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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL INS ULAR DE 
MALLORCA  
A les onze hores i set minuts del dia 5 de Juny de 2006 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 
Villarrubias, Miquel Amengual Guasp, Maria Binimelis Amengual, Cosme Bonet 
Bonet, Rafael Bosch Sans, Bàrbara 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, Aina Sebastiana Rado 
Ferrando, M. Francisca Ramón Pérez de Rada, Margalida Rosselló Pons, Fernando 
Rubio Aguiló, Manuel Suárez Salvà, Catalina Sureda Fons, Maria Magdalena Tugores 
Bautista, Bartomeu Vallori Perelló, Carlos Luis Veramendi Mestre. 
Hbles. Srs. Consellers que excusa la assistència: Francesc Quetglas Rosanes.  
També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Miquel A. Flaquer Terrasa, 
Antoni Pascual Ribot, Bartomeu Vicens Mir, Miquel Angel Borràs Llabrés, Francesc 
Buils Huguet, Catalina Julve Caldendey. 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 Aymar. 
Interventora General: Sra. Elena Montejo Fuentes. 
 
El Sr. Joan Font s'incorporà en el punts 6è. El Srs. Miquel Amengual, Antoni Alemany i 
Celestí Alomar s'absentaren en el punt 10è i retornaren en el punt 13è. La Sra. Rado 
també s'absentà en el punt 10è, però retornà en el punt 14è. En el punt 11è,  s'absentà la 
Sra. Dolça Mulet que retornà en el punt 15è (i 17è). La Sra. presidenta s'absentà en el 
punt 15è (i 17è) i no retornà fins en el punt 16è. La Sra. Margalida Rosselló s'absentà en 
el punt 16è i retornà en el punt 19è. En el punt 14è, s'absentaren la Sra. Carme Feliu i 
els Srs. Miquel Nadal i Andreu Crespí, tots ells retornaren en el punt següent. En el punt 
19è, s'absentaren la Sra. presidenta i el Sr. Eduardo Puche, que retornaren en el 2n punt 
de despatx extraordinari. En el 3r punt de despatx extraordinari s'absentaren els Srs. 
Celestí Alomar i Antoni Alemany (aquest darrer, sols en la votació de la urgència). En 
aquest mateix punt, en el debat i votació de la moció s'absentaren els Srs. Antoni Alorda 
i Manuel Suárez i les Sres. Sara Codina i M. Magdalena Tugores, tots retornaren en el 
debat i votació de la moció següent. La Sra. Aina Rado s'absentà en la votació de la 
urgència (no en el debat i votació de la moció) del punt 5è de despatx extraordinari. En 
el punt 6è (i 7è) de despatx extraordinari s'absentaren els Srs. Fernando Rubio i Rafael 
Bosch i la Sra. Aina Rado, aquesta tornà en el punt 8è de despatx extraordinari. 
  
Durant l'absència de la Sra. presidenta, presidí la sessió el Sr. Miquel Nadal, 
vicepresident primer. 
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PUNT 1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR (08/05/2006)  
S'aprova l'acta anterior per unanimitat 
 
PRESIDÈNCIA  
 
 
PUNT 3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM.12  DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2006 I DE 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL 
PRESSUPOST DE 2006. 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:  
"Aquesta Presidència, per Providència de dia 17 de maig de 2006, 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 2006, a l'objecte de poder atendre algunes despeses, les 
partides a les quals s'havien d'imputar no figuren en el pressupost de 2006 o no tenen 
crèdit suficient. 
  
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb 
data 22 de maig de 2006 , 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. als articles 177 i 179 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 
2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 39 i 40 a 42 del RD 500/1990, de 
20 d'abril i amb les bases 10 i 12 de les d'execució del pressupost per a 2006  
  
Vist que algunes de les modificacions de crèdits proposades afecten a partides de capítol 
4 i 7 del pressupost de despeses i per tant suposen una modificació del contingut del Pla 
estratègic de subvencions del pressupost de 2006, he resolt de proposar al Ple de la 
Corporació el següent 
PROPOSTA D'ACORD 
"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 12 de modificació de crèdits en el Pressupost 
propi de 2006, d'acord amb el següent detall: 
  
EXPEDIENT NÚM. 12 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2006   
        
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-5/06)      
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS   
PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 
00,45130,78905 Associació Sa Porgadora p/adq.mobiliari 6.034,20   
00,45130,78906 Fish memory Associació p/adq.equip música 12.304,12   
00,45130,47902 Zoo Músic Productions, SL p/repres.obra teatral 12.000,00   
00,46100,48902 Conveni Associació Voltor 60.000,00   
        
10,75110,64000 Inversions inmaterials servei d'inform.turística 18.000,00   
        
90,51110,77901 Ap.fin.parcial i posta disp.Ctra.Palma Manac PAMASA 6.000.000,00 06FA5110,77901 
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TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS 6.108.338,32   

        
        
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:   
        
1) Baixes per anulació     
PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 
00,45130,48900 Altres transferències Cultura 30.221,45   
00,11100,23000 Dietes càrrecs electes òrgans de govern 116,87   
00,46100,47900 Patrocini programes d'interès general 60.000,00   
10,75110,62500 Nova inversió mobiliari Svei.Informació Turística 18.000,00   
90,51110,60100 Inversió nova infrastructura Svs.transferits Carret 6.000.000,00 06FA56 
        
  total baixes p/anul·lació 6.108.338,32   
        
2) Romanent de tresoreria     
PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
        
99,87000 Romanent tresoreria p/fin.crèdits extraord.     
  Total romanent de tresoreria 0,00   
        
3) Compromisos d'ingrés (CI)     
99,91722 Préstec 2005 BBVA     
  Total compromisos d'ingrés 0,00   

  
TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS 6.108.338,32   

        
* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (supl.2/06)      
        
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/SUPLEMENTS   
PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 
00,46100,47911 Ambit Digitat SL p/progr.La Butaca 70.000,00   
        
80,12120,64000 Inversions inmaterials Svs.Generals 4.500,00   
80,72110,48919 Consell Regulador DO Binissalem 3.750,00   
80,72110,48920 Consell Regulador DO Pla i Llevant Mallorca 3.750,00   
        
  TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS 82.000,00   
        
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS:   
        
1) Baixes per anulació     
PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 
00,46100,47900 Patrocini progr. Interès general 70.000,00   
  TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  70.000,00   
        
2) Romanent de tresoreria     
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PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
99,87001 Romanent tresoreria p/fin.suplements 12.000,00   
        
  Total romanent de tresoreria p/fin.suplem. 12.000,00   
        
  TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT SUPLEMENTS 82.000,00   
        
* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-9/06)   
        
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES   
PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 
00,12180,48900 Aport.Feder.Española de Municipios y provincias 6.454,71   
00,46330,48923 Ass.d'amics de Mallorca a Barcelona 1.500,00   
        
        
  TOTAL AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES  7.954,71   
        
B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES   
PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 
00,11100,23000 Dietes càrrecs Òrgans de Govern 6.454,71   
00,46330,48900 Subv.Dinamització Relacions Institucionals 1.500,00   
        
        
  TOTAL DISMINUCIONS P/TRANSFERÈNCIES 7.954,71   
        
        
  
Segon.- Aprovar les següents MODIFICACIONS DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS del pressupost de 2006: 
  
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE LA 
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE MALLORCA, DIRECCIÓ INSULAR DE 
RELACIONS INSTITUCIONALS PER A L'ANY 2006 
  
  
PRESIDÈNCIA, DIRECCIÓ INSULAR DE RELACIONS INSTITUCIONALS  
  
Al Punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria, afegir: 
  
- Associació d'amics de Mallorca a Barcelona. 
  
a)        Realitzar diferents activitats socioculturals programades per el present any. 
b)        Manteniment de la seva seu per poder dur-les a terme. 
   
Al Punt 5. Pressupost previst, apartat Partides Nominatives, afegir :  
  
Capítol 4. 
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Partida 00.46330.48900, Subvencions dinamització, 
  
Import inicial ... : 43.000,- euros. 
Import modificat . :  1.500,- euros. 
Import final ... ..: 41.500,- euros. 
  
Partida 00.46330.48923, Associació d'Amics de Mallorca a Barcelona, 1.500,- euros. 
  
  
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE LA 
VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 
2006 
  
-Al Punt 2. afegir:   
  
"Ambbit Digital, SL,Programa tv "La Butaca" 
  
a)Ajuda per difusió de les activitats del Consell de Mallorca a través d'aquest mitjà  de 
comunicació 
 
"'Conveni Associació Voltor" 
  
a)Ajuda per incentivar l'ús de la llengua catalana en els mitjans de Comunicació. 
 
  
-Al punt 5 afegir: 
  
'Partida 00.46100.47911 Ambbit Digital, SL, Programa tv  'La Butaca'- 70.000 euros' 
  
'Partida 00.46100.48902  Conveni Associació Voltor----60 euros. 
  
  
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL C ONSELL 
DE MALLORCA PER A L'ANY 2006 (DEPARTAMENT DE CULTUR A) 
  
  
Al punt 2. Objectius específics per destinatari, apartat Activitats culturals, afegir les 
següents subvencions: 
  
  
ASSOCIACIÓ SA PORGADORA ... ... ..   6.034,20 € 
Crear un espai adient per organitzar i oferir activitats culturals per a la societat 
mallorquina. 
  
FISH MEMORY ASSOCIACIÓ . ... ... ..  12.304,12€ 
Promoure l'entusiasme i la il·lusió per la música mallorquina. 
  
ZOO MISIC PRODUCTIONS, S.L. ... ... ... ... .. 12.000,-€ 
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Representació de l'obra teatral 'Mamá quiero ser famoso' a càrrec de la companyia 'La 
Cubana' 
  
  
Al punt 5. Pressupost previst, apartat Convocatòries.  
  
Partida 00.45130.48900, Altres transferències cultura, 
  
Import inicial ... ... ... ... .... 72.121,45 €. 
Saldo abans d'aquesta modificació . 30.221,45 € 
Saldo final ... ... ... ... ... ...      0,00 €. 
(L'import que resta es finançarà amb una partida del capítol 2) 
  
  
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL C ONSELL 
DE MALLORCA PER A L'ANY 2006 (DEPARTAMENT D'ECONOMI A I 
HISENDA)  
  
A l'apartat 5. "Pressupost previst", allà on deia: 
  
  

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
80.72110.48919 CRDO Binissalem 9.000.-€ 
80.72110.48920 CRDO Pla i Llevant 9.000.-€ 
... ... ... 

  
Ha de dir 
  

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
80.72110.48919 CRDO Binissalem 12.750.-€ 
80.72110.48920 CRDO Pla i Llevant 12.750.-€ 
... ... ... 

  
   
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL C ONSELL 
DE MALLORCA PER A L'ANY 2006. DEPARTAMENT D'OBRES P ÚBLIQUES  
  
A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 
  
      Subvencions nominatives 
  
§         Carretera Palma-Manacor, Concessionària del Consell Insular de Mallorca, S.A.  
  
Finançament parcial de l'obra pública per a la construcció, conservació i explotació de 
la carretera Ma-15 Palma-Manacor, la qual realitzada l'acta de comprovació en finalitzar 
la concessió d'obra pública passarà a ser de titularitat del Consell de Mallorca. Es tracta 
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d'una retribució fixa del Consell de Mallorca al concessionari de la carretera Ma-15 
Palma-Manacor durant els primers set anys de vigència del contracte, prevista a la 
clàusula 60.2 dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regeixen el 
contracte, signat el dia 24 de juny de 2004. 
  
  
A l'apartat 3.- Termini d'execució, afegir: 
  
El termini d'execució de la subvenció nominativa, Carretera Palma-Manacor, 
Concessionària del Consell Insular de Mallorca, S.A. és plurianual (2005-2010).  
  
A l'apartat 4.- Pressupost previst, afegir: 
  
PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

90.51110.77901 
Aportació per finançament parcial i posta a 
disposició de la carretera PALMA-
MANACOR.PAMASA 

6.000.000€ 

... ... ... 
  
  A l'apartat 5. Fonts de finançament, afegir:  
  
         El finançament d'aquesta subvenció nominativa Carretera Palma-Manacor, 
Concessionària del Consell Insular de Mallorca, S.A. és farà amb transferència de 
capital de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc del conveni, signat el 
13 de febrer de 2004, entre el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca de 
desenvolupament del protocol general, de data 13 de setembre de 2003. 
    
TERCER.- 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".  
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) considera que les diverses modificacions del 
pressupost suposen una manca de planificació sobretot en aquest cas, ja que hi ha una 
modificació de crèdit de sis milions d'euros per la carretera de Manacor.  
Demana perquè no estava pressupostat i també vol saber si ha estat un tema de 
descoordinació entre el Govern balear i el Consell de Mallorca en el traspàs de les 
competències de carreteres. 
Intervé el Sr. Flaquer (UM). Explica que no hi ha cap problema amb la CAIB, que 
aquest doblers ja estaven pressupostats en el conveni amb el Govern balear d'una 
manera genèrica i que tan sols es fa un canvi de capítol, en el pressupost inicial els 
doblers eren al capítol sis i ara es passen al set. 
La Sra. Rosselló reitera els seus arguments sobre la manca de planificació del 
pressupost i no entén perquè els doblers no estaven inicialment al capítol que 
corresponia, sobretot si ja sabien que eren per aquest fi i així estava establert al conveni. 
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El Sr. Flaquer creu que no s'entenen, reitera que tan sols és un canvi de capítol i que no 
té més importància. 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 
 
PUNT 4.- PROPOSTA D' APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 1 DE 
MODIFICACIÓ DE  CRÈDITS EN EL  PRESSUPOST DE L'INST ITUT DE 
L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA DE L'EXERCICI DE 2006 (B AIXA-1/06)  
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
"Vist que en data 22 de març de 2006 es va aprovar la liquidació del pressupost de 
l'Organisme Autònom "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca", amb un romanent líquid 
de tresoreria negatiu de  44.534,53€.  
  
