patrimoni cultural de 
la nostra terra. 
 
Presidència gestionarà un pressupost net de 16,6 M€ . La gran novetat d’enguany és la 
pressupostació de 6 M€ per la nova radiotelevisió de Mallorca. Una xifra assenyada per 
posar en marxa el que vol ésser un mitjà  molt proper i fet íntegra i totalment  en la nostra 
llengua, donant cobertura a les TV locals. Destaquen també els programes de Relacions 
Institucionals, Diada de Mallorca, Gabinet de Premsa i Secretaria General. Es mantenen les 
aportacions a la FELIB, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i al Consorci 
de Informàtica. Les partides per Normalització i Política Lingüística, que pugen un 41%, ja 
que és la nostra voluntat potenciar el català com una eina positiva d’integració de tots els 
ciutadans que conviuen a aquesta terra. 
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El Departament de Territori té un pes del 4,23%, amb un increment del pressupost del 16% 
respecte del 2005. Aquesta àrea  promourà la conservació del nostre patrimoni històric i 
dels nostres béns culturals. Així mateix es dedicaran més recursos a la difusió de la nostra 
riquesa cultural, a la restauració i investigació dels nostres vestigis històrics i a la millora de 
la formació de professionals. També es contemplen doblers per la divulgació del Pla 
Territorial. 
 
El Departament de Presidència responsable de les àrees de Funció Pública, Sistemes de 
Informació i Oficines de Turisme tendra un pressupost de 6,1 M€ amb un increment del 
20,2%. Destacar la partida de Promoció Turística per tal complementar, que no competir, 
amb les actuacions del Govern de les Illes Balears i nous projectes dins l’àmbit de les noves 
tecnologies que es posaran al servei d’aquesta promoció. Creix també significativament la 
dotació pressupostària d’Informació Turística potenciant la plataforma Infomallorca.net, 
donat el seu gran èxit. Es continuarà amb la labor de millora de les condicions laborals i 
aptituds formatives dels funcionaris de la institució. 
 
El Departament de Economia i Hisenda gestionarà 6,5 M€, dels quals la gran majoria es 
dedicaran a la gestió dels serveis interns d’aquesta institució: Intervenció, Tresoreria, 
Serveis Tècnics, Contractació, Serveis Generals, Majordomia i parc mòbil i assegurances. 
Es continuarà amb el pla de convocatòries públiques dins l’àmbit del foment de la 
economia per afavorir a associacions, empreses i entitats sense ànim de lucre, amb especial 
atenció a la promoció dels productes mallorquins. Es potenciarà el servei d’ITV per la 
imminent obligatorietat de passar aquest control per part dels ciclomotors i una reforma 
important a la estació de Palma 1, al Polígon.  Així mateix, mitjançant el Pla de Inversions 
establert aquest equip de govern  seguirà amb la seva política de revalorització del 
important patrimoni de la Institució realitzant accions de reforma, millora i modernització 
al seus actius: edificis i instal·lacions. 
 
L’ISSEM tendra un pressupost de 87,1 M€ amb un increment espectacular del 10% sobre el 
2005 i una aportació global del Consell de 81,8 M€ un 22% més que l’exercici anterior. 
36,4 M€ es dedicaran a Serveis Socials (o sigui: atenció primària, accessibilitat, 
discapacitats, inserció, menjador de transeünts, atenció a la immigració, drogodependencia, 
etc.), 12,5 M€ a Menors i Família, 2,6 M€ a Gent Gran i persones majors i 5,2 M€ a Esport 
Base. La pròpia naturalesa del servei a prestar per l’Institut fa que el 76,25% del seu 
pressupost es dediqui a despesa corrent amb la influencia que aquesta dada té sobre el 
pressupost consolidat. El manteniment de les tres residències i de les cinc llars puja molt les 
despeses de capítol 1 i 2 . Els recursos per els programes de immigració, drogodependencia, 
igualtat d’oportunitats, serveis a discapacitats i atenció primària pugen respecte del 2005. A 
destacar els 2,5 M€ per la millora i reforma dels edificis de les Residències. 
 
El pressupost de l’Institut Hípic serà de 4 M€ dels quals 3,3 M€ es dedicaran a despeses de 
Béns i Serveis. A destacar el 10% de Inversió per tal de continuar amb la modernització de 
l’Hipòdrom Son Pardo. 
 
Desprès d’aquesta anàlisis exhaustiva de les diferents conselleries i organismes autònoms 
podem observar es tracta d’un avantprojecte de Pressuposts totalment coherent amb la línia 
que aquest govern nacionalista té traçada des de fa alguns exercicis. Uns pressuposts  
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realistes, responsables i valents. Una planificació econòmica enfocada a donar solucions 
efectives i concretes a tots els problemes dels ciutadans. Uns pressuposts pensats per fer, 
per actuar, per anar complint el nostre compromís amb tots els mallorquins i mallorquines. 
 
No voldria acabar la meva intervenció sense agrair la feina que ha fet molta gent per dur 
endavant aquest avantprojecte de Pressuposts. Gràcies als tècnics d’aquesta institució i en 
especial al equip del departament d’Intervenció. També moltes gràcies a tots Secretaris 
Tècnics per la seva labor de coordinació i de suport, una feina gris i, a vegades, poc 
reconeguda que vull destacar . Ressenyar també la feina dels dos instituts i dels equips 
tècnics i polítics dels mateixos. I també un reconeixement carinyós al meu equip de 
col·laboradors del departament d’Economia i Hisenda per la seva dedicació, entusiasme i 
professionalitat que han fet possible el que fa un mes pareixia un vertader miracle. 
 
Srs. Consellers, senyores i senyors  tinguin per segur que el Consell és cada dia una 
institució més important i més arrelada dins el poble mallorquí. La nostra obligació és 
treballar amb il·lusió per no decepcionar a ningú. Aquest Pressupost significa un esglaó 
més, una tímida passa dins aquest llarg camí que ens ha de dur a obtenir els nivells de 
qualitat de vida que tots els nostres ciutadans es mereixen.”  
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que és un debat àrid.  
En primer lloc, parla de l’apartat dels ingressos on destaca el capítol de taxes i altres 
ingressos i el d’alienació d’inversions reals. De les taxes cal destacar l’increment sobre 
l’any anterior que dobla la quantia,  com a conseqüència de la nova taxa de tramitació 
d’expedients en sòl rústic, l’increment de la taxa ITV degut a la imminent obligatorietat de 
la inspecció de ciclomotors, al gran increment de la taxa de la cèdula d’habitabilitat i  
l’augment dels ingressos per sancions en infraccions urbanístiques. 
Pel que fa a la nova taxa de tramitació d’expedients en sòl rústic, creu que és necessari 
cobrar un servei que es dóna al ciutadà, però que seria molt millor impedir la construcció en 
sòl rústic, a més demana si realment aquest doblers es destinaran a patrimoni històric ja que 
no ha trobat la partida corresponent dins el Departament de Territori. 
Respecte a la cèdula d’habitabilitat comenta el gran augment que suposa el pas de 180M€ a 
340 M€ al 2006, i voldria saber quin és el motiu del fort increment. 
Referent als ingressos per sancions en infraccions urbanístiques, que abans era de 60 M€ i 
ara és de 500 M€, també voldria saber si el Consell de Mallorca pensa ampliar la plantilla 
per tal de realitzar millor les tasques de disciplina i demana si es podria pressionar als 
ajuntaments perquè facin complir l’obligatorietat municipal sobre infraccions urbanístiques 
i medi ambientals. 
 
Pel que fa a les transferències corrents, comenta que l’ISSEM té dos tipus d’aportacions, les 
que rep del Govern de la CAIB i les del Consell, que estan estancades, per tant arriba a la 
conclusió que el Govern balear tan sols es preocupa dels seus. 
 
Comenta que discrepa sobre la venda de patrimoni  proposada pel CIM, ja que els solars de 
que disposen serien ideals per construir habitatges de protecció oficial a Palma, atès que 
aquest municipi té molt de problemes per trobar sòl públic per realitzar habitatges. 
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Considera que el CIM dóna l’esquena a un dels problemes més greus com és el de la manca 
d’habitatge i el seu elevat cost. 
 
Afirma que està d’acord amb el Sr. Flaquer sobre les mancances de finançament, però creu 
que la millor formula no és la venda del patrimoni. 
 
En segon lloc, parla de les despeses que han sofert un increment del 21% només en dues 
àrees la de Presidència i la de Cooperació local. 
Comenta que a Presidència hi ha hagut l’aportació de 6 M€ per a la nova televisió de 
Mallorca a més de la modificació de crèdit d’aquest any, considera que en les mancances 
actuals en matèria social no era el millor moment per fer aquest despesa tan considerable. 
Vol destacar de Cooperació la reducció dràstica que ha sofert l’aportació del 0,7 % en 
ajudes a cooperació internacional, que va començar a l’any 2003 amb un 0’63 % i per el 
2006 serà tan sols de 0’25%, comenta que hi sol haver una discussió sobre la manera de 
calcular aquesta aportació, ja que alguns creuen que s’ha de fer sobre el pressupost total i 
altres sobre el propi. Afirma que la presidenta en diverses declaracions ha mostrat la 
preocupació pels problemes de la immigració i que pensa que el millor seria fer aportacions 
al país d’origen, però sembla que considera que ho han de dur a terme les altres 
administracions, suposa que per això ha reduït la aportació al respecte durant aquest darrers 
anys. 
 
En tercer lloc, comenta el pressupost de l’ISSEM que és de 87 M€ amb un increment 
respecte a l’any anterior d’un 10% i creu que no s’ajusta a les necessitats socials actuals. 
Assenyala que l’any 2004 tenia un pressupost de 69 M€ però que en acabar l’any va ser de 
83M€ per tal de cobrir les necessitats; que l’any 2005 va tenir un pressupost de 78 M€ i 
l’actual de 87M€ és per això, que considera que l’augment és d’un 4’5 % i que la quantitat 
no és suficient per millorar la qualitat social de Mallorca. Per acabar conclou afirmant que a 
l’equip de govern tant sols els interessa les obres públiques i les subvencions i no la millora 
de la qualitat de vida. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) comença la intervenció indicant les presses que ha tingut l’equip 
de govern per aprovar el pressupost i que possiblement donin lloc a error, comenta que és 
una conseqüència del matrimoni PP-UM i que ha estat precipitat. 
 
Així i tot, considera que el pressupost té algunes coses positives, la primera d’elles és la 
creació de la televisió de Mallorca per tres motius, el primer perquè serà una televisió de 
proximitat; el segon perquè donarà cobertura a les televisions locals ja existents, i en tercer 
perquè garantirà la normalització lingüística.  
 
Pel que fa als ingressos creu que la taxa de habitatges en sòl rústic tendrà una incidència 
mínima i que en un futur veurem la seva capacitat de dissuadir  
 
En relació a la venda d’actius considera el mateix que la Sra. Tugores que no és bona la 
descapitalització del Consell ni la inversió que és farà en forma de carreteres. Assenyala 
que no comparteix aquestes actuacions i que la inversió hauria de ser en matèria social la 
qual està molt necessitada sobretot amb temes d’immigració i drogodependències.  
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Referent a les despeses comenta que són continuistes, igual que tot el pressupost. El 
departament més ben dotat continua essent Obres Públiques, seguit de l’ISSEM. 
Presidència continua amb la mateixa línia amb la inclusió de la televisió de Mallorca, el 
Departament de Presidència incrementa la partida de promoció turística de la qual no es té 
competència. Del pressupost de l’ISSEM destaca l’augment de 18’1 M€ respecte a l’any 
anterior. Considera que hi ha moltes partides finalistes i que per tant fan un ús partidista, 
amb el mateix esperit sembla que han creat partides noves a cada un dels diferents 
programes anomenada  altres programes i serveis. 
 
Del Departament de Territori comenta amb sorpresa l’import de la partida de convocatòria 
de subvencions a ajuntaments per a millora de planejaments que és tan sols  de 6€. També, 
per altra banda, destaca que la partida de “serveis transferits territori” duplica la quantitat a 
estudis i treballs tècnics, que passa de 400.000 a 885.000 €. Recorda que l’Associació per a 
la Conservació i Difusió del Patrimoni (ACIDEP) obté el 60% de les transferències corrents 
i que encara ara no han aconseguit justificants de cap de les seves actuacions. Creu que 
convé reflexionar sobre l’equipament de Son Rossinyol, ja que considera que aquest tema 
necessita un programa específic degut a la seva singularitat. 
 
Del Departament de Cooperació destaca l’increment en el Pla d’obres i serveis, encara que 
considera que els criteris d’anteriors legislatures eren millors ja que s’aprovaren per 
unanimitat i eren fruït dels consens entre totes les forces polítiques. 
 
Del Departament d’Economia i Hisenda destaca l’augment  d’un 50% en matèria de 
promoció econòmica, i també l’increment de noves associacions fins ara desconegudes. 
 
Del Departament de Cultura remarca que s’ha reduït la quantitat de convocatòries i s’han 
incrementat les partides nominatives. De la promoció cultural destaca el municipi de 
Campos, l’Associació d’Activitats Socioculturals de Mallorca rebrà 200.000€, és 
l’associació més ben dotada, també té un import considerable el Centre Cultural de Campos 
que serà de 60.000 € el proper any. Considera positiu l’augment de la partida de Can 
Llobera de Plaça i de la casa museu Llorenç Villalonga, encara que no entén perquè la casa 
museu del Pare Ginard fa dos anys que només té 6 € i que la casa museu Blai Bonet hagi 
passat a l’oblit. 
 
Del Departament de Medi Ambient observa que ha tengut un petit descens de pressupost. 
Així i tot hi ha hagut un petit augment amb les activitats de protecció i millora del medi 
ambient i natura, però comenta que algunes informació del pressupost no es reflexen al Pla 
estratègic i viceversa.  
 
En línies generals considera que les subvencions han augmentat un 36% i que el Consell de 
Mallorca fa de repartidora, com exemple cita la convocatòria de subvencions de medi 
ambient on les associacions de caçadors han acaparat tots els doblers. 
També comenta uns errors de l’avantprojecte ja que figura dins les retribucions d’alts 
càrrecs un director insular de cultura i un secretari d’hisenda no actualitzats. Per acabar, 
comenta la contractació de serveis per import inferior a 12.000 € per realitzar al Museu de 
l’Esport els mateixos estudis durant anys consecutius i encara no han aconseguit veure’n 
cap. 
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Intervé el Sr. Alemany (PSOE). Contesta al Sr. Flaquer que l’increment del 16,9% no és 
gràcies a l’esforç de tots els departament sinó conseqüència de l’augment i creació de noves 
taxes i a la venda de patrimoni del Consell. Creu que s’ha d’estudiar la millora del 
finançament amb l’Estat però que també convé revisar el traspàs de competències que es va 
fer amb la Comunitat Autònoma i reclamar més aportacions. 
En el pes específic dels departaments tan sols ha pujat Presidència i Cooperació Local,  es 
mantenen Territori, Departament de Presidència i baixen Medi Ambient, Obres Públiques, 
Cultura, Economia i Hisenda i l’ISSEM. Creu que no és un bon Pressupost ja que en el 
capítol sis d’inversions si és té en compte el total d’aquest any, després de les 
modificacions pressupostàries del 2005, es va aconseguir 10M€ més que els prevists en 
aquest document del 2006. 
 
El Consell gestiona directament poc pressupost ja que segons sembla ha cedit un 31% a 
l’ISSEM, i un 36% per a transferències corrents i per tant a la institució tant sols li resta un 
23%. 
 
Afirma que amb les dades que té el CIM és incapaç de realitzar inversions sense la venda 
de patrimoni ni la creació de préstecs. Comenta que la documentació annexa a les 
inversions puja 41M€ i no coincideix amb el capítol d’inversions que representa 52 M€. 
 
Comenta que per tal de continuar amb la mateixa línia de despeses d’aquest any, el que han 
fet ha estat pujar les taxes, ja que els imposts no podien, i també creu que han repartit 
malament els capítols la qual cosa ha donat lloc a que no hi hagués inversions per a 
recursos ordinaris del capítol un i dos. 
 
Per acabar comenta que el Pressupost presentat no és realista i creu que globalment no 
respon a la situació real de la ciutadania, que convendria davallar despeses i capítol quatre, 
i ajustar-se a les necessitats actuals de la societat. 
 
Intervé el Sr. Obrador (PP). Comença la intervenció anunciant que no està d’acord amb 
l’exposat pel Sr. Alemany. De manera resumida vol comentar els principals trets d’aquest 
pressupost. Són uns pressuposts consolidats amb un increment d’un 16,9% respecte al 2005 
i un 31’5% respecte al 2004. Afirma que és el pressupost més elevat de la història del 
Consell. Comenta que coincideix amb el Sr. Flaquer quan diu que la institució té poca 
capacitat de crear recursos i que els ingressos que obté no són suficients.  
 
Per altra banda, creu que aquest pressuposts són proporcionats i ho argumenta amb els 
següents punts: 

� Les masses pressupostàries estan equilibrades i proporcionades tant per capítols 
com per departaments, una prova d’això és el departament de Cultura amb un 9 % i 
el de Obres Públiques amb un 29%. 

� Explica que és un pressupost inversor amb 78,3M€ per tal de millorar la xarxa 
viària, l’augment del Pla d’obres i serveis per tal de desenvolupar els objectius de 
l’Agenda Local 21. 

� Comenta la disminució de la càrrega financera, ja que davalla considerablement el 
percentatge, l’any 2002 era d’un 2,01% i l’any 2006 serà de 1,07%. 
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� Enumera els increments més representatius en els diferents departaments: programa 
de normalització lingüística, promoció econòmica de productes mallorquins, la 
creació de la ràdio i TV de Mallorca, els programes de joventut i els de patrimoni 
històric. 

� Dedica especial atenció als pressuposts de l’Institut de Serveis Socials i Esportius 
de Mallorca on destaca un increment del 10,55% i un total de 78,8 M€. Enumera 
les àrees més destacades; protecció al menor i atenció a la família amb un 
increment del 13,5%, serveis socials ha augmentat un 13,31% per tal de reforçar el 
servei  d’exclusió social i els sense sostre, recursos assistencials amb un augment 
de 8,52%, equiparació salarial i millora de les infraestructures potenciant el servei 
de risc laboral. 

 
Conclou la intervenció donant l’enhorabona i agraint al conseller i a l’equip del 
Departament d’Economia i Hisenda per tota la documentació que els hi han facilitat, i 
espera que aquests pressuposts millorin la qualitat de vida dels mallorquins i mallorquines. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Flaquer(UM) per donar resposta als diferents grups. 
 
Es dirigeix en primer lloc a la Sra. Tugores li dóna les gràcies pel to de la seva intervenció. 
En referència a l’autofinançament del CIM està d’acord amb ella i comenta que tant sols hi 
ha el capítol tres d’ingressos i que ha pujat un 25%. Argumenta respecte a la pujada de les 
taxes que s’han realitzat amb un estudi econòmic previ i que arran d’aquest han fet les 
previsions. A continuació explica les diferents pujades: 
El cas de la cèdula d’habitabilitat, comenta que la pujada és conseqüència de l’anivellació 
de la taxa pel mateix concepte amb la de les illes de Menorca i Eivissa.  
En el cas de l’ITV afirma que tal sols s’ha augmentat l’IPC pertinent. 
Sobre l’augment de les sancions urbanístiques, les quals han pujat des de 2002, reflecteixen 
l’interès de l’equip de govern per l’urbanisme. 
Al respecte de la taxa de construcció en sòl rústic entén que la Sra. Tugores discrepi, encara 
que ell confirma que la recaptació es transferirà a patrimoni cultural, el qual ha augmentat 
un 179%. 
 
Pel que fa a l’ISSEM observa el gran creixement que ha tengut i l’esforç que ha suposat pel 
CIM, i creu que hauria d’estar satisfeta pel fet d’aconseguit diversos convenis amb la CAIB 
per tal de millorar el seu finançament. 
Sobre la venda d’actius explica que l’oposició ha donat per suposat actuacions que no són 
certes, ja que s’han dut a terme converses amb l’Ajuntament de Palma i de moment ja han 
acordat la venda del solar d’Amanecer per a la construcció d’habitatges de protecció oficial. 
A més el solar de Son Puigdorfila s’haurà de vendre a un veïnat ja que té drets sobre el 
terreny; de la resta de solars encara no hi ha res definit i continuen les converses amb 
l’Ajuntament de Palma. 
 
Respecte a les despeses li puntualitza a la Sra. Tugores que les xifres a contrastar han de ser 
les absolutes per tal de reflectir el valor real de les dades. 
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En referència a les ajudes al Tercer Món, comenta que equip de govern té un criteri i que és 
coherent amb ell, considera que si la CAIB ja fa l’aportació no cal que la faci el CIM.  
 
Per altra banda comenta que els increments més representatius de l’ISSEM, són als 
programes de serveis socials amb un 13,3%, esports amb un 3%, promoció sociocultural 
amb un 3,5%, recursos assistencials amb un 8,5% i el d’igualtat d’oportunitats amb un 
3,15%. 
 
Per acabar considera que la competència de serveis socials es va transferir quan governava 
el Pacte de Progrés i va venir molt mal dotada econòmicament, ja que la Sra. Caro no va ser 
generosa amb la quantitat assignada. Afirma que la Sra. Togolès  continua amb els 
mateixos arguments, queixant-se de la inversió en carreteres, la dotació de Cooperació 
Local i les subvencions a tercers. Assenyala que aquest és el seu model polític, que entén 
que no estigui d’acord, però que considera que nova xarxa viària no erosiona ni fa malbé al 
medi ambient, també comenta que hauria d’estar contenta per l’augment considerable en el 
Pla d’obres i serveis, ja que d’aquesta manera es repartirà més doblares entre els 
ajuntaments. 
 
El Sr. Flequer inicia la rèplica a la Sra. Bojos i li contesta que el pressupost no s’ha redactat 
amb presses i que per tant no donarà lloc a errors. També considera que el matrimoni PP-
UM es troba en un bon moment i que un exemple és la col·laboració que hi ha hagut amb 
l’elaboració del Pressupost. Explica a continuació els motius pels quals s’ha presentat el 
mes d’octubre; en primer lloc perquè des del juny tots els departaments ja tenien una 
planificació política i econòmica pel 2006; i en segon lloc per ajudar als ajuntaments a 
elaborar els seus pressupost ja que solen rebre ajudes del Consell i així ja saben a que es 
poden atendre. Pensa que la Sra. Bojos hauria d’estar contenta per ser la primera institució 
que aprova els pressuposts, a la vegada reconeix que són humans i que en la quantitat 
d’informació que s’ha manipulat és normal que hi hagin error, de qualsevol manera el 
errors dels secretari tècnic i directors insulars ja estan subornats. 
 
Pel que fa a la taxa d’incineració creu important entendre que gràcies a ella no es tenen 
problemes de residus i per tant es guanya amb qualitat de vida i s’eviten problemes medi 
ambientals. 
 
Agraeix les paraules en positiu de la Sra. Bojos sobre la Televisió de Mallorca i Cooperació 
Local, i assegura que el Pla d’obres i serveis estarà obert a tots els municipis, com no podia 
ser d’altra manera. 
 
Referent a la taxa de construcció en sòl rústic, no entén perquè un partit tan proteccionista 
com el seu s’oposa a la creació i li recorda que ni tan sols es va aprovar, quan eren al 
govern, el Pla Territorial de Mallorca (PTM). 
 
El Sr. Flequer intenta explicar tan a la Sra. Bojos com al Sr. Alemany, com s’ha 
d’interpretar el pressupost i explica la relació entre els ingressos i les inversions. Comenta 
que els ingressos s’obtindran mitjançant el préstec de 20M€ i la venda d’actius de 34M€, un 
total de 54M€ que s’hauran de gastar obligatòriament amb inversions, ja que així ho 
estableix la llei. Que les despeses per inversions puja del capítol sis 54,6M€ i el capítol set 
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23,7M€ i per tant els ingressos per inversions són de 54,6 M€ i les despeses per inversions 
78,3 M€. Això vol dir que el 23,7M€ estan finançats per ingressos corrents. 
 
Per altre banda, considera que s’ha fet un gran esforç amb l'HISSEM, ja que representa 
18M€, encara que el tant per cert del pressupost del CIM sigui petit. Creu que és molt 
positiu aconseguir el màxim número de convenis amb el Govern de la CAIB per tal 
d’augmentar i millorar els serveis i que l’oposició ho hauria de veure amb bons ulls. 
 
Comenta sobre l’increment de la promoció turística que no es solapa amb la feina de la 
CAIB sinó que es complementa i està donant bons resultats. 
 
Respecte a la feina realitzada amb l’elaboració del pressupost comenta que és molt 
complexa i explicativa i reflecteix la transparència de l’equip de govern, i que fins i tot el 
dia de la Comissió Informativa varen poder demanar tots els dubtes als diversos 
departaments. 
 
Referint-se al tema del consens en el Pla d’obres i servei de Cooperació Local, li recorda a 
la Sra. Bojos que si no hi va haver consens va ser perquè el PSM no va voler negociar i que 
a més va ser l’únic partit que es va abstenir. 
 
Finalment assenyala a la Sra. Bojos que les subvencions nominatives de l’anterior 
legislatura del Pacte de Progrés eren clarament  superiors a les actuals. 
 
 
El Sr. Flequer inicia la rèplica al Sr. Alemany i li demana que en lloc de queixar-se sobre el 
tema del finançament, parli amb el Sr. Zapater i miri de millorar el finançament de les 
entitats locals. També confirma que les transferències de carreteres i serveis socials estan 
mal dotades, però que això és conseqüència de les negociacions amb el Pacte de Progrés de 
la CAIB, que no va ser gaire generós.  
 
Respecte al tema del deute, assenyala que actualment l’endeutament acumulat és de 115M€ 
i que s’ha reduït, explica que la reducció dels doblares que es deu és de 11M€ menys i que 
el radio de solvència és de 41,3%, això vol dir que el Consell està bé financerament i que a 
més davalla el seu endeutament. 
 
Pel que fa al pes del departaments argumenta que perquè sigui real cal mirar l’increment 
amb duros i no el pes relatiu, ja que no s’ajusta en absolut a la realitat. També comenta que 
són diferents i no es poden sumar els conceptes de subvencions, aportacions, transferències, 
i convenis; prossegueix comentant els doblares destinats a convocatòries públiques, aquest 
és de 29,7 M€ per convocatòries públiques i al 2003 tan sols eren16 M€. 
 
Contesta al Sr. Alemany que totes les taxes que s’han incrementat s’han fet tenint un 
compte un estudi econòmic previ.  
 
Finalment agraeix al Sr. Obrador les seves paraules, el suport i la col·laboració del seu Grup 
en la creació del pressupost. 
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Intervé la Sra. Togolès. Es centra amb alguns dels temes que havien quedat pendents 
segons el seu parer. 
 
En primer lloc, comenta, sobre l’ajuda al tercer món, que les úniques partides que ha trobat 
dins el pressupost de l'HISSEM es troben al capítol quatre i set dins el programa 
d’immigració per un total de 687.481€, i que aquesta quantitat és inferior a la de l’any 
anterior (2005) que era de 914.549€. També creu que al marge de les discrepàncies amb la 
fórmula per calcular l’import, el criteri de no aplicar el tant per cent perquè ja ho fa la 
comunitat autònoma no és vàlid ja que d’aquesta manera tant sols ho faria la comunitat 
europea. 
 
En segon lloc, parla de l’increment del departament de Cooperació Local, considera que ha 
estat molt positiu, però que hi ha partides on no es veu clar com es repartirà als diferents 
municipis, com per exemple el programa de les rutes cicloturístiques,  ja que a la 
informació  de la memòria d’execució no hi figura. Creu que s’ha reduït molt les 
convocatòries públiques i s’ha optat per establir més convenis específics, acords o 
subvencions bilaterals. 
 
En tercer lloc, referent a l’ISSEM indica que el total del pressupost no s’ajusta a la realitat 
ja que continua en la mateixa tònica que en anys anteriors. El 2004 es va aprovar per 69 M€ 
però en acabar l’exercici és va tancar amb un total de 83 M€; al pressupost de 2005 va ser 
aprovat per 78 M€ per davall de la despesa total de l’any anterior i l’actual del 2006 tan sols 
és de 87 M€, tant sols quatre milions més que l’any 2004. Considera que l’increment no és 
suficient i que queden molts de serveis importants sense cobrir que el més adient hauria 
estat augmentar aquest pressupost un 16% igual que la resta de pressupost del CIM, creu de 
la institució s’esforça més en les obres públiques que no en el benestar social. 
 
Està d’acord amb el Sr. Flaquer que les transferències s’ha de rebre i negociar per tal 
d’aconseguir una millor dotació, però li recorda que abans d’assumir les darreres 
transferències de serveis socials, el Consell de Mallorca ja en tenia unes de pròpies i que 
per tant havia de tenir recursos propis. 
 
Felicita a l’equip de govern per l’acord que han arribat amb l’Ajuntament de Palma pel 
solar de Amanecer, però pensa que s’hauria pogut arribar a un acord similar amb el solars 
de la zona del Psiquiàtric pel tal de construir habitatges de protecció oficial. 
 
La Sra. Bujosa dóna l’enhorabona al Sr. Flaquer per ser la primera institució pública que 
aprova el pressupost i agraeix que no els hi hagin retallat el temps de les primeres 
intervencions, encara que creu que els havien d’haver avisat. 
Sobre la qüestió de la transparència considera que perquè sigui efectiva s’haurien de 
facilitar els justificants corresponents i que per desgràcia això no succeeix, la qual cosa fa 
dubtar al seu Grup de l’esmentada transparència. 
 
Prossegueix comentant el mateix que la Sra. Tugores sobre que el pressupost no resoldrà el 
principals problemes de Mallorca i que es dóna preferència a altres aspectes, com les 
carreteres. 
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Contesta al Sr. Flaquer  que no ha fet menció a les entitats que ha esmentat i el que vol és 
aclarir quina activitat duran a terme l’associació Claror d’Auba i Associació per a la 
Defensa de la Natura, ja que tenen una partida de 300.000€ i no ha trobat la documentació 
corresponent. 
 
Respecte a Son Rossinyol, afirma que no està d’acord amb la política de personal que duen 
a terme i que el seu Grup creu més adient consolidar la plantilla que no donar la gestió a 
una empresa externa. 
 
Pel que fa a Cultura, pensa que hi ha hagut un error d’apreciació ja que ella no ha fet 
referència al departament, però això no vol dir de cap manera que li agradi com es gestiona. 
 
Referent a les partides nominatives enumerades pel Sr. Flaquer comenta que el número 
d’entitats no és tan important com les quantitats que s’atorguen i que el cas de les 
associacions de Campos és únic. 
 
A continuació dedica especial atenció al pressupost de l’ISSEM, comenta que una pujada 
de 18 M€ és prou important, encara que creu que el repartiment no és d’adequat. Pensa que 
caldria canalitzar els esforços per resoldre problemàtiques socials tan greus com les drogues 
i la immigració. 
 
Sobre el PTM afirma que el seu Grup no hi va estar d’acord perquè no era prou 
proteccionista i que per això avui hi ha una manifestació a la porta del Consell. 
 
Per acabar comenta que en matèria de subvencions el problema és que no entenen la 
paraula de la mateixa manera i que per desgràcia hi ha massa exemples de com funciona el 
sistema de subvencions de l’equip de govern. 
 
Tot seguit intervé el Sr. Alemany. Agraeix al Sr. Flaquer tota la informació que els hi ha 
facilitat, tan a la Comissió Informativa com posterior, encara que creu que hauria anat bé 
fer una altra comissió un cop estudiada tota la documentació i fins i tot fer un Ple únic per 
debatre-ho. 
 
Contesta al Sr. Obrador que és normal que no estiguin d’acord amb el pressupost, ja que 
són partits diferents i també perquè el seu partit manejarà un terç del pressupost del 
Consell. 
 
Referent al tema del finançament, pensa que el Sr. Flaquer té raó quan diu que s’han de 
millorar amb l’Estat, encara que creu que la solució no és anar a veure el Sr. Zapatero. 
Comenta que a Madrid estan fent estudis per millorar el finançament de les entitats locals, 
que de moment han aconseguit millorar les ajudes en matèria de Sanitat, encara que no es 
conforma. Recorda que l’actual soci de govern d’UM a l’anterior legislatura, apart de no 
aconseguir més finançament de Madrid, també va recorre la Llei de Consells Insulars. 
Considera positiu els convenis amb la CAIB, però demana al mateix temps que intentin 
millorar econòmicament les competències i que ho negociïn amb els seus socis polítics. 
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Sobre el deute afirma que baixarà 11M€, però que al mateix temps faran un préstec per 
20M€, per tant i tal com diu l’estudi econòmic financer l’endeutament serà, a 31 de 
desembre de 2006, de 123 M€. 
 
Respecte als recursos propis repeteix els arguments anteriors i afirma que no queda res i 
que és un error la venda de patrimoni. 
 
En general, considera que l’estructura del pressupost no és la més adequada i, a més, no 
està d’acord amb que el CIM en gestioni tan sols un 23%. També lamenta el desequilibri 
d’algunes partides finalistes com per exemple, la de la Federació Persones Majors (1M€) i 
la de la Federació de Jubilats (6€). 
 
Per acabar, comenta que el seu Grup ha presentat vàries esmenes, una a la totalitat i altres 
de parcials i que, per tant, no votaran a favor del pressupost. 
 
El Sr. Obrador comenta a la Sra. Tugores que quan parla de l’ISSEM no pot mesclar el 
pressupost inicial amb la liquidació final. 
Diu a la Sra. Bujosa que no té raó i que l’ISSEM ha augmentat diverses partides entre elles 
menors, gent sense sostre i homologacions centres per discapacitats. 
 
El Sr. Flaquer respon en primer lloc a la Sra. Tugores referint-se a les ajudes del tercer 
món, comenta que l’import d’aquest Pressupost és de 941.000€ i que per tant és més que 
l’any passat, explica que es troba dins l’ISSEM. 
 
Referent a Cooperació Local assegura que les inversions han pujat tant en el Pla d’obres i 
serveis com a una partida nova destinada als ajuntaments que ja té inicialment 3,1 M€ per 
tots els pobles, i que per això la seva gestió és transparent. 
Discrepa sobre la quantitat de doblers a les partides de convocatòries públiques ja que 
assegura que han pujat  13 M€, en relació al pressupost del 2003. 
 
Pel que fa a l’ISSEM repeteix els arguments del Sr. Obrador sobre les quantitats a 
comparar. 
Respecte als solars del CIM entén que s’ha de negociar amb l’Ajuntament de Palma però 
que tanmateix els seus models no seran mai els mateixos. Afirma que el més important per 
ells no és la quantitat de despesa sinó la qualitat de la mateixa. 
 
A la Sra. Bujosa li agraeix la felicitació anterior. Comenta que és impossible contestar tan 
aviat tantes preguntes i tan complexes de manera que ho fan en la mesura que poden.  
 
Sobre el PTM explica que en el seu moment és va aprovar i que els manifestants d’avui no 
deuen ser gaires, més aviat és gent que ha vengut a veure l’eclipsi de sol. 
 
A continuació explica que l’associació Clara de S’Auba substitueix a Adnim per la venda 
de Costa Nord. 
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En aquest punt la Sra. Bujosa demana la paraula per explicar al Sr. Flaquer quina era la 
pregunta ja que pel que sembla no l’ha entesa. Li explica que volia saber perquè hi ha 
entitats que apareixen en el Pressupost i no al Pla estratègic i a la inversa. 
 
El Sr. Flaquer contesta que l’Associació per a la Defensa de la Natura si que hi és, però que 
si vol ho miraran desprès. 
 
Referent al tema de Son Rossinyol respon que la seva intenció és no augmentar el capítol 
un i que per tant no crearan places fixes. 
 
Al Sr. Alemany li diu que es podien haver fet més comissions, però que així s’hauria fet 
etern, que avui tothom ha pogut dir tot el que ha volgut i a la Comissió Informativa es varen 
detallar totes les demandes. 
 
Per altra banda, sobre el tema del finançament creu que l’Estat ha de cercar un nou model 
de finançament per millorar les entitats locals i reconeix que amb el tema de Sanitat s’ha 
millorat un poc. 
 
Respecte a la venda de patrimoni creu que s’ha de prioritzar el manteniment del patrimoni 
del Consell, que és molt ( Palau Reial, Llar Infància, Llar Joventut, Hipòdrom Son Pardo...) 
i té molt de valor, i vendre d’altres que no representen cap benefici. 
 
En primer lloc es vota la primera esmena del PSOE  a la totalitat. 
Es rebutja l’esmena per tretze vots a favor (PSOE, PSM-NM, EU-Els Verds) i denou en 
contra (PP, UM). 
 
En segon lloc es voten les 37 esmenes parcials del PSOE de manera conjunta. 
Es rebutgen les esmena per tretze vots a favor (PSOE, PSM-NM, EU-Els Verds) i denou en 
contra (PP, UM). 
 
S’aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM) i tretze vots en contra (PSOE, PSM-
NM, EU-Els Verds). 
 
 

PUNT 5.- EXPEDIENT NÚM.23 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS  EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE 2005  

Es dóna compte de la següent proposta de la PRESIDENTA :  

"Aquesta Presidència, per Providència de dia 15 de setembre de 2005, atenent les 
necessitats que s'especifiquen a la memòria corresponent i de les quals n'hi ha constància en 
els antecedents de l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient de modificació de crèdits 
en el Pressupost propi de 2005, a l'objecte de poder atendre algunes despeses, les partides a 
les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses en el pressupost de 2005. 
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Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data 
19 de setembre de 2005 , on es fan constar les operacions de modificació de crèdit que es 
proposen per atendre les despeses esmentades, i d'acord amb allò que es preveu en el 
Capítol III Secció 2ona. a l'article 177 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 
de març, concordant amb els articles 35 a 38 i 40 del RD 500/1990, de 20 d'abril i amb les 
bases 9 i 11 de les d'execució del pressupost per a 2005 he resolt de proposar al Ple de la 
Corporació el següent 

PROPOSTA D'ACORD  

''PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 23 de modificació de crèdits en el Pressupost propi 
de 2005, d'acord amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM.23 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 
PROPI DE 2005 

    

* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-10/05)    

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  

00,45130,48915 Asociación de Barmans de Baleares 3.000,00  

00,46100,47915 Video U, SA 30.000,00  

00,46330,48930 José Antonio Bonet Mulet 10.000,00  

00,54100,48901 Fundació per l'avanç de les neurociències 15.000,00  

80,72110,48937 Aport.Ass.Empres.restaurad./Fira int.tapes 43.000,00  

80,72110,48938 Aport. UIB Olimpíada d'Economia 6.000,00  

 TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 107.000,00  

    

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:   

1) Baixes per anulació   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
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00,45130,48900 Altres transferències cultura 18.000,00  

00,46100,47900 Patrocini progr.int.gral. 30.000,00  

00,46330,48900 Subv.Dinamització rel.institucionals 10.000,00  

 TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  58.000,00  

    

2) Romanent de tresoreria   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  

99,87000 Romanent de tresoreria p/fin.crèdits extr. 49.000,00  

 TOTAL ROMANENT DE TRESOR. P/C.EXTR. 49.000,00  

    

 SUMA FONS DE FINANÇAMENT C.EXTRAORD. 107.000,00  

*SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUPL-4/05)   

A) RELACIÓ D'AUGMENTS DE CRÈDITS P/SUPLEMENTS:  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  

00,11100,22706 Estudis i treballs tècnics Presidència 30.000,00  

20,45710,48901 Aport.Fundació Teatre Principal 107.000,00  

    

 TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS 137.000,00  

    

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS:  

1) Baixes per anulació   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
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 TOTAL BAIXES P/ANULACIÓ 0,00  

2) Romanent de tresoreria  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  

99 87001 Romanent de tresoreria p/fin.suplements 137.000,00  

 TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA P/SUPL. 137.000,00  

    

 SUMA FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS 137.000,00  

    

*TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (tra-14/05)  

a) Augments de crèdits per transferències:  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  

00,46330,48904 Feder.de Cases i centres reg.de Balears 11.000,00  

50,44400,48913 Europarc 3.800,00  

    

 TOTAL AUGMENTS P/TRANSFERÈNCIES 14.800,00  

    

b) Disminucions per transferències:  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  

00,46330,48900 Subv.Dinamitz.Relacions institucionals 11.000,00  

50,44400,48100 Premis beques i pensions medi ambient i nat. 3.800,00  

    

 TOTAL DISMINUCIONS P/TRANSFERÈNCIES 14.800,00  
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SEGON.- Aquest acord serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s'hagi complit el que 
disposa l'article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del Règim local, 
i també l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març''.  

 
S’aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM) i dotze vots en contra (PSOE, PSM-
NM, EU-Els Verds). 
 

PUNT 6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM 26  DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L'INSTIT UT DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA 2005 (CEX-5/05 I SUPL-5/05) 

Es dóna compte de la següent proposta de la PRESIDENTA :  

"Aquesta Presidència, per Providència de dia 20 de setembre de 2005, vista la proposta del 
President de l'ISSEM d'19 de setembre de 2005 i atenent a les necessitats que s'hi 
especifiquen, ordenà la incoació d'un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost 
de l'ISSEM de 2005, a l'objecte de poder atendre algunes despeses, les partides a les quals 
s'havien d'imputar no s'havien incloses en l'esmentat pressupost. 

Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, el dia 20 de 
setembre de 2005, en el qual es fan constar les operacions de modificació de crèdit que es 
proposen per atendre les despeses esmentades, i d'acord amb allò que es preveu en el 
Capítol III Secció 2ona. article 177 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d'abril i amb la base 8 de 
les d'execució del pressupost del Consell de Mallorca per a 2005 he resolt de proposar al 
Ple de la Corporació el següent 

PROPOSTA D'ACORD  

1r.- Aprovar l'expedient núm. 26 de modificació de crèdits en el Pressupost de despeses 
l'ISSEM de 2005, d'acord amb el següent detall: 

EXPEDIENT NUM. 26 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 
L'ISSEM DE 2005 

Crèdits extraordinaris (CEX-5/05):  

CRÈDITS EXTRAORDINARIS (EXT-5/05): A) Relació d'Augments de crèdits 
P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 

Codi     Concepte    
 Import 
30.31352.48904  Projecte Home     60.000,00 
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40.32301.11492  Assoc.Dones Empresàri.de Balears   11.492,00 

TOTAL AUGMENTS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS  71.492,00€ 

 
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  

Codi     Concepte     Import 
30.31343.46209  Ajunt.altres transf.atenció primària   60.000,00  

50.32310.48910  Altres transfer. Igualtat d'oportunitats  11.492,00 

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS 71.492,00€  

2.SUPLEMENTS DE CRÈDIT (SUPL-5/05): 

A) Relació d'Augments de crèdits P/SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 

Codi     Concepte    
 Import 
30.31352.48901  Aportació Creu Roja     67.694,00 

TOTAL AUGMENTS P/SUPLEMENT DE CRÈDITS 67.694,00€ 

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS DE CRÈDIT:  

Codi    Concepte    
 Import 
30.31343.46208  Aportació Ajuntament de Palma   12.750,07 

30.31343.46209  Ajunt.altr.transfer.atenció primària   14.008,46  

30.31354.48903  Federació Associació d'Immigrants   10.734.46 

30.31359.48901   Aportació IRES    30.001,01 

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS DE CRÈDIT 67.694,00€  

2n.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada 
s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les 
bases del Règim local, i també l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març. "  

S’aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM) i dotze vots en contra (PSOE, PSM-
NM, EU-Els Verds). 
 

DEPARTAMENT DE CULTURA  
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PUNT 7.- MODIFICACIÓ DELS PERCENTATGES ESTABLERTS P ER 
L'ARTICLE 174.3 DEL REAL DECRET LEGISLATIU 2/2004, DE 5 MARÇ, PEL 
QUE S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE  LES 
HISENDES LOCALS, A APLICAR A LA MODIFICACIÓ DEL CON VENI 
SIGNAT AMB LA FUNDACIÓ ACA (ÀREA DE CREACIÓ ACÚSTIC A) 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT DE CULTURA:  

"El dia 9 de desembre de 2003 el Consell Executiu va acordar, entre altres, l'establiment 
d'un conveni amb la Fundació ACA (Àrea de creació acústica) per tal de donar suport, 
mitjançant una subvenció plurianual, per tal de col·laborar en el finançament de la redacció 
del projecte d'ampliació de la fundació esmentada així com en la realització de les obres 
d'execució. 

El dia 15 de desembre de 2003 es va signar el conveni esmentat, on es recollia les següents 
anualitats: any 2003: 90.151,52 €, any 2004: 45.076,06 €, any 2005: 45.076,05 €. 

Per escrit del Sr. Caimari, president de la Fundació ACA, de 11 de juliol de 2005, i entrada 
al registre del Departament de Cultura en data 13 de setembre de 2005 es sol·licita un 
augment de 54.070 € i explica les raons pels quals es demana dit augment de l'anualitat del 
2005 del conveni assenyalat. 

La memòria del director insular de Cultura, de 14 de setembre de 2005, explica la necessitat 
i els motius per tal de procedir al canvi de l'anualitat de l'any 2005 del conveni ressenyat 
per tal de reflectir l'augment de l'anualitat sol·licitada.  

L'augment de l'anualitat del 2005 està dotat, adequadament, a la partida 20.45130.78909 
(núm. d'ordenat 200500052041 i part del núm. d'ordenat del 200500004560 (12.000,13 € ) 
mentre que l'anualitat d'enguany, que ja figurava reflectida en el conveni, resta acreditada 
amb el núm. d'ordenat 20050004560 a càrrec de la mateixa partida. 

L'informe justificatiu, emès pel secretari tècnic del Departament de Cultura, de 15 setembre 
de 2005, exposa els fonaments legals per procedir: a la modificació dels percentatges 
establerts per l'article 174.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel que s'aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en relació a les obres d'execució 
de l'ampliació de la Fundació ACA, per tal de fer efectiu l'augment de l'anualitat 
ressenyada. 

L'informe emès pel servei jurídic del Departament de Cultura es pronuncia sobre els 
aspectes jurídics esmentats del present expedient. 

La Intervenció General d'aquesta institució ha fiscalitzat en sentit favorable la present 
proposta d'acord. 

aquesta Consellera Executiva del Departament de Cultura, proposa, en virtut de la lletra e) 
de l'article 31 del Reglament d'organització del Consell de Mallorca i amb l'informe previ 
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de la Comissió informativa General i de Comptes, elevar al Ple del Consell de Mallorca 
aquesta proposta perquè prengui el següent  

PROPOSTA D'ACORD  

1.- Modificar els percentatges establerts per l'article 174.3 del Real Decret  

Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, per fer efectiu l'augment de l'anualitat de l'any 2005 en 54.070 € del 
conveni signat, el dia 15 de desembre de 2003, entre el Consell de Mallorca i la Fundació 
ACA (Àrea de creació acústica), relatiu a les obres d'execució de l'ampliació de la Fundació 
ACA, a l'empara dels arts. 174.2 a), 3 i 5 del text legal esmentat, ateses les necessitats 
financeres de la Fundació ACA per seguir endavant amb el seu projecte d'obres 

2.- Autoritzar i disposar una despesa de 54.070,00 €, en concepte de subvenció, a favor de 
la Fundació ACA, amb CIF G-07470966, a càrrec de la partida pressupostària 
20.45130.78909 (núm. d'ordenat 200500052041 i part del núm. d'ordenat del 
200500004560( 12.000,13 €) per tal de donar suport al projecte d'inversions que es recull al 
conveni ressenyat. 

3.- Establir l'addenda al conveni signat en data 15 de desembre de 2003 amb la  

Fundació ACA que s'adjunta a la proposta 

4.- Notificar aquest acord als interessats"  

S’aprova per unanimitat. 
 

PUNT 8.- ESTABLIMENT D'UN CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA RELATIU A LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ PLU RIANUAL 
PER TAL DE DONAR SUPORT A L'ADQUISICIÓ DE L'IMMOBLE  ''CAN 
LLOBERA DE PLAÇA'' I MODIFICACIÓ DELS PERCENTATGES I LES 
ANUALITATS ESTABLERTES A L'ARTICLE 174.3 DEL REAL D ECRET 
LEGISLATIU 2/2004, DE 5 MARÇ, PEL QUE S'APROVA EL T EXT REFÓS DE 
LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS PER ESTAB LIR EL 
CONVENI ESMENTAT. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT DE CULTURA:  

"El dia 26 de gener de 2005 va tenir entrada, en el registre general del Consell de Mallorca, 
l'escrit del Sr. Pedro Llobera Cloquell a través del qual oferia al Consell de Mallorca i a 
aquelles altres institucions públiques interessades la possibilitat de comprar l'antic casal 
Can Llobera així com l'arxiu documental i el mobiliari que conté a fi de que les institucions 
públiques s'encarreguessin de la seva protecció i conservació. El preu de venda que s'hi 
esmentava era de 1.502.530,26€, el qual s'hauria de fer efectiu en un termini de 10 anys 
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mitjançant pagaments anual de 150.253,02€, meritant la quantitat ajornada un interès igual 
a l'IPC. 

El Ple de Pollença, en la sessió celebrada el dia 28 d'abril de 2005 va acordar la compra de 
l'immoble anomenat ''Can Llobera'' per un preu de 1.502.530,26€ que es farà efectiva en el 
termini de 10 anys, meritant la quantitat ajornada un interès igual a l'IPC. No obstant això, 
l'eficàcia d'aquest acord restava condicionada a l'aprovació dels pressuposts de l'ajuntament 
de Pollença d'enguany. En aquest sentit, el certificat del secretari de l'ajuntament acredita el 
compliment de la condició esmentada. 

El Batle-president de l'ajuntament de Pollença en el seu escrit, de 27 de juliol de 2005, va 
sol·licitar al Departament de Cultura del Consell de Mallorca la concessió d'una subvenció 
per tal de procedir a l'adquisició de l'immoble situat en el número 7 de la Plaça Vella de 
Pollença, conegut amb el nom de ''Can Llobera de Plaça'', atès l'interès històric i cultural 
que representa. En la documentació que s'adjunta es justifica la compra d'aquest immoble 
pels seus grans valors patrimonials, arxivístic, museístic i cultural. 

La memòria justificativa del director insular de Cultura, de 14 de setembre de 2005, atesa la 
sol·licitud i documentació presentades, explica els motius per donar suport a l'adquisició de 
l'immoble ressenyat puix que considera que ens trobam davant de l'adquisició d'un bé 
patrimonial de gran vàlua per als ciutadans de Pollença i de Mallorca. 

El cost econòmic que suposa l'adquisició del casal és de 1.502.530,26€ més els interessos 
que es derivin de l'aplicació, cada any, de l'IPC corresponent i les despeses corresponents a 
la compravenda. En aquest sentit, és voluntat del Departament de Cultura del Consell de 
Mallorca signar un conveni de col·laboració amb l'ajuntament esmentat per tal de donar 
suport a l'adquisició de l'immoble anomenat ''Can Llobera de Plaça'' a través d'una 
subvenció plurianual de 10 anys (2005-2014) amb un import total de 1.000.000,00€ que es 
lliurarien a través d'aportacions anuals de 100.000,00€. Per aquests motius l'aportació 
d'enguany està prevista a la partida nominativa 20.45130.76206 ''Conveni Ajuntament 
Pollença Adquisició Casal Llobera'' amb el núm. d'ordenat 200500004912 mentre que la 
resta d'anualitats es faran a càrrec de la partida que cada any es prevegi en els pressuposts 
del Consell de Mallorca. 

El secretari tècnic del Departament de Cultura ha informat sobre l'establiment del present 
conveni i la modificació dels percentatges establerts a l'article 174.3 del Real decret 
legislatiu 2/2004, de 5 març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals. 

El servei jurídic del Departament de Cultura ha emès informe sobre els aspectes jurídics 
d'aquest expedient. 

La Intervenció General del Consell de Mallorca ha fiscalitzat de conformitat el present 
conveni.  

En virtut de tot el que s'ha exposat, aquesta consellera executiva, d'acord amb la lletra e) de 
l'article 31 del Reglament d'Organització del Consell de Mallorca, eleva a la consideració 
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del Ple del Consell de Mallorca, previ dictamen de la comissió informativa corresponent, la 
següent proposta d' 

PROPOSTA D'ACORD  

1.- Modificar, a l'empara de l'article 174.5 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 març, pel 
que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, els percentatges i les 
anualitats establerts per l'article 174.3 de l'esmentat text legal per tal de procedir a 
l'autorització d'una despesa plurianual de 1.000.000,00€ relativa a l'establiment d'un 
conveni amb l'ajuntament de Pollença per procedir a l'adquisició de l'immoble anomenat 
''Can Llobera de Plaça'', situat al núm.7 de la plaça Vella de Pollença. 

2.-Aprovar una despesa plurianual de 1.000.000,00€, en concepte de subvenció, a favor de 
l'ajuntament de Pollença, titular del CIF 0704200E, a fi de signar un conveni amb un 
termini deu anys (2005-2014), per tal de donar suport econòmic a l'adquisició de l'immoble 
esmentat. En aquest sentit, l'import de les anualitats serà de 100.000,00€ anuals, imputant-
se la d'enguany a càrrec de la partida 20.45130.76206 amb el núm. d'ordenat 
200500004912 mentre que la resta es faran efectives a càrrec de la partida que es prevegi a 
cada any en els pressuposts. 