Vist  que  l'article 193 del Text Refós de la LRHL disposa que en cas de liquidació del 
pressupost amb romanent   líquid negatiu, el Ple de la Corporació, o l'òrgan competent 
de l'organisme autònom segons correspongui haurà de procedir, en la primera sessió que 
celebrin a la reducció de despeses del nou pressupost, en quantia igual al  dèficit 
produït,  la concertació d'una operació de crèdit  de quantia igual al dèficit , sempre que 
es donin les condicions assenyalades en l'article 177.5 d'aquesta Llei, si la reducció de 
despeses no fos possible, o en cas que no s'adoptessin cap de les dues mesures anteriors 
s'hauria  d'aprovar el pressupost de l'exercici següent amb un superàvit inicial  no 
inferior al repetit dèficit. 
  
Vist que el  President de l'Institut en data 4 de maig de 2006 ha sol·licitat la disminució 
de crèdit de la partida pressupostària 01.45230.22609 (Premis carreres IEHM) del 
vigent Pressupost de despeses per un import de  QUARANTA-QUATRE MIL CINC-
CENTS TRENTA QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS D'EURO ( 
44.534,45€ ) amb la finalitat de regularitzar el resultat negatiu de la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2005 i per tant es pot donar compliment al que disposa 
l'apartat 1 de l'article 193 del Text Refós de la LRHL, aquesta Presidenta, proposa al Ple 
de la Corporació l'adopció del següent  
  
PROPOSTA D'ACORD 
" PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 1 de modificació de crèdits en el Pressupost de 
Despeses de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca  de l'exercici de 2006 consistent en 
la reducció de despeses mitjançant baixa per anul·lació de part dels crèdits de la partida 
pressupostària 01.45230.22609 (Premis carreres IEHM), per import de QUARANTA-
QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC 
CÈNTIMS D'EURO ( 44.534,45€) per tal de finançar el romanent de tresoreria negatiu 
de la liquidació del pressupost de 2005 en  compliment del que disposa l'apartat 1 de 
l'article 193 del Text Refós de la LRHL.  
  
SEGON.- Aquest acord serà considerat 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 aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març." 
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S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 
 
PUNT 5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE CANVI DE DESTÍ DE 
ROMANENTS DE PROJECTES D'INVERSIONS DE L'INSTITUT D E 
L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA DELS ANYS 2000 A 2004 I DE 
L'EXPEDIENT NÚM. 2 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST DE 2006 DE L'ESMENTAT INSTITUT  
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
"Vista l'existència de romanent de tresoreria afectat a projectes d'inversió de l'IEHM 
dels exercicis de 2000 a 2004, finançats amb aportacions del Consell de Mallorca de 
capítol 7 (transferències de capital) que ja han finalitzat o que no s'han d'executar, 
l'import total dels quals ascendeix a  59.197,37€. 
  
Vista la sol·licitud del president de l'IEHM de canvi de destí  d'aquests romanents 
afectats per finançar l'execució d'un nou projecte d'inversió en l'exercici de 2006, prèvia 
l'aprovació de l'oportú expedient de modificació de crèdits,  aquesta Presidenta proposa 
al Ple que adopti el següent  
PROPOSTA D'ACORD 
Primer.- Aprovar el canvi de destí dels romanents de projectes d'inversió de l'IEHM 
finançats amb aportacions del Consell de Mallorca de capítol 7,( transferències de 
capital ) dels exercicis de 2000 a 2004, que ja han finalitzat o que no s'han d'executar, 
per finançar un nou projecte d'inversió en el pressupost de 2006. El detall d'aquests 
projectes, és el següent:   
  

ANY 2000   
01 45230 62300 Maquinària 2000 371,15 € 
01 45230 62400 Mat.transport 2000 6,01 € 
01 45230 62500 Mobiliari 2000 582,70 € 
01 45230 62600 Equips informàtics 357,53 € 
    
ANY 2001   
01 45230 63200 Obres repos.2001 1.291,48 € 
01 45230 62700 Proj.compl.2001 2.259,81 € 
01 45230 62600 Equips informàt.2001 197,00 € 
01 45230 62500 Mobiliari 2001 664,64 € 
01 45230 62300 Maquinària 2001 228,14 € 
01 45230 63400 Repos.el.transport 01 601,01 € 
01 45230 63500 Repos.mobiliari 2001 601,01 € 
01 45230 63600 Repos.equips inf.01 3.556,39 € 
01 45230 78901 Ap.S Trot Manacor 01 560,14 € 
    
ANY 2002   
01 45230 62200 Obra millora 2002 1.287,95 € 
01 45230 62400 Mat.transport 2002 1.165,30 € 
01 45230 62600 Equips inform.2002 2.698,04 € 
01 45230 63300 Repos.maquin.2002 2.346,93 € 
01 45230 63400 Repos.el.transport 02 3.005,06 € 
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01 45230 63600 Repos.equips inf.02 497,42 € 
  
    
ANY 2003   
01 45230 62300 Maquinària 2003 1.719,10 € 
01 45230 62600 Equips inform.2003 3.225,72 € 
01 45230 62000 Adquis.terrenys 2003 6,01 € 
    
ANY 2004   
01 45230 62200 Obres millora 2004 8.901,47 € 
01 45230 62300 Maquinària 2004 6.198,38 € 
01 45230 62400 Elem.tranport 2004 6,01 € 
01 45230 62500 Mobiliari 2004 6.885,02 € 
01 45230 62600 Equips inform.2004 7.606,47 € 
01 45230 63200 Obres repos.2004 1.360,35 € 
01 45230 63400 Repos.el.transport 04 6,01 € 
01 45230 63600 Rep.equips inf.2004 1.005,12 € 
TOTAL 59.197,37 € 

  
  
Segon .- Aprovar l'expedient núm. 2 de modificació de crèdits en el pressupost de 
l'IEHM de 2006 d'acord amb el següent detall: 

        
  
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-1/06)      
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS   
PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
01,45230,63301 Reposició maquinària 2006 (EXCEL 2006) 59.197,37   
  TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 59.197,37   
        
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:     

        

1) Romanent de tresoreria    

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   

99,87000 Romanent de tresoreria p/fin.crèdits extr. (R.Afectat) 59.197,37   

  TOTAL ROMANENT DE TRESOR. P/C.EXTR. 59.197,37   

        

  SUMA FONS DE FINANÇAMENT C.EXTRAORD. 59.197,37   

  
Tercer.- Aquest acord quant a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 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 devuit vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 
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PUNT 6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM 16  DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L'INSTIT UT DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA 2006 (SUPL-3/06)  
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
"Aquesta Presidència, per Providència de dia 22 de maig de 2006, vista la proposta del 
President de l'ISSEM de 17 de maig de 2006 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 2006, a l'objecte de poder atendre algunes despeses, les 
partides a les quals s'havien d'imputar no tenien crèdit suficient. 
  
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb 
data 22 de maig de 2006, 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 9 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 
 'Primer.- Aprovar l'expedient núm. 16 de modificació de crèdits en el Pressupost de 
despeses  l'ISSEM de 2006, d'acord amb el següent detall: 
  
EXPEDIENT NUM. 16 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE 
L'ISSEM DE 2006. 
* SUPLEMENTS DE CRÈDIT (SUPL-3/06)      
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ SUPLEMENT:   
PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
00.11120.22001 Prems, llibres i altres O.G-gerència 35.000,00   
00.11120.22602 Publicitat i propaganda Organs de Govern 70.000,00   
00.11120.22699 Altres despeses Organs de govern 60.000,00   
00.11120.23100 Locomoció càrrecs organs de govern 10.000,00   
10.31311.22799 Altres prestacions serveis res. Bonanova 119.079,56   
20.31330.22105 Productes alimentaris Llars del Menor 40.000,00   
20.31331.48001 Convoc. Ajudes families acollidores 40.000,00   
50.32310.22699 Altres despeses igualtat d'oportunitats 30.000,00   
60.45200.22707 Serveis esportius pol. Sant Ferran 50.000,00   
60.45201.48900 Altres transferències Esport escolar 34.000,00   
60.45202.22707 Serveis esportius comissió d'esports 50.000,00   
        
  TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENT DE CRÈDITS 538.079,56   
      
B) FONTS DE FINANÇAMENT P/ SUPLEMENT:     
PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
02.87001 Romanent de tresoreria 538.079,56   
        
  TOTAL ROMANENTS DE TRESORERIA  538.079,56   
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Segon.- Modificar el Pla estratègic de subvencions per a l'any 2006, en el en el sentit 
d'afegir les subvencions nominatives a què fa referència el punt anterior, d'acord amb el 
següent text: 
  
A l'apartat corresponent a l'Àrea de menors i familia 
  
ON DIU   
5. Pressupost previst. 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
20 31331 48001 Convocatoria ajudes families acollidores 634.480,00 

     

  
HA DE DIR  
  
5. Pressupost previst. 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
20 31331 48001 Convocatoria ajudes families acollidores 674.480,00 

     

  
A l'apartat corresponent a l'Àrea d'Esports 
  
ON DIU   
5. Pressupost previst. 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
60 45201 48900 Altres transferències Esport Escolar 6,00 

     

  
HA DE DIR  
  
5. Pressupost previst. 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
60 45201 48900 Altres transferències Esport Escolar 34.006,00 

     

  
  
Tercer.- 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".  
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) mostra la seva sorpresa per aquesta modificació de 
crèdit ja que representa un increment de les partides 'Productes alimentaris de la Llar del 
Menor' i 'Altres prestacions de la residència de la Bonanova' les quals són bàsiques i ja 
haurien d'estar previstes al pressupost inicial. 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) pensa que no és raonable incrementar la partida de 'Publicitat 
i propaganda d'òrgans de govern' ni 'Altres despeses d'òrgans de govern' és per això, que 
el seu Grup votarà en contra de la proposta. 
El Sr. Alemany (PSOE) comenta que no està d'acord amb la modificació i la considera 
poc concreta, ja que representa l'augment de les partides de publicitat i propaganda, i 
també de partides genèriques d'altres despeses. Anuncia que el seu Grup votarà en 
contra. 
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El Sr. Serra (PP) diu que és un repartiment dels romanents i que apliquen una previsió 
suficient dels 'Productes alimentaries de la Llar del Menor' pel segon semestre, un cop 
vist com ha evolucionat el primer trimestre. Comenta que per ventura no es gastarà tot, 
però que d'aquesta manera estan més tranquils. 
Pel que fa a la partida d''Altres prestacions de serveis a la residència de la Bonanova' 
comenta que s'ha produït un canvi per tal de millorar el funcionament de la residència i 
això suposa un augment de recursos. 
En referència a la partida de 'Locomoció càrrecs d'òrgans de govern' comenta que tan ell 
com la resta dels directius de l'Institut viatgen molt per l'illa per tal de comprovar i 
assegurar les activitats fetes i que per això han augmentat la partida. 
Sobre la partida de 'Publicitat i propaganda d'òrgans de govern' diu que l'Institut edita 
fulletons informatius pels usuaris i pels treballadors que fan formació i que no duen 
campanyes publicitàries en els mitjans de comunicació escrits. 
El Sr. Alemany afirma que arran de la intervenció del Sr. Serra té clar que el seu vot 
serà en contra, ja que ha constatat que les partides d'altres despeses seran per les 
actuacions que considerin indicades. 
Per altra banda, comenta que la partida de 'Publicitat i propaganda d'òrgans de govern' 
és la que s'ha augmentat i que si els doblers no són per aquest concepte el que ha de fer 
es canviar la partida. 
Per acabar comenta que no té clar si el Sr. Serra va a donar suport als actes o per sortir a 
la foto oficial. 
El Sr. Serra puntualitza que la partida de 'Publicitat i propaganda d'òrgans de govern' 
s'utilitza per pagar aquest tipus de documents que ha comentat abans i que són 
necessaris per mantenir als usuaris ben informats. Argumenta que el nombre d'activitats 
i de nins s'ha duplicat i per tant es fa necessària una major informació, tan amb paper 
com mitjançant la pàgina web de l'Institut. 
Per altra banda, creu que si surt tant a les fotos es perquè l'ISSEM ha incrementat el 
nombre d'activitats i d'usuaris per tal de millorar el benestar del ciutadans. 
S'aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM) i tretze en contra (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 
PUNT 7.- PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM. 17 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L'INSTIT UT DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA DE 2006 I DE 
MODIFICACIONS DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL  
PRESSUPOST DE 2006. 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
"Aquesta Presidència, per Providència de dia 22 de maig de 2006, 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 2006, a l'objecte de poder atendre algunes despeses, les 
partides a les quals s'havien d'imputar no tenen crèdit suficient en el pressupost de 2006. 
  
Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb 
data 22 de maig de 2006 , 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 del RD 500/1990, de 20 d'abril i amb la 
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base 8 de les d'execució del pressupost per a 2006 he resolt de proposar al Ple de la 
Corporació el següent 
PROPOSTA D'ACORD 
"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 17 de modificació de crèdits en el Pressupost de 
l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca de 2006, d'acord amb el següent 
detall: 
  
EXPEDIENT NÚM.17 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L'ISSEM DE 
2006 
        
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (EXT-4/06)      
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ CRÈDIT EXTRAORDINARIS:   
PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
30.31352.48904 Creu Roja 102.581,82   
30.31356.48904 Jovent Segle XXI 24.000,00   
30.31350.48907 AMADIP-Esment 28.000,00   
  TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 154.581.82   
      
B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ CRÈDITS EXTRAORDINARIS:     
PARTIDA CONCEPTE IMPORT   
30.31343.46201 Ajuntaments PPB Atenció Primària 154.581,82   
  TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  154.581.82   
  
  
* SUPLEMENTS DE CRÈDIT (SUPL-4/06)      

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ SUPLEMENT:   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   

30.31343.46208 Aportació Ajuntament de Palma 8.960,65   

30.31355.48901 Aportació ALAS 9.000,00   

30.31356.48903 Aportació Ateneu Alcari 22.000,00   

60.45201.22699 Altres despeses esport escolar 100.000,00   

  TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENT DE CRÈDITS 139.960,65   

      

B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ SUPLEMENT:     

PARTIDA CONCEPTE IMPORT   

30.31343.46201 Ajuntaments PPB Atenció Primària 39.960,65   

60.45201.48941 Conveni Fundació Reial Mallorca 100.000,00   

  TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  139.960,65       

  
Segon.- Modificar el Pla estratègic de subvencions per a l'any 2006, en el en el sentit 
d'afegir les subvencions nominatives a què fa referència el punt anterior, d'acord amb el 
següent text: 
  
A l'apartat corresponent a l'Àrea de Serveis Socials 
  
ON DIU   
5. Pressupost previst. 
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PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
30 31343 46201 Ajuntaments PPB 3.222.579,99 
30 31343 46208 Aportació Ajuntament de Palma 50.729,75 
30 31355 48901 Aportacio ALAS 20.600,28 
30 31356 48903 Aportació Ateneu Alcari 49.428,99 

  
  
HA DE DIR  
  
5. Pressupost previst. 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
30 31343 46201 Ajuntaments PPB 3.028.037,52 
 30 31343 46208 Aportació Ajuntament de Palma 59.690,40 
30 31350 48907 AMADIP-Esment 28.000,00 
30 31352 48904 Creu Roja 102.581,82 
30 31355 48901 Aportació ALAS 29.600,28 
30 31356 48903 Aportació Ateneu Alcari 71.428,99 
30 31356 48904 Aportació Jovent segle XXI 24.000,00 

  
A l'apartat corresponent a l'Àrea d'Esports 
  
Donar de baixa   
  

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
60 45201 48941 Conveni Fundació Reial Mallorca 100.000,00 

     

  
  
Tercer.- 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".  
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) opina que el Sr. Serra modifica massa sovint el 
pressupost i no entén perquè s'havia oblidat d'Amadip i Creu Roja ja que són dues 
organitzacions que fa molts d'anys que es dediquen a recolzar la tasca de l'atenció 
primària a diversos col·lectius socials. 
Per altra banda vol saber quina feina realitza l'Associació Jovent segle XXI ja que és 
una associació nova i no sap quin són els seus objectius socials. 
A continuació comenta la seva sorpresa per la baixa de la partida de 'Conveni Fundació 
Reial Mallorca' la qual no entén ja que fa poc es va introduir aquest conveni dins el 
pressupost i el Sr. Serra la va defensar d'una manera molt convincent. 
La Sra. Rado (PSOE) manifesta la seva sorpresa en el mateix sentit, és a dir, la baixa del 
'Conveni Fundació Reial Mallorca' de 100.000 euros i reitera que el Sr. Serra, en el seu 
moment, ho va defensar amb molta convicció. 
El Sr. Serra (PP) assegura que amb l'Associació Amadip s'ha fet un nou conveni i que 
fins ara no es sabia com funcionaria i quines necessitats econòmiques tendria, aquest 
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nou conveni és per aconseguir normalitzar la vida dels discapacitats i la seva situació 
laboral. 
Pel que fa a la Creu Roja comenta que s'ha ampliat la unitat mòbil d'emergència i que 
intervenen altres administracions, per això s'ha hagut d'arribar a un acord definitiu amb 
el repartiment del cost econòmic de l'ampliació del servei amb el Govern balear. 
En referència al conveni amb la Fundació Reial Mallorca diu que creu que és un 
projecte interessant però que s'ha de prioritzar l'atenció primària i un nou servei als 
discapacitats i per això han decidit donar de baixa aquesta partida amb el compromís de 
trobar el suport econòmic d'entitats privades per a la Fundació, mantenint les activitats 
programades. 
La Sra. Rosselló comenta que li agradaria que es planifiqués més i millor, per tal 
d'evitar tantes modificacions de crèdit. Creu que el Sr. Serra canvia d'opinió molt sovint 
i pensa que no els ha explicat la vertadera raó de la baixa de la partida de la Fundació 
Reial Mallorca, que podria ser deguda a un canvi en la directiva de la Fundació. 
La Sra. Rado repeteix els arguments de la Sra. Rosselló sobre el canvi de criteri del Sr. 
Serra i llegeix un fragment d'acta en què el Sr. Serra deia '... és un projecte sòlid i de 
futur assumible econòmicament ... ', vol saber perquè ara no és vàlid. 
El Sr. Serra repeteix que l'Institut no fa publicitat i demana a les persones que han 
intervingut que es preocupin per el desenvolupament de les activitats ja que és el més 
important.  
Recorda que amb la baixa del conveni del Mallorca es prioritzen les necessitat dels 
discapacitats que tenen més difícil trobar recursos econòmics de fonts privades. 
Diu a la Sra. Rosselló que, si té alguna prova pel que fa a la baixa del conveni a la 
Fundació Reial Mallorca, que ho demostri i puntualitza al respecte que l'ISSEM té 
relacions amb les institucions i no amb les persones i que no tenen cap problema amb la 
nova directiva de la Fundació. 
S'aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA  
PUNT 8.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE 
MALLORCA I L'AJUNTAMENT DE MURO EN MATÈRIA DE 
CARRETERES.  
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament d'Economia i Hisenda:  
"El Plenari de l'Ajuntament de Muro en sessió ordinària de 25 de novembre de 2004 
acordà sol·licitar la cessió dels trams de la carretera PM-343 entre el punt quilomètric 
4,160 fins al punt quilomètric 5,300, corresponent amb els següents carrers del casc 
urbà de Muro: Joan Massanet, Bisbe Albertí, Major, Avinguda de Santa Margalida, 
Santa Anna, Joan Carles I, Llibertat, Màrtirs així com tots els demés carrers situats dins 
el casc urbà de Muro que siguin titularitat del Consell de Mallorca, amb la condició de 
que el Consell de Mallorca continuï amb el manteniment del paviment i la senyalització 
dels vials de titularitat municipal els quals determinen el desviament del trànsit, Avda. 
De Sant Vicenç, carrer Caspe, Fra Miquel Poquet, Doctor Gómez Ulla, Maria i Josep 
Cristòfol Carrió, Cervantes, Fra Bru, Lluna, Avda. Santa Catalina Tomàs, carrer Rei 
Sanç i carrer Bernat Capó fins a la finalització de les obres corresponents a la variant de 
Muro. 
 Atès l'informe de l'enginyer d'explotació de la Direcció Insular de Carreteres de 21 
d'octubre de 2004. 
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Atès l'informe del Tag de Patrimoni de 15 de novembre de 2005 amb el vist-i-plau del 
Secretari General. 
  
Atès l'informe de fiscalització prèvia la Sra. Interventora General núm. 575/05 de 30 de 
novembre de 2005. 
  
El Plenari del Consell de Mallorca en sessió de 23 de gener de 2006 aprova la mutació 
demanial a favor de l'Ajuntament de Muro dels trams de la carretera PM-343 entre el 
punt quilomètric 4,160 (intersecció amb la PM-V-343-1) fins al punt quilomètric 5,300 
(intersecció amb la PM-V-344-2), corresponent amb els següents carrers del casc urbà 
de Muro: Joan Massanet, Bisbe Albertí, Major, Avinguda de Santa Margalida, i el 
Conveni que el regulava. L'esmentada mutació demanial a favor de l'Ajuntament es 
publicà al BOIB núm. 22 de 14 de febrer de 2006. 
  
En data 9 de maig de 2006 va tenir entrada en el Registre del Servei de Patrimoni del 
Departament d'Economia i Hisenda comunicació de la Secretària Tècnica del 
Departament d'Obres Públiques esmentat el desig de la corporació municipal d'efectuar 
algunes matisacions al text del Conveni i instant al Servei de Patrimoni a tramitar 
oportunament la introducció d'aquestes matisacions. 
Per tot això, el Conseller Executiu del Departament d'Economia i Hisenda eleva, previ 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes, al Plenari del Consell de 
Mallorca, en virtut de l'article 8.1 de la Llei 8/2000 de Consells Insulars, la següent 
PROPOSTA D'ACORD 
1.- Matisar les clàusules Segona i Tercera apartat d) del Conveni aprovat pel Plenari del 
Consell de Mallorca el 23 de gener de 2006 relatiu a la mutació demanial a favor de 
l'Ajuntament de Muro dels trams de la carretera PM-343 entre el punt quilomètric 4,160 
(intersecció amb la PM-V-343-1) fins al punt quilomètric 5,300 (intersecció amb la PM-
V-344-2), corresponent amb els següents carrers del casc urbà de Muro: Joan Massanet, 
Bisbe Albertí, Major, Avinguda de Santa Margalida, en el següent sentit: 
  
On diu: 
  
SEGONA.- VIGÈNCIA 
  
La vigència d'aquest Conveni no és altre que el temps establert per realitzar els objectius 
anteriorment exposats, iniciant-se a partir de la data de signatura d'aquest document i, en 
conseqüència, obligant a les parts des d'aquell moment. 
Ha de dir: 
  
La vigència d'aquest Conveni no és altre que el temps establert per realitzar els objectius 
anteriorment exposats, iniciant-se a partir de la data de signatura d'aquest document i, en 
conseqüència, obligant a les parts des d'aquell moment i fins a la conclusió de les obres 
previstes en l'apartat d) de la clàusula tercera. 
  
On diu: 
  
TERCERA.- DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS   
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[...] 
  
d) El Consell de Mallorca procedirà al manteniment de la senyalització pels vials de 
titularitat municipal que determinen el desviament del trànsit fins a la finalització de les 
obres corresponents a la variant de Muro. 
  
Ha de dir: 
  
d) El Consell de Mallorca procedirà al manteniment de la senyalització pels vials de 
titularitat municipal que determinen el desviament del trànsit, corresponents a l'Avda. de 
Sant Vicenç, carrer Caspe, Fra Miquel Poquet, Doctor Gómez Ulla, Maria i Josep 
Cristófol Carrió, Cervantes, Fra Bru, LLuna, Avda. Santa Catalina Thomas, carrer Rei 
Sanç i carrer Bernat Capó, fins a la finalització de les obres corresponents a la variant de 
Muro. 
  
La resta del conveni es manté igual. 
    
2.- Notificar aquesta resolució als interessats." 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
PUNT 9.- ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ  RELATIU 
A L'ALIENACIÓ DEL BE IMMOBLE ANOMENAT "CAN DOMENGE"  DEL 
CONSELL DE MALLORCA. 
 Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament d'Economia i Hisenda:  
 
"Atès el Decret de la Presidenta de data 30 de desembre de 2005 pel que s'aprovà 
l'expedient de contractació, publicat al BOIB núm 1 de 3 de gener de 2006. 
  
Atesa la proposta de la Mesa de Contractació en reunió de data 5 de maig de 2006 
proposant l'adjudicació del contracte en base a l'informe de valoració de les ofertes emès 
per l'Arquitecte del Departament del Territori Josep Antoni Giménez Serra en data 18 
d'abril de 2006. 
  
Atesa la proposta de la Mesa de Contractació en reunió de data 12 de maig de 2006 
proposant la desestimació de les al.legacions efectuades per la UTE Construcciones 
Pedro Ferra Tur S.A.- Sacresa Terrenos Promoción S.L.  i les observacions realitzades 
per Vertix S.A.-Mas Vilanova S.A.-Promotora Catalunya Mediterranea S.A en UTE. 
  
            Atesa la importància i l'expectació social creada al voltant d'aquest expedient i 
per garantir una major transparència i coneixement de l'adjudicació es considera oportú 
el Ple avoqui la competència. 
  