3.- Establir el conveni, que s'adjunta a la proposta present com annex, amb l'ajuntament de 
Pollença, titular del CIF 0704200E, atesos els grans valors patrimonial, arxivístic, museístic 
i cultural que l'immoble ressenyat representa. 

4.- Notificar aquests acords als interessats." 

ANNEX 

CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L'AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA Palma, xxxxxxxx de 2005 Reunits, d'una part, la Sra. M. Antònia Munar i 
Riutort, com a presidenta del Consell de Mallorca, i acompanyada del secretari general del 
Consell de Mallorca, el Sr. Bartomeu Tous Aymar i, de l'altra, el Sr. Joan Cerdà Rull, com 
a batle president de l'Ajuntament de Pollença, acompanyat de la secretària accidental de 
l'Ajuntament de Pollença, la Sra. Margarita Lacalle Pons-Estel 

Actuen la Sra. Munar, en nom i representació del CIM i el Sr. Cerdà en nom i representació 
de l'Ajuntament de Pollença. 

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar i 

DIUEN Que el Ple de l'Ajuntament de Pollença va acordar, en la sessió celebrada el dia 28 
d'abril de 2005, adquirir l'immoble anomenat ''Can Llobera de Plaça, situat al núm.7 de la 
plaça Vella de Pollença, atès que és una magnífica oportunitat per a les institucions 
públiques d'adquirir un immoble d'una gran vàlua tant per als ciutadans de Pollença com 
per als de tot Mallorca. En aquest sentit, la importància i rellevància de l'immoble ressenyat 
vindria determinada pels següents valors: patrimonial ( és un perfecte exemple dels trets 
característics de l'arquitectura de les cases rurals dels senyors, arxivístic ( el seu fons propi 
de l'immoble i d'altres aliens que es poguessin adquirir pel consistori el convertirien en un 
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important i destacat arxiu per historiadors i investigadors), museístic (la seva arquitectura i 
el seu contingut són bona mostra històrica de l'ambient i l'entorn familiar on es 
desenvolupava la vida dels notables rurals de Mallorca) i cultural ( la possibilitat de 
destinar-lo, sense modificar les seves singularitats arquitectòniques, en un espai on es 
puguin dur a terme diversos esdeveniments culturals). 

Que el Consell de Mallorca, a través del Departament de Cultura, pretén continuar la seva 
línia de recolzament i suport als ajuntaments en la vessant de facilitar i garantir l'existència 
d'infraestructures culturals adients perquè puguin dur a terme una tasca cultural amb les 
millors condicions possibles i d'aquesta facilitar l'apropament del món de la cultura als seus 
ciutadans. En aquest sentit, l'adquisició del casal Can Llobera ofereix la possibilitat a tots 
els pollencins i a la resta dels ciutadans de Mallorca de gaudir i disposar d'un espai que es 
convertirà en una destacada casa museu, un important arxiu i centre cultural. 

Que el Ple del Consell de Mallorca, en la sessió celebrada el dia 3 d'octubre de 2005, va 
acordar l'establiment del present conveni. 

I amb la finalitat de col·laborar en la dotació d'un important espai cultural per als pollencins 
i ciutadans de tot Mallorca i, en general, d'oferir a la població en general d'unes 
infraestructures culturals públiques adients, 

CONVENEN 

1r.- El Consell de Mallorca lliurarà, en el termini de deu anys, a favor de l'Ajuntament de 
Pollença i en concepte de subvenció plurianual (2005-2014), la quantitat global de 
1.000.000,00€, a càrrec de la partida 20.45130.76206 per tal de col·laborar amb el 
consistori municipal en l'adquisició de l'immoble anomenat ''Can Llobera de Plaça'', situat 
al núm.7 de la plaça Vella de Pollença. Aquesta aportació s'abonarà a través d'anualitats de 
100.000,00€. En aquest sentit, l'anualitat d'enguany es farà a càrrec de la partida 
20.45130.76206 amb el núm. d'ordenat 200500004912. 

2n.- L'Ajuntament de Pollença es compromet, si n'és el cas, a fer-ne els programes, cartells 
i elements publicitaris en llengua catalana i a incloure-hi el patrocini amb el logotip del 
Consell de Mallorca. 

3r.- La subvenció es farà efectiva, després de la justificació de les despeses, sempre abans 
del dia 30 de novembre de cada any, mitjançant la documentació següent: 

- Factures acarades dels originals, que expressin clarament: 

nom complet i NIF de la persona o entitat expedidora 

número i data 

concepte 

IVA (si correspon)  
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- o altres justificants acreditatius de la despesa 

- un exemplar, en el seu cas, de la publicitat escrita i gràfica, relativa a l'immoble que és 
objecte de l'aportació del present conveni 

- Certificat de la intervenció de l'ajuntament o de l'òrgan pertinent de què aquelles factures 
o els documents justificatius de la despesa no s'han fet servir ni es faran servir per justificar 
altres subvencions. 

4t.- L'Ajuntament de Pollença haurà d'acreditar davant del CIM la realització de l'objecte de 
la subvenció, el compliment de les condicions que determina el present conveni i notificar 
qualsevol modificació que se'n produeixi. 

5è.- L'Ajuntament de Pollença es compromet a notificar al Consell de Mallorca qualsevol 
altra subvenció o aportació pública o privada que rebi per a la realització de l'objecte de la 
subvenció, abans del pagament de l'ajut, per tal de poder comprovar que no se supera el 
cost de l'objecte subvencionat. 

6è.- El fet d'alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar una 
modificació de l'acord de concessió de la subvenció. 

7è.- L'Ajuntament de Pollença haurà de complir les obligacions de l'article 9.2 de la Llei 
5/2002, de 21 de juny, de subvencions (BOIB núm. 79 de 02/07/2002), modificada per la 
Llei 6/2004, de 23 de desembre (BOIB núm. 186 de 30/12/2004) i les recollides a l'article 
10 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca ( publicada la seva aprovació 
definitiva en el BOIB núm. 132, de 03/11/01). 

8è. La present subvenció, d'acord amb l'article 13.1 del reglament de subvencions del 
Consell de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001), és revocable i reductible per les 
causes previstes a les lleis, i al present reglament, i no seran invocables com a precedents. 
En aquest sentit, el Consell de Mallorca procedirà, si n'és el cas, a anul·lar o revocar la 
present concessió d'acord amb les causes establertes al títol II de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), a les 
reflectides a la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions (BOIB núm. 79 de 02/07/2002), 
modificada per la Llei 6/2004, de 23 de desembre (BOIB núm. 186 de 30/12/2004), així 
com d'acord amb el que disposa l'apartat 2n de l'article 13 del reglament de subvencions del 
Consell de Mallorca. 

9è.- L'Ajuntament de Pollença s'haurà de sotmetre a les actuacions de comprovació i 
control financer tant del CIM com del Tribunal de Comptes. 

10è.- El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

11è.- El present conveni restarà vigent fins al dia 31 de desembre del 2014." 
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S’aprova per unanimitat. 
 

PUNT 9.- NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA CONSELL ESCO LAR DE 
MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT DE CULTURA:  

"El Ple del Consell de Mallorca, el dia 4 d'abril de 2005, va adoptar, entre d'altres, iniciar 
els tràmits per procedir a la constitució i composició del Consell Escolar de Mallorca.  

En l'acord abans esmentat es varen tenir en compte els requisits que es varen establir a 
l'article 2.3 del Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars insulars 
i dels consells escolars municipals de les Illes Balears (Boib núm.23 ext. de 18/02/2003).  

Aquesta consellera executiva, en compliment dels requisits establerts en el decret i en 
l'acord plenari assenyalats, ha duit a terme les consultes corresponents amb els representats 
dels distints sectors de l'ensenyament afectats per tal de proposar el nomenament dels 
membres del Consell Escolar de Mallorca. 

En virtut de tot el que s'ha exposat i d'acord amb l'article 2.3 del Decret 10/2003, de 14 de 
febrer, i de l'acord, aprovat pel ple el dia 4 d'abril de 2005, aquesta consellera executiva 
eleva, previ dictamen de la Comissió Informativa, al Ple del Consell de Mallorca, la 
següent proposta d' 

PROPOSTA D'ACORD  

1. Nomenar, com a membres del Consell Escolar de Mallorca, les persones que a 
continuació s'indiquen: 

- Grup 1: Representants del professorat  

a) Professorat d'ensenyament públic: 

Titulars: Suplents: 

- Sr. Cosme Orell Bonet (STEI-i) - Sr. Gabriel Caldentey Ramos (STEI-i) 

- Sra. M. Antònia Font Gelabert (Stei-i) - Francisca Maria Bergas Mas (STEI-i) 

- Sra. Maria Pons Adrover (FETE-UGT) - Sra. Maria Alarcón Bigas (FETE-UGT) 

- Sra. Isabel Lozano Lopera (ANPE) - Sra. Maria José Adamuz Cañada (ANPE) 

- Sr. Miguel Ángel Molina Torrens (CCOO) -Sra. Remedios Silvestre Martín (CCOO) 

b) Professorat d'ensenyament concertat: 
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Titulars: Suplents: 

- Sr. Paulí Aguiló Vicente (STEI-i) - Sr. F. Xavier Alomar Novila (STEI-i) 

- Sra. Juana González Morcillo (USO) - Sr. Ismael Alonso Sánchez (USO) 

- Sr. Roberto Fernández Legido (FSIE) - Sr. M. Del Pilar Santiesteban Corral (FSIE) 

- Grup 2: Representants dels pares i mares dels alumnes 

a) Pares i Mares Escola Pública: 

Titulars: Suplents: 

- Sr. Fernando Martín Martínez (FAPA) - Sra. Joana Prohens Salom (FAPA) 

- Sra. Esther Sosa Díaz (FAPA) - Sra. Catalina Esteva Jofre (FAPA) 

- Sr. David Abril Hervàs (FAPA) - Sr. Josep Valero González (FAPA) 

a) Pares i Mares Escola Concertada: 

Titulars: Suplents: 

Sra. Nieves Torrens Sánchez (Confaecib) Sr. F. Manuel Ruiz Salazar (Confaecib) 

Sr. Juan Carlos Piña García (FAIB) Sr. Jordi Llabrés Palmer (FAIB) 

- Grup 3. Representants dels alumnes 

a) Alumnes Escola Pública: 

Titulars: Suplents: 

- Pendent de designació el titular i el suplent per part de la FAEIB. 

a) Alumnes Escola Concertada: 

Titulars: Suplents: 

- Pendent de designació el titular i el suplent per part de la FAEIB. 

- Grup 4. Representants del personal d'administració i serveis (P.A.S) 

a) P.A.S. ensenyament públic: 

Titular: Suplent: 

- Sra. Juana Pallicer Suau (FETE-UGT) - Sra. M. Soledad González del Cueto (FETE-
UGT) 
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b) P.A.S. ensenyament privat: 

Titular: Suplent: 

- Sra. M. Isabel Alonso Rafales (USO) - Sra. María Rosa Simarro Flores (USO) 

- Grup 5: Representants del Consell de Mallorca  

Titulars: Suplents:  

- Sr. Marc González Sabater - Sr. Ezequiel Vara Mulet 

- Sr. Bartomeu A. Frau Llull - Sr. Rafel Ballester Riutort 

- Sr. Jordi Llabrés Palmer 

- Sr. Joan Ramón Reus (personalitat de reconegut prestigi) 

- Sr. Juan Perera Mezquida (personalitat de reconegut prestigi) 

- Grup 6: Representants de l'Administració educativa 

Titulars: Suplents: 

- Sra. Ester Melero de Pablo - Sr. Antonio Martorell Cànaves 

- Sr. Jaume Isern Lladó - Sra. Isabel Esteban Torrandell  

- Grup 7: Representants dels ajuntaments de Mallorca 

Titulars: Suplents: 

- Sr. Antoni Serra Comas (Sa Pobla) - Sra. Francisca Martí Nebot (Son Servera) 

- Sr. Cristòfol Vidal Vidal (Santanyí) - Sra. María Verger Noguera (Montuïri) 

- Sra. Antonia Suñer Olea (Llucmajor) - Sra. Catalina Gelabert Triay (Campos) 

- Sr. Miquel Nadal Palou (Sóller) - Sr. Bernat Bauçà Garau (Porreres) 

- Sr. Rogelio Araújo Gil (Palma) - Sra. Silvia Romero Bosch  

- Grup 8: Representant de la patronal de l'ensenyament 

Titular: Suplent: 

Sra. Marta Monfort Miserachs (EIG-ECIB) Sra. Margalida Moyà Pons (EIG-ECIB) 

- Grup 9: Representant del sindicat majoritari en l'ensenyament  
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Titular: Suplent: 

Sr. Tomàs Martínez Miró (STEI-i) Sra. M. de les Neus Santaner Pons (STEI-i) 

- Grup 10: Representants dels Consells Escolars Municipals 

Titulars: Suplents: 

- Sra. M. Magdalena Estrany Espada (Pollença) - Sra. Magdalena Torres Batle (Alcúdia) 

-Sra. Margarita Duran Vadell (Palma) - Sr. Bartomeu Martínez Oliver (Inca) 

- Grup 11: Representants dels centres públics i dels centres privats-concertats 

a) Centres públics: 

Titulars: Suplents: 

- Sr. Antonio Jiménez Montero - Sra. Catalina Torrens Jaume 

- Sr. Miquel Jaume Horrach - Sra. M. Antònia Sancho Gayà 

b) Centres privats-concertats 

Titulars: Suplents: 

Sr. Miquel Balle Palou (FERE-ECIB) Sra. Margalida Llabrés Botellas (FERE-ECIB) 

2. Proposar, d'acord amb l'article 2.2 del Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels 
consells escolars insulars i dels consells escolars municipals de les Illes Balears (Boib 
núm.23 ext. de 18/02/2003) als Srs. Marc González Sabater i Bartomeu A. Frau Llull, com 
a president i vicepresident, respectivament, del Consell Escolar de Mallorca. 

3. Designar al Sr. Mateu Cañellas Crespí, com a secretari del Consell Escolar de Mallorca, 
atesa la proposta realitzada per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes 
Balears. 

4. Notificar aquest acords als interessats. 

5. Procedir-ne a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears."  

 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) creu que els criteris per triar els membres del Consell 
Escolar no han estat objectius, ja que considera que el sindicat majoritari (STEI) no esta 
representa com cal. També voldria saber quin ha estat el criteri per escollir els representats 
de prestigi nomenats pel CIM i li estranya que no hi figuri cap representant del món 
educatiu. Per altra banda li sorprèn que tots els representants del ajuntaments siguin del PP 
o d’UM  i demana perquè no estan representats els altres municipis.  
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Referent al president d’aquest organisme, el Sr. Marc González, creu que no és la persona 
més indicada ja que ostenta el càrrec de representant de Centres Catòlics i pot tenir una 
visió no gaire parcial. 
Considera per tot això que el Consell Escolar no està obert a tothom i per tant no podrà 
complir els seus objectius d’assessorar objectivament. 
 
Intervé la Sra. Bujosa (PSM-EN). Vol saber quin criteri de proporcionalitat s’ha aplicat per 
treure la representativitat del professorat al Consell Escolar. 
 
El Sr. Crespí (PSOE) recorda que avui s’acaba el procés amb el nomenament del membres 
del Consell Escolar, que fins ara totes les passes havien estat consensuades, però que en 
aquest moments s’han aplicat criteris i maneres diferents. 
Creu que el CIM no s’ha de posicionar sobre el nomenaments que fan les altres institucions 
al Consell Escolar, però que els representats triats i nomenats pel Consell haurien d’haver 
estat consensuats i ni tan sols els han tengut en compte. Anuncia que per tant, el seu Grup 
votarà en contra de la proposta. 
 
La Sra. Mulet(UM) contesta a tots els grups, recorda que la proposta de creació del Consell 
Escolar la va fer el grup d’EU-Els Verds i que s’ha basat en el decret de creació de Consells 
Escolars de la CAIB i que tots els sectors estan representats. Explica que no ho ha consultat 
ja que ho volia posar en funcionament el més aviat possible i que està molt contenta de la 
feina feta. 
Intervé la Sra. Rosselló. Comenta que està d’acord amb la creació ja que va ser una 
proposta seva, però no comparteix el criteri que han seguit pels nomenaments,  és per això 
que el seu Grup votarà en contra, ja que creu que hauria de ser un òrgan més obert i plural. 
 
La Sra. Bujosa considera, a l’igual que la Sra. Rosselló, que està d’acord amb la creació de 
l’organisme però no amb la forma de triar els representants. 
 
El Sr. Crespí reitera els seus arguments, comenta que el fet educatiu és molt complex i que 
ja que tan sols és un òrgan assessor podria haver estat molt més plural i l’equip de govern 
hauria d’haver cercat el consens de les forces polítiques. És per això que no està d’acord 
amb el representant del Consell, i per tant no votarà a favor de la proposta. 
 
La Sra. Mulet contesta a la Sra. Rosselló que és normal que no estigui d’acord ja que no és 
el seu model. Diu a la Sra. Bujosa que tots els sindicats estan representats i que hi ha un 
estudi jurídic que ho avala. Comenta al Sr. Crespí que la representació és la que correspon i 
que li sap greu no haver tengut temps per parlar-ne, ja que creu que haurien arribat a un 
acord. 
 
S’aprova la proposta per devuit vots a favor (PP, UM) i tretze vots en contra (PSOE, PSM-
NM, EU-Els Verds). 
 

PUNT 10.- DESESTIMACIÓ AL·LEGACIONS FORMULADES AL R EGLAMENT 
DEL CONSELL ASESOR DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL  DE 
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MALLORCA. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL CO NSELL 
ASESOR DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE MALLORCA . 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT DE CULTURA:  

"El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 6 de juny de 2005, acordà, entre d'altres, la 
creació del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca i l'aprovació 
inicial del seu Reglament. 

Seguidament se'n publicà l'anunci en el BOIB núm. 96, de 25 de juny de 2005, per al tràmit 
d'informació pública i d'audiència als interessats, durant el termini de trenta dies, per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments, seguint el procediment de l'article 49 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, reiterat per l'article 56 del RDL 781/1986, 
de 18 d'abril, modificat per les lleis abans citades, que aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local.  

L'Associació per a la revitalització dels Centres Antics (ARCA), ha presentat, dins el 
termini legalment previst, al·legacions al Reglament. Aquestes al·legacions s'han de 
resoldre i el Reglament s'ha d'aprovar definitivament pel Ple (article 49 de la Llei7/1985, de 
2 d'abril, de Bases de Règim Local). 

Això atès i, vists els informes, emesos pel servei jurídic i la Direcció Insular del 
Departament de Cultura, sobre les al·legacions presentades, aquesta Consellera Executiva 
del Departament de Cultura, proposa, en virtut de la lletra e) de l'article 31 del Reglament 
d'organització del Consell de Mallorca i amb l'informe previ de la Comissió informativa 
General i de Comptes, elevar al Ple del Consell de Mallorca aquesta proposta perquè 
prengui els següents 

PROPOSTA D'ACORD  

1.- Desestimar, en virtut dels 'informes emesos pel servei jurídic i la Direcció Insular del 
Departament de Cultura, que s'adjunten a la proposta, les al·legacions formulades per 
ARCA al Reglament del Consell Assessor de Cultura Popular de Mallorca, aprovat pel Ple, 
en sessió de dia 6 de juny de 2005 i, en conseqüència,  

2.- Aprovar definitivament el Reglament del Consell Assessor de Cultura Popular de 
Mallorca."  

ESMENES AL REGLAMENT DEL CONSELL ASSESSOR DE CULTUR A 
POPULAR I TRADICIONAL DE MALLORCA PRESENTADES PEL G RUP DE 
CONSELLERS DEL PSM-EN. 
  
"Primera Esmena.-  
 
Substitució de dos apartats de l’article 2 i afegir un article nou. 
 
Article 2.- Composició.  
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a) El Consell Assessor de Cultura Popular i tradicional de Mallorca estarà integrat per 
deu membres.  

c) Els membres del Consell Assessor, tret de la Secretaria, seran elegits pel Ple del 
Consell de Mallorca per majoria de dos terços, entre els noms proposats pels grups 
polítics entre persones de competència reconeguda en l’àmbit de la cultura popular i 
tradicional. 

 
Article 2.bis.- Dels nomenaments del Consell Assessor.  

a) El Consell Assessor nomenarà un President i un Vice-president d’entre els seus 
membres. 

b) El Consell Assessor proposarà, d’entre els seus membres, els tres representants 
del Consell de Mallorca per al consell Assessor de Cultura popular i tradicional 
de les Illes Balears.  

 
Segona esmena.- 
 
Afegir un article nou que afectaria, per concordància, l’article 6. 
 
Article 2.ter.- La duració. 
 La duració del mandat serà de sis anys. 
 
Article 6.- Substitució en els apartats b i c) 
b) Substituir “, lliurement” per “motivada,” 
c) La finalització del mandat, sense perjudici que se’n prorroguin les funcions fins que es 
produeixin els nous nomenaments." 
 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comença la seva intervenció comentant que creia 
interessant les al·legacions presentades per l’Associació ARCA i que per desgràcia s’han 
desestimant. Creu que els objectius d’un consell assessor tan sols és assessorar i que com 
més plural i objectiu sigui millor, per tan considera que no és oportú que tots els membres 
siguin nomenats per la presidència i que no respon als objectius de la llei del Parlament 
sobre defensa cultural i tradicional. És per tot això, que anuncia que el seu Grup no votarà a 
favor. 
 
Intervé el Sr. Alorda (PSM-EN). Comenta les esmenes presentades pel seu Grup; la primera 
fa una reflexió sobre els membres dels consells assessors i opina, igual que el Sr. Crespí en 
el punt anterior sobre els nomenaments del representants dels consells assessors, que els 
experts haurien d’estar al marge dels grups polítics i que seria més democràtic si aquests els 
tries el Ple per consens que no la presidència. També comenta que seria pràctic que els tres 
membres del CIM al Consell Assessor  de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears 
fossin tres membres del Consell Assessor de Mallorca, per tal de millorar l’enteniment de 
les dues administracions. La segona esmena fa referència a la durada del mandat que fos de 
sis anys i anés al marge de la presidència de la institució. 
 
La Sra. Mulet (UM) comenta que s’ha fet molta feina per tal d’aconseguir aquest reglament 
i que està dins la legalitat, i que el PSM el temps que va estar a Cultura no va fer res al 
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respecte. Considera que ells han fet  molt, i cita com exemple la Fira de la Cultura Popular i 
Tradicional. 
 
El Sr. Alorda diu a la Sra. Mulet que evidentment la forma de triar els membres de manera 
presidencial és totalment legal, però que hauria estat millor fer-ho pel consens del Ple. 
Afirma que ella no coneix tota la feina que va fer el PSM sobre aquest tema, ja que 
l’esmentada llei del consell assessor la va redactar l’equip del Sr. Damià Pons (PSM) al 
Parlament i que apart d’aquesta actuacions en feren moltes més, durant vuit anys de govern. 
 
La Sra. Mulet comenta que també UM va participar amb la creació de la llei al Parlament i 
que és una feina conjunta, però que és més senzill escriure una llei que aplicar-la. Entén que 
no li agradi el seu model, però és el que aplicaran, ja que s’ajusta a la legalitat i a més estan 
representats tots els sectors. 
 
En primer lloc es voten les dues esmenes del PSM-EN conjuntament: 
Es rebutgen les esmenes per tretze vots a favor (PSOE, PSM-NM, EU-Els Verds) i denou 
en contra (PP, UM). 
 
En segon lloc es vota la proposta  del reglament del Consell Assessor de Cultura Popular i 
Tradicional de Mallorca. 
S’aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, PSM-
NM, EU-Els Verds). 
 
Essent les 14'30h. la presidenta suspèn la sessió fins a les 16'30h. 
 
A les 16'45h. es reprèn la sessió. 
 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL  

PUNT 11.- PROPOSTA D' APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LE S TARIFES PER 
AL TRACTAMENT DELS RESIDUS CONSTRUCCIÓ, DEMOLICIÓ, 
VOLUMONOSOS I PNEUMÀTICS FORA D'ÚS DE L'ILLA DE MAL LORCA PER 
A L'ANY 2006.  

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL:  

"Atès que MAC Insular, S.L., en data 6 de setembre de 2005, ha presentat l'estudi econòmic 
financer proposant la revisió de l'import de les tarifes a cobrar pel tractament dels residus 
de construcció, demolició, volumonosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca d'acord 
amb aquest estudi econòmic financer. 

Atès que el punt tercer del contracte que regeix la concessió de la gestió dels residus de 
construcció, demolició, volumonosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca, estableix 
que ''el Consell de Mallorca aprovarà la corresponent ordenança fiscal així com les tarifes a 
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satisfer pels usuaris del servei i que ha de percebre el concessionari d'acord amb el estudi 
econòmic financer i la proposta anual''. 

Atès l'informe favorable de l'Economista de la Direcció Insular de Gestió de Residus del 
Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca de dia 7 de setembre de 2005, 
relatiu a l'actualització de les tarifes pel tractament dels residus de construcció, demolició, 
volumonosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca per a l'any 2006. 

PROPOSTA D'ACORD  

1. Aprovar la revisió de les tarifes per al tractament dels residus de construcció, demolició, 
volumonosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca per a l'any 2006, segons els 
imports, IVA no inclòs, ressenyats a la taula següent: 

RESIDU TARIFA UNITÀRIA 

€/tona 

Residu de construcció i demolició 51,66 

Pneumàtic fora d'ús 291,93 

Residu voluminós: línea blanca amb CFC 557,78 

Residu voluminós: línea blanca sense CFC 346,61 

Residu voluminós: línea marró 808,58 

Residu voluminós: resta 105,90 

La tarifa a aplicar als residus de la construcció i demolició que continguin impropis, serà la 
que resulta d'aplicar la correcció per densitats, segons la fórmula següent: 

Tarifa a aplicar = Tarifa RCD x Factor corrector (Fc) 

Essent Fc igual a: 

e2(da-do) Si la densitat és menor que a 

1 Per a densitats compreses entre a i b 

e0,5(db-do) Si la densitat és major que b 

Inicialment es proposen els següents valors inicials per als paràmetres a i b que s'han 
d'entendre com a revisables, donada la falta d'experiència. 

- a = 0,50 t/m3. 



 

 57

- b = 1,20 t/M3. 

- do = Densitat del residu amb impropis. 

Taula de pesos i densitats per a la correcció de la tarifa en funció dels impropis 

Densitat (t/m3) Pes de la cubeta (kg) 

0,35 1.575 

0,40 1.800 

0,45 2.025 

0,50 2.250 

0,55 2.475 

0,60 2.700 

0,65 2.925 

0,70 3.150 

0,75 3.375 

0,80 3.600 

0,85 3.825 

0,90 4.050 

0,95 4.275 

1,00 4.500 

1,05 4.725 

1,10 4.950 

1,15 5.175 

1,20 5.400 

1,25 5.625 
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1,30 5.850 

1,35 6.075 

1,40 6.300 

Volum mitjà de la cubeta 4,5 m3. 

2. Aquest Acord aprovatori queda condicionat a l'aprovació definitiva de l'ordenança fiscal 
corresponent a aquestes tarifes."  

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) declara que no està d'acord en la revisió de les tarifes 
perquè estan basades en estudis poc treballats i provisionals, malgrat el contracte amb 
l'empresa sigui del juliol del 2003. A més pensa que l'increment és desmesurat i no s'hi ha 
repercutit la supressió d'un dipòsit de rebuig, la qual cosa suposa la minva d'una inversió 
important i que no s'ha fet feina per saber quins són els residus que arriben i que de 
qualsevol manera, acabaran a la incineradora. Conclou que es paga dues vegades: aquesta 
tarifa i la d'incineració. D'altra banda demana si es prendrà alguna mesura per reduir la 
producció de residus d'aquesta mena o si es pensen establir bonificacions. Finalment 
assenyala que s'haurien d'establir tarifes progressives i fer informes seriosos sobre el cost 
real, perquè es tracta de doblers públics i si hi ha deixadesa per part de l'administració 
responsable, ho acaben pagant tots els ciutadans. 
 
La Sra. Canyelles (PSM) assegura que no poden votar a favor atès que és un increment 
considerable, com ja va succeir l'any anterior, en una tarifa per un servei que encara no s'ha 
posat en funcionament. 
 
El Sr. Suárez (PSOE) anuncia el vot en contra del seu Grup, perquè la puja supera en molt 
l'increment de l'IPC i no està justificada i la relaciona amb la revisió del Pla director 
sectorial per a la gestió dels residus urbans. 
 
El Sr. Riera (UM) explica que el Pla director de tractament dels residus de construcció, 
demolició voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca, aprovat per unanimitat 
l'any 2002, marcava les instal·lacions que s'havien de fer i creu que és lògic que aquestes 
inversions repercuteixin a la tarifa. D'altra banda observa que la tarifa és el resultat d'una 
fórmula complexa i que és una previsió, perquè encara no ha entrat en funcionament. 
També defensa que les coses estan ben fetes perquè està perfectament quantificat els 
residus que poden arribar a les plantes de tractament i els que poden arribar com a rebuig a 
la incinerador i diu als portaveus que estan equivocats, perquè el fet que el rebuig vagi a 
incineració, no suposa un increment de la tarifa, perquè qui pagarà serà la concessionària. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) reitera que la informació que es dóna és poc clara i està 
poc treballada. En segon lloc torna dir que es suprimeix un dipòsit de rebuig, i per tant 
disminueix la inversió, la qual cosa s'hauria de reflectir a la tarifa. En tercer lloc demana 
que se li digui a quin lloc del Pla director s'estableix que les tarifes d'incineració del rebuig 
la pagaran els grans productor. Finalment diu que la tarifa, segons el seu parer, no s'ha 
calculat de la manera més idònia. 
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El Sr. Riera (UM) pensa que la Sra. Rosselló desconeix una mica com funciona el Pla, 
perquè el que pagarà la tarifa serà el constructor, no els ciutadans. Pel que fa a la supressió 
d'una instal·lació la informa que ja s'ha previst a l'hora de calcular la tarifa. 
 
S'aprova la proposta per deset vots a favor (PP, UM), tres abstencions (PSM) i onze vots en 
contra (PSOE, EU-Els Verds). 
 

 

PUNT 12.- PROPOSTA D' APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LA  TARIFA PER 
AL TRACTAMENT DELS RESIDUS URBANS PER A L'ANY 2006.   

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL:  

"Atès l'escrit de TIRME S.A. de dia 6 de setembre de 2005 relatiu a la proposta 
d'actualització de la tarifa de tractament dels residus sòlids urbans per a l'any 2006 per un 
import de 90,96 euros/tona, IVA no inclòs. 

Atès que el Plec de condicions jurídiques administratives i econòmiques que regeix la 
concessió de la gestió dels residus sòlids urbans de l'Illa de Mallorca a la clàusula setena 
estableix que el concessionari sol·licitarà al Consell de Mallorca, abans del 31 d'octubre de 
cada any, l'actualització de la tarifa que percebrà dels usuaris del servei per al tractament 
dels residus sotmesos a la seva gestió. 

Atès l'informe emès per l'economista de la Direcció Insular de Gestió Residus de dia 9 de 
setembre de 2005, mitjançant el qual exposa que la proposta relativa a l'actualització de la 
tarifa per al tractament dels residus urbans per a l'any 2006 aplicable al Servei de Gestió de 
RSU de l'Illa de Mallorca per un import de 90,96 euros/tona, IVA no inclòs, presentada per 
TIRME SA, s'ajusta a les previsions de gestió dels residus per a l'any 2006.  

PROPOSTA D'ACORD  

1. Aprovar la revisió de la tarifa per al tractament dels residus urbans per a l'any 2006 
aplicable al Servei de Gestió dels residus urbans de l'Illa de Mallorca, per un import de 
90,96 euros/tona, IVA no inclòs. 

2. Aquest Acord aprovatori resta condicionat a l'aprovació definitiva de l'ordenança fiscal 
corresponent a aquesta tarifa." 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comença la seva intervenció vinculant aquest punt amb 
l'anterior i indica que de la informació que se'ls ha fet arribar es desprèn que el cost de la 
incineració del rebuig dels enderrocs i dels voluminosos el pagaran tots els ciutadans. En 
segon lloc considera que es produeix un increment impressionant de la tarifa que creu que 
respon a la voluntat d'augmentar la incineració, que diu que és l'opció més cara a nivell 
econòmic i a nivell ambiental. Així mateix creu que aquesta tarifa s'encarirà encara més 
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amb els nous forns perquè, diu, l'equip de govern no puja imposts, però puja taxes, igualant 
a tots els ciutadans sense tenir en compte la seva producció de residus. Demana què ha fet 
el Consell per intentar millorar aquesta situació i per procurar aplicar una tarifa menys cara 
i per això creu que els residus i el seu cost no es gestionen de la manera més adequada. 
 
La Sra. Canyelles (PSM) pensa que és sospitós un augment tan espectacular el dia que s'ha 
d'aprovar la nova incineradora. Demana al conseller que expliqui la previsió d'augment de 
tarifes que s'haurà de produir per pagar l'important cost de la incineradora. 
 
El Sr. Suárez (PSOE) creu que aquesta tarifa només es justifica pels costos de la 
incineració, present i futura i que se sustenta en el reconeixement del fracàs del reciclatge 
que creu que recull l'estudi econòmic de la proposta quan fa referència al fet que el 2004 
van entrar menys tones de les previstes a les plantes de reciclatge i fa créixer el número de 
tones que es van incinerar. Pensa que les famílies hauran de pagar molt més a causa de 
l'administració competent que no creu en el reciclatge. Finalment observa que és possible 
que UM i PP no hagin pujat els impostos, progressius i en funció dels ingressos, però si ho 
han fet amb les taxes, que són iguals per a tots. 
 
El Sr. Riera (UM) assenyala que els portaveus estan equivocats, perquè la tarifa és per tona, 
però altra cosa és com la repercuteixen els ajuntaments. Pel que fa al preu de la incineració, 
demana que facin números, perquè és més barat incinerar una tona de fems que no reciclar-
la. Diu que no defensa la incineració, però creu que si el reciclatge es fes correctament la 
situació seria diferent. Pel que fa a la recollida, informa que és responsabilitat dels 
ajuntaments i creu que és una qüestió molt complicada, però que el Consell ajuda en tot el 
que pot. Respecte a la tarifa creu que no és desmesurada tenint en compte tot el que es fa. 
 
A la Sra. Rosselló respon que la tarifa que s'aprova es fa en funció de la previsió de 
recollida per aquest any, que creu que s'acomplirà perquè s'ha signat un conveni amb 
l'Ajuntament de Palma i pensa que s'incrementarà la recollida selectiva. Així mateix 
informa que la tarifa ha augmentat perquè, en compliment de la normativa europea, han 
instal·lat un sistema catal·lític de reducció d'òxid de nitrogen a la planta de recuperació 
d'energia de Son Reus. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) ignora perquè el Consell té competències en matèria de 
residus si, tanmateix i segons el conseller, tot ho han de fer els ajuntaments. En segon lloc, 
considera que si la tarifa puja és per poder pagar l'abocador de coa. Assenyala que recollir 
selectivament és més barat i no fer-ho surt més car i que a l'informe apareix el cost de la 
recollida selectiva, però que no apareix el cost exacte de la incineració. Reitera que la taxa 
fa que tothom pagui per igual. 
 
La Sra. Canyelles (PSM) reitera l'anterior demanda. 
 
El Sr. Suárez (PSOE) agraeix les explicacions del conseller i creu que seria convenient que 
cada punt comencés amb l'explicació del conseller responsable de cada àrea. Reitera la seva 
intervenció anterior i creu que és un contrasentit que la institució que pot aprovar les noves 
tarifes i els plans directors sectorials no pugui fer res per a que els ajuntaments col·laborin. 
Reconeix que els ajuntaments que volen fer feina en matèria de recollida selectiva reben tot 
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el suport i totes les facilitats per part del Consell, però que no es fa res per promoure a 
aquells que no fan cap acció, i pensa que és un fet especialment preocupant en el cas de 
Palma, que té un pes del 50% de la població de l'illa. 
 
El Sr. Riera (UM) nega que la tarifa suposi un increment de la incineració perquè la 
incineradora té una capacitat limitada i tampoc és una tarifa d'incineració, perquè correspon 
a diferents actuacions sobre els residus de Mallorca i les enumera. Respecte a la inspecció, 
control i sanció als ajuntaments diu que correspon al Govern i que s'ha de ser respectuós 
amb les competències de cada administració.  
 
S'aprova per devuit vots a favor (PP, UM), tres abstencions (PSM) i onze vots en contra 
(PSOE, EU-Els Verds). 
 

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA  

PUNT 13.- PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE QUART I  LA 
DIPOSICIÓ FINAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE  LA TAXA 
PEL TRACTAMENT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ, DEMOLIC IÓ, 
VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE L'ILLA DE MAL LORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA:  

"Atès que el punt tercer del contracte que regeix la concessió de la gestió dels residus de 
construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, estableix 
que “el Consell de Mallorca aprovarà la corresponent ordenança fiscal així com les tarifes a 
satisfer pels usuaris del servei i que ha de percebre el concessionari d’acord amb el estudi 
econòmic financer i la proposta anual”, atès l’estudi econòmic financer justificatiu de la 
revisió de les taxes per la transferència i tractament dels residus de residus construcció, 
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l'illa de Mallorca de data 6 de setembre 
de 2005, i atès l’informe favorable d’Intervenció, el Conseller Executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta  

PROPOSTA D'ACORD  

1er. Aprovar inicialment la modificació de l’ article QUART i la DISPOSICIÓ FINAL de 
l’Ordenança reguladora de la taxa pel tractament dels residus construcció, demolició, 
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, en els termes que es contenen en 
el text annex.  

2n.- De conformitat amb allò que disposa l’article 17 del RDL 2/2004, de dia 5 de març, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el present Acord 
provisional, i també el referit text annex, s’esposaran al públic en el tauler d’anuncis 
d’aquest Consell de Mallorca durant el termini de trenta dies hàbils, a fi de que els 
interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.  
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3r.- Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el BOIB, i també en un diari dels de major 
difusió de la Comunitat Autònoma. 

4rt.- Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, segons el que disposa l’article 
17.3 del RDL 2/2004, de dia 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals.  

TEXT ANNEX ARTICLE QUART.- 

1.- Les tarifes a aplicar, IVA no inclòs, són les següent: 

RESIDU TARIFA UNITÀRIA 

€/tona 

Residu de construcció i demolició 51,66 

Pneumàtic fora d’ús 291,93 

Residu voluminós: línea blanca amb CFC 557,78 

Residu voluminós: línea blanca sense CFC 346,61 

Residu voluminós: línea marró 808,58 

Residu voluminós: resta 105,90 

2.- Tarifa a aplicar per als residus de la construcció i demolició en funció dels impropis. 

La tarifa a aplicar als residus de la construcció i demolició que continguin impropis, serà la 
que resulta d’aplicar la correcció per densitats, segons la fórmula següent: 

Tarifa a aplicar = Tarifa RCD x Factor corrector (Fc) 

Essent Fc igual a: 

e2(da-do) Si la densitat és menor que a 

1 Per a densitats compreses entre a i b 

e0,5(db-do) Si la densitat és major que b” 

Inicialment es proposen els següents valors inicials per als paràmetres “a” i “b” que s’han 
d’entendre com a revisables, donada la falta d’experiència. 

- a = 0,50 t/m3. 
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- b = 1,20 t/M3. 

- do = Densitat del residu amb impropis. 

Taula de pesos i densitats per a la correcció de la tarifa en funció dels impropis 

Densitat (t/m3) Pes de la cubeta (kg) 

0,35 1.575 

0,40 1.800 

0,45 2.025 

0,50 2.250 

0,55 2.475 

0,60 2.700 

0,65 2.925 

0,70 3.150 

0,75 3.375 

0,80 3.600 

0,85 3.825 

0,90 4.050 

0,95 4.275 

1,00 4.500 

1,05 4.725 

1,10 4.950 

1,15 5.175 

1,20 5.400 

1,25 5.625 
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1,30 5.850 

1,35 6.075 

1,40 6.300 

Volum mitjà de la cubeta 4,5 m3. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, originàriament aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 6 
d’octubre de 2003, la darrera modificació de la qual s’ha aprovat pel Ple en sessió de dia 3 
d’octubre de 2005, entrarà en vigor el mateix dia en que es publicarà en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears, serà d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2006 o des del mateix dia que 
es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears si la publicació és posterior i romandrà 
en vigor fins que es modifiqui o derogui expressament"  

 S'aprova per denou vots a favor (PP, UM), tres abstencions (PSM) i onze vots en contra 
(PSOE, EU-Els Verds). 
 

PUNT 14.- PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCA L 
REGULADORA DE LA TAXA PEL TRACTAMENT DELS RESIDUS U RBANS DE 
L'ILLA DE MALLORCA PER A L’ANY 2006. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA:  

"Atès que mitjançant el Decret 21/2000, de 18 de febrer, s’aprovà el Pla Director Sectorial 
per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca, i per tal d’adequar l’Ordenança Fiscal 
reguladora de la taxa pel tractament dels residus urbans a allò que es preveu a l’article 5.2 
c) de l’esmentat Pla Director, atès l’estudi econòmic financer justificatiu de la revisió de la 
taxa per a l’any 2006 per tractament dels residus urbans de l’illa de Mallorca, presentat el 
dia 6 de setembre de 2005, atès l’informe de data 09.09.2005, relatiu a la revisió de la tarifa 
de la gestió de residus urbans emès per l’economista de la Direcció Insular de Gestió de 
Residus, i atès l’informe favorable d’Intervenció, el Conseller Executiu del Departament 
d’Economia i Hisenda eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta  

PROPOSTA D'ACORD  

1er. Aprovar inicialment la modificació de l’ article QUART i la DISPOSICIÓ FINAL de 
l’Ordenança reguladora de la taxa pel tractament de residus sòlids urbans de l’illa de 
Mallorca, en els termes que es contenen en el text annex.  

2n.- De conformitat amb allò que disposa l’article 17.1 del RDL 2/2004, de dia 5 de març, 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el present Acord 
provisional, i també el referit text annex, s’esposaran al públic en el tauler d’anuncis 
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d’aquest Consell de Mallorca durant el termini de trenta dies hàbils, a fi de que els 
interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.  

3r.- Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el BOIB, i també en un diari dels de major 
difusió de la Comunitat Autònoma i el seu termini serà comptador a partir del dia següent 
de la seva publicació en BOIB. 

4rt.- Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, segons el que disposa 
l’article17.3 del RDL 2/2004, de dia 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.  

TEXT ANNEX  

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ FINAL 
DEL’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL TRACTAMENT DELS 
RESIDUS URBANS DE L'ILLA DE MALLORCA. 

ARTICLE QUART.- 

La tarifa a aplicar és de 90,96 €/tona de residus, IVA no inclòs. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança Fiscal, originàriament aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de 
dia 23 de desembre 1996, la darrera modificació de la qual s’ha aprovat pel Ple en sessió de 
dia 3 d’octubre de 2005, entrarà en vigor el mateix dia en que es publicarà en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, serà d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2006 o des del mateix 
dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears si la publicació és posterior i 
romandrà en vigor fins que es modifiqui o derogui expressament."  

S'aprova per devuit vots a favor (PP, UM), tres abstencions (PSM) i onze vots en contra 
(PSOE, EU-Els Verds). 
 

PUNT 15.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FI SCAL DE LA 
TAXA PER SERVEIS D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA:  

" Vist l'estudi econòmic justificatiu de l'increment dels imports de la taxa per serveis 
d'inspecció tècnica de vehicles de data 15 de setembre de 2005, i l'informe d'Intervenció, de 
data 19 de setembre de 2005, aquest Conseller eleva al Ple del Consell de Mallorca, la 
següent 

PROPOSTA D'ACORD  
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''Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per 
serveis d'inspecció tècnica de vehicles en els termes que es contenen en el text annex.  

Segon.- De conformitat amb allò que disposa l'article 17.1 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, el present Acord provisional, i també el referit text annex, s'exposaran al públic en 
el tauler d'anuncis d'aquest Consell de Mallorca durant el termini de trenta dies hàbils, a fi 
de que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes.  

Tercer.- Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el BOIB, i també en un diari dels de 
major difusió de la Comunitat Autònoma i el seu termini serà comptador a partir de 
l'endemà del dia de la publicació del corresponent anunci en el BOIB. 

Quart.- Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, segons el que disposa l'article 
17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. La modificació entrarà en vigor el dia de la 
publicació de l'acord definitiu i el text de la modificació de l'Ordenança al BOIB i serà 
d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2005.” 

 
ESMENES DE SUBSTITUCIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL DE LA  TAXA PER 
SERVEIS D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES PRESENTADA PEL GRUP DE 
CONSELLERS DEL PSM-EN. 
  
Esmenes de substitució  a l’ordenança fiscal de la taxa per serveis d’inspecció tècnica de 
vehicles 
 
Allà on diu:  
  
SERVEIS A REALITZAR 
 
“19. Inspecció periòdica tractors agrícoles........................ 18,10 
 20. Inspecció periòdica remolcs agrícoles.........................10,86” 
  
ha de dir: 
 
SERVEIS A REALITZAR  
 
“19. Inspecció periòdica tractors agrícoles...........................7,65 
 20. Inspecció periòdica remolcs agrícoles........................... 7,65” 
 
 
El Sr. Alorda (PSM) explica que han presentat una esmena demanant modificar els punts 
19 i 20 que afecten a les taxes que han de pagar els vehicles agraris que l'any passat ja van 
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experimentar una puja considerable. Pensa que s'ha fer un gest tenint en compte la situació 
del camp mallorquí. 
 
El Sr. Nadal (UM) respon que només es puja el cost de l'IPC. Recorda que es va pujar el 
preu perquè es donava un nou servei a aquests vehicles. Assenyala que el fet de modificar 
aquesta taxa afectaria el global de la quantitat prevista per aquests ingressos. 
 
El Sr. Alorda (PSM) lamenta aquesta decisió. Considera que la quantitat que suposaria és 
petita i que podria ser assumida pel Consell. Creu que va ser un error fer repercutir la puja 
de la ITV sobre els vehicles agraris. 
 
El Sr. Nadal (UM) argumenta que les taxes són tributs per la prestació d'un servei concret i 
que n'han de cobrir el cost. Indica que la taxa d'aquests vehicles mai ha cobert el cost i que 
per responsabilitat s'han de mantenir els preus. 
 
Es rebutja l'esmena per catorze vots a favor (PSOE, PSM, EU-Els Verds) i devuit vots en 
contra (PP, UM) 
 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP, UM), tres vots en contra (PSM) i onze 
abstencions (PSOE, EU-Els Verds) 
 
 
INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA   

PUNT 16.- APROVACIÓ I ADHESIÓ AL CONVENI PER A LA C REACIÓ DEL 
CONSORCI PER AL FOMENT DE L'ESPORT A MANACOR I APRO VACIÓ 
DELS SEUS ESTATUTS. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de INSTITUT DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA:  

"El Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria d'esports d'acord amb la 
Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en 
matèria de Patrimoni Històric, Promoció Sociocultural, Animació Sociocultural, Dipòsit 
legal de Llibres i Esports. 

El Ple del Consell de Mallorca mitjançant acord de data 15 de setembre de 2003 aprovà la 
constitució de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca (L'INSTITUT), el qual té 
com objecte fonamental, d'acord amb l'article 2.1 dels Estatuts de L'INSTITUT, aprovats 
per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 15 de setembre de 2003 (BOIB núm.133, 
de 23-09-2003) l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències 
atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i esports. 

L'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, L'INSTITUT i l'Ajuntament 
de Manacor concorren en l'interès de dur endavant polítiques, actuacions i inversions en 
matèria de promoció i foment de l'esport. 
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Atesa aquesta interrelació competencial i la finalitat d'assolir objectius comuns es proposa 
al Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa corresponent, l'adopció de l'acord 
següent:  

PROPOSTA D'ACORD  

1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del 
Govern de les Illes Balears, l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i 
l'Ajuntament de Manacor per crear el CONSORCI PER AL FOMENT DE L'ESPORT A 
MANACOR, i que s'incorpora com a annex a la present proposta. 

2n. Aprovar la constitució del ''CONSORCI PER AL FOMENT DE L'ESPORT A 
MANACOR ''. 

3r. Aprovar-ne els estatuts, el text dels quals s'incorpora com a annex a la present proposta, 
i sometre'ls a informació pública per un termini de trenta dies per tal que totes les persones 
que hi estiguin interessades puguin examinar l'expedient i formular les al·legacions que 
estimin pertinents. Si no se'n presentessin, l'acord s'elevarà a definitiu. 

No obstant això el Ple resoldrà."  

El Sr. Serra explica que l'objectiu d'aquest consorci és fomentar l'esport a Manacor i la seva 
àrea d'influència i està en la línia dels que ja s'han creat a Calvià i Marratxí. S'ha adoptat la 
forma de consorci perquè implica la col·laboració de dues administracions per promoure un 
fi específic. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) afirma que, efectivament, està en la línia dels consorcis de 
Calvià i Marratxí, per la qual cosa suposa que el proper serà a Palma. D'altra banda, 
assenyala que no entén quina és la filosofia de l'ISSEM en matèria d'esports ni com fa 
comptes tirar endavant la proposta, ja que, segons es desprèn dels pressuposts, baixaran les 
partides de l'àrea d'esports i de l'esport base i la majoria van destinades a transferències a 
federacions. Finalment, observa que no és correcte afavorir interessos de no se sap ben bé 
qui i no preocupar-se de les competències pròpies. 
 
La Sra. Bujosa (PSM) pensa que es curiós que la concurrència d'interessos entre tres 
administracions diferents només es dona quan les tres són governades pel Partit Popular, 
per la qual cosa s'imagina que prest es duran a Ple propostes de creació de consorcis a Inca, 
Palma i Llucmajor. Diu que li agradaria saber quan hi haurà la proposta de creació d'un 
consorci amb un ajuntament que no sigui del PP i quin tractament rebrà. D'altra banda 
afirma que aquesta fórmula no els agrada perquè no deixa espai per a la participació i 
control de l'oposició ni queden prou clares les inversions que es fan. Finalment demana si el 
Patronat Municipal d'Esports de Manacor quedarà buit de contingut. 
 
El Sr. Suárez (PSOE) no està d'acord amb el Sr. Serra quan ha dit que el consorci era per un 
fi específic, ja que de la proposta es desprèn que les accions van més enllà d'una 
col·laboració. Pensa que la creació de consorcis respon a uns criteris del Partit Popular, que 
el seu Grup no comparteix, consistent en la conversió de serveis públics en organismes 
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pseudo-privats que poden actuar defugint el control de l'oposició. No creu que aquestes 
fórmules facin que els tràmits i activitats siguin més àgils i efectius i sí, en canvi, fan que es 
dificulti el saber com i en què es gasten els doblers i posa com exemple la dificultat per 
seguir la partida pressupostària de despesa en esport escolar de l'ISSEM, on dos milions 
d'euros es destinen a federacions i només resten 300.000 euros per producció pròpia. Per 
tots aquests raonaments el seu Grup no donarà suport a aquesta proposta. 
 
El Sr. Serra demana que l'oposició revisi la documentació perquè el consorci és una 
proposta del Govern balear per donar suport a aquell municipis amb un àmbit d'actuació i 
d'influència que sobrepassa els seus límits geogràfics i a aquells que han tingut un fort 
creixement de població. Pel que fa a l'afavoriment d'interessos que menciona la Sra. 
Tugores, ell desconeix que n'hi hagi cap i la convida, en tot cas, a fer ús dels mecanismes 
legals existents en favor de la transparència. En segon lloc diu que entén que suposi un 
trauma que els consorcis es facin amb ajuntaments governats pel PP, però que la majoria 
d'ajuntaments que tenen les problemàtiques abans esmentades estan governats pel PP. Pel 
que fa als pressuposts de l'ISSEM en matèria d'esport al·lega que a la Comissió Informativa 
no es va demanar res i explica que l'any anterior hi va haver un increment important de 
l'àrea d'esports i que aquest any s'han augmentat les àrees que no van créixer l'any anterior. 
Pel que fa a les despeses de l'esport base, diu que fa molts d'anys que l'esport base i bona 
part de l'escolar es fonamenten en l'estructura dels comitès locals i de les federacions. Pel 
que fa a Sant Ferran diu que s'està preparant una reforma en profunditat. Respecte al 
consorci diu que contribuirà a cerca solucions reals i específiques en un àmbit concret. 
Finalment demana que no es confonguin els diferents instruments que té l'administració i 
que els consorcis permeten fer un seguiment. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) diu que la proliferació d'empreses i consorcis és bona per 
donar feina: es creen estructures i es pot anar col·locant a persones, la qual cosa és positiva 
per un partit polític. Pel que fa a la solució dels problemes específics diu que el Sr. Serra ha 
xerrat molt, però encara no ha explicat quin era el problema específic esportiu de Manacor i 
que fa necessari que intervengui l'Institut. Pel que fa als interessos ocults que ha esmentat 
diu que és el que es comenta a la comarca de Manacor i si estàs segura que es fa una 
il·legalitat ja ho denunciaria. El que ella vol dir és que no hi ha un estudi sobre les 
necessitats específiques quantificables i que justifiquin la creació del consorci i la 
participació de l'Institut. 
 