Per tot això aquest Conseller eleva,  previ dictamen de la Comissió Informativa, al Ple 
del Consell de Mallorca la següent proposta d' 
  
PROPOSTA D'ACORD 
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1.- Avocar la competència per les alienacions patrimonials d'operacions previstes al 
Pressupost el valor de les quals superin el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost o 
siguin superiors a 3.005.060,52'-€ (500.000.000'-Ptas.), delegada en la Presidència del 
Consell mitjançant l'acord del Ple de data 21 de juliol de 2003 única i exclusivament pel 
que fa a l'adjudicació d'alienació del bé immoble anomenat Can Domenge del Consell 
de Mallorca atesa la importància i l'expectació social creada al voltant d'aquest 
expedient i per garantir una major transparència i coneixement de l'adjudicació. 
  
2.- Desestimar les al·legacions efectuades per la UTE Construcciones Pedro Ferra Tur 
S.A.- Sacresa Terrenos Promoción S.L. contra les valoracions manifestades per la Mesa 
de Contractació el dia 5 de maig de 2006, atès que no és el moment processal de fer-les 
per quant el dret que en aquest moment  tenen els licitadors és el que els atorga l'article 
87 del Reglament General de la Llei de Contractes pel qual als licitadors assistents se'ls 
convida a realitzar les observacions i reserves que estimin oportunes contra l'acte 
realitzat, observacions i reserves que hauran de formular per escrit  en el termini màxim 
de dos dies (que en el present cas es varen ampliar a tres dies) i el representant d'aquesta 
Unió Temporal d'Empreses assistent a l'acte de la Mesa de dia 5 de maig, el Sr.  Sergio 
Paredes Martin, no va manifestar observació o reserva alguna. En qualsevol cas basen 
les seves al·legacions en no haver-se valorat el servei postvenda malgrat haver presentat 
documentació acreditativa d'aquest servei, i la Mesa no l'ha valorat per quant dita 
documentació no estava dins el sobre número 2 on havia d'estar la descripció de l'oferta 
proposta pels concursants als efectes d'aplicació dels criteris d'adjudicació. Tot això 
d'acord amb l'informe emès per la Mesa de Contractació en data 12 de maig de 2006. 
  
3.- Desestimar les observacions realitzades per Vertix S.A.-Mas Vilanova S.A.-
Promotora Catalunya Mediterranea S.A en UTE per les següents raons: 
Pel que respecta a l'observació 1: No és el moment processal per quant el present tràmit 
és per realitzar reserves contra l'acte de la Mesa de data 5 de maig de 2006. En 
qualsevol cas des del principi de l'expedient s'han donat compliment als principis 
d'igualtat i concurrència per quant la licitació de la present alienació va ésser 
degudament publicada el BOIB. Pel que respecta a l'article 197 LCAP no és d'aplicació 
al cas.    
Pel que respecta a l'observació 2: No és el moment processal per quant el present tràmit 
és per realitzar reserves contra l'acte de la Mesa de data 5 de maig de 2006. En 
qualsevol cas l'UTE integrada per Vertix S.A.-Mas Vilanova S.A.-Promotora Catalunya 
Mediterranea S.A disposa de la informació relativa als licitadors que disposen del 
certificat ISO 9001-2000 per quant un representant de l'UTE va assistir a la Mesa de 
Contractació en la qual es va donar lectura de les empreses que havien obtingut aquest 
punt, i després aquesta mateixa informació es va penjar al tauló d'edictes del Consell de 
Mallorca i es va enviar per fax a aquesta perquè ho va sol·licitar. 
Pel que respecta a l'observació 3: No és el moment processal per quant el present tràmit 
és per realitzar reserves contra l'acte de la Mesa de data 5 de maig. En qualsevol cas 
l'article 83 de la LCAP relatiu a les baixes temeràries a les subhastes no és d'aplicació 
directa als concursos, als quals, d'acord amb l'article 86.3 de la LCAP només es 
consideraran ofertes desproporcionades o temeràries quan s'hagin fixat en el plec de 
clàusules administratives particulars el criteris objectius per apreciar-les. 
Pel que respecta a l'observació 4: Les dates d'inici del còmput dels epígrafs 4 i 5 de 
l'apartat 4.2 del plec de clàusules, així com les terminis homogeneïtzats expressats per 



 20

cadascuna de les empreses amb referència a les que han estat objecte d'aquest procés, 
apareixen justificades al punt 5 de l'apartat CONSIDERACIONS de l'informe del 
Departament del Territori. Els terminis del punt 4 apareixen amb decimals atès que la 
majoria de propostes es refereixen a mesos amb el que la seva transposició a anys 
implica la seva aparició, resultant que, pel que fa al punt 5, la majoria es referència a 
setmanes. 
En relació a ofertes el termini proposat de les quals hagi estat ja superat s'ha 
d'assenyalar que a la documentació de l'única afectada (oferta núm. 8) a més de 
proposar unes dates concretes s'afegí una proposta de terminis referida a adjudicació de 
contracte o atorgament de llicència d'obres, els quals són els que efectivament es 
valoraren.  
Pel que fa a la lògica de la puntuació dels epígrafs 4 i 5 i en consideració del que es 
prescriu al plec, una vegada homogeneïtzats els terminis, s'assignen els punts  
proporcionalment (regla de tres) a la diferència. Així en relació a l'epígraf 4 aplicat a 
l'empresa 5 que ofereix un termini homogeneïtzat de 2,75 anys resulta que, essent la 
diferència entre menor i major terminis de 2,16 anys i la diferència entre el de l'empresa 
5 i el del major d'1,16 anys, la regla de tres aplicable ( 2,16 -10 punts; 1,16 - x punts) 
dona com a resultat 5,37 punts, que és la puntuació assignada.     
Tot això d'acord amb l'informe emès per la Mesa de Contractació en data 12 de maig de 
2006. 
  
4.- Adjudicar l'alienació del bé immoble anomenat Can Domenge de 52.262 m2 
(parcel·la 2 de 6.058 m2 i parcel·la 3 de 46.204 m2 de la Llicència de Parcel·lació 
urbanística atorgada pel Consell de la gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma 
de data 2/11/05 exp. PH 2005/0059), subjecte a les característiques especificades i 
detallades en els plecs regidors d'aquesta contractació, a la seva oferta i al seu projecte a 
la següent unió d'empresaris que a l'efecte es constituirà formada per 
CONSTRUCCIONES PEDRO FRANCISCO FERRA TUR S.A. domiciliada al carrer 
Madalena 1 del Polígon de Son Bugadelles de Santa Ponça (Calvià) i amb CIF.- 
A07061575 i per SACRESA TERRENOS PROMOCIÓN S.L. domiciliada a l'Avinguda 
Diagonal 567-6º de Barcelona i amb CIF.- B61850574, per un import de 30.000.000'-
euros (TRENTA MILIONS D'EUROS),  atès la proposta de la Mesa de Contractació en 
reunió de data 5 de maig de 2006 proposant l'adjudicació del contracte en base a 
l'informe de valoració de les ofertes emès per l'Arquitecte de Territori Josep Antoni 
Giménez Serra en data 18 d'abril de 2006, de conformitat amb la següent participació en 
la unió: 
  
CONSTRUCCIONES PEDRO FRANCISCO FERRA TUR S.A.: 5 per cent. 
SACRESA TERRENOS PROMOCIÓN S.L.: 95 per cent. 
  
5.- Requerir a les empreses adjudicatàries per a que d'acord amb el seu compromís i 
amb el previst a l'art. 24 del R.D. 1098/2001 de 12 d'octubre, pel que se aprova el 
reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es 
constitueixin formalment en una unió temporal d'empreses amb aportació al Servei de 
Contractació del CIF corresponent i la documentació acreditativa del legal representant 
de l'entitat que haurà d'ésser verificada pel Lletrat del CIM.  
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6.-  Requerir a l'adjudicatària per a que en el termini de quinze dies constitueixi la 
corresponent garantia definitiva per import de 800.000'- euros,  comptadors a partir de 
la notificació del present acord i formalitzi el contracte dins el  termini de trenta dies 
comptadors des de l'endemà de la notificació del contracte un cop hagi acreditat haver 
constituït l'esmentada garantia definitiva. 
  
7.- Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 
  
a) Directament el RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant el 
Jutjat contencios-administratiu de Palma de Mallorca en el termini de DOS MESOS, 
comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució. 
  
 b) El RECURS DE REPOSICIÓ potestatiu davant el Ple del Consell de Mallorca, en el 
termini d'UN MES, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present 
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà interposar-se el 
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs. Contra la 
desestimació per silenci del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós 
administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la 
desestimació presumpta (un mes des de la interposició del recurs sense que s'hagi 
notificat la resolució). 
  
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de 
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. " 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comença la seva intervenció comentant la seva 
sorpresa per haver dut al Ple la proposta d'adjudicació de Can Domenge, afirma que 
aquesta operació i la que vendrà més tard de Son Espases són un autèntic 'pelotazo' amb 
les que es demostra que tant el PP com UM passen davant els interessos privats a les 
necessitats socials de la ciutadania. 
Pel que fa a la proposta d'adjudicació considera ofensiu que uns dels arguments per a 
l'adjudicació sigui garantir una major transparència, pensa que si el Consell de Mallorca 
vol ser transparent hauria d'haver dut tot el procés de l'expedient al Ple, per poder tenir 
un debat i un control, també creu que el preu del solar es va valorar molt per davall del 
preu del mercat i que totes les decisions de l'expedient les va prendre d'equip de govern 
evitant realment la transparència.  
Assenyala que aquesta proposta és una maniobra pel implicar als socis de govern (PP) i 
li sembla molt trist, ja que el procediment ha estat carregat d'il·legalitats.  
Demana a la Sra. Munar perquè els terrenys públics s'han d'utilitzar per donar serveis 
privats en comptes de fer uns espais pel tal de millorar les necessitats socials i 
d'equipaments que té la ciutadania. 
Pel que fa al plec de condicions de Can Domenge considera que es va fer amb moltes 
presses i de manera precipitada i que fins i tot el Sr. Nouvel, l'arquitecte que ha guanyat 
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el concurs, va afirmar que havia fet el projecte amb vint dies i amb fotografies de la 
zona.  
Per altra banda, tampoc comprèn perquè el Consell de Mallorca, màxim òrgan 
competent amb protecció del territori i patrimoni, ha fet un plec de condicions sense 
incloure cap referència a la protecció de la sèquia d'origen àrab. 
Per tot això, demana anul·lar l'expedient i tornar al començament amb criteris reals i 
transparents, per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Palma. 
Per acabar recorda que el seu Grup ja ha presentat un recurs contenciós administratiu 
atès que s'han infringit diverses normatives. 
El Sr. Alorda (PSM-EN) aplaudeix la idea de tornar al Ple la competència de l'expedient 
de Can Domenge, encara que queda clar que aquesta operació és per implicar al Grup 
PP.  
Creu que és evident que Son Espases i Can Domenge són dues operacions que 
s'intercanvien PP i UM i que avui s'aprovaran com a fruit del pacte de governabilitat. 
Pel que fa a l'expedient de Can Domenge considera que ja es va iniciar de forma 
estranya tant pels curts terminis de presentació com per la redacció i mèrits de valoració 
a tenir en compte per adjudicar l'obra. 
Referent al plec de condicions no entén si el que més es valora és el projecte 
arquitectònic perquè tan sols es donen inicialment quinze dies per a la redacció, i a més, 
surt publicat durant les vacances de Nadal. També li estranya el fet que inicialment el 
jurat previst incolgués un sol tècnic. 
Per altra banda, el plec valora en segon lloc el termini d'execució de l'obra i voldria 
saber si en cas de no complir-se el terminis fixats se sancionarà l'empresa constructora. 
Pensa que tot plegat és un escàndol polític i que a darrera s'hi amaga una gran operació 
immobiliària on podria ser que algú hagués obtingut informació privilegiada sobre els 
terrenys. 
Tot seguit, assegura que l'antiga Diputació, fa cinquanta anys, va aconseguir aquests 
solars per realitzar equipaments sanitaris i socials i que, a més, avui dia també és 
necessària una reconversió de la zona, densament poblada. No entén perquè aquesta 
operació no ha previst càrregues socials i pensa que tan sols s'ha utilitzat per tapar forats 
del pressupost.  
A continuació recorda que una llei del Parlament obliga a la creació de patrimoni públic 
del sòl per tal de poder dur a terme la reconversió territorial i fer habitatges a preu taxat 
i que el Consell de Mallorca, en comptes de fer cas a la llei, el que fa és vendre el 
patrimoni a empreses privades perquè elles obtenguin un benefici. 
A més a més, afirma que l'habitatge social també pot ser de qualitat i que hi ha diversos 
arquitectes de prestigi que n'han fet, el que succeeix és que UM no considera necessària 
la creació aquest tipus d'habitatge i també aprofita per demanar a la presidenta què se 
n'ha fet del vint-i-cinc per cent d'habitatges de protecció oficial que es va dir que es faria 
a Can Domenge en el passat debat de política general. 
Sobre l'opinió del PP pel que fa al tema de l'habitatge de protecció oficial (HPO) no 
entén el que realment ha passat, perquè tant la Sra. Cirer com la Sra. Cabrer ho han 
defensat des de les seves institucions i ara aquí els consellers del PP votaran a favor 
d'aquesta adjudicació. Opina que hauria estat més adequat fer un conveni amb les tres 
administracions (Govern balear, Ajuntament de Palma i Consell de Mallorca) per tal de 
millorar aquesta deficiència social. 
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Per acabar recorda que ja hi ha recursos interposats per les diferents irregularitats del 
procés i per tot això demana declarar desert el concurs per tal de defensar els interessos 
generals de la ciutadania. 
Intervé el Sr. Alemany (PSOE). Considera que si realment, com cita a l'exposició de 
motius de la proposta, es pretén garantir la transparència i tranquil·litzar la societat pel 
que fa a l'adjudicació de Can Domenge, el que s'hauria d'haver fet era incloure al plec 
de condicions la creació d'un tant per cent d'habitatges a preu taxat, i vendre el solar al 
preu de mercat. 
Per altra banda, creu que la intenció de dur al Ple l'esmentada adjudicació és tan sols per 
implicar els consellers del PP i llevar la responsabilitat a la presidenta, encara que 
comenta al Partit Popular que és a temps d'evitar aquest desastre i votar en contra.  
Tot seguit comenta que el canvi de Son Espases per Can Domenge forma part d'un 
canvi de 'cromos' entre el PP i UM, i vol fer constar en acta que si la presidenta volgués 
ser realment transparent hauria d'avocar tota la tramitació de l'expedient i tornar tot el 
poder al Ple per realitzar tot el procediment amb claredat. 
El Sr. Rubio (PP) dóna suport a la proposta d'adjudicació i considera que els tècnics han 
fet la feina d'avaluar els projectes presentats i han triat la millor opció i a més recorda 
que hi ha un pacte de govern amb el qual voten a favor de les propostes fetes pel govern 
de la institució. 
El Sr. Flaquer (UM) afirma que avui és un gran dia ja que es posa fi a un expedient de 
contractació que durà a terme la creació del Parc Mallorca Can Domenge, que l'equip de 
govern està molt satisfet i que ha defensat els drets de la ciutadania. 
Comenta que en varies ocasions l'oposició havia demanat que aquesta operació és 
dugués a Ple i no entén perquè ara han canviat de criteri. 
Per altra banda, creu que el concurs ha estat molt transparent i encara que respecta les 
opinions de tots els Grups polítics, pensa també que l'opció del concurs ha estat una 
bona fórmula. Recorda que el plec de condicions puntuava molt el projecte final que 
havia de ser emblemàtic per a Mallorca. 
Pel que fa al procediment, explica que ha estat impecable, que hi ha hagut dos 
instrument de feina: la mesa, on tan sols hi havia un polític i la resta eren tècnics 
qualificats, i la comissió d'arquitectes de reconegut prestigi on tan sols hi havia el Sr. 
Vicens. Aquest segon òrgan ha avaluat i estudiat tots els projectes i el primer ha decidit 
quin d'ells s'ajustava al plec de condicions. També vol agrair la feina duta a terme per 
tots els tècnics qualificats. 
Per acabar diu que serà un gran projecte que s'ha avançat al temps i que operacions 
similars a aquesta es veuran en un futur. 
La Sra. Rosselló demana que siguin més moderats en les seves declaracions i que la 
seva obligació és vetllar pels béns públics i no fer irregularitats com la de Can 
Domenge. 
Repeteix al Sr. Flaquer els seus arguments sobre la necessitat de dur tot el procediment 
al Ple i de la implicació del PP amb aquest tema, també reitera el seu punt de vista sobre 
la utilitat dels terrenys públics i sobre el preu del solar. 
Per altra banda considera que el procediment no s'ha fet com cal i que vulnera la 
normativa estatal i europea, a més de crear confusió ja que ha estat modificat varies 
vegades. 
Pel que fa a les presses creu que estan motivades pel fet de la proximitat de les eleccions 
i a voler posar la primera pedra del Parc Mallorca. 
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Per acabar torna a demanar la retirada de la proposta i començar de bell nou tot el 
procediment i atendre les demandes socials de la ciutadania. 
El Sr. Alorda comenta que comparteix la majoria d'arguments en contra, encara que no 
creu que la Sra. Munar estigui espantada per haver d'assumir l'adjudicació sinó que el 
que vol és un recolzament per part del PP. 
Contesta al Sr. Rubio que els tècnics han fet la seva feina, que és valorar els projectes 
segons els criteris establerts, i que el problema ha estat la desencertada redacció del plec 
de condicions. 
Reitera els seus arguments sobre els terminis per presentar el projecte i sobre el profit 
que se'n treurà. 
Diu al Sr. Flaquer que espera que no es faci una operació similar en el futur ja que té 
massa arguments en contra, encara que sí està d'acord amb que sistema d'adjudicació 
per concurs ha estat adequat. 
El Sr. Alemany assenyala que no s'ha de confondre el plec de condicions que és com i 
que vol fer l'equip de govern, i la decisió tècnica de triar el millor projecte segons el 
plec definit políticament. 
Reitera els arguments del Sr. Alorda sobre la qualitat que poden tenir els HPO si hi ha 
voluntat política. 
Recorda que inicialment a la mesa de contractació tan sols hi havia un tècnic i que 
després de l'enrenou es va crear una comissió tècnica, la qual cosa havia exigit el seu 
Grup. 
El Sr. Flaquer comenta que la nova Llei del sòl estatal prioritza l'opció del concurs 
davant la subhasta o la venda i no entén el perquè de tantes crítiques. 
Diu a la Sra. Rosselló que no hauria de ser tan negativa i que l'equip de govern fa la 
seva feina que és realitzar actuacions per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, i 
que si no hi està d'acord vagi als tribunals. 
Respon al Sr. Alorda que està content de coincidir amb ell pel que fa a l'opció del 
concurs i afirma que el projecte que s'aprovarà avui serà molt important. 
Contesta al Sr. Alemany que el plec i els criteris a seguir per aquest concurs estaven 
molt ben pensats i que els tècnics ho han valorat molt bé, encara que comprèn que altres 
formacions polítiques ho haguessin resolt d'una altra forma. 
S'aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM) i tretze en contra (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL  
PUNT 10.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE  
L'ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENT RE EL 
GOVERN DE LES ILLES BALEARS I EL CONSELL DE MALLORC A PER AL 
FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS DEL PLA DIRECTOR SECT ORIAL 
PER A LA GESTIÓ DEL RESIDUS URBANS DE MALLORCA. 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament de Cooperació Local:  
"Atès que el Consell de Govern de les Illes Balears en la sessió de dia 14 de juliol de 
2000 i el Ple del Consell de Mallorca en data 28 de juliol de 2000, van aprovar el 
conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell de 
Mallorca per al finançament de les inversions del Pla director Sectorial per a la gestió 
dels residus sòlids urbans de Mallorca (PDSGRUM), el qual es va signar per ambdues 
parts el dia 3 d'agost de 2000. 
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Atès que la clàusula novena del conveni, establia que <<El Govern de les Illes Balears 
adoptarà les mesures econòmiques, financeres i pressupostàries pertinents per tal que, i 
com a màxim i en concepte d'aportació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
al desenvolupament del PDSGRUM, el Consell de Mallorca pugui disposar del 30% de 
la inversió en infraestructures prevista al punt anterior amb la periodificació que 
s'especifica a l'annex que s'acompanya, tot i que de tals mesures se'n puguin derivar 
obligacions per a la Comunitat Autònoma amb anualitats  i imports diferents als que allà 
apareixen, prèvia l'adopció dels acords i expedients que calguin>>. 
  
Atès que el Consell de Govern de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre de 
2001 i el Ple del Consell de Mallorca en data 4 de febrer de 2002, van aprovar l'addenda 
al Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell de 
Mallorca per al finançament de les inversions del PDSGRUM, la qual es va signar per 
ambdues parts el dia 22 de març de 2002. 
  
Atès que en data 6 de juliol de 2004, la Comissió de Seguiment del conveni de 
col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per al 
finançament de les inversions del Pla director sectorial per a la gestió del residus urbans 
de Mallorca, acordà la revisió i actualització de la taula de l'annex de l'esmentat conveni 
i posterior addenda al mateix.   
  
Atès que el Consell de Govern de les Illes Balears, en sessió de 25 de novembre de 
2005, acordà la modificació de la taula de fites i pagaments i aprovà el quadre 
corresponent de finançament d'acord amb les dates previstes d'execució d'obres de les 
fases II i III. 
  
Atès l'escrit de TIRME, S.A., de dia 21 d'abril de 2006, mitjançant el qual manifesta la 
conformitat i l'acceptació del que preveu la  modificació de l'Addenda, així com les 
quantitats i anualitats resultants de la forma de finançament que s'especifica en el nou 
calendari de fites i pagaments a realitzar aprovat pel Consell de Govern de les Illes 
Balears en sessió de 25 de novembre de 2005.  
  
Atès l' informe emès per l'economista de la Direcció Insular de Gestió de Residus en 
data 25 d'abril de 2006, sobre la proposta de modificació de l'addenda al conveni 
específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca 
per al finançament de les inversions del Pla director sectorial per a la gestió del residus 
urbans de Mallorca i atès l'informe de fiscalització prèvia.  
PROPOSTA D'ACORD 
1. Aprovar la modificació, que com annex s'adjunta a aquest acord, de l'Addenda 
signada el 22 de març de 2002, al Conveni específic de col·laboració entre el Govern de 
les Illes Balears i el Consell de Mallorca, signat el dia 3 d'agost de 2000, per al 
finançament de les inversions del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans 
de Mallorca, per a l'adequació a les circumstàncies actuals, modificant la taula que 
apareix al final de l'Addenda al Conveni d'acord amb les modificacions acordades per la 
Comissió de Seguiment del Conveni, en sessió de 6 de juliol de 2004 i pel Consell de 
Govern de les Illes Balears, en sessió de 25 de novembre de 2005. " 
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La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) considera que s'ha produït un retard prou important en 
les fases II i III de les obres d'infrastructura de les plantes de tractament de residus 
d'origen animal i de compostatge i que encara no s'han explicat el motius tres anys 
després. Per això insisteix a demanar els aclariments oportuns. 
En primer lloc, pel que fa a la planta de compostatge, considera que la manca d'interès 
demostrat pel Govern balear i pel Consell de Mallorca no és coherent amb la política de 
recollida selectiva i tractament selectiu de residus que hauria de dur a terme, per tal que 
no depengui de les iniciatives d'alguns ajuntaments.  
En segon lloc, sobre la planta de tractament de residus d'origen animal, demana per quin 
motiu no han començat les obres si ja existia la conformitat del Govern de les Illes 
Balears i la Unió Europea havia concedit una subvenció, amb càrrec a la partida 
pressupostària dels Fons de Cohesió de l'any 2003. També vol saber on ha anat a parar 
aquesta subvenció, si s'ha perdut o li han donat una altra destinació. Tot seguit demana 
quin tractament s'ha donat mentrestant a aquest tipus de deixalles i, atesa la negligència 
d'haver desaprofitat la subvenció esmentada, conèixer si aquest endeutament tendrà 
efectes sobre la tarifa de tractament de residus, si ho pagaran tots els ciutadans o només 
els qui els generen. 
La Sra. Canyelles (PSM-EN) comenta que no està d'acord que es vulgui fer la 
modificació d'un Pla per incompliment de l'anterior. També demana que li expliquin el 
quadre annex al conveni perquè no el considera gens clar. 
La Sra. Julve (UM) assenyala la necessitat de fixar un nou calendari de fites i pagaments 
a realitzar pel fet que s'ha pactat juntar l'execució d'obres de les fases II i III.  
Pel que fa a la subvenció del 30% per a les tres fases que quedaven, es destinarà a les 
fases I i II perquè s'ha comprovat que és suficient i s'ajusta al percentatge concret de 
residus generats a Mallorca. 
Respon a la Sra. Rosselló que, pel que fa a la planta de tractament de deixalles d'origen 
animal, es donarà la solució que ha decidit el Consell de Mallorca i que, amb la 
modificació del Pla director de tractament de residus sòlids urbans i l'ampliació prevista 
per a la incineració, queda prou cobert el tractament adequat d'aquest tipus de residus. 
La Sra. Rosselló reitera la convicció del seu Grup de donar prioritat al sistema de 
compostatge abans que al d'incineració i torna a insistir en el fet que s'hagi desaprofitat 
la concessió de la subvenció per al forn incinerador de deixalles animals, diu que 
considera un desencert la línia d'actuació que s'ha seguit i demana que li expliquin per 
quin motiu el nou Pla director no fa referència als residus animals ni preveu el seu 
tractament, en canvi el Pla anterior sí que acceptava la opció de la incineració. Tot 
seguit esmenta l'informe de la Conselleria de Medi Ambient, que fa referència al Pla 
director de residus sòlids urbans, i comenta que es manté la previsió de l'any 2000, per 
això demana una informació actualitzada de la decisió final, atès que es tracta d'un 
percentatge de residus molt important, com és el cas també dels residus sanitaris grup B, 
que s'aboquen il·legalment a solars, causant un delicte ecològic evident. 
La Sra. Canyelles reitera la seva perplexitat, diu que no considera que la Sra. Julve hagi 
deixat clar el que se li havia demanat, per aquest motiu anuncia que el seu Grup no pot 
votar a favor. 
La Sra. Julve (UM) explica a la Sra. Rosselló (EU-Els Verds) que és evident que el Pla 
director de residus que ha seguit el Consell de Mallorca no coincideix amb el que havia 
seguit ella en la seva etapa de consellera. Aprofita per recordar-li les contradiccions, 
atès que ella s'ha oposat sempre a la incineració i la opció del forn incinerador ja 
figurava al Pla director de residus de l'any 2000 i, a més, els costos repercutien sobre els 
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pagesos, mesura que va rebutjar el conseller d'Agricultura del Govern de les Illes 
Balears. 
Informa que la política actual del Consell de Mallorca en matèria de residus preveu 
posar en funcionament dos forns més per a la incineració, amb la qual cosa queden 
cobertes les necessitats reals de Mallorca.  
Pel que fa a la subvenció del Fons Europeu, informa que no l'han rebuda, però que han 
previst altres alternatives a part de la incineració, com és el cas de la vermicultura, fent 
un tractament de residus d'origen animal grup II a una planta de Llucmajor. 
Respon a la Sra. Canyelles que el quadre annex al Conveni pretén explicar que, pel que 
fa a la subvenció del 30% que reben del Govern balear, destinada a les tres fases inicials 
que s'havien previst, el Consell de Mallorca es queda amb les fases I i II, perquè es 
consideren suficients per a les necessitats existents. Explica que tenen fe en el sistema 
de compostatge, però que són realistes i no volen gastar els doblers debades, per tant 
s'ha decidit ajustar la despesa en inversió a allò que és realment necessari. 
A més, informa que actualment es treballa en el projecte de construcció d'una planta 
d'assecament tèrmic de fangs de depuradora, que està previst que s'aprovi avui al 
Consell d'Administració de l'IBAEN i ja existeix el compromís ferm d'una subvenció de 
2.000.000 ', procedents de l'addenda que es presenta. Aquesta és l'alternativa que s'ha 
decidit i que substitueix els projectes d'ampliació de les plantes de compostatge de sa 
Pobla, Ariany i Felanitx. Assegura que això és el que considera una utilització coherent 
de la partida assignada. 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP,UM) cinc en contra (PSM-EN, EU-Els 
Verds) i cinc abstencions (PSOE). 
DEPARTAMENT DE TERRITORI  
PUNT 11.- MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE 
L'AMPLIACIO DEL SGEC/CO (77-04-P), MERCAPALMA, DEL PGOU DE 
PALMA 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament de Territori:  
"Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual del PGOU del municipi de Palma 
relativa a la modificació i ampliació del Pla Especial de l'ampliació del SGEC/CO (77-
04-P), Mercapalma,  vist l'informe favorable de la Comissió Insular d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric sol·licitat dictamen al Consell Consultiu de les 
Illes Balears, s'eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d' 
  