La Sra. Bujosa (PSM) creu que seria suficient amb que l'oposició participés en tots els 
organismes que es creen. Informa que el seu Grup no té cap trauma pel fet que el PP 
governi en els municipis que governa, però reitera que li agradaria saber quan veuran un 
consorci d'aquestes característiques a un municipi que no sigui del PP, perquè si l'ISSEM és 
de tots els mallorquins és just que arribi per tot. 
 
El Sr. Suárez (PSOE) reconeix que el Sr. Serra és hàbil en els debats perquè capgira els 
arguments i fa que s'hagi de justificar el que ha dit l'altra part. Però li recorda que el Ple és 
l'únic moment que té l'oposició per intervenir i fiscalitzar els organismes del Consell i volen 
aprofitar tot el temps de què disposen. Assegura que no té coneixements jurídics ni té 
perquè tenir-ne i ell només s'ha basat en les paraules del Sr. Serra. No qüestiona que es 
destini doblers a les federacions, sinó que les quantitats haurien d'estar equiparades amb les 
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que es destinen a producció pròpia. Així mateix diu que qüestiona que es traspassi la gestió 
dels serveis públics a mans privades o que es creïn consorcis pseudo-privats per tal que 
assumeixin aquesta gestió. Ell defensa que el que és públic s'ha de gestionar des 
d'organismes públics. Reitera que ell qüestiona els sistemes i els criteris polítics a l'hora de 
prendre aquestes iniciatives, no els instruments. 
 
El Sr. Serra agraeix al Sr. Suárez que confirmi que el consorci és un bon instrument, però si 
no li agrada que les administracions públiques l'emprin el que ha de fer és el possible per 
canviar el règim jurídic. D'altra banda pensa que el que hi ha és una diferència de criteris i 
aplicació de polítiques específiques i que les urnes ja passaran factura. Defensa que 
l'ISSEM aplica criteris objectius sense discriminar a ningú i si es vol comprovar diu que 
basta parlar amb ajuntaments governats per partits de l'oposició. Aquests criteris també 
s'aplicaran en l'àmbit esportiu, però perquè sigui així, s'ha d'estar present allà on tenen lloc 
els debats. Així mateix pensa que quan un municipi dóna serveis que sobrepassen el seu 
àmbit geogràfic, ha de tenir el recolzament d'un organisme supramunicipal que, en aquest 
cas, és el Consell. 
 
El Sr. Suárez (PSOE) diu que si el Sr. Serra vol veure el seu acord amb el consorci, basta 
que observi la votació. 
 
S'aprova per denou vots a favor (PP, UM), tres abstencions (PSM) i deu vots en contra 
(PSOE, EU-Els Verds) 
 

INSTITUT ESPORT HÍPIC DE MALLORCA 
 
PUNT 17.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE  L'ARTICLE 
SISÈ PUNT DOS I LA DISPOSICIÓ FINAL DE L'ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA  
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DE LES 
INSTAL.LACIONS DE L'HIPODROM SON PARDO. 
 

Es dóna compte de la següent proposta del President de L'Institut de l'Esport Hípic de 
Mallorca: 

" ANTECEDENTS  

L'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, organisme que administra les instal·lacions de 
l'Hipòdrom Son Pardo, ha vist la necessitat de realitzar una modificació de les Taxes per a 
la Prestació de serveis i la utilització privativa o l'aprofitament especial de les instal.lacions 
de l'Hipòdrom de Son Pardo, per tal d'ajustar els preus segons l'increment de l'índex de 
preus de consum. 

PROPOSTA 

1.- Aprovar la modificació de les tarifes incloses en l'article sisè, punt Dos i la Disposició 
Final de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per a la Prestació de Serveis i la 
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Utilització Privativa o l'Aprofitament Especial de les Instal.lacions de l'Hipòdrom de Son 
Pardo, que han d'entrar en vigor a partir de l'1 de gener de 2006, amb un increment del 2,7 
% segons l'índex de preus de consum, de setembre a juliol de 2005, de l'Institut Nacional 
d'Estadística.  

2.- De conformitat amb allò que disposa l'article 17.1 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, el present Acord provisional, i també el referit 
text annex, s'esposaran al públic en el taules d'anuncis d'aquest Consell de Mallorca durant 
el termini de 30 dies hàbils, a fi de que els interessats puguin examinar l'expedient i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes. 

3.- Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el BOIB, i també en un diari dels de major 
difusió de la Comunitat Autònoma i el seu termini serà comptador a partir de l'endemà de 
l'exposició al tauler d' anuncis del C.I.M.. 

4.- Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, segons el que disposa l'article 
17.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. La 
modificació entrarà en vigor el dia de la publicació de l'acord definitiu i el text de la 
modificació de l'Ordenança al BOIB.¿ 

TEXT ANNEX 

L'article i la disposició final a modificar es el següent: 

ARTICLE SISÈ.-TARIFES 

1.- ... 

2.- La quantia de les taxes regulades en aquesta ordenança és la fixada en les tarifes 
següents: 

1) Quadres ..... 33,46 Euros/mes. 

2) Quadres "B" 41,50 Euros/mes. 

3) Quadres ''C'' 64,34 Euros/mes 

4) Magatzems (Altells)........... 16,73 Euros/mes. 

5) Corrals....... 79,78 Euros/mes 

6) Corrals ''B''. 39,89 Euros/mes 

7) Entrada general............ 1,93 Euros/jornada 

8) Entrada i aparcament vehicle............. 6,44 Euros/jornada. 

9) Entrada i reserva: 

a. Taula A preferència (12 mesos) 643,41 Euros 
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b. Taula B preferència (12 mesos) 386,05 Euros 

c. Taula ''C'' general (12 mesos) 257,37 Euros 

d. Taula ''D'' general (12 mesos) 193,02 Euros 

10) Caminadors 0,61 Euros/hora 

11) Drets d'inscripció i competició a curses 0% a 2% de la dotació en 

premis de la cursa. 

12) Qualsevol altra utilització privativa o aprofitament especials de naturalesa anàloga. 

3.- ... 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple del Consell 
de Mallorca, en sessió de dia entrarà en vigor el mateix dia que es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, serà d'aplicació a partir de dia 1 de 
gener de 2005 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 

Per tant el punt 2 de l'Article sisè i la Disposició final queda redactat de 

la següent manera: 

2.- La quantia de les taxes regulades en aquesta ordenança és la fixada en les tarifes 
següents: 

1) Quadres ..... 34,36 Euros/mes. 

2) Quadres "B" 42,62 Euros/mes. 

3) Quadres ''C'' 66,08 Euros/mes 

4) Magatzems (Altells)........... 17,18 Euros/mes. 

5) Corrals....... 81,93 Euros/mes 

6) Corrals ''B''. 40,97 Euros/mes 

7) Entrada general............ 1,98 Euros/jornada 

8) Entrada i aparcament vehicle............. 6,61 Euros/jornada. 

9) Entrada i reserva: 

e. Taula "A" preferència (12 mesos) 660,78 Euros 

f. Taula "B" preferència (12 mesos) 396,47 Euros 

g. Taula ''C'' general (12 mesos) 264,32 Euros 
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h. Taula ''D'' general (12 mesos) 198,23 Euros 

10) Caminadors 0,63 Euros/hora 

11) Drets d'inscripció i competició a curses 0% a 2% de la dotació en 

premis de la cursa. 

12) Qualsevol altra utilització privativa o aprofitament especials de naturalesa anàloga.¿ 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple del Consell 
de Mallorca, en sessió de dia entrarà en vigor el mateix dia que es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, serà d'aplicació a partir de dia 1 de 
gener de 2006 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa." 
 
S'aprova per denou vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, PSM, EU-Els 
Verds). 
 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI  

PUNT 18.-  PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA FISC AL 
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DELS EXPE DIENTS 
RELATIUS A LA IMPLANTACIÓ D'USOS D'HABITATGE I LA D ECLARACIÓ 
D'INTERÈS GENERAL EN SÒL RÚSTIC DEL CONSELL DE MALL ORCA 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del Departament 
de Territori: 

"Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 
106 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i conformement al 
que disposen els articles 15 a 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el Departament de 
Territori del Consell de Mallorca proposa al Plenari establir una ordenança Fiscal 
reguladora de la taxa per a la tramitació dels expedients relatius a la implantació d'usos 
d'habitatge i la declaració d'interès general en sòl rústic, les normes de la qual s'ajusten al 
que diu l'article 57 i concordants de l'esmentat Text Refós. 

El vigent decret d'organització del Consell de Mallorca, atribueix al conseller executiu del 
Departament de Territori les competències relatives al sector de l'activitat administrativa 
pròpia del departament.  

Per l'exposat, s'eleva al Ple del Consell de Mallorca, la següent proposta d' 

PROPOSTA D'ACORD  
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1r.- Aprovar inicialment l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la tramitació dels 
expedients relatius a la implantació d'usos d'habitatge i la declaració d'interès general en sòl 
rústic del Consell de Mallorca, en els termes que es contenen en el text annex. 

2n.- De conformitat amb allò que disposa l'article 17.1 del RDL 2/2004, de dia 5 de març, 
pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, el present acord 
provisional, i també el referit text annex, s'exposaran al públic en el tauler d'anuncis 
d'aquest Consell de Mallorca durant el termini de trenta dies hàbils, a fi de que els 
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 

3r.- Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el BOIB, i també en un diari dels de major 
difusió de la Comunitat Autònoma i el seu termini serà comptador a partir del dia següent 
de la seva publicació en BOIB. 

4t.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, segons el que disposa l'article 
17.3 del RDL 2/2004, de dia 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les hisendes locals. 

TEXT ANNEX 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA TRAMITACIÓ 
DELS EXPEDIENTS RELATIUS A LA IMPLANTACIÓ D'USOS D'HABITATGE I LA 
DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL EN SÒL RÚSTIC DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

Fonaments i naturalesa  

Article 1 Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels 
articles 106 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 
conformement al que disposen els articles 15 a 27 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest 
Consell de Mallorca estableix la Taxa per a la tramitació dels expedients relatius a la 
implantació d'usos d'habitatge i la declaració d'interès general en sòl rústic, que es regirà 
per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que diu l'article 57 i 
concordants de l'esmentat Text Refós. 

Fet imposable  

Article 2 Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'activitat tècnica i administrativa, de 
competència del Consell de Mallorca, tendent a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl 
rústic de Mallorca a que es refereixen els articles 36 i 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, 
del Sòl Rústic de les Illes Balears, s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació i de 
policia previstes a l'esmentada llei del sòl, al Pla Territorial de Mallorca i a les altres 
disposicions generals i particulars que hi siguin aplicables. 

Concretament, queden subjectes a la present taxa els següents supòsits: 
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a) l'emissió d'informe previ preceptiu i vinculant en els expedients de llicència d'obra a 
emetre pel Consell de Mallorca per a la implantació d'usos d'habitatge en el sòl rústic, en el 
tràmit de l'article 36 de la 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic de les Illes Balears. 

b) La declaració d'activitats d'interès general que es tramitin davant el Consell insular pel 
procediment previst a l'article 37 de la llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic de les Illes 
Balears o normativa equivalent, incloses les activitats que es tramitin per l'esmentat 
procediment, quan siguin exclusivament les de dotació de servei a activitats prèviament 
autoritzades, tal i com les de subministrament de dotació d'energia elèctrica o similars. 

Subjecte passiu  

Article 3 1. Estan obligades al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius 
contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de 
la Llei general tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals redundin els 
serveis regulats en aquestes ordenances.  

Article 4 1. Tindran la consideració de subjectes passius les herències jacents, comunitats 
de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica 
o un patrimoni separat, susceptibles d'imposició. 

2. La concurrència de dos o més titulars en el fet imposable determinarà que quedin 
solidàriament obligats davant la hisenda municipal. 

Responsables  

Article 5 1. Respondran solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general Tributària. 

Base imposable  

Article 6 Constitueix la base imposable de la taxa la superfície en l'àmbit d'aplicació del 
projecte objecte de tramitació, expressada en metres quadrats d'aprofitament, els metres 
lineals ocupats, el servei prestat o, si s'escau, el cost total de les obres. 

Quota tributària  

Article 7 La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex 
d'aquesta Ordenança. 

Exempcions i bonificacions  

Article 8 No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa. 

Meritació  
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Article 9 1. Es merita la taxa i apareix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat 
municipal en què consisteix el fet imposable. Amb aquests efectes s'entén que l'activitat 
s'inicia el dia de la presentació de l'oportuna sol·licitud d'informe previ o de declaració 
d'interès general, si el subjecte la formula expressament. 

2. L'obligació de contribuir una vegada apareguda no es veurà afectada de cap manera per 
la denegació de l'autorització per a l'ús d'habitatge o de la declaració d'interès general 
sol·licitades o per la concessió d'aquestes condicionades a la modificació del projecte 
presentat, ni per la renúncia o el desistiment del sol·licitant una vegada aconseguida 
l'autorització o la declaració d'interès general.  

3. La renúncia o el desistiment formulats abans de l'atorgament o la denegació, generaran la 
tarifa prevista a l'annex de la present ordenança. 

4. No es tramitaran les sol·licituds sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent. 

5. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el servei 
públic no es presti, procedirà la devolució de l'import corresponent. 

Normes de gestió  

Article 10 1. Les persones interessades en la prestació del servei a què fa referència el fet 
imposable, hauran de presentar al Consell de Mallorca l'oportuna sol·licitud, fent constar 
tota la informació necessària per a l'exacta aplicació d'aquesta taxa. 

2. El procediment d'ingrés serà, tal com preveu l'article 27 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 272004, de 5 de 
març, el d'autoliquidació. Els subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa en el moment 
d'iniciar-se la prestació del servei o activitat, que no es tramitarà si no s'ha efectuat el 
pagament corresponent. 

Infraccions i sancions  

Article 11 Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a 
les sancions que hi corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General 
Tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin. 

Les infraccions i sancions tributàries ho seran sense perjudici de les que puguin 
correspondre per infraccions urbanístiques previstes a la Llei del Sòl i a les normes 
concordants. 

Disposició Final  

La present ordenança va ser aprovada inicialment pel Plenari del Consell de Mallorca en 
sessió de ................, provisionalment per acord plenari de .............. i definitivament el 
......................................, i entrarà en vigor el pròxim dia 1 de gener de 2006. 

ANNEX 
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TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2006 

A. Per a cada expedient d'informe previ a emetre pel Consell de Mallorca a la llicència 
municipal per usos d'habitatge en sòl rústic, s'aplicaran les tarifes següents: 

1) Obres de construcció de nova planta, ampliació d'edificis o instal·lacions de totes classes 
existents, així com també en els projectes de modificaciió de l'ús dels edificis i 
instal·lacions en general: 250 Euros com a quantitat fixa, més la quantitat que resulti de 
multiplicar els metres quadrats ( o fracció) d'aprofitament a ocupar amb les construccions 
per 1 euro. 

2) En les modificacions de projectes aprovats: 125 Euros com a quantitat fixa, més la 
quantitat que resulti de multiplicar els metres quadrats ( o fracció) d'aprofitament a ocupar 
amb les construccions per 1 euro. En cas que les modificacions no comportin increment de 
superfície d'aprofitament, tributaran amb la quantitat fixa de 125 euros. 

3) En els casos que es produeixi el desistiment a instància de l'interessat o la caducitat de 
l'expedient, i resulti acordat aquest arxiu de l'expedient, l'interessat tendrà dret, si així ho 
sol·licita expressament, a que se li retorni el 50 % de la quantitat variable que excedeixi del 
mínim de percepció de 250 euros. 

4) En els casos en què s'acordi la incompetència del Consell de Mallorca per a resoldre 
l'expedient, l'interessat tindrà dret a que se li retorni el 100 % de la quantitat variable, així 
com el 50% del mínim de percepció, si així ho sol·licita expressament. 

B. Per a cada expedient de declaració d'interès general d'activitats que es tramitin davant el 
Consell de Mallorca, s'aplicaran les següents tarifes: 

B.1. Quan es tracti d'activitats exclusivament de dotació de servei a activitats prèviament 
autoritzades, tal i com les de subministrament de dotació d'energia elèctrica o similars. 

1) En els casos de subministrament d'energia elèctrica, la tarifa serà de 300 Euros com a 
quantitat fixa, més la quantitat que resulti de multiplicar els metres quadrats ( o fracció) 
d'aprofitament de què disposi la construcció a la qual es pretén dotar de subministrament 
elèctric a raó d'1 ¿/m2, més la quantitat que resulti de multiplicar els metres lineals ( o 
fracció) projectats per 0,30 euros, així com un import de 125 euros per cada estació 
transformadora o centre de transformació projectat.  

2) En els casos de conduccions d'aigua o altres tipus de conduccions, la tarifa serà de 300 
Euros com a quantitat fixa, més la quantitat que resulti de multiplicar els metres lineals ( o 
fracció) projectats per 0,30 euros.  

3) En les modificacions de projectes aprovats, en qualsevol dels tipus d'aquest subapartat: 
150 Euros com a quantitat fixa, més la quantitat que resulti de multiplicar els metres lineals 
( o fracció) projectats per 0,30 euros, així com un import de 125 euros per cada estació 
transformadora o centre de transformació projectat . En cas que les modificacions no 
comportin increment de superfície ocupada, tributaran amb la quantitat fixa de 150 euros. 
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4) En els casos que es produeixi el desistiment a instància de l'interessat o la caducitat de 
l'expedient, i resulti acordat aquest arxiu de l'expedient, l'interessat tendrà dret, si així ho 
sol·licita expressament, a que se li retorni el 50 % de la quantitat variable que excedeixi del 
mínim de percepció de 300 euros. 

5) En els casos en què s'acordi la incompetència del Consell de Mallorca per a resoldre 
l'expedient, l'interessat tindrà dret a que se li retorni el 100 % de la quantitat variable, així 
com el 50% del mínim de percepció, si així ho sol·licita expressament. 

B.2. Quan es tracti de la resta d'activitats: 

1) En els casos de declaracions d'interès general d'activitats diferents a les de dotació de 
subministrament expressades a l'apartat anterior, la tarifa serà de 450 Euros com a quantitat 
fixa, més la quantitat que resulti de multiplicar els metres quadrats ( o fracció) 
d'aprofitament a ocupar amb les construccions a raó de 2'5 ¿/m2, més la quantitat que 
resulti de multiplicar els metres quadrats (o fracció) ocupats per l'activitat en què no hi hagi 
construcció pròpiament dita per 0,30 euros. En tot cas, el mínim de percepció serà de 600 
euros.  

2) En les modificacions de projectes aprovats, en qualsevol dels tipus d'aquest subapartat: 
225 Euros com a quantitat fixa, , més la quantitat que resulti de multiplicar els metres 
quadrats ( o fracció) d'aprofitament a ocupar amb les construccions a raó de 2'5 €/m2, més 
la quantitat que resulti de multiplicar els metres quadrats (o fracció) ocupats per l'activitat 
en què no hi hagi construcció pròpiament dita per 0,30 euros . En cas que les modificacions 
no comportin increment de superfície ocupada, tributaran amb la quantitat fixa de 500 
euros. 

3) En els casos que es produeixi el desistiment a instància de l'interessat o la caducitat de 
l'expedient, i resulti acordat aquest arxiu de l'expedient, l'interessat tendrà dret, si així ho 
sol·licita expressament, a que se li retorni el 50 % de la quantitat variable que excedeixi del 
mínim de percepció de 500 euros. 

4) En els casos en què s'acordi la incompetència del Consell de Mallorca per a resoldre 
l'expedient, l'interessat tindrà dret a que se li retorni el 100 % de la quantitat variable, així 
com el 50% del mínim de percepció, si així ho sol·licita expressament. 

C. Per a les tarifes en què no s'assenyali expressament un mínim de percepció o facturació, 
aquest serà de 475 Euros."  

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que la taxa pot ser un fet positiu, però que no ha 
de ser només per recaptar doblers, sinó que hauria de tenir una finalitat, que el seu Grup 
pensa que hauria de ser millorar la vigilància i compliment de la Llei de disciplina 
urbanística. 
 
El Sr. Alorda (PSM) no veu malament una taxa per pagar les despeses administratives de 
tramitació dels permisos pels usos atípics en el sòl rústic i recorda que ja fa temps que 
s'havia plantejat aquest tema, però pensa que s'han de distingir una sèrie de qüestions que 
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no s'han tingut molt en compte, perquè l'element rural no pot tenir el mateix tractament que 
la resta. D'altra banda assenyala que no està d'acord en l'afany recaptador de la taxa i no 
creu que serveixi com a mesura dissuasiva i opina que si es vol impedir que el sòl rústic 
albergui determinats usos, el que cal fer és regular-los o prohibir-los, no posar un llistó de 
caràcter econòmic. Finalment anuncia que el seu Grup s'abstendrà. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) diu que no repetirà els arguments que ja s'han donat i amb els quals 
està d'acord. Anuncia que el seu Grup votarà en contra perquè pensen que és una mesura 
que no s'ha de veure de manera aïllada, sinó en el marc d'una sèrie d'accions que només 
tenen finalitats recaptadores. Indica que si es volia evitar la construcció en sòl rústic s'havia 
de fer en el seu moment, amb el Pla territorial. D'altra banda considera que els costs de 
tramitació dels expedients no són proporcionals a les taxes que s'imposen i tampoc es té en 
compte que hi ha interessos generals que tenen un ús adient en sòl rústic i que pagaran el 
mateix que un altre d'impropi.  
 
El Sr. Vicens (UM) agraeix el suport dels grups, especialment a la Sra. Rosselló, malgrat 
això no es reflectirà en les votacions. Diu que les coses no s'han de treure de lloc i que la 
taxa és modesta i no vol ser recaptadora. Explica que té un objectiu estratègic per protegir 
el sòl rústic, que té uns usos clars i quan, per excepció, se n'autoritzen uns altres, s'ha de 
compensar d'alguna manera a la societat mitjançant el cobrament d'una taxa que es 
reinvertirà en protecció del patrimoni o reconversió paisatgística, com es preveu en els 
pressuposts. Indica que és la primera mesura d'aquest estil a l'Estat espanyol i, informa al 
Sr. Alemany que es va inspirar en un projecte del tripartit català. Diu a la Sra. Rosselló que 
no es destinarà a la vigilància de la Llei de disciplina urbanística, perquè ja s'ha produït un 
increment important en la recaptació per sancions en aquesta matèria. Reconeix al Sr. 
Alorda que fa molt de temps que es parlava d'això, però fins ara no s'havia materialitzat. 
Finalment valora que la taxa és una bona mesura, encara que és conscient que no impedirà 
res, que és important pels gestors del patrimoni i que s'haurien d'incrementar les actuacions 
en aquesta línia, de manera que el que malbarati el paisatge l'hagi d'arreglar. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) informa que el seu Grup s'abstendrà i que presentaran 
al·legacions. Diu al Sr. Vicens que, encara que han dit que la taxa era positiva, tampoc se li 
poden atribuir tantes coses positives com ell senyala i que la millor manera de protegir i 
restituir a la societat el que li pertoca és fer una bona ordenació del territori. 
 
El Sr. Alorda (PSM) està d'acord amb els arguments del PSOE sobre que el sentit dels vots 
s'han d'emmarcar en el context. Així i tot diu que el PSM vol fer un gest cap un impost que 
té una certa condició ambiental i per això no votaran en contra. Tot seguit diu al Sr. Vicens 
que si no és té afany recaptador el que s'ha de fer és regular els usos del sòl rústic. 
Assenyala que no comparteixen els motius ni els consola que es reinverteixi en reconversió 
del paisatge perquè creu que és pitjor el remei que la malaltia. D'altra banda discrepa en el 
fet que sigui una novetat i recorda que la llei valenciana fa temps que va establir un impost 
sobre els interessos socials i que la filosofia de l'impost tampoc no és cap novetat dins 
l'ordenament jurídic. Insisteix en què qualsevol activitat que sigui rural no pot tenir el 
mateix tractament que la resta i que això és una mancança de l'ordenança. 
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El Sr. Alemany (PSOE) diu que si el conseller considera que els usos impropis en sòl rústic 
són dolents, el que correspon és prohibir-los utilitzant les eines que es tenen, en aquest cas 
el Pla territorial. Així mateix pensa que el conseller es contradiu quan diu que els imports 
són baixos, però que faran que s'ho repensin. D'altra banda pensa que continua sense quedar 
clar el tema de la proporcionalitat. Finalment assenyala que si es vol compensar a la 
societat per un perjudici el que ha de fer és impedir que aquest es faci. 
 
El Sr. Vicens (UM) comenta que als partits de l'oposició els agrada prohibir, però a UM els 
agrada més dissuadir i els recorda que van tenir l'oportunitat d'adoptar mesures, regular i fer 
prohibicions al respecte quan es va fer la Llei de sòl rústic. Diu al Sr. Alorda que els usos ja 
estan regulat en el Pla territorial i a la Llei de sòl rústic, encara que potser a ell no li agradi. 
Reitera que la taxa és una novetat, i en tot cas el que existeix són uns cànons que no tenen 
res a veure. Respon al Sr. Alemany que sí hi ha proporcionalitat i que es tenen en compte 
diversos paràmetres. Finalment indica que, malgrat no s'hagi mencionat, és important 
l'estudi econòmic on és diu que el cost de tramitació dels expedients és de 8'617 euros per 
m2 d'aprofitament. 
 
S'aprova per denou vots a favor (PP, UM), cinc abstencions (PSM, EU-Els Verds) i vuit 
vots en contra (PSOE). 
 

PUNT 19.- RECURS DE REPOSICIÓ AL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA 
INTERPOSAT PER JAUME BORRAS SIMONET REFERENT A L'EX PEDIENT 
SANCIONADOR 3/2004 PER INFRACCIONS AL PATRIMONI HIS TÒRIC EN EL 
BARRANC DE BINIARAIX. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT DE TERRITORI:  

"Amb el compliment de les formalitats exigibles, el Sr. Jaume Borràs Simonet, presenta 
recurs postestatiu de reposició contra l'acord del Ple de 4 de juliol de 2005, mitjançant el 
qual s'acordà sancionar al Sr. Jaume Borràs Simonet per la infracció administrativa prevista 
als articles 102.3 i 102.4 en relació als articles 37 i 41.3 de la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears (LPHIB), per haver realitzat obres sense 
la preceptiva autorització de la Comissió Insular de Patrimoni Històric al barranc de 
Biniaraix, amb una multa de 60.101, 22 €. 