ACORD   
Primer.- Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació 
del municipi de Palma relativa a la modificació i ampliació del Pla Especial de 
l'ampliació del SGEC/CO (77-04-P), Mercapalma,  vist l'informe favorable de la 
Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric i oït el 
Consell Consultiu, aquest Ple, en el tràmit previst a l'article 132.3 del Reial Decret 
2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, acorda aprovar 
definitivament l'esmentada modificació puntual, tot subjectant-se a les següents 
prescripcions: 
  
1a.- En compliment de les observacions imposades en l'informe de la Comissió Balear 
de Medi Ambient, segons acord adoptat en sessió celebrada en data 28 d'abril de 2005 
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(registre entrada municipal de 12 de maig de 2005), durant la fase d'urbanització dels 
terrenys: 
  
Abans de l'inici de les obres s'haurà de certificar que la parcel·la objecte d'activitat 
d'emmagatzematge de vehicles no ha contaminat el sòl o s'ha procedit a la seva 
recuperació. S'haurà d'obtenir el certificat d'EMAYA on faci constar que disposa de 
capacitat de subministrament d'aigua en quantitat i qualitat suficient i que l'estació 
depuradora on s'abocaran les aigües residuals té capacitat de tractament per a 
l'ampliació del polígon. S'haurà d'haver obtingut l'autorització de la Direcció General de 
Recursos Hídrics per a l'abocament de les aigües pluvials en pous d'infiltració. La terra 
vegetal s'haurà d'emmagatzemar temporalment i reutilitzar per a la construcció de les 
noves zones verdes. En aquestes zones verdes s'empraran plantes autòctones i/o de 
baixos requeriments hídrics. S'hauran d'acomplir totes les recomanacions proposades 
per l'Avaluació d'Impacte Ambiental. Recomanar que en els carrers estrets del barri es 
prevegin boques hidrants i que en el disseny de vials es prevegi l'entrada de vehicles 
d'urgència.   
2na.- Les superfícies i àmbits de zona verda pública i espai verd públic que es 
contemplen a la modificació del planejament com a privats mantindran inalterada la 
seva actual naturalesa jurídica pública, i en conseqüència es mantenen els 8.167 metres 
quadrats de zona verda pública com a objecte de cessió gratuïta i obligatòria a 
l'Ajuntament de Palma. 
  
Segon.- L'anterior acord s'adopta havent escoltat el Consell Consultiu, en el seu 
dictamen número 43/2006, de data 15 de març de 2006. 
  
Tercer.- Comunicar els presents acords al Consell Consultiu de les Illes Balears, en 
aplicació del disposat a la Llei 5/1993, de 28 març, així com a l'article 23.2 del Decret 
24/2003, de 28 de març, tot fent avinent a l'esmentat òrgan consultiu que, malgrat 
s'hagin adoptat amb la fórmula d'haver-se escoltat el dictamen emès, materialment 
s'adeqüen a les clàusules de garantia que s'hi apuntaven per tal de possibilitar una 
aprovació definitiva. " 
  
S'aprova la proposta per vint-i-cinc vots a favor (PP, UM, PSOE, PSM-EN) i dues 
abstencions (EU-Els Verds). 
PUNT 12.- RECURS ADMINISTRATIU DE REPOSICIÓ DEDUÏT PEL SR 
FEDERICO CLIMENT GUIMERÀ EN REPRESENTACIÓ DEL COL·L EGI 
OFICIAL D'ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS, CONTRA L'ACORD 
DEL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA DE DATA 6 D E JUNY 
DE 2005.  
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament de Territori:  
"Amb el compliment de les formalitats exigibles, per part del Sr. Federico Climent 
Guimerà en representació del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, s'ha 
interposat en temps i forma recurs potestatiu de reposició contra l'acord del Ple del 
Consell Insular de Mallorca de dia 6 de juny de 2005, mitjançant el qual s'APROVÀ 
DEFINITIVAMENT amb prescripcions la modificació puntual núm. 1 / 2004, relativa 
al canvi d'ubicació de zona verda i implantació d'equipament escolar, de les Normes 
Subsidiàries de Valldemossa.         
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De l'esmentat recurs es va donar trasllat a l'Ajuntament de Valldemosa, atès la seva 
condició d'interessat, per tal que pogués deduir al·legacions, les quals va presentar en 
data 20 de setembre de 2005 (NRE 22188). 
  
En data 4 de maig de 2005 s'ha emès informe per part del servei jurídic i administratiu 
de la direcció insular d'Urbanisme i Litoral, Departament del Territori, proposant 
DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició, per la qual cosa s'eleva al plenari la 
següent proposta d' 
  
  
ACORD 
DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició presentat pel Sr. Federico Climent 
Guimerà, en representació del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, contra 
l'acord adoptat pel Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 6 de juny de 2005 
mitjançant el qual  s'APROVÀ DEFINITIVAMENT amb prescripcions la modificació 
puntual núm. 1 / 2004, relativa al canvi d'ubicació de zona verda i implantació 
d'equipament escolar, de les Normes Subsidiàries de Valldemossa i això en base a 
l'informe jurídic emès per la TAG del servei jurídico administratiu en data 4 de maig de 
2006, el qual queda expressament incorporat com a motivació a la present resolució. " 
  
S'aprova la proposta per desset vots a favor (PP,UM) i deu abstencions (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds). 
DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES  
PUNT 13.- PROPOSTA D'ACORD EN RELACIÓ AMB L'EXECUCI Ó DE LA 
SENTÈNCIA DEL TSJIB NÚM. 212/2004, PER LA QUAL ES RECONEIX EL 
DRET DE LA "COMPAÑÍA CONCESIONARIA DEL TÚNEL DE SÓL LER" A 
SER INDEMNITZADA PER L'ALTERACIÓ DE L'EQUILIBRI ECO NÒMIC 
DE LA CONCESSIÓ. 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Departament d'Obres Públiques:  
"A la vista de la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears núm. 212/2004, de 12 de març, que estima parcialment el 
recurs contenciós administratiu interposat contra la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears per la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de l'entitat 
"Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller" per al restabliment de l'equilibri 
econòmic de la concessió, que ara es troba recorreguda en cassació i de la qual se n'ha 
acordat l'execució provisional; atès que, d'acord amb la disposició addicional cinquena 
de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars 
en matèria de carreteres i camins, el Consell de Mallorca s'ha de subrogar en els béns, 
drets i obligacions que corresponien a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; 
considerant que l'esmentada sentència reconeix a la concessionària el dret a l'abonament 
de 2.917.457'55 euros, més els interessos legals, incrementats en 1'5 punts, a partir dels 
sis mesos des de la recepció de les obres, de les despeses financeres intercalàries 
produïdes pel retard de deu mesos en la posada en servei del túnel, i del lucre cessant 
del mateix període, conceptes quantificats en un total de 7.365.729'21 euros; examinada 
la proposta d'execució de la sentència presentada per l'esmentada mercantil; i atès tant 
l'informe del cap de secció de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Obres Públiques 
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de 17 de maig de 2006 com el dictamen de 15 de maig de 2006 elaborat per 
l'economista Sr. Antonio Esteban Simonet Durán, el Conseller Executiu d'Obres 
Públiques sotmet a la consideració de la Comissió Insular Informativa General i de 
Comptes, per al seu dictamen previ a la seva elevació al Plenari del Consell Insular de 
Mallorca, la següent proposta d'Acord 
PROPOSTA D'ACORD 
1r.- Acceptar, en relació amb la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 212/2004, de 12 de març, la 
proposta d'execució presentada per l'entitat "Compañía Concesionaria del Túnel de 
Sóller", que concreta en un total de 7.365.729'21 euros per tots els conceptes la quantia 
de la compensació a què té dret, i que n'articula el resarciment mitjançant la pròrroga de 
la durada de la concessió per un termini de cinc anys i sis mesos. 
2n.- En conseqüència, instar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a què retiri el 
recurs de cassació interposat contra l'esmentada sentència. 
3r.- Igualment, autoritzar l'inici de l'expedient de modificació del "contracte de 
concessió per a la construcció, conservació i explotació, com a carretera de peatge, de la 
variant de la C-711, amb túnel que travessi la serra d'Alfàbia", en els termes recollits en 
la referida proposta d'execució.  
4t.- Notificar el present acord a l'entitat interessada. "  
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) considera lamentable que es perllongui la concessió al 
contractista i que no s'hagin escoltat les propostes de gratuïtat presentades. 
A més exposa que no entén l'actitud del Govern ni el fet que no s'hagi aconseguit un 
acord positiu per a la ciutadania. 
El Sr. Alorda (PSM-EN) considera que es tracta d'una situació jurídica complicada. 
Comenta que varen demanar a la Comissió Informativa si constava a l'expedient algun 
acord amb el Govern balear i es va informar que només hi havia hagut converses, però 
no existeix cap informe escrit per part del Govern balear. Per això, si no s'ha incorporat 
un informe adient, no els sembla adequat perdre la darrera defensa que es té davant 
aquesta demanda per part de la concessionària.  
Pel que fa al tema de fons, diu que no estan d'acord que hi hagi una carretera de peatge a 
Mallorca, atès el conveni de carreteres estatal de què es disposa. 
Pensa que s'ha de trobar la manera de rescatar aquesta concessió, per això no donaran 
suport a la proposta de perllongar-la. 
Considera que el Partit Popular hauria de pagar el primer xec, a compte de la quantitat 
que va rebre al començament de la concessió perquè considera immoral que segueixin 
en poder del partit quan suposaria actualment una quantitat prou elevada per fer front a 
les despeses, i considera que el més just és que el Govern balear assumeixi el cost i 
disposar que la concessió no es perllongui més. 
El Sr. Crespí (PSOE) manifesta que no vol entrar en els detalls de la polèmica 
concessió, però sí que insisteix en la necessitat de rescatar aquesta concessió, que és el 
que sempre ha defensat el seu Grup, tot i considerar la despesa important que suposa. 
Considera que en realitat ho hauria de pagar el Govern balear, per compensar el fet 
d'haver transferit al Consell de Mallorca una obra amb tantes càrregues.  
El Sr. Pascual (UM) respon al Sr. Alorda dient-li que el que proposa és inviable, que els 
convenis són per obres i no per rescatar concessions. Destaca que es tracta d'una 
sentència que obliga a pagar una quantitat a la concessionària i per aquest motiu els  
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serveis tècnics i jurídics del Consell de Mallorca han negociat per tal d'arribar a un 
acord.  
Li retreu que no és el moment adient per esmentar els problemes sorgits a l'inici 
d'aquesta concessió, perquè corresponen a un procés judicial ja tancat i perquè ho ha fet 
amb la intenció d'embrutar aquest procediment.  
Manifesta que la decisió de perllongar la concessió per cinc any i mig més és la millor 
solució possible per a la ciutadania. 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP-UM) i dotze vots en contra 
(PSOE,PSM-EN, EU-Els Verds). 
  
MOCIONS  
PUNT 14.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE SOBRE 
PROTECCIÓ DE SON REAL I CREACIÓ D'UN PARC ARQUEOLÒG IC.   
Es dóna compte de la següent moció:  
"Son Real, del municipi de Santa Margalida, és un dels territoris de l'illa de Mallorca de 
major riquesa, varietat i densitat arqueològica. Constitueix un indret essencial per a 
estudiar l'evolució i el nostre esdevenir històric, des d'èpoques pretalaiòtiques a 
l'actualitat. 
El gran nombre de jaciments existents a l'àrea, disseminats a tot arreu, de diferents 
èpoques, constitueix una unitat territorial en suficient densitat i diversitat de jaciments 
que fa aconsellable que sigui considerada com un tot homogeni i indivisible. 
La importància i transcendència de Son Real va més enllà de l'àmbit municipal. En 
aquest cas, més que mai, és el Consell de Mallorca el que ha d'agafar la iniciativa per tal 
de procurar que un dels indrets més emblemàtics de l'illa de Mallorca gaudeixi de la 
màxima protecció per tal de ser preservat per a les actuals i futures generacions.  
Davant el perill que la construcció d'un camp de golf i un hotel de 450 places afecti de 
forma irreversible l'àrea arqueològica de Son Real, els socialistes pensam que el Consell 
Insular ha de prendre la iniciativa en un doble sentit: 
La protecció del patrimoni històric i cultural de l'àrea. La posada en valor d'aquest 
patrimoni per tal de divulgar i donar a conèixer els elements culturals, històrics i 
etnològics de l'àrea. 
PROPOSTA D'ACORD  
El Consell de Mallorca prendrà totes les mesures necessàries per tal  d'elaborar un 
inventari detallat i precís, per tal de conèixer amb exactitud les restes arqueològiques 
abans de prendre qualsevol altre mesura que pugui afectar la zona de Son Real. El 
Consell de Mallorca procurarà la màxima protecció de totes les restes arqueològiques 
existents a Son Real."  
 
El Sr. Alomar (PSOE) comenta que per desgràcia avui torna a dur al Ple el tema del 
camp de golf de Son Real ja que els jaciments es troben encara en perill. 
 
Diu que Son Real és un símbol per als ciutadans de la zona i que s’ha creat una certa 
alarma quan s’ha conegut el projecte de camp de golf. 
 
Pensa que s’ha de tenir clar que la Llei de sòl rústic està per davant la Llei de camps de 
golf i que per tant només es pot construir si s’aconsegueix el reconeixement d’interès 
general, la qual cosa és una decisió política. 
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Comenta que en el primer punt de moció demana prendre les mesures necessàries per tal 
d’elaborar un l’inventari de les restes arqueològiques de la zona. I en el segon punt 
recorda l’obligació que té el Consell de Mallorca de proporcionar la màxima protecció a 
les restes. 
 
Al tercer punt proposa crear un parc arqueològic com el que s’ha fet a Calvià en el puig 
de na Morisca, en col·laboració amb altres administracions, per tal de donar a conèixer 
aquest indret a la ciutadania, a més que els propietaris en puguin treure un rendiment 
econòmic. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que està d’acord amb l’exposició de motius i 
els punts que presenta el PSOE, encara que recalca que la zona té un gran jaciment 
arqueològic i que seria bo donar-lo a conèixer i així millorar el turisme de qualitat que 
volem per l’illa. 
 
Puntualitza que tant el Sr. Guillem Rosselló Bordoy com el Sr. Javier Aramburu va fer 
unes declaracions on afirmava que “... tota la prehistòria de Mallorca es representava a 
Son Real...” i que per això s’ha de protegir íntegrament com a conjunt monumental.  
 
Per altra banda, creu que l’autorització del golf a Son Real és tan sols una excusa per 
realitzar un gran projecte urbanístic que inclou el camp de golf, un hotel i altres 
infraestructures amb una superfície total de 850.000 m2 i que per això s’ha de preservar 
la zona i s’ha de potenciar un projecte cultural, històric i arqueològic. 
 
Per tot això, demana que tant l’equip de govern com el PP votin a favor de la proposta 
de protecció de Son Real. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) pensa que primer s’haurien d’haver catalogat els béns i un cop 
analitzats s’hauria d’haver fet l’informe de la comissió corresponent i no a la inversa. 
 
Comenta que el seu Grup va presentar una moció d’urgència similar a una Comissió 
Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric (CIOTUP) però no va 
obtenir el recolzament necessari. 
Afirma que s’ha de donar màxima protecció a les restes arqueològiques, ja que així ho 
recull la Llei de patrimoni, atès que tots els jaciments arqueològics són béns d’interès 
cultural (BIC). 
 
Per altra banda, està d’acord amb establir un règim de visites i per tant veu positiu el 
punt tercer de la moció que proposa crear un parc arqueològic i recorda que tots els BIC 
per llei han de tenir un règim de visita encara que de moment el Consell de Mallorca no 
n’ha fixat cap. 
 
Per tot això comenta que donarà suport a la moció i que seria molt més prudent esperar 
a tenir l’estudi dels científics abans que la CIOTUP informi favorablement. 
 
El Sr. Veramendi (PP) vol recordar que va ser el PP qui va elaborar la Llei de protecció 
del patrimoni de les Illes Balears el desembre de 1998 i que també va redactar la Carta 
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Arqueològica que permet conèixer i protegir el nostre patrimoni arqueològic, per tant 
afirma que el PP ha estat qui ha posat els instruments necessaris per protegir patrimoni. 
 
Comenta que a la parcel·la de Son Real es troben quatre jaciments catalogats i molt 
deteriorats per l’activitat agrícola i ramadera i que l’informe tècnic de Patrimoni 
Històric prescriu les actuacions que cal tenir en compte: 
 
En primer lloc, un radi de 25 metres en cas de fer-se obres; en segon lloc, que abans de 
començar s’haurà de fer una prospecció arqueològica completa i s’hauran de presentar 
els resultats a la Ponència de Patrimoni Històric; en tercer lloc, que hi haurà en tècnic 
qualificat si es fan moviments de terra. I per acabar, es presentarà un projecte 
d’adequació dels jaciments arqueològics trobats. 
 
Per tot això considera que el Consell de Mallorca i la CIOTUP ja han actuat i per tant la 
zona ja es troba prou protegida. 
 
El Sr. Vicens (UM) comenta que no està d’acord amb els dos primers punts de la moció 
ja que creu igual que el Sr. Veramendi que aquestes actuacions s’estan fent, i demana al 
Sr. Alomar i la Sra. Rosselló que comprovin, a la documentació de la CIOTUP, que ja 
estan inventariades. Llegeix una altra vegada les quatre mesures que es varen acordar 
per tal d’aconseguir la màxima protecció, i que abans havia comentat el Sr. Veramendi. 
 
A continuació demana al Sr. Alomar per què quan era conseller de Turisme del Govern 
balear no va comprar tota la finca de Son Real. 
 
El Sr. Alomar diu que ja sap el que ha passat a la CIOTUP i precisament per això, 
reitera els arguments del Sr. Alorda sobre la forma més indicada de resoldre un 
expedient, primer fer els estudis i actuacions d’investigació i desprès resoldre, i no a la 
inversa. 
 
Contesta al Sr. Vicens que el Govern anterior va comprar l’altra part de Son Real perquè 
la va considerar més valuosa ja que donava a la mar. 
 
El Sr. Alorda es mostra sorprès per les afirmacions del Sr. Veramendi i li recorda que 
des del període preautonòmic ja es tenien competències sobre Patrimoni i que no varen 
fer la llei fins l’any 1998, encara que ja hi havia una norma estatal que definia i protegia 
alguns jaciments de les Illes. 
 
Comenta que està preocupat pel fet que tant el PP com UM consideren que els jaciments 
es troben en mal estat i espera que això tan sols sigui una lectura. 
 
Reitera els seus arguments sobre informar abans de tenir tots els coneixements i afirma 
que ja ho han fet altres vegades, la qual cosa representa que el mal ja esta fet i fa mal 
rectificar. 
 
Creu que si el que volen és comprar el terreny amb els doblers de la targeta verda el que 
han de fer, per tal d’abaratir el cost del solar, és llevar-li pressió urbanística i no deixar 
fer el camp de golf. 
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El Sr. Veramendi diu al Sr. Alorda que les competències al Govern balear varen arribar 
a poc a poc a partir de l’any 1979; puntualitza que a l’anterior legislatura s’havien 
d’aprovar tres lleis al respecte i que tan sols se’n va aprovar una. 
 
Reitera la seva opinió sobre els punts de la moció que ja es compleixen i repeteix que 
els tècnics ja han definit les actuacions pertinents. 
 
El Sr. Vicens comenta al Sr. Alorda que no és el PP, UM que diu que els jaciments es 
troben en mal estat, sinó el cap de Servei de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca 
que és un funcionari qualificat. 
 
Repeteix que totes les actuacions que s’han de fer als jaciments ja estan previstes i que 
la moció pretén embullar. Diu al Sr. Alomar que això no hauria passat si l’anterior 
Govern balear hagués comprat tota la finca de Son Real i no només la meitat. 
 
Es rebutja la moció per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i  devuit 
vots en contra (PP, UM). 
 
PUNTS 15 I 17.- 
MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE SOBRE MODIFIC ACIÓ 
DEL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA PER A L'ÚS D'HABITA TGE A 
PREU TAXAT. 
 
Es dóna compte de la següent moció:  
"Un dels problemes més greus que tenen els joves de Mallorca en concret i els 
mallorquins amb un nivell més baix de renda en general, es l'habitatge. 
El problema de l'habitatge existent a tot l'estat s'agreuja a Mallorca ja que, al ser una illa 
amb un territori limitat i molt sensible, les polítiques de respecte i equilibri territorial 
fan imprescindible un control estricte en el creixement urbanístic. 
Juntament amb altres fenòmens, el fet de no poder dissenyar un urbanisme que 
contempli la diferència entre primeres i segones residències dificulta poder 
compatibilitzar el respecte amb el medi ambient i el preu assequible de l'habitatge. 
El problema de l'habitatge no es pot deixar en mans del lliure mercat i per tant és 
irrenunciable que totes les institucions públiques prenguin mesures per garantir un 
habitatge digne per tots els nostres ciutadans. 
El Consell de Mallorca com a Govern de Mallorca té l'obligació d'impulsar polítiques 
d'habitatge. No es pot entendre com la institució que té les competències socials i 
d'ordenació de territori no hagi pres a hores d'ara cap mesura per facilitar l'accés a 
l'habitatge de tots els col·lectius que tenen dificultats per accedir-hi, i molt en concret, 
els joves que necessiten el seu primer habitatge. 
Per això el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA va proposar al Ple 
del passat mes de novembre del 2005 l'adopció, entre d'altres, de l'acord de modificar el 
Pla Territorial de Mallorca per tal de permetre la construcció d'habitatges a preu taxat 
La proposta va ser rebutjada per la majoria PP-UM. 
Sis mesos després el responsable de Territori va anunciar als mitjans de comunicació 
que el Consell crearà sol per 3300 vivendes a preu taxat a la zona de Palma per a joves. 
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'Què ha passat entre el novembre del 2005 i el maig del 2006 perquè es produeixi un 
canvi de criteri tan important?. 
El fet de resoldre per part del grup PP-UM el concurs de Can Domenge de la forma tan 
contrària als interessos generals, desaprofitant una molt bona ocasió per aportar 
solucions a la problemàtica de l'habitatge, fet al que es sumen els interessos electorals al 
municipi de Palma dels grups que donen suport a l'equip de govern. 
Atès que pel que sembla a les declaracions fetes als mitjans de comunicació els grups 
que donen suport a l'equip de govern (PP i UM) han canviat d'opinió en aquesta qüestió, 
el Grup Socialista al Consell de Mallorca proposa al Ple la següent MOCIÓ. 
PROPOSTA D'ACORD  
El Consell de Mallorca modificarà el Pla Territorial de Mallorca per introduir-hi 
vinculacions a l'ús d'habitatge a preu taxat en el creixement previst."  
 
El Sr. Alemany (PSOE) assenyala que aquesta moció la presenta arran d’una notícia 
apareguda als mitjans de comunicació, on el Sr. Vicens declarava que es podia 
modificar el Pla territorial de Mallorca (PTM) i crear sòl per fer habitatges a preu taxat 
per a joves, és per això que avui el PSOE torna a dur una moció semblant a la que va 
dur el mes de novembre passat. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que el seu Grup ha presentat una moció 
similar (P17) i que si volen es poden debatre conjuntament, encara que la seva és més 
extensa i inclou dos punts més. 
 
Assenyala que està d’acord amb la modificació del PTM i creu que s’ha de dedicar part 
del creixement urbanístic ja definit per HPO o preu taxat. 
 