La Secció Jurídica i Administrativa de la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Consell 
Insular de Mallorca ha emès informe proposant estimar parcialment el recurs de reposició, 
per la qual cosa elev a la consideració del Ple del Consell de Mallorca la següent proposta 
d' 

PROPOSTA D'ACORD  

ESTIMAR PARCIALMENT el recurs de reposició interposat pel Sr. Jaume Borràs 
Simonet l'acord del Ple de 4 de juliol de 2005, en relació a l'expedient sancionador 3/2004, 
per la realització d'obres sense autorització a l'entorn de protecció del camí del barranc de 
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Biniaraix, i en conseqüència sancionar-lo amb una multa de trenta-sis mil set-cents quinze 
euros amb noranta un cèntims (36.715,91€) per la infracció administrativa prevista als 
articles 102.3 i 102.4 en relació als articles 37 i 41.3 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, 
de patrimoni històric de les Illes Balears, sense perjudici de que haurà de procedir a la 
reposició de la situació alterada per ell mateix. 

Aquest acord s'adopta sobre la base de l'informe que ha emès el tècnic de la Secció Jurídica 
i Administrativa de la Direcció Insular de Patrimoni Històric en data 14 de setembre de 
2005, que com a motivació en forma part integrant."  

S'aprova per unanimitat. 
 

PUNT 20.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ CATALOGAT A 
FAVOR DE L'ORATORI DE SANT JOAN DE LA FONT SANTA, C AMPOS. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT DE TERRITORI:  

"A la vista que, mitjançant acord de data 19 de gener de 2005, la Comissió Insular 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la 
incoació de l'expedient de declaració de Bé Catalogat a favor de l'oratori de Sant Joan de la 
Font Santa, Campos. 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 de juliol de 2005, la Comissió d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement 
aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l'informe jurídic, de data 26 d'agost de 2005 del tècnic jurídic del Servei de Patrimoni 
Històric. 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 26 d'agost de 2005. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 21 
de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d'acord amb les competències 
atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars en matèria de 
Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 8 
de març de 2004, aquest President de la Comissió d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d'ACORD: 

PROPOSTA D'ACORD  

I. Declarar com a Bé Catalogat l'oratori de sant Joan de la Font Santa, Campos, la 
descripció i la delimitació del qual figuren a l'informe tècnic, de data 30 de novembre de 
2004, que s'adjunta i forma part integrant del present acord. 

II. Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableix la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la normativa concordant.  
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III. Aquest acord s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i s'ha d'anotar al 
Catàleg Insular de Patrimoni Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears . 

IV. Aquest acord s'ha de comunicar als interessats, a l'Ajuntament de Campos i al Govern 
de les Illes Balears."  

 

El Sr. Bonet (PSOE) mostra la seva satisfacció per aquesta aprovació, ja que el PSOE, 
mitjançant una moció, va promoure aquesta acció. Arran del debat que s'ha produït aquests 
darrers dies vol que quedi constància que quan es parla de Sant Joan de la Font Santa no 
només es parla del conjunt històric, sinó també del camp de concentració que s'hi va ubicar 
després de la guerra civil. Per això creu que seria convenient que s'hi col·loqués una placa 
en memòria dels mallorquins represaliats. 
 
S'aprova per unanimitat. 
 

PUNT 21.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ CATALOGAT A 
FAVOR DE LA MÀQUINA D'ELECTRICITAT DE BINISSALEM. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT DE TERRITORI:  

"A la vista que, mitjançant acord de data 18 de febrer de 2005, la Comissió Insular 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la 
incoació de l'expedient de declaració de Bé Catalogat a favor de la màquina d'electricitat de 
Binissalem. 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 de juny de 2005, la Comissió d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement 
aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l'informe jurídic, de data 26 d'agost de 2005 del tècnic jurídic del Servei de Patrimoni 
Històric. 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 26 d'agost de 2005. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 21 
de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d'acord amb les competències 
atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars en matèria de 
Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 8 
de març de 2004, aquest President de la Comissió d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d'ACORD: 

PROPOSTA D'ACORD  
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I.Declarar com a Bé Catalogat la màquina d'electricitat de Binissalem, la descripció del 
qual figura als informes tècnics de dates 17 i 19 de gener de 2005, que s'adjunten i formen 
part integrant del present acord. 

II.Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la normativa concordant.  

III.Aquest acord s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i s'ha d'anotar al 
Catàleg Insular de Patrimoni Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti la seva anotació a l'Inventari General de Béns 
Mobles de l'Administració General de l'Estat. 

IV.Aquest acord s'ha de comunicar als interessats, a l'Ajuntament de Binissalem i al Govern 
de les Illes Balears."  

 

S'aprova per unanimitat. 
 

PUNT 22.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO DE BÉ D'IN TERÈS 
CULTURAL, A FAVOR DE LA COL·LECCIÓ CARTOGRÀFICA DE LA 
FUNDACIÓ BARTOMEU MARCH SERVERA, CARRER PALAU REIAL , 18, 
PALMA. 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT DE TERRITORI:  

"A la vista que, mitjançant acord de data de 18 de juny de 2004, la Comissió d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
l'expedient de declaració de bé d'interès cultural a favor de la col·lecció cartogràfica de la 
Fundació Bartomeu March Servera, carrer Palau Reial, 18 de Palma. 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 de juliol de 2005, la Comissió d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement 
aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració 

Atès l'informe jurídic, de data 26 d'agost de 2005, del tècnic de la Secció 
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric. 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 26 d'agost de 2005. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d'acord amb les competències atribuïdes per la Llei 
6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el 
Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004, aquest 
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President de la Comissió d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al 
Ple la següent proposta d'ACORD: 

PROPOSTA D'ACORD  

I. Declarar com a Bé d'Interès Cultural la Col·lecció Cartogràfica de la Fundació Bartomeu 
March Servera, carrer Palau Reial, 18 de Palma, la descripció de la qual figura als informes 
tècnics de dates 24 de maig de 2004 i 17 de maig de 2004 que s'adjunten i formen part 
integrant del present acord. 

II. Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la normativa concordant.  

III. Aquest acord s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín Oficial 
del Estado, i s'ha d'anotar al Registre Insular de Béns d'Interès Cultural de Mallorca i 
comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva 
anotació al Registre de Béns d'Interès Cultural de les Illes Balears i insti la seva anotació al 
Registre General de Béns d'Interès Cultural de l'Estat. 

IV. Aquest acord s'ha de comunicar als interessats, a l'Ajuntament de Palma i al Govern de 
les Illes Balears."  

 

S'aprova per unanimitat. 
 

PUNT 23.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ CATALOGAT A 
FAVOR DE L'IMMOBLE ANOMENAT PALAU MARCH, CARRER PAL AU 
REIAL, 18, PALMA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT DE TERRITORI:  

"A la vista que, mitjançant acord de data 18 de juny de 2004 i la rectificació efectuada en 
sessió de 22 d'octubre de 2004, la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l'expedient de declaració de Bé 
Catalogat a favor de l'immoble anomenat Palau March, carrer Palau Reial, 18, Palma. 

A la vista que, mitjançant acord de data 22 de juliol de 2005, la Comissió d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement 
aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l'informe jurídic, de data 26 d'agost de 2005 del tècnic jurídic del Servei de Patrimoni 
Històric. 

Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 26 d'agost de 2005. 
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Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la Llei 12/1998, de 21 
de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d'acord amb les competències 
atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars en matèria de 
Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 8 
de març de 2004, aquest President de la Comissió d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d'ACORD: 

PROPOSTA D'ACORD  

I. Desestimar les al·legacions presentades pels interessats en aquest expedient a la vista de 
l'informe del Cap de Secció de Béns Culturals de data 7 de juny de 2005, que s'adjunta al 
present acord. 

II. Declarar com a Bé Catalogat l'immoble anomenat Palau March, situat al c/ Palau Reial, 
18, Palma, la descripció i la delimitació del qual figuren als dos informes tècnics, ambdós 
de data 31 de maig de 2004, que s'adjunten i formen part integrant del present acord. 

III. Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableix la Llei 12/1998, de 
21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la normativa concordant.  

IV. Aquest acord s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i s'ha d'anotar al 
Catàleg Insular de Patrimoni Històric de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg General del 
Patrimoni Històric de les Illes Balears . 

V. Aquest acord s'ha de comunicar als interessats, a l'Ajuntament de Palma i al Govern de 
les Illes Balears."  

 
S'aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 24.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA REVISI Ó DEL PLA 
DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS URB ANS DE 
L'ILLA DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
DEPARTAMENT DE TERRITORI:  

" ANTECEDENTS  

Atès que, d'acord amb l'art.39.8 de l'Estatut d'Autonomia i l'art. 1.2 b) de la Llei 2/2001, de 
7 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'ordenació del 
territori, s'atribueixen als consells insulars, entre d'altres, les competències relatives a 
l'elaboració i l'aprovació del PLA DIRECTOR SECTORIAL DE RESIDUS SÒLIDS NO 
PERILLOSOS. 
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Atesa la necessitat de millorar la gestió de residus i poder donar resposta a la producció 
actual dels mateixos, el Consell de Mallorca ha de procedir a la revisió del Pla director 
sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca, aprovat pel Decret 21/2000, de 18 
de febrer i publicat al BOIB núm. 25, de 26 de febrer de 2000, per tal d'adequar-lo a les 
necessitats actuals. 

Atesa la resolució del Conseller Executiu de Territori de dia 8 de juliol de 2005, mitjançant 
la qual es va resoldre iniciar l'expedient a efectes de procedir a la redacció de la REVISIÓ 
DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS DE 
L'ILLA DE MALLORCA. 

Atès que, el Consell de Mallorca per poder fer efectives les competències que li són 
atribuïdes en virtut de la Llei 16/2001 s'ha d'ajustar al procediment que l'article 13 de la 
Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial estableix per a la tramitació dels 
Plans Directors Sectorial elaborats pels Consells Insulars, en concordança amb l'article 10 
de la mateixa Llei, el qual preveu una aprovació inicial per part del Ple del Consell Insular i 
un termini d'informació pública de dos mesos quan es tracta de revisions d'un Pla Director 
Sectorial. 

Atès que, una vegada redactat el text definitiu del pla, aquest serà aprovat pel Ple del 
Consell de Mallorca, amb informe previ de la Comissió de Coordinació de Política 
Territorial i atès que segons l'art. 8 de la Llei 6/2000 de 31 de maig, de modificació de la 
Llei 5/1993, de 5 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, és facultatiu el 
dictamen del Consell Consultiu per a l'esmentat Pla Sectorial, s'ha considerat oportú 
prescindir del dictamen del Consell Consultiu per tal d'agilitar els tràmits per a l'aprovació 
definitiva de la REVISIÓ DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS URBANS DE L'ILLA DE MALLORCA. 

Per tot el que s'ha exposat, el Conseller Executiu del Territori eleva al Ple, previ dictamen 
de la Comissió Informativa General i de Comptes, la següent proposta d' 

PROPOSTA 

1.- Aprovar inicialment la REVISIÓ DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA 
GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS DE L'ILLA DE MALLORCA, aprovat per Decret 
21/2000, de 18 de febrer, i publicat al BOIB núm. 25, de 26 de febrer de 2000. 

2.- Suspendre l'atorgament d'aquelles llicències i autoritzacions que, tot i complir les 
determinacions legals vigents, que impedeixin o dificultin la viabilitat d'aquest Pla. Així 
mateix, es suspèn l'aprovació dels instruments de planejament urbanístic que impedeixin o 
dificultin la viabilitat d'aquest Pla, excepte quan dins la seva tramitació hagi finalitzat el 
període d'informació pública. 

3.- Sotmetre a informació pública la revisió del Pla director sectorial per a la gestió dels 
residus urbans de l'Illa de Mallorca, conjuntament amb el corresponent document 
d'avaluació ambiental estratègica, per un període de dos mesos, mitjançant la publicació en 
el BOIB i en un dels diaris de major circulació de l'illa. 
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4.- Sol·licitar informe, en relació a l'àmbit de les competències respectives, al Govern de les 
Illes Balears, a tots els ajuntaments de l'Illa de Mallorca i a la Delegació del Govern a la 
Comunitat Autònoma."  

 
 El Sr. Riera (UM) explica que la revisió del Pla director ve motivada per diverses raons: el 
Pla director de l'any 2000 ho establia; la posada en funcionament del Pla director de residus 
de demolició i construcció; l'adaptació a les noves normatives europees en matèria de 
recollida selectiva; l'adequació dels objectius d'assoliment del tractament a la realitat 
insular; l'adaptació de les estacions de transferència a la recollida selectiva; la millora 
d'infraestructures a les diferents zones. Tot seguit enumera els principis pels quals es regirà: 
prevenció en la generació de residus amb la màxima prioritat; valorització material; 
incineració amb recuperació d'energia; eliminació segura dels residus; flexibilitat en la 
gestió dels residus; adaptació a la possible evolució; garantia del caràcter de servei públic; 
prohibició de l'abandonament, l'abocament o eliminació incontrolada de residus; foment de 
la utilització dels subproductes procedents dels tractaments. Així mateix indica que la 
vigència del Pla serà fins l'any 2013 i que els aspectes més rellevants són: la producció de 
residus urbans per habitant i any s'estabilitzarà dins l'horitzó temporal del present pla; 
adaptació a la nova directiva europea d'envasos i residus d'envasos; revisió dels objectius 
per cada fracció de recollida selectiva i dóna les dades; 0% d'abocador; mínim d'1 
contenidor de paper, vidre i envasos per cada 300 habitants; prioritzar la recollida selectiva 
de la fracció orgànica municipal de manera eficient; consolidar la recollida selectiva 
domèstica i obrir una línia dirigida als grans productors; previsió que els ajuntaments de 
més de 5000 habitants i mancomunitats aprovin un pla municipal de gestió de residus. 
Finalment explica que l'abocador de son Reus està al final de la seva vida útil, que 
contamina, genera brutícia, incendis i provoca greus molèsties a la població. Per tant s'ha de 
preveure el tractament d'entre 150.000 i 170.000 tones de residus urbans que anaven a parar 
a l'abocador. També observa que entra en funcionament del Pla director de residus de 
demolicions i que la població ha crescut molt i que la major part dels residus es produeixen 
en els mesos de major afluència del turisme. Per tot això es contempla ampliar la 
incineradora i fer altres millores. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) afirma que aquesta modificació no la sorprèn perquè des 
del principi de legislatura ja es parlava de canviar-lo per prioritzar la incineració. Considera 
que és una passa enrera perquè, a més, es desincentiva la recollida selectiva, el reciclatge i 
la reutilització. Lamenta el poc interès per aquest tema, la qual cosa fonamenta en el lloc 
que ocupa aquest punt en l'ordre del dia d'un Ple marcat per l'aprovació dels pressuposts i 
en l'absència de molts consellers. Pel que fa als aspectes formals lamenta la pressa per 
tramitar-lo, el fet que no es consideri necessari l'informe jurídic i que se subestimi 
l'avaluació d'impacte ambiental, que no es fa com caldria. Pel que fa als continguts, diu que 
s'aposta directament per la incineració i els objectius de recollida selectiva són els mateixos 
que a l'anterior Pla els quals creu que no es podran assolir perquè l'equip de govern no hi 
creu i no ha fet res per tal que funcionés, argument que repeteix diverses vegades durant la 
seva intervenció. Tot seguit explica les raons en les quals es fonamenta: les plantes de 
tractament estan infrautilitzades, els percentatges finals de reciclatge i reutilització són 
menors dels prevists, hi ha moltes coses que s'han deixat de fer (campanyes, convenis amb 
els ajuntaments per la recollida selectiva, consorcis i mancomunitats per intentar abaratir 
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els costs de la recollida, ...), no hi ha objectius, temporalització ni un pressupost clar per a 
la recollida selectiva, en matèria de minimització de producció de residus s'ha fet molt però 
res en concret... En canvi, assenyala, en el nou Pla tots els aspectes que afecten a la 
incineració estan molt ben tractats i desenvolupats. A més observa que a la memòria es diu 
que en un termini de 10 anys es vol estabilitzar el creixement de la producció de residus en 
un 0'5% anual, la qual cosa no es correspon amb els càlculs que es fan sobre la capacitat de 
la incineradora. Acusa que la única normativa europea que els interessa és la directiva 
2004/12. Canvia de tema i diu que es justifica la incineradora perquè un 20% del rebuig del 
Pla de voluminosos s'ha d'incinerar, però afirma que no es preveu cap mesura per reduir 
aquest tant per cent i tampoc li quadra que fins el 2013 es baixi la producció, però augmenti 
el rebuig. Així mateix considera que és un Pla per donar feina als ajuntaments, tal com 
s'estableix a l'article 5, que hauran de fer moltes coses independentment del seu tamany, i 
segons la voluntat de cada un, sense que hi hagi pautes ni criteris uniformes, perquè el 
Consell no agafa cap iniciativa, la qual cosa considera que és una irresponsabilitat política. 
Declara que tots els ciutadans seran els que pagaran la incineració i que el que vulgui 
recollir de manera selectiva encara pagarà més. Afirma que és un Pla que oblida els 
aspectes ambientals i que a l'avaluació d'impacte ambiental ni tan sols parla dels problemes 
ambientals de la incineradora i afirma que és un Pla que emfatitza la utilització de 
subproductes procedents de la incineradora, les cendres i les escòries i que seran utilitzades 
com a substituts de matèries primeres, la qual cosa creu que és un perill de primera 
magnitud, perquè les escamparan per tot arreu i no està demostrat que no sigui perillós 
D'altra banda diu que el Consell s'atribueix unes competències que té sense tenir en compte 
que no és l'autoritat ambiental. Per això no es creu l'argument del repartiment de 
competències que tant utilitzen.. Així mateix diu que veuen amb preocupació l'aposta pels 
Parcs Verds i que es deixi aparcat el tema de les deixalleries. Finalitza parlant de l'abocador 
assenyalant que no s'acaba amb aquest sistema perquè hi haurà un abocador de coa. Per tot 
això declara que seria convenient retirar aquest Pla de residus. Com que no ho faran 
demana que com a mínim s'introdueixin petites correccions: ampliar la recollida selectiva 
de matèria orgànica a tots els pobles de Mallorca i no incinerar cap residu sense haver-ho 
triat abans a la mateixa planta. Finalment diu que aquest Pla aposta per la pitjor opció, la 
incineració, i que únicament és un negoci per TIRME. 
 
La Sra. Canyelles (PSM) afirma que el Pla de residus és una moneda de dues cara, ja que 
creu que per un costat hi ha el que diu el conseller executiu: prevenció en la generació de 
residus, estabilització en la generació, establiment d'objectius ambiciosos de cara al 2008, 
però dins l'articulat no hi ha mesures eficaces per acostar-se a aquests objectius i es dóna 
tota la responsabilitat als ajuntaments. Creu que saben que no ho podran acomplir i per això 
les xifres es calculen sobre les dades dels darrers anys en què no s'ha pres cap mesura per 
minimitzar la producció de residus i que totes les xifres s'encaminen a justificar una 
macrodespesa per construir una incineradora que quan entri en servei no hauria de ser 
necessària si s'haguessin acomplit els objectius del Pla. Afirma que els preocupa l'alt cost i 
que es vagi en una línia, que consideren equivocada, perquè va en contra de la 
sostenibilitat, de la cultura del reciclatge i de la reutilització i és una mala opció ambiental. 
També els preocupa saber fins on estan disposats a arribar per justificar la compra. Anuncia 
que el seu Grup votarà en contra i comenta que s'ha d'entendre com un vot contra la política 
de gestió de residus dels darrers anys i a la planificació d'aquest Pla. 
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El Sr. Suárez (PSOE) assenyala que aquest punt és segurament el més important de la 
sessió d'avui, fins i tot més que els pressuposts, i considera que és un error que no se li hagi 
prestat una atenció prioritària. En segon lloc agraeix la informació que el Sr. Riera i tot 
l'equip els ha proporcionat. Pensa que aquest Pla posa de manifest el fracàs del Pla del 2000 
que l'any 2003 va patir una inflexió que va afectar a tot el que feia referència a reciclatge, 
reutilització i recollida selectiva, que va caure i es va centrar tot en la incineració. D'altra 
banda assenyala que els municipis grans estan molt lluny de ser els que més reciclen essent 
especialment greu en el cas de Palma i critica que, vist que no s'acomplien els objectius 
prevists, no s'hagi fet cap intervenció i tot s'hagi centrat en el voluntarisme, encara que 
reconeix que les iniciatives dels ajuntaments han rebut tot el suport possible del Consell i 
que el Sr. Riera té raó quan diu que mentre no es tengui potestat a nivell normatiu per 
obligar als productors dels residus, es dependrà del voluntarisme d'aquests i el Pla serà 
paper banyat. Per tant, creu que són necessaris canvis a nivell legislatiu. Observa que tot 
això ha marcat el nou Pla, on hi ha una modificació a la baixa dels objectius de reciclatge i 
recollida selectiva. Així mateix creu que hi ha tres canvis importants a la filosofia del Pla: a 
la jerarquia de gestió s'introdueix el concepte d'incineració amb recuperació d'energia, 
s'introdueix un concepte que parla de flexibilitat en la gestió dels residus, que incideix en el 
voluntarisme i en tercer lloc es desincentiva la recollida i el reciclatge. Tot seguit afirma 
que de l'estudi dels pressuposts es desprèn que els dos forns són l'autèntica prioritat. 
Finalment anuncia que el seu Grup s'abstendrà i farà propostes concretes, perquè creu que 
aquest és un tema que concerneix a tots, i l'acollida d'aquestes propostes condicionarà el seu 
vot en el moment de l'aprovació definitiva. Creu que des del seu partit poden aportar 
propostes positives: instruments legals que possibilitin complir el Pla en tots els seus 
termes; premis als ajuntaments complidors i sancions severes als que no; creació d'un 
consorci entre ajuntaments i Consell per implicar-los directament en la gestió dels residus; 
prioritzar els sistemes de reciclatge i aprofitament dels residus, especialment els orgànics; 
proposta de tancament de forns si s'acompleixen els objectius proposats; programes 
concrets d'aprofitament del compostatge i d'altres que permetin assolir els objectius que es 
marquen en aquest Pla.  
 
El Sr. Riera (UM) està d'acord amb el Sr. Suárez en la importància del tema i en les 
competències municipals i el convida a fer feina de manera conjunta per aconseguir que el 
Govern de l'Estat doni competències al Consell en aquesta matèria. Pel que fa al fracàs del 
Pla del 2000, pensa que ja va néixer fracassat, perquè la previsió de generació de residus ja 
estava superada. De totes maneres reconeix que alguns objectius de la recollida selectiva 
del Pla del 2000 s'han complert amb escreix (recollida de paper), d'altres s'han aconseguit 
(vidre) i d'altres s'han incomplert clarament (envasos i fracció orgànica municipal) i explica 
les causes del fracàs en aquestes fraccions. Malgrat tot assegura que s'ha fet molta feina 
sobre el tema. D'altra banda comenta que no està d'acord amb l'afirmació que es prioritza la 
incineració i observa que s'enfronten a un problema: l'any 2007 es tancarà l'abocador de 
Son Reus i s'ha d'obrir un altre abocador o trobar una altra solució urgent. Ells han optat per 
la incineració amb recuperació d'energia, que està contemplada per les normatives europees 
i acceptada i en ús a diversos països europeus. 
 
Diu a la Sra. Rosselló que si ell sempre contesta el mateix, és perquè ella sempre fa el 
mateix discurs i li recorda que en el Pla que ella va aprovar, en l'article 5, s'establia quines 
eren les competències de cada administració i creu que ella ho hauria de conèixer. Pel que 
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fa a la valorització energètica diu que el Pla de l'any 2000 ja ho recollia, com també establia 
els usos prevists per a les escòries i les cendres. Assenyala que aquell era un bon pla, encara 
que no s'ajustava a la realitat de la producció de residus. Pel que fa a la recollida selectiva 
diu que cada any s'ha incrementat fins ocupar un dels tres primers llocs en el rànking de 
l'Estat. Tot seguit fa un resum de les accions que s'han fet: 51 convenis d'encomanda de 
gestió en matèria de recollida selectiva de paper, vidre i envasos; adjudicació del servei de 
recollida selectiva; increment de la recollida selectiva en un 14% l'any 2004; baixada de la 
ratio de contenidor/habitant; signatura de convenis de recollida porta a porta amb diversos 
ajuntaments pels grans productors; s'està fent un pla pilot per recollida de vidre porta a 
porta amb bars i cafeteries; signatura d'un conveni amb l'Ajuntament de Palma per 
subministrar contenidors per envasos i paper cartó; signatura de convenis amb dotze 
cadenes hoteleres,... Conclou que s'ha fet molta feina i tothom ha de col·laborar i creu que 
ella hauria de ser la primera en no desprestigiar el Pla que ella mateixa va fer. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) respon al Sr. Riera que només llegeix allò que li interessa. 
En primer lloc li recorda que el Pla no és d'ella, sinó que es va consensuar pel Pacte de 
Progrés en el què també participava UM i assegura que si hagués estat el Pla dels Verds 
seria d'una altra manera. D'altra banda li recorda que des de l'any 2001 la gestió és del 
Consell. Fa un apart i es queixa que el Partit Popular no l'escolta. Pel que fa a les escòries i 
a les cendres li notifica que les primeres poden tenir uns certs usos, encara que ella no hi 
està d'acord, però que de cap manera les cendres es poden reutilitzar com a matèria primera, 
sinó que han d'anar a un abocador de seguretat, diu que li llegiria si no fos perquè els 
consellers del PP li diran que només té cinc minuts. En segon lloc repeteix que el Consell 
ha donat moltes feines als ajuntaments i no ha fet les que li pertocava, com la coordinació 
d'una tarifa única per la gestió de residus urbans. Acusa a UM de no voler que el Pla 
funcionàs i per això no han fet la feina necessària per tal que la recollida selectiva 
s'acomplís. Reitera que la incineració és la pitjor opció a nivell ambiental i econòmic. 
Acaba la intervenció afirmant que no s'ha fet res per aplicar mesures de minimització i no 
s'ha aplicat res del que establia el Pla de l'any 2000, que preveia que el Govern balear dictés 
normatives al respecte. 
 
El Sr. Munar (PP) demana la paraula per al·lusions, ja que en vàries ocasions la Sra. 
Rosselló ha asseverat que el PP no escoltava i que els membres estaven absents i li diu que 
en tot moment hi ha hagut una representació dels dos terços del grup popular, encara que la 
Sra. Rosselló no pugui dir el mateix perquè durant els 20 minuts que ella ha intervingut el 
50% del grup d'EU-Els Verds ha estat absent. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) intervé, també per al·lusions, i explica que ha observat que 
els membres del grup Popular no duen massa bé les sessions de l'horabaixa i sempre han de 
fer alguna intervenció. Demana al Sr. Munar que es tranquil·litzi i no digui segons què, ja 
que desconeix els motius pels quals ella s'ha absentat. Finalment, diu al Sr. Munar que al 
principi de la intervenció de la Sra. Rosselló, només eren presents tres membres del grup 
popular. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) demana disculpes al grup popular i diu que si no volen 
escoltar tenen el dret d'absentar-se, però també demana que es respecti a l'oposició quan 
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parla, perquè sovint fan renou o pressionen d'alguna manera. Reitera que hi hagi un 
respecte i que la presidència mantengui l'ordre dins la sala. 
 
El Sr. Suárez (PSOE) vol fer uns aclariments ja que a vegades si es parla molt aviat es 
poden entendre coses que no són. Ell no ha volgut dir que es prioritzi el forn sinó que 
l'estudi econòmic contempla una inversió del 80% en els forns i que en el 20% restant no hi 
ha inversions significatives en temes de reciclatge. Afirma que no pensa entrar a debatre el 
tema de la incineradora, si no que vol parlar de la filosofia i determinats aspectes del Pla. 
És conscient que hi ha un problema, que necessita una solució urgent i que no és fàcil i que 
es necessita la implicació de tots, per això anunciava la implicació i la predisposició del seu 
Grup a presentar propostes d'actuació, que espera siguin acceptades. 
 
El Sr. Riera (UM) diu al Sr. Suárez que creu que no hi haurà problemes en acceptar les 
propostes del grup socialista. Afirma que la inversió en els forns és alta perquè té un cost 
elevat i en proporció les altres inversions passen desapercebudes. Defensa que es fan 
inversions importants a les estacions de transferència per millorar la recollida selectiva i 
que s'adopten mesures per millorar la recollida selectiva, encara que en el Pla no apareguin 
així perquè aquestes inversions, habitualment, van al pressupost propi de cada any. 
 
Diu a la Sra. Rosselló que potser el Pla del 2000 no sigui el seu, però ella en va firmar el 
decret i si no estava d'acord en el contingut hauria pogut renunciar. Tot seguit li diu que ella 
llegeix el Pla com vol i li llegeix l'article 5 del Pla del 2000 on s'estableix les competències 
de cada administració i assegura que el Consell ha assumit la part que li pertoca, entre 
aquestes actuacions s'ha fet la tarifa única que reclama i l'ha votada en contra. D'altra banda 
considera que quan la Sra. Rosselló afirma que el pitjor model és la incineració, està optant 
per l'abocador i assegura que l'equip no creu que aquesta sigui una bona opció i per això 
aposten per la incineració. Finalment diu que ha entès que la Sra. Rosselló demana que 
quan els camions entren a Son Reus hi hagi unes naus on se seleccioni manualment el que 
ha d'anar a incineració i s'oposa rotundament a aquesta opció. 
 
S'aprova per devuit vots a favor (PP, UM), cinc vots en contra (PSM, EU-Els Verds) i vuit 
abstencions (PSOE). 
 
 
MOCIONS 
 
PUNT 25.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN EN DEFENSA 
DE L'ÚS DEL DOMINI PÚBLIC. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"El gaudi dels béns de domini públic d’ús públic és un dret ciutadà garantit per 
l’ordenament jurídic, amb una rellevant influència sobre la protecció de béns i principis de 
primer ordre com són, entre d’altres, l’accés i gaudi del medi natural i del patrimoni o la 
llibertat de circulació.  
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Això no obstant, el procés de parcel·lació de l’illa i l’omnipresència dels usos de lleure, han 
suposat una pressió creixent per preservar la privacitat de tots els espais. I, per altra banda, 
l’increment notable en l’accés als béns de domini públic, també amb finalitats de lleure, per 
part de la població i per usos turístics, ha provocat nous conflictes, apareixent traves a 
l’exercici del dret de pas i gaudi i, fins i tot, qüestionant-se, o desafiant, la titularitat de béns 
d’ús públic. 
  
En concret, en la zona de domini públic marítim-terrestre sovint entren en conflicte 
l’apropiament privat i el dret a l’ús públic, el resultat és que la volta a Mallorca a peu pel 
litoral troba obstacles que desafien la legalitat vigent.  
 
El Pla Territorial no preveu mesures per garantir l’accés i el dret de pas pel domini públic i 
el Govern de les Illes Balears tampoc ha elaborat plans d’ordenació del litoral.  
 
Per altra banda, també ha augmentat la conflictivitat per transitar pels camins públics 
mallorquins. Una situació agreujada per l’escassa cura que han tengut les administracions 
locals en acreditar la titularitat d’aquesta important xarxa viària, atès l’ús pacífic de manera 
consuetudinària i la tradicional innecessarietat d’inventariar els béns de domini públic d’ús 
públic.  
 
Fins i tot en el cas de camins inventariats, no hi ha la fermesa suficient per defensar-ne la 
titularitat. Així, l’ajuntament de Manacor està permetent el tancament de camins que 
figuren a l’inventari de “camins i camades d’ús públic” aprovat pel Ple de dia 4 de juny de 
2001 (per unanimitat), amb polèmiques públiques com la del camí de Es Fangar o l’accés a 
Cala Varques. 
 
Del que no hi ha dubte és de la importància paisatgística i patrimonial dels camins i 
itineraris,  del seu interès com a atractiu turístic i per a la pràctica de l’excursionisme i 
altres tradicions populars com el peregrinatge. 
 
Tampoc en aquest cas el Pla Territorial va tenir prou esment a la necessitat de regulació, 
inventari i protecció dels camins i itineraris, una mancança greu tenint present els conflictes 
existents i que molts de camins transcorren per varis termes municipals i, per tant, és 
convenient una visió i fins i tot una intervenció supramunicipal.  
 
 
Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca adopta els següents 
 
Acords 
 
Primer.- Instar el Ministeri de Medi Ambient del Govern de l’Estat a prendre les mesures 
escaients per garantir el dret d’accés i de pas per les zones de domini públic marítim 
terrestre mallorquí. 
 
Segon.- Incoar la modificació del Pla Territorial de Mallorca per introduir-hi mesures que 
garanteixin que les zones de domini públic marítim-terrestre no siguin ocupades per 



 

 93

construccions impròpies i, en tot cas, garantir el pas lliure i l’adequació de les construccions 
al paisatge.  

Així mateix, el Pla inclourà un inventari de camins i itineraris d’interès general amb 
una normativa general d’ús i gestió, en concret, sobre la intervenció del Consell en tots 
aquells camins que transcorrin per varis termes municipals. 
 
Tercer.- El govern insular estudiarà tots els punts de la costa mallorquina i els camins i 
itineraris on el dret de pas públic resulti conflictiu i impulsarà les mesures pertinents per 
remoure els obstacles al seu exercici.  

En aquest sentit, crearà un equip multidisciplinar en defensa dels béns de domini 
públic a fi d’assessorar els ajuntaments i emprendre les accions administratives i judicials 
escaients per garantir l’ús públic del domini públic.  

En concret, el Consell de Mallorca insta l’ajuntament de Manacor a defensar amb 
fermesa l’ús públic dels camins inclosos en el seu inventari de “camins i camades d’ús 
públic” aprovat definitivament per l’ajuntament Ple el 4 de juny de 2001. 
 
Quart.- Instar el Govern de les Illes Balears a elaborar la normativa escaient, projectes de 
lleis i plans d’ordenació del litoral, per garantir millor el lliure accés a les zones demanials i 
el dret a l’ús públic."  
 
 
El Sr. Alorda (PSM) matisa que el tema de la moció és la defensa de l'ús públic del domini 
públic. Explica que part de la moció ja s'havia presentat a l'anterior Ple, però no es va 
acceptar la urgència. Atès l'interès que va demostrar la presidenta es pensava que aniria per 
Comissió Informativa, com que no he estat així, han optat per presentar aquesta altra moció 
que unifica la que van presentar arran del debat que hi ha hagut tot l'estiu sobre el domini 
públic marítim terrestre i unes declaracions, que qualifica de sorprenents, del conseller de 
Medi Ambient que donava la culpa de que hi hagués construccions en el domini públic a la 
Llei de costes, de 1988, que reprodueix a grans trets la de 1870 i una altra que van presentar 
sobre el tancament de camins públics. Pensa que s'ha de defensar el domini públic, perquè 
en cas contrari a Mallorca prest no es podrà fer tant sols una passejada. Pel que fa a 
l'ocupació del domini marítim terrestre, recorda les declaracions de la ministra de Medi 
Ambient. Proposa que es facin les delimitacions definitives que marca la llei, encara que no 
sap si servirà de molt, i recorda el cas de la piscina en domini públic a la Costa dels Pins 
autoritzada per l'anterior ministre de Medi Ambient i que ara, en lloc d'haver-se anul·lat, se 
n'està tramitant una subsanació. Pensa que no es pot perdre de vista que aquest cas no és 
únic a Mallorca i que s'ha de resoldre entre tots. Indica que a la moció es demana que 
Costes intervengui, però creu també que és una qüestió d'ordenació del territori i que no 
s'ha tengut en compte en el Pla territorial. Així mateix lamenta la postura del Govern de les 
Illes que ha dejectat als que reivindicaven el domini públic del litoral. Pel que fa a la segona 
part de la moció, diu que té la sensació que quan es parla d'aquest tema en termes abstractes 
hi estan tots d'acord, però deixa de ser així quan baixen a casos concrets i per això ho 
utilitza el cas de Manacor, on hi ha un catàleg de camins públics aprovat per unanimitat, 
però alguns d'aquests camins estan tancats sense que l'ajuntament no faci res per reobrir-los 
i ho exemplifica amb els camins del Fangar i de cala Varques de Manacor. Creu que la 
postura del Consell hauria de fer una defensa del domini públic i posar un equip 
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multidisciplinar en defensa dels béns de domini públic a fi de d'assessorar els ajuntaments i 
emprendre les accions administratives i judicials escaients. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que votaran la moció del PSM perquè estan 
d'acord i la creuen molt adequada. Creu que el Consell de Mallorca ha d'intervenir, però 
també el Ministeri de Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears. 
 
La Sra. Rado (PSOE) diu que el seu Grup també donarà suport a la moció perquè creuen 
que intenta paliar determinades situacions que es donen a l'illa, com ara que els ciutadans 
no puguin accedir a determinades zones de domini públic. Pensa que les administracions 
han de vetllar per aquest dret i fer complir la llei. 
 
El Sr. Coll (PP) anuncia que el grup popular votarà contra aquesta moció perquè el Partit 
Popular fa una política seriosa que defuig dels titulars i no persegueix utopies. Diu que el 
Sr. Alorda només parla del dret dels ciutadans a accedir al domini públic, però obvia els 
drets de la propietat privada. Observa que no són els plens de les institucions les que han de 
determinar la naturalesa jurídica dels camins, sinó els tribunals. D'altra banda diu que el seu 
Grup està a favor de la propietat privada i de l'ús públic, però des del consens i la 
negociació. Pel que fa al tema del domini marítim terrestre, diu que si està tant segur, que 
presenti una demanda als tribunals i que si la piscina es va fer fa trenta anys va ser perquè 
era permès. D'altra banda diu que el Sr. Alorda ho ha mesclat tot perquè el Pla territorial no 
té res a veure, ja que els camins són competència dels ajuntaments, i pel que fa als camins 
de Manacor informa de la situació d'un d'ells i de l'altre assenyala que hi ha sentències que 
indiquen que no s'ha pogut demostrar la titularitat pública i que s'està negociant per fer un 
camí alternatiu. 
 
El Sr. Vicens (UM) creu que a la moció es tracten qüestions importants, però d'una manera 
confusa i mesclant temes. Diu que la defensa del domini públic marítimo terrestre és un 
deure de qualsevol administració, encara que el Consell té poques competències en la 
matèria. Explica que en el primer punt d'acord de la moció coincideixen plenament. Pel que 
fa als altres punts diu que és impossible modificar el Pla territorial per tal d'incloure 
catàlegs i inventaris de camins, que és una competència municipal. Anuncia que votaran a 
favor de la moció, però deixant clar que respectaran en tot moment i al màxim les 
competències de cada municipi i del Consell. 
 
El Sr. Alorda agraeix el suport dels diversos grups i lamenta que el grup popular no estigui 
a favor perquè la moció és pel compliment estricte de la llei i la defensa el domini públic, 
que és igual de sagrat que la propietat privada i no creu que això sigui cap utopia. D'altra 
banda explica que la piscina estava a una zona de concessió que l'any 1997 va revertir a 
l'Estat, posteriorment hi va haver una altra concessió on es deia que era una piscina d'ús 
públic en un terreny públic. Així mateix assenyala que ja ha dit que no en volia fer un casus 
belli i que demanava que la regularització de la situació fos arreu. Diu que la propietat 
privada dóna uns drets que s'han de respectar, però no a costa del domini públic. Explica 
que a vegades coincideixen i en aquests casos s'han de respectar els dos drets i s'ha de 
recórrer a les formes establertes, en aquest cas a l'expropiació i qui ha de marcar per on es 
fa ha de ser el planejament, l'ordenació del territori, encara que a Mallorca no hagi estat 
així. Explica tot seguit quins són els passos per inscriure un bé de domini públic segons el 
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Reglament de Béns de 1986 i si hi ha algun particular que defensa el contrari, ho pot dur als 
tribunals i ha de demostrar la seva propietat, no al contrari. En el cas del camí des Fangar 
diu que està prou documentat que és públic i diu que la sentència a la que s'ha referit no té 
res a veure i per manca de temps no hi entrarà. Finalment explica que el Consell hi té a 
veure perquè molts de camins passen per diversos municipis, molta de la documentació la 
té el Consell i pot facilitar la recerca de la propietat del camí i, finalment, perquè pot 
incloure els camins públics i el tractament que han de tenir en el Pla territorial. D'altra 
banda creu que és covard el fet de no trobar un moment o un marc on debatre les coses. De 
qualsevol manera espera que aquest sigui el principi d'una feina que serà àrdua, però per la 
que podrà comptar amb tota la seva cooperació. 
 
El Sr. Coll (PP) diu que xerrar és fàcil, però la traducció a la realitat és diferent. Recorda 
que la competència sobre el domini marítimo terrestres és de Costes i llegeix unes 
declaracions de la ministra de Medi Ambient on declara que la normativa que afecta a la 
piscina és de l'any 1998 i no té caràcter retroactiu. Assenyala que el seu Grup fa les coses 
ben fetes i documentades de manera que no se'ls pugui fer tornar enrera i parla del cas del 
camí des Fangar que ha perdut el contenciós administratiu a totes les instàncies on s'ha 
presentat. Finalment li diu que hi ha coses que no s'haurien d'haver fet en el seu moment, 
però les coses s'han de fet d'una altra manera, i per això votaran en contra. 
 
Es rebutja per quinze vots a favor (PSOE,UM, PSM, EU-Els Verds) i setze vots en contra 
(PP). 
 
 
PUNT 26.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE SOBRE EL CAS DE 
SES SALINES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"El passat mes de maig la Comissió Insular d’Urbanisme va aprovar la concessió d’interès 
general a la seu social de l’Agrupació Cavallista de Ses Salines 
 
L’esmentat interès general es fonamentava en bona part en els informes o certificacions 
d’onze Ajuntaments mallorquins i de quatre conselleries del Govern de les Illes Balears. 
 
Tal com varen denunciar diferents mitjans de comunicació, aquest interès general sembla 
ser que ocultava la intenció del batle de Ses Salines i membre de l’esmentada Agrupació, 
Sebastià Vidal, de legalitzar el que era els eu habitatge habitual il·legal en sòl rústic. 
 
Davant els recursos interposats pel GOB i pels grups polítics a l’oposició del Consell de 
Mallorca, aquest ha suspès cautelarment  l’esmentada concessió d’interès general. 
 
Alguns dels batles o batlesses que varen signar informes i certificats  han sigut reprovats 
pels Plenaris dels seus Ajuntaments, perquè han entès que s’ha emprat la connexió del 
Partit Popular per aconseguir els informes favorables a un interès general per tal d’afavorir 
a un particular. 
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Aquests fets demostren la utilització de les institucions per a un benefici personal, un ús 
fraudulent de la fórmula de l’interès general i una concepció patrimonialista de les 
institucions. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel seu 
debat al Ple la següent MOCIÓ: 
 
“El Ple del Consell de Mallorca rebutja la utilització de les institucions per aconseguir 
beneficis particulars, i concretament rebutja l’actuació dels batles i les conselleries 
implicades en l’anomenat cas Ses Salines.” 
 
 
El Sr. Crespí (PSOE) explica que la moció es circumscriu a una manera d'entendre 
l'exercici d'un càrrec públic encara que hi ha hagut un fet concret que ha provocat aquesta 
reflexió. Diu que no en parlarà, perquè ja hi ha hagut abastament notícies i creu que tots els 
consellers estan prou informats del que ha succeït. Creu que és convenient que la ciutadania 
sàpiga que no tota la classe política comparteix aquesta manera d'entendre i utilitzar la 
política. La moció va en aquest sentit i tracta de posar de manifest que els membres del 
Consell no estan d'acord amb aquesta manera de fer les coses. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup dóna suport a aquesta moció. Està 
d'acord en què tothom està assabentat del que ha passat pel gran ressò que ha tingut en els 
mitjans de comunicació, però així i tot creu que és important recordar el que ha passat. 
Pensa que el fet que un batle tramiti la legalització d'unes obres en sòl rústic de manera 
fraudulenta diu molt poc de la seva manera de fer les coses i de les seves conviccions i del 
respecte als seus conciutadans. Pensa que un càrrec públic no pot fer aquest tipus 
d'actuacions perquè queda sense legitimitat per fer complir les normes a la resta de 
ciutadans. Pensa que és necessari rebutjar aquesta actuació i cal recordar que s'han vist 
implicats altres ajuntaments, alguns de bona fe. Pensa que és un bon moment per 
reflexionar sobre aquesta qüestió i per que el Ple del Consell es manifesti a favor que els 
càrrecs i les institucions compleixin amb la legalitat. 
 
El Sr. Alorda (PSM) lamenta que justament a l'anterior moció el PP digués que la serietat 
era l'element que diferenciava al Partit Popular. Així mateix diu que no se sent còmode amb 
aquest tipus de mocions que impliquen un retret cap a ajuntaments, però que valorant el 
contingut i els termes de la moció, hi ha d'estar d'acord. Creu que no només s'ha de valorar 
la manera com s'ha volgut obtenir un interès general, també s'ha de valorar la manera com 
han actuat els càrrecs dels altres ajuntaments que han donat una fe pública falsa afavorint 
els interessos d'un company de partit. Felicita la rapidesa com s'ha revisat d'ofici la 
concessió d'interès general i veu positiu que aquest cas hagi tingut conseqüències 
polítiques. Finalment diu al Partit Popular que ells continuaran fent la política que 
considerin necessària i defensant els interessos públics, perquè cadascú fa la política que 
pensa que ha de fer i avui es veuen dues mostres. 
 
El Sr. Rubio (PP) anuncia que el seu Grup no donarà suport a la moció perquè considera 
que no té raó de ser tota vegada que l'ex batle de Ses Salines s'ha comportat de manera 
exemplar i ha presentat la dimissió. Pensa que aquesta moció és políticament perversa i 
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només cerca fer mal. D'altra banda no entén com és que aquest cas ha tingut tant de ressò 
en el PSOE de Mallorca i en canvi el grup socialista de Ses Salines gairebé no ha dit res. 
Suposa que és perquè també tenen coses a amagar. Pensa que s'ha de ser consegüent amb la 
política de l'urbanisme i de l'ordenació territorial i que les il·legalitats s'han de veure de tots 
els costats, per tant, considera que també s'hauria de produir la dimissió de diversos 
membres de la llista del PSOE de Ses Salines que són promotors d'il·legalitats urbanístiques 
i fa referència i mostra diferents documents al respecte. Demana al Sr. Crespí que abans de 
donar lliçons, posi ordre en el seu partit i exigeixi també dimissions. 
 
El Sr. Pascual (UM) pensa que no és un bon camí intentar treure totes les il·legalitats 
urbanístiques de Ses Salines perquè seria un no acabar i a molts de municipis n'hi ha. De 
totes maneres està d'acord amb el Sr. Rubio que la dimissió de l'ex-batle ha estat exemplar. 
Demana al Sr. Crespí que, vist l'acord i per fer-ho més votable, es modifiqui i es matisi que 
els càrrecs públics i/o parents en primer grau no han d'utilitzar les institucions per obtenir 
beneficis, ja que quan els particulars recorren a les institucions és per obtenir un benefici, 
com per exemple una llicència d'obres. Igualment diu que suprimiria la menció a les 
actuacions de batles i conselleries perquè no sap fins quin punt poden tenir anomalies o s'ha 
actuat de bona fe. 
 
El Sr. Crespí (PSOE) comenta que els càrrecs tenen dret a treure beneficis propis sempre 
que sigui de manera legítima i posa l'exemple de la llicència d'obertura d'una botiga. 
Proposa que la redacció final sigui: "El Ple del Consell Insular de Mallorca rebutja l'ús de 
les institucions per part dels càrrecs públics per obtenir-ne tractes privilegiats o beneficis no 
legítims i que així no es repeteixin situacions com l'anomenat cas Ses Salines". 
 
El Sr. Pascual (UM) s'avé a la transacció. 
 
El Sr. Crespí (PSOE) agraeix el suport dels partits. Diu al Sr. Rubio que ha utilitzat la 
tàctica de l'atac i que els casos que exposa són irregularitats urbanístiques, en les quals no 
entrarà perquè les desconeix, i que es poden arreglar mitjançant l'aplicació de la llei 
urbanística, però que el tema de la moció és molt més profund perquè tracta de l'ús del 
poder d'una manera irregular i desmesurada per part d'un càrrec que ha defraudat la 
confiança dels ciutadans en els polítics i ha utilitzat i ha posat en un greu compromís als 
seus companys de partit, alguns dels quals han actuat de bona fe. No comparteix la creença 
que la dimissió hagi esta exemplar ja que creu que l'ex batle ho ha fet perquè no tenia altra 
opció. Reitera que la moció no pretén ser una condemna a les il·legalitats urbanístiques, 
sinó una condemna al mal ús del poder. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) pensa que les paraules del Sr. Crespí han estat molt 
clarificadores i està d'acord amb el que ha dit i repeteix els seus arguments. Diu al Sr. 
Rubio que tampoc comentarà les irregularitats que esmenta perquè les desconeix, però si té 
proves suficients el que correspon és posar-ho en coneixement de l'autoritat competent i 
comenta com s'actua i els criteris urbanístics que se segueixen a molts de municipis. D'altra 
banda indica que no acaba d'entendre perquè el Partit Popular no pot votar a favor d'una 
moció en la qual es declara que les institucions s'han de respectar i no utilitzar el poder de 
manera indeguda. 
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El Sr. Alorda (PSM) repeteix que aquests temes sempre és complicat. Pensa que el Consell 
ha entès que aquest tema l'afectava com a govern i ha fet parlar al responsable de carreteres. 
D'altra banda considera que el tema de les certificacions està passant molt blanament i no 
comparteix les postures comprensives al respecte, que creu que és molt greu i que hauria de 
tenir alguna mena de responsabilitat a nivell polític i a nivell institucional. Finalitza 
comentant que no coneix molt bé què fa el Consell amb aquests pronunciaments. Conclou 
que votaran a favor d'aquesta moció i de les transaccions que hi hagi. 
 
El Sr. Rubio (PP) comenta que només es cerquen responsabilitats quan són de partits 
contraris, reitera que els partits de l'oposició no tenen cap credibilitat i recorda altres casos 
d'irregularitats, per tot això demana que primer exigeixin dimissions i posin ordre en els 
respectius partits. Pensa que és perquè no tenen cap argument per fer oposició i només 
volen anar en contra del Partit Popular. D'altra banda diu que, si com han entès, la moció es 
modifica i només arriba fins a "beneficis particulars" suprimint la resta, votaran a favor. 
 
El Sr. Pascual (UM) diu que està d'acord amb tot i espera que al Sr. Crespí no li sàpiga greu 
que hagi intervengut ell per les possibles relacions que es puguin establir amb carreteres, 
com sembla que molesta a altres. 
 
El Sr. Crespí (PSOE) respon que per fer camí sempre li agrada una carretera. Llegeix al Sr. 
Rubio l'acord al que ha arribat amb Unió Mallorquina. 
 
El Sr. Crespí i el Sr. Rubio no es posen d'acord i es passa a votar l'acord que s'ha 
transaccionat, que és el següent: 
 
"El Ple del Consell Insular de Mallorca rebutja l'ús de les institucions per part dels càrrecs 
públics per obtenir-ne tractes privilegiats o beneficis no legítims i que així no es repeteixin 
situacions com l'anomenat cas Ses Salines" 
 
En primera votació es produeix un empat: setze vots a favor (PSOE, UM, PSM, EU-Els 
Verds) i setze vots en contra (PP). 
 
Es repeteix la votació: setze vots a favor (PSOE, UM, PSM, EU-Els Verds) i setze vots en 
contra (PP). 
 
En conseqüència l'empat es resol pel vot de qualitat de la Presidència i resta aprovada la 
moció. 
 
 
PUNT 27.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE SOBRE PGOU DE 
PALMA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"A la Ponència Tècnica de Patrimoni celebrada el 2 de Juny del 2005 els tres ponents de la 
Modificació Puntual del PGOU de Palma en relació a Son Espases varen deixar clar que: 
“atesa la prevalència de les determinacions en matèria patrimonial sobre les de caire 
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urbanístic, si s’amplia l’àmbit de protecció del Monestir en la seva declaració definitiva 
com a BIC sobre el que es va fixar a la incoació, l’ajuntament estaria obligat a canviar 
l’emplaçament del sistema general per a la seva execució.”. 
 
La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric del 22 de 
Juny del 2005 va informar favorablement l’expedient de modificació puntual del PGOU de 
Palma relativa a la implantació d’un sistema general sanitari a Son Espases, de conformitat 
amb l’art. 1 i 22 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes 
Balears, tot sotmetent-lo, entre d’altres, a la següent prescripció : “si bé en el moment 
d’emetre el present informe els expedients de declaració com a BIC del Monestir de la Real 
(8.3.1) i del Sistema hidràulic de la Font de la Vila (8.3.2.1) es troben incoats, el del 
Sistema hidràulic de la Font d’en Baster (8.3.2.2) ja va ser declarat com a BIC pel Ple del 
Consell de Mallorca en data 05.05.05 i atenent que existeixen petites diferències entre 
l’àmbit objecte de l’expedient d’incoació i el que finalment fou objecte de declaració, 
s’haurà de recollir la documentació objecte de la declaració definitiva.” 

 
El propi Consell de Mallorca a través de l’informe emès per un tècnic de la Secció Jurídica 
Administrativa el 7 de Juliol de 2005, accepta que l’acord de la Comissió de Patrimoni 
Històric de 6 d’Agost de 1996 que va autoritzar el trasllat de la Creu dels Monjos (creu de 
la Reial o creu de Can Granada) pot ser nul de ple dret d’acord amb el que estableix l’art 
62.1.e de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú (actes dictats prescindint totalment del procediment 
legalment establert), considerant que s’ha omès un tràmit essencial del procediment, en 
concret la manca d’informe favorable d’una de les institucions consultives. 

 
Per tant pensam que la creu del Monjos s’haurà de resituar al seu lloc original a 500 m del 
Monestir, una vegada revisat d’ofici l’acord nul de la Comissió de Patrimoni Històric de 6 
d’Agost de 1996. 

 
A l’entorn del Monestir de la Real hi ha incoats en aquest moment expedients de BIC del 
Monestir i del sistema hidràulic de la Font de la Vila. Al Ple del Consell de Mallorca de 5 
de Maig de 2005 va ser declarat com a BIC el sistema hidràulic de la Font d’en Baster. I 
queda pendent la revisió d’ofici del trasllat de la creu dels Monjos. Pensam que tots aquets 
fets podrien acabar donant a tots aquests monuments la categoria de Conjunt Històric. 

 
D’altra banda el Consell de Mallorca, a l’informe de 12 de Juliol de 2005 sobre el projecte 
d’obres de construcció del nou hospital de referència a Son Espases, conclou considerant 
que la tramitació no s’ajusta al procediment fixat a a Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, entre altres coses perquè el que s’ha posat a informació pública 
és el projecte d’obres de Son Dureta i que, amb el canvi d’ubicació, esdevé inadequat i, a 
més, el sistema de concessió d’obra pública incorporat a la tramitació no estava previst al 
projecte inicial de Son Dureta. No es pot argumentar, per tant que una ràpida solució al 
problema que actualment té la nostra comunitat en quant a infrastructures sanitàries passa 
per la construcció d’un nou hospital a Son Espases, sinó per la continuació de la tramitació 
del projecte al solar de Son Dureta. 
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Per tot això, el Grup Socialista al Consell de Mallorca presenta al Ple la següent 
PROPOSTA DE MOCIÓ: 

 
1.- El Consell de Mallorca atorga la categoria de Conjunt Històric a l’entorn dels BIC de la 
Real. 

 
2.- El Consell de Mallorca acorda suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació 
Puntual del PGOU de Palma en relació a la implantació d’un sistema general en sol rústic 
per tal de fer possible la construcció d’un hospital a Son Espases." 
 
 
Presenta la moció el Sr. Alemany (PSOE). Explica que l’informe de la Ponència Tècnica 
del CIM en referència a l’expedient de Son Espases deia que a la zona esmentada existien 
alguns expedients de bé d'interès cultural (BIC) que estaven en tramitació, i que si la 
resolució final modificava l’àmbit d’actuació s’hauria de rectificar l’informe de la ponència 
i també modificar el Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Palma. 
Per altra banda el CIM, amb un informe jurídic propi  reconeix que el trasllat la Creu del 
Monjos era nul de ple dret i per tant s’hauria de revisar d’ofici per la qual cosa entén que la 
revisió farà que torni al seu emplaçament original. 
Comenta que actualment hi ha incoats expedients de BIC de distints indrets de la Real, creu 
que si es té compte la Llei de patrimoni s’haurien de fusionar en un sol expedient ja que es 
tracta d’un conjunt històric i per tant creu que el Consell l’hauria de tractar com a tal. 
Considera que l’opció de l’hospital de Son Espases no és la millor i a més els tècnics del 
IB-SALUT l’han qualificat d’il·legal o de no feta conforme a dret i per tan demana al Ple 
que acordi atorgar categoria de conjunt a tots els BIC de la Real i que no aprovi la 
modificació del PGOU de Palma que es presentarà d’aquí poc a la Comissió Insular 
d’Urbanisme. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup donarà suport a dos punts de la 
moció presentats pel Sr. Alemany. Reitera els arguments sobre la denominació de conjunt 
històric i creu que el CIM hauria de suspendre la modificació del PGOU de Palma per tal 
d’aturar el procés hospitalari abans que sigui massa tard i finalment considera adequat 
començar les obres de Son Dureta nou el més aviat millor. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que ja s’ha parlat molt d’aquest tema als distints plens i 
que ara hi ha una novetat, l’informe del Consell sobre la tramitació de Son Espases. 
Demana a UM que decideixi d’una vegada per totes si atura la proposta de Son Espases, ja 
que l’hospital de Son Dureta és ja indispensable. Comenta que la formula de la Real no és 
viable per molts de motius, el més important el patrimonial, però també per causes 
paisatgístiques, urbanístiques i mediambientals a més ni tan sols té el planejament 
urbanístic aprovat. Per tot això, donarà suport a la moció. 
 
El Sr. Veramendi(PP) creu que el tema de la Real serveix sempre per parlar de l’hospital de 
Son Espases i ho troba ja un poc repetitiu, de qualsevol manera està dispost a defensar-lo. 
Explica que la Creu del Monjos va ser retirada a petició de l’ordre religiosa del Monjos del 
Sagrat Cor, ja que es trobava enmig de la carretera i també per raons de seguretat vial, ja 
que era un perill tan pels vehicles com per la seva conservació. 
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Considera que el PSOE no sap el que diu quan demana que la Comissió Nacional de 
Patrimoni revisi el trasllat de la creu que va fer la Comissió de Patrimoni del Consell, ja fa 
nou anys mentre, el seu partit governava amb un pacte, creu que tornar a ubicar la creu al 
seu lloc d’origen és un desbarat i que no té cap sentit. 
Pel que fa a la declaració de conjunt històric, creu que no és factible ja que no es fonamenta 
en arguments jurídics ni tècnics i que no és apropiat juntar un BIC amb dos expedients que 
estan incoats. 
 
Per acabar, assegura que no té res a veure la modificació puntual del PGOU de Palma amb 
un informe sobre contractació d’IB-SALUT. 
 
El Sr. Vicens (UM) comenta que la modificació del PGOU de Palma s’ha de tramitar, que 
el Consell ha comprovat que es compleix la normativa i per tant es podrà fer l’hospital. 
Respecte a la Creu del Monjos, recorda que el  trasllat el va aprovar el Sr. Damià Pons 
(PSM), a petició de l’Ajuntament de Palma per demanar dels propis monjos, creu que es va 
fer malament i que possiblement s’haurà d’anular. En aquest cas, els tècnics decidiran quin 
serà el seu nou emplaçament, rebutjant evidentment l’original ja que era enmig de la 
carretera. 
Pel que fa a la declaració de conjunt històric comenta que seran el tècnics qui decideixen si 
és apropiat, encara que això no representarà una major protecció del patrimoni. 
En referència a l’informe tècnic del mes de juliol, assenyala que és sobre una contractació 
de IB-SALUT i que no té res a veure amb les declaracions de BIC ja que són temes 
diferents. 
 
Intervé el Sr. Alemany. Comença agraint el suport del grups PSM-EN i EU-Els Verds. 
Considera que no s’haurien de mesclar temes de contractació amb temes d’urbanisme però 
el que succeeix és que el govern de la CAIB intenta contractar per via d’urgència la 
construcció de l’hospital per tal d’aplicar una política de fets consumats i accelerar el 
procés i intentar pressionar al Consell perquè s’aprovi la modificació del PGOU de Palma. 
Creu que el Sr.Vicens ha de demanar als tècnics que estudiïn tota la documentació i facin la 
seva feina. Contesta  al Sr. Veramendi que no li interessa qui va aprovar la retirada de la 
Creu del Monjos, el que important és que va ser irregular i que s’ha de revisar d’ofici. 
 
El Sr. Alorda insisteix en què l’informe nou és molt important ja que no es pot passar a 
informació pública el projecte perquè encara no està fet el planejament i per tant no hi ha 
un espai real on ubicar l’hospital. Comenta al Sr. Veramendi que el intentar subsanar l’error  
del PGOU es trobaran amb l’hospital ja està fet i per tant no podran fer res al respecte, posa 
d’exemple un fet similar que ha ocorregut a Inca on el Govern de la CAIB  està construint a 
un solar  declarat zona verde i de moment ni tan sols ho ha aturat, assegurant que està fent 
les passes oportunes per corregir la naturalesa del terreny. 
 
El Sr. Veramendi contesta al Sr. Alemany que aquí parlen d’urbanisme i que no s’ha de 
confondre amb la contractació. Afirma que s’estan fent tots els tràmits correctaments i que 
no troba oportú dur càrrecs del govern de Madrid per fer-se fotos a la Real. 
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El Sr. Vicens repeteix els arguments anteriors en què afirmava que el planejament no té res 
a veure amb la contractació d’IB-SALUD. Assegura que una modificació puntual d’un pla 
general  es pot dur endavant encara que no s’hagi realitzat el projecte.  
Per acabar contesta al Sr. Alorda que l’informe  no es va fer pel planejament sinó que fou 
arran de l’article 227 ja que hi havia una discussió sobre si feia falta un estudi de viabilitat 
prèvia a la contractació. 
 
Es rebutja la moció per dotze vots a favor (PSOE, PSN-EN, EU-Els Verds) i denou en 
contra (PP,UM). 
 
 
PUNT 28.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU-ELS VERS SOBRE 
ÀREES DE RECONVERSIÓ TERRITORIAL A LLUCMAJOR. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"El Pla Territorial de Mallorca, aprovat  pel Consell de Mallorca de manera definitiva dia 
13 de desembre de 2004 preveu una important actuació urbanística al municipi de 
Llucmajor. 

Aquests nous urbanitzables de Llucmajor, s'acullen a la figura de les “Àrees de 
Reconversió Directa“ creades pel Pla Territorial de Mallorca i  pretenen vincular la creació 
d’aquest nou sòl urbanitzable a la cessió per a ús municipal de tres immobles (un a 
Llucmajor i dos a S’Arenal) i un sector ocupat per una antiga via de tren. 

El Pla Territorial de Mallorca i en concret en l'argumentació de la necessitat de dur 
endavant aquestes actuacions  no es justifiqa cap “esponjament”, cap creació de nous espais 
de sòl rústic o de zona verda ni cap eliminació significativa de places turístiques o 
residencials obsoletes.  

La vinculació de les noves àrees urbanitzables a aquests immobles no és altra cosa que un 
pretext per a la requalificació dels dos sectors. És un altre el camí que hem de cercar per 
protegir immobles d’especial interès o de solventar les deficiències d’infrastructures de les 
Administracions Locals. 

Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca adopta el següent 
 

ACORD: 
 
El Consell de Mallorca modificarà el Pla Territorial de Mallorca, a fi de suprimir l’ART 
10.9 (Arenal de Llucmajor), sens perjudici d’iniciar les gestions oportunes per assegurar la 
cessió i rehabilitació o millora dels edificis pertinents per cobrir les necessitats 
d’equipaments municipals als nuclis de S’Arenal i de Llucmajor." 
 
 
Presenta la moció la Sra. Tugores (EU-Els Verds). Explica que no està d’acord amb l’àrea 
de reconversió territorial (ART 10.9) de Llucmajor i creu que aquesta zona tan turística el 
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que necessita és esponjar i no crear habitatges nous. Comenta que l’Ajuntament ja ha fet la 
primera passa per l’adaptació al Pla territorial de Mallorca (PTM) i ha posat a informació 
pública el projecte que pretén rehabilitar tres edificis, un a Llucmajor i els altres dos a 
S’Arenal que no se sap quin valor patrimonial tenen.  
Considera que tot aquest moviment urbanístic no té cap tipus de justificació i que el CIM 
hauria de rectificar, i que per això ha presentat la moció, ja que aquestes actuacions no són 
clares i ni tan sols és detallen els usos que es donaran als immobles. 
 
Intervé el Sr. Alorda (PSM-EN). Dóna suport a la moció de la Sra. Tugores. Comenta que 
Mallorca no hauria de créixer més al litoral, que ja esta prou saturada i que li agradaria que 
es fes un referèndum al respecte. Creu que la política actual del Consell és un error i que 
s’hauria de tornar enrere. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) manifesta que el PTM és un bon pla, però que les ART 10 són un 
pecat, excepte la de l’antiga central tèrmica d’Alcúdia i la de Calvià. Comenta que està 
d’acord amb la part del text del PTM que parla de la problemàtica de la zona  “S’Arenal va 
començar com una zona residencial per al turisme local i posteriorment es densificà la 
zona...” però no creu que una bona solució sigui edificar més. Per això anuncia que el seu 
Grup donarà suport a la moció. 
 
El Sr. Puche (PP) creu que és una tàctica de l’oposició xerrar del PTM a cada Ple per 
discutir de l’ordenament territorial, però afirma que el PTM ja està aprovat i que ara és el 
moment d’executar-lo encara que a l’oposició no li agradi. 
 
El Sr. Vicens (UM) està d’acord amb el Sr. Puche. Considera que totes les ART són el 
mateix per tant tenen unes càrregues i uns aprofitament i s’hi pot estar a favor o no. 
Assenyala que S’Arenal és una àrea diferida molt grossa pendent d’adaptació al PTM, i del 
finançament de les diferents administracions, que ara s’ha arribat a acords amb 
l’Ajuntament de Llucmajor i és per això que es durà endavant. Comenta que no és correcte 
el text de la moció quan parla de la nul·la creació de zones verdes i d’esponjament, perquè 
és rehabilitarà i cedirà la zona l’antic ferrocarril anomenada el torrent dels Jueus de 
3.000m2, i a Son Verí Nou es crearan 22.000m2 de serveis generals com espai lliure. 
 
La Sra. Tugores contesta al Sr. Vicens que la seva visió no és aquesta, que el seu concepte 
d’esponjament és el d’enderrocar edificis a llocs de molta densitat i que a més aquests 
terrenys passin a ser zones verdes; creu que no s’ha de confondre amb la obligació de crear  
zones verdes que té qualsevol nova urbanització.  
Per altra banda, considera que no es pot comparar l’interès general de rehabilitar tres 
edificis amb la construcció de nous habitatges a Son Verí Nou que suposaran un fort 
increment de població.  
Demana al PP la seva opinió sobre els edificis esmentats i si sap quin valor patrimonial 
tenen i qui està darrera d’aquests moviments urbanístiques. 
 
El Sr. Alemany comenta al Sr. Vicens que veu bé que s’hagi arribat a un acord amb 
Llucmajor però no la imposició que s’ha fet al batle de Marratxí sobre la ART del seu 
municipi. Reitera la petició de va fer a plens anteriors sobre la creació d’una comissió de 
seguiment del PTM. 
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El Sr. Puche contesta a la Sra. Tugores que un dels edificis serà declarat bé d’interès 
cultural (BIC) encara que el catàleg municipal no s’ha aprovat de moment. Es tracta d’un 
antic cinema que actualment s’usa com a casal de joves, i  per tant és una manera de 
protegir i dotar d’equipaments al municipi. 
 
El Sr. Vicens reitera que el text de la moció no és cert. Que es crea un espai lliure en el 
torrent des Jueus de 3.000m2 i que les ART directes són per impulsar la reconversió 
territorial. 
 
Es rebutja la moció per dotze vots a favor (PSOE, PSN-EN, EU-Els Verds) i denou en 
contra (PP,UM). 
 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI 
 
PRIMER PUNT.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM- EN SOBRE 
AMPLIACIÓ DEL PORT ESPORTIU DE S'ESTANYOL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
"S’ha reanudat la tramitació del projecte d’ampliació del port esportiu del Club Nàutic de 
s’Estanyol (Llucmajor). És una ampliació enorme que suposa créixer en 275 nous 
amarraments i una escullera de 760 metres lineals (360 dels quals perpendiculars a la 
costa).  
 
El projecte vulnera diversos aspectes de la llei 10/2005, de 21 de juny de ports de les illes 
balears, la llei d’espais naturals de 1991 (ja que part de la zona afectada és ANEI), la 
directiva 92/43/CEE d’hàbitats, diversos articles de la llei 5/2005, de 26 de maig, per a la 
conservació dels espais de rellevància ambiental, i afecta una zona declarada Zona 
d’Especial Protecció per a les Aus, tal i com s’ha documentat en les al·legacions 
presentades durant la informació pública de l’estudi d’avaluació simplificada d’impacte 
ambiental. 
 
L’execució de les obres comportaria la destrucció de 4 ha de praderia de posidònia, un 
impacte brutal sobre el paisatge i el medi ambient, amb l’agreujament de la salinització de 
les aigües del Migjorn, amb repercussions sobre el Parc Nacional de Cabrera, i contribuirà a 
augmentar la pressió urbanística sobre un litoral ja saturat 
 
Així doncs, cal replantejar el projecte a fi de conciliar les necessitats de l’entitat sol·licitant 
(el club nàutic de s’Estanyol) amb la protecció del medi ambient, i adaptat a la normativa 
vigent. 
 
Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca adopta el següent 
 
Acord 
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Instar al Govern de les Illes Balears a denegar el projecte de macro-ampliació del port 
esportiu del Club Nàutic de s’Estanyol (Llucmajor) actualment en tramitació per 
contravenir la normativa vigent i per les negatives conseqüències medi ambientals que se’n 
poden derivar." 

 
El Sr. Alorda(PSM) argumenta que la urgència ve motivada per la reanudació de 
l’ampliació del port esportiu. Comenta que els veïns de la zona li asseguraren que la 
presidenta i membres d’UM els hi havien donat el seu suport. 
 
La presidenta creu que el Sr. Alorda mai la faria quedar malament. 
 
Es rebutja la urgència  per onze a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i denou vots en 
contra (PP,UM). 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
PUNT 29.- PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE SR. ANTONI ALORDA 
VILARRUBIAS A L'HBLE. SR. CONSELLER DEL DEPARTAMENT  DE 
CARRETERES (MODIFICACIÓ TRAÇAT VIA CINTURA). 
 
"D’acord amb el que preveu l’article 72, punt 2 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, el conseller sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol.licitud de 
RESPOSTA ORAL davant Plenari. 
 
- Te previst el sr. Conseller de Carreteres modificar el traçat o el disseny de la dita 
segona via de cintura de Palma prevista en el Pla Director Sectorial de Carreteres?" 
 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Pascual (UM) comenta que ell no té intenció de modificar el projecte, però en cas 
d’obtenir un bon finançament estaria disposat a modificar-lo. 
 
 
PUNT 30.-  PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE. SRA. BÀRB ARA BUJOSA 
PICORNELL A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA 
(APLICACIÓ PLA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA) 
 
"D’acord amb el que preveu l’article 72, punt 2 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, la consellera sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol.licitud de 
RESPOSTA ORAL davant Plenari. 
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- Ens pot dir la Presidenta del Consell de Mallorca quan començarà a aplicar el Pla de 
Normalització Lingüística que anunciaren en el Ple de dia 3 de maig de 2004 elaborat per la 
UIB i que el Consell de Mallorca va rebre el mes de febrer de 2005?" 
 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Nadal (UM) contesta que ja han començat a  aplicar el Pla de normalització 
lingüística i que li faran arribar. 
 
 
PUNT 31.-  PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE SR. ANTONI  ALORDA 
VILARRUBIAS A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL D E MALLORCA 
(MODIFICACIÓ ROC) 
 
"D’acord amb el que preveu l’article 72, punt 2 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, el conseller sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol.licitud de 
RESPOSTA ORAL davant Plenari. 
 
- Quan fa comptes convocar una reunió sobre la modificació del Reglament Orgànic 
del Consell de Mallorca?" 
 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Nadal (UM) diu que vist l’interès del Sr. Alorda, demà mateix convoca una reunió 
per tractar el reglament, encara que comenta que s’havia arribat a un punt en que no hi 
havia consens, sobretot per part del seu Grup. 
 
 
PUNT 32.- PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE SR.MIGUEL A MENGUAL 
GUASP A L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (NOVA EST RUCTURA 
ÀREES) 
 
 
El Sr. Amengual (PP) anuncia que la retira. 
 
 
PUNT 33.- PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE SR.FRANCESC  CAÑELLAS 
ALEMANY A L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (SUBVEN CIÓ 
VELÒDROM) 
 
 
El Sr. Cañellas (PP)  anuncia que la retira. 
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PUNT 34.- PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE SR.BARTOLOM E VALLORI 
PERELLÓ A L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'ISSEM (CURSOS  "MEMORIA") 
 
 
El Sr. Vallori (PP) anuncia que la retira. 
 
 
PUNT 35.-  PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE SRA. M. MA GDALENA 
TUGORES BAUTISTA A L'HBLE. SR. ANTONI PASCUAL RIBOT  (PREVISIÓ 
TRAM CASABLANCA A XORRIGO) 
 
"M.Magdalena Tugores Bautista, com a portaveu suplent del Grup de Conselleres 
d’Esquerra Unida-Els Verds presenta la següent PREGUNTA amb resposta ORAL, segons 
l’article 72 del ROC, dirigida a l’Honorable Sr. Antoni Pascual Ribot, Conseller d’Obres 
Públiques 
 
 
Quina previsió hi ha per asfaltar el camí de servei de la Carretera de Manacor en el tram de 
Casablanca a Xorrigo, tram que ja ha estat inaugurat?" 
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Pascual (UM), comenta que fa dos mesos no es va inaugurar, tan sols es va posar en 
servei un tros de carretera, quan s’inauguri lògicament hi haurà tots els camins de serveis 
fets i la resta d’infrastructures necessàries. Indica també que probablement abans de Nadal 
estiguin asfaltats aquests camins de serveis.  
 
 
PUNT 36.- PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE SRA. M. MAG DALENA 
TUGORES BAUTISTA A L'HBLE. SR. ANTONI PASCUAL RIBOT  (TRANSPORT 
PÚBLIC PLA DE SANT JORDI) 
 
"M.Magdalena Tugores Bautista, com a portaveu suplent del Grup de Conselleres 
d’Esquerra Unida-Els Verds presenta la següent PREGUNTA amb resposta ORAL, segons 
l’article 72 del ROC, dirigida a l’Honorable Sr. Antoni Pascual Ribot, Conseller d’Obres 
Públiques 
 
Quina solució donarà als residents del Pla de Sant Jordi per facilitar-los  l'accés al transport 
públic, accés que s'ha vist greument dificultat per la nova configuració de la carretera de 
Manacor?" 
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que a la carretera nova de Manacor a l’alçada de 
Sant Jordi encara no s’ha asfaltat el camí de servei i tenen problemes per travessar la via i 
utilitzar el transport públic, demana si pensen trobar una solució. 
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El Sr. Pascual (UM), comenta que les persones que li han comentat aquest problema també 
han visitat a la consellera Maria Isabel Cabrer i a ell, assegura que aquesta qüestió ja esta 
resolta amb un aparcament pels autobusos i pel camí de servei ja  pot circular el transport 
públic. 
 
 
PUNT 37.-  PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE SR. COSME BONET 
BONET A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALL ORCA 
(INTERÈS AUTONÒMIC DIADA DE MALLORCA). 
 
"COSME BONET BONET, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, amb sol·licitud de 
RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla l’article 72 del ROC, adreçada  a 
l’Hble. Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. Maria Antònia Munar Riutort. 
 
Creu l'Honorable Presidenta del Consell de Mallorca que la Diada de Mallorca del 12 de 
setembre no és d'interès autonòmic, tal com va afirmar la Directora General de l'Ens Públic 
de Ràdio i Televisió de les Illes Balears (IB3) Sra. Maria Umbert?" 
 
 
El Sr. Bonet (PSOE)  comenta que la Diada de Mallorca es va celebrar el passat 12 de 
setembre com cada any, on a més hi va haver un gran concert d’un compositor mallorquí 
que va interpretar l’Orquesta Simfònica de les Illes Balears. Aquest esdeveniment va ser 
emès per diverses televisions locals excepte IB3, al·legant que no era d’interès autonòmic, 
vol saber quina opinió té la presidenta. 
 
El Sr. Nadal (UM) comparteix amb el Sr. Bonet  que la Diada té un gran interès cultural i 
que el concert que aquesta edició va ser molt encertat, que des del Consell de Mallorca es 
varen convidar a tots els mitjans de comunicació  però IB3 no la va tenir present. 
 
 
PUNT 38.-  PREGUNTA FORMULADA PER L'HBLE SRA. FRANC ESCA RAMON 
PÉREZ DE RADA A L'HLE. SR.CONSELLER EXECUTIU DEL DE PARTAMENT 
DE TERRITORI (CONSTRUCCIÓ EDIFICI ZONA VERDA).  
 
"FRANCESCA RAMON PÉREZ DE RADA, com a consellera del GRUP SOCIALISTA 
AL CONSELL DE MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, 
amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla l’article 72 del 
ROC, adreçada  al Conseller  Executiu del Departament de Territori, Bartomeu Vicens Mir. 
 
És cert que el Conseller de Territori ha donat permís a l’Ajuntament d’Inca per a construir 
un edifici de 77 habitatges dins una zona verda?" 
 
 
La Sra. Pérez de Rada (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
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El Sr. Vicens comenta que no ha donat permís, ni podria. 
 
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) demana si el Sr. Flaquer li podrà facilitar el llibret 
d’ingressos i despeses del pressupost del 2006 que s’ha aprovat avui el matí amb totes les 
dades correctes per així no donar lloc a confusions. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) demana que el Consell de Mallorca s’interessi pel domini 
informàtic CAT i creu que seria bo que fos pioner i realitzés tasques d’assessorament als 
ajuntaments i ciutadans per la utilització d’aquest domini. 
 
El Sr. Alomar (PSOE) demana si es podrien millorar els seients de la cambra, ja que ell 
pateix del genoll i les condicions actuals no són còmodes. 
 
La presidenta contesta que estan estudiant el problema però té difícil solució. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) se suma al prec del Sr. Alomar i comenta que ella pateix 
de mal d’esquena. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) se suma també a la petició dels seus companys de cambra, i 
considera que fer un sol ple al mes no és suficient perquè després s’acaba tan tard. 
 
A continuació demana a la consellera de Cultura, en relació al Teatre principal de Inca, que 
sol·liciti una reunió amb el Patronat ja que el batle ha comentat que les obres no es poden 
realitzar perquè no es compta amb ajudes ni del Consell ni del Govern. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) demana si el Consell pot adaptar mesures per tal de facilitar l’ús 
d’ordinador sense haver d’utilitzar cables amb sistemes Wifi o bluetooth. 
 

 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la sessió a les vint-i-una 
hores i cinquanta-cinc minuts. De tot el qual se n'esten la present acta, números de pàgina 
de   al  , ambdós inclosos, que jo com a Secretari certific, amb el vist-i-plau de l'Hble. Sra. 
Presidenta del Consell Insular de Mallorca.  

       

  V. i P.           

 LA PRESIDENTA  

 
 