Pel que fa al segon punt de la moció explica que els terrenys de titularitat del Consell de 
Mallorca s’haurien d’utilitzar per fer habitatge social i col·laborar amb altres 
institucions per tal de resoldre aquest problema tan greu. 
 
Manifesta la seva alegria arran de les declaracions ja comentades del Sr. Vicens al 
mitjans pel que fa a la modificació del PTM. 
 
A continuació, diu que EU-Els Verds ja havia presentat al·legacions en aquest sentit, 
quant es va tramitar el PTM i recorda que UM fins ara argumentava que el CIM no tenia 
competències sobre habitatge i que el Pla territorial no és podia modificar. 
 
Per altra banda demana que la modificació del PTM es faci sobre el sòl ja definit i 
adjudicat als municipis com han fet al Pla territorial de Menorca.   
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta també la seva sorpresa al conèixer la notícia que va 
sortir al mitjans de comunicació sobre la modificació del Pla territorial de Mallorca i la 
considera molt interessant. El seu Grup ja havia presentat diverses al·legacions, mocions 
i esmenes en aquesta línia.  
 
Diu que el seu Grup també ha fet una moció similar però que tracta de més coses, és per 
això que creu millor tractar-les per separat. 
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Afirma que l’habitatge és un dels grans reptes del país i que dol que l’equip de govern 
s’estimi més fer habitatges d’alt standing a Can Domenge, per això creu que les 
declaracions del Sr. Vicens són una cortina de fum per evitar crítiques sobre Can 
Domenge. 
 
Per altra banda, està d’acord en tractar el punt quinzè i desset conjuntament ja que les 
dues inclouen habitatges a preu taxat dins el creixement urbanístic ja previst al PTM. 
 
A continuació s'inclou la moció desset titulada "MOCIÓ DEL GRUP DE 
CONSELLERS DEL PARTIT EU-ELS VERDS SOBRE FACILITAR LA 
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE SOCIALS". 
 
"Com demostren els estudis demoscòpics l'habitatge és una de les principals 
preocupacions de la ciutadania la consecució d'un habitatge digne. La situació del preu 
de l'habitatge amb un fort increment en els darrers anys ha provocat una repercussió 
molt negativa en les economies familiars, i la impossibilitats d'accés a l'habitatge de 
molts col·lectius: joves, famílies monoparentals, etc. Totes les famílies dediquen una 
part cada vegada més important dels ingressos familiars a les despeses d'habitatge, tot i 
l'expansionisme urbanístic que estem patint a Mallorca aquests darrers anys. 
  
Un dels motius reiterats per les diferents administracions 'ajuntaments i Govern de les 
Illes Balears- per no augmentar el nombre d'habitatges socials és la manca de sòl barat 
disponible, a pesar que hem tengut l'oportunitat de facilitar la creació d'aquest sòl en 
redactar el Pla Territorial de Mallorca, i ha estat una oportunitat desaprofitada. 
  
 Així mateix, les nostres Administracions, i en concret aquest Consell, ha tengut la 
possibilitat d'aprofitar sòl del qual n'era titular per facilitar la construcció habitatge 
social, com és el cas dels terrenys de Can Domenge o el que ara es pretenen vendre (Son 
Puigdorfila Nou, El Amanecer i l'edifici de carreteres a les Avingudes). 
Lamentablement, també pareix que seran oportunitats desaprofitades. 
  
La demanda per a què el Consell de Mallorca s'impliqui mitjançà les seves 
competències en matèria de benestar social i d'urbanisme i col·labori amb les altres 
Administracions per a fomentar la construcció d'habitatges socials, ha estat 
reiteradament sol·licitada pels grups polítics a l'oposició en aquest Consell, com serien 
els casos de mocions del PSOE debatuda al Ple de novembre de 2005 o les mocions de 
PSM i nostra debatuda al Ple de febrer de 2004, i les al·legacions que ja el nostre grup 
va presentat a al PTM. Demandes mai acceptades per PP i UM. 
  
Així, ens han  estranyat les declaracions públiques de responsables del Consell de 
Mallorca en el sentit d'estudiar la modificació del PTM, proposta rebutjada 
reiteradament per la majoria UM-PP davant les propostes anteriorment esmentades dels 
grups de l'oposició, per a possibilitar la creació de reserva de sòl per a 3.300 habitatges 
a preu taxat per a joves. 
  
    
PROPOSTA D'ACORD  
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1.- El Consell Insular de Mallorca iniciarà els tràmits pertinents per a la modificació del 
Pla Territorial de Mallorca, a fi de fomentar i regular la promoció d'habitatges protegits 
en diferents modalitats, sense que això impliqui augment de sòl urbanitzable a la nostra 
illa. 
  
2.- El Consell de Mallorca facilitarà la utilització dels terrenys dels que n'és titular per a 
la construcció d'habitatges socials.  
  
3.-. El Consell Insular de Mallorca iniciarà contactes amb el Govern de les Illes Balears 
i els ajuntaments que presenten mancances d'habitatges socials per col·laborar en la 
promoció d'aquests tipus habitatges, especialment per a joves."  
 
 
Pel que fa al PTM, creu que un dels seus problemes és no distingir entre el creixement 
turístic i el residencial, i no diferenciar entre primera, segona i tercera residència. Pensa 
que hi ha un mecanisme fàcil per aclarir la primera residència, que és l’establert per 
atorgar HPO on es demana unes característiques fiscal i patrimonial concretes. 
 
El Sr. Puche (PP) afirma rotundament que a totes les administracions on mana el PP 
dóna suport a la política d’habitatges socials. 
 
Pensa que no és necessari modificar el PTM, ja que hi ha un esborrany de llei del 
Ministeri de l’Habitatge que preveu un desenvolupament urbanístic amb un 25% 
destinat a habitatges socials i a més la comunitat autònoma de les Illes Balears està 
preparant una llei del sòl on també es recull aquest aspecte. 
 
El Sr. Vicens (UM) es mostra satisfet ja que sembla que totes les formes polítiques 
estan d’acord en potenciar l’accés a l’habitatge i creu que el més important és la 
voluntat conjunta, no la manera d’arribar-hi. 
 
Per altra banda pensa que la Sra. Tugores demana impossibles quan diu que aquests 
habitatges no utilitzin més sòl, ja que per fer una casa sempre és necessari un terreny. 
 
Comenta al Sr. Alorda que tengui confiança amb l'equip de govern i veurà com es 
trobarà una bona solució per aquest tema. 
 
El Sr. Alemany creu que s’està avançant en el tema de l’habitatge social, però que 
encara queda molta tasca per fer. 
 
Anuncia que està d’acord en que es votin conjuntament la moció quinze i la desset i 
encara que la desset inclogui més punts, també hi està d’acord. 
 
Pensa que el Sr. Puche té raó i que la Ministra de l’Habitatge proposa a la nova llei un 
25% HPO, però creu que la resta d’administracions podien realitzar accions paral·leles 
per solucionar el problema. Per això demana al PP que s’adhereixi al programa del HPO 
estatals per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutadania. 
 
La Sra. Tugores també està d’acord en votar les dues mocions conjuntament.  
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Comenta al Sr. Puche que no és cert que on governen duen polítiques d’habitatges de 
protecció ja que avui mateix han votat a favor de l’adjudicació de Can Domenge i no 
contempla aquests tipus d’habitatges. 
 
Diu que és cert que tant l’Estat com la Comunitat Autònoma estant fent lleis per 
potenciar l’habitatge social, però ara són al Consell de Mallorca i té competències 
urbanístiques que es reflecteixen al PTM, per això creu interessant fer una proposta al 
respecte. 
 
Respon al Sr. Vicens que ja sap que per fer una casa fa falta un solar, el que proposa és 
utilitzar el sòl ja definit per creixement als distints municipis per tal de no augmentar 
encara més el creixement urbanístic. 
 
Intervé el Sr. Alorda. Puntualitza al Sr. Vicens i al Sr. Puche que aquí sempre han votat 
en contra dels HPO i que per tant no és cert que tots estiguin d’acord amb que s’ha de 
promocionar aquest tipus d’habitatges. Recorda que avui mateix s’ha aprovat 
l’expedient d’adjudicació de Can Domenge amb els vots de PP, UM. 
 
A continuació comenta que a la votació es veurà qui està a favor i qui en contra i que en 
cas d’aprovar-se ell estarà molt content de la modificació del PTM. 
 
El Sr. Puche reitera que el PP, allà on governa, desenvolupa polítiques actives de 
protecció d’habitatges, sempre i quan en tengui competències, posa d’exemple l’IBAVI 
i l’Ajuntament de Palma. 
 
Insisteix en que les modificacions de les lleis, estatals i autonòmiques resoldran el 
problema de l’habitatge i per tant no cal modificar Pla territorial. 
 
El Sr. Vicens recorda que el Consell de Mallorca no té competències en la promoció de 
l’habitatge però que, tot i això, intentaran trobar un instrument vàlid per tal de millorar 
el tema. 
 
Es voten conjuntament el punt quinzè i el punt desset. 
 
Es rebutja la moció per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i  devuit 
vots en contra (PP, UM). 
 
 
Es suspèn la sessió a les 14.22 h, i es reprendrà a les 17.00 h. 
 
Es reprèn la sessió a les 17.15 h. 
 
 
PUNT 16.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE PER 
INCOAR LA REVISIÓ DEL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA I  
D'ALTRES NORMES TERRITORIALS.   
Es dóna compte de la següent moció:  
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"Les 34.000 signatures recollides en favor d'una iniciativa legislativa popular a fi de 
rectificar el rumb desenvolupista no pot passar desapercebuda al Consell com a màxima 
autoritat urbanística de Mallorca. 
Per altra banda, l'anunciat canvi de sensibilitat respecte del problema del preu de 
l'habitatge i la necessitat de sòl a preu taxat també exigeix introduir canvis en el 
planejament territorial aprovat pel Consell de Mallorca ja que actualment no afronta en 
absolut aquest repte. De fet, el Pla Territorial parteix d'un mal enfocament en no 
distingir entre primera residència i places turístico-residencials. 
en aquest sentit, s'ha d'evitar la urbanització dels indrets litorial encara no transformats, 
com ara Muleta (Sóller), Cala Blanca (andratx), part alta d'el Vilà i L'Ullal (Pollença), 
noves urbanitzacions a Sa Ràpita, etc. Les àrees de reconversió territorial no poden 
suposar creixements nets si no veritables operacions d'esponjament, també de barriades 
populars. 
De fet, per afrotnar el repte de reconversió cal que el Consell constituixi d'immediat el 
seu propi patrimoni públic de sòl. 
Així mateix, per millorar les zones turístiques, cal evitar la col.lisió d'usos, tot el 
contrari del que fa el Ple fomentant l'intercenvi de places turístiques per places 
residencials en zones POOT. 
Tampoc és correcte, per exemple, crèixer en el terme d'Escorca o amb nous nuclis a 
Marratxí. 
Simultàniament, el Ple ha d'afrontar eld ret a l'habitatge, actuant sobre el parc 
immobiliari existent i destinar una part significativa del sòl de creixement a habitatge de 
preu taxat. 
Per altra banda, cal abandonar la política d'autopistes i noves carreteres (tret de les 
rondes), eliminant l'autopista d'Inca a Manacor i la segona via de cintura de Palma. 
El Pla ha de dar més suport als valors productius del sòl agrari, en comptes de valor 
residencial. Així mateix cal un tractament més ambiciós dels espais naturals, en especial 
el de la Serra de Tramuntana. 
Cal un pla director sectorial de camps de golf per restringir-ne el nombre i prohibir els 
hotels associats en sòl rústic. 
Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca adopta els següents  
 
ACORDS 
Primer.- Revisar el Ple Territorial de Mallorca per establir mesures restrictives en el 
creixement urbanístic del litoriali, en general, sobre l'oferta turística, inclosa la turística-
residencial. Així com per incloure polítiques a favor de l'habitatge de preu taxat en els 
indrets més idonis, en favor del sòl agrari i dels espais naturals, en especial la Serra de 
Tramuntana. 
Segon.- Modificar el Pla Director Sectorial de Carreteres i el Pla Territorial per eliminar 
l'autopista d'Inca-Manacor i la segona via de cintura de Palma. 
Tercer.- Iniciar la tramitació del Pla Director Sectorial de Camps de Golf per restringir-
ne el nombre i prohibir hotel associalts en sòl rústic. 
Quart.- Dictar d'immediat normes territorials cautelars per suspendre la tramitació 
d'urbanitzacions en el litorial i l'aprovació de nous camps de golf mentre es tramiten els 
instruments anteriors. 
Cinquè.- Constituir d'immediat el patrimoni públic de sòl insular incorporant-hi els 
solars de can Domenge, l'edifici de carreteres i el solar de can Puigdorfila."  
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 El Sr. Alorda (PSM-EN) reitera els seus arguments del punt anterior sobre la necessitat 
de modificar el PTM per tal de millorar el problema de l’accés a l’habitatge, però 
comenta que aquesta moció presenta altres punts. 
 
En primer lloc parla de la necessitat de modificar el Pla territorial, ja que fa poc es va 
entregar al Parlament de les Illes Balears un total de 34.000 firmes sol·licitant crear una 
normativa territorial que limiti el creixement urbanístic i pensa que el Consell de 
Mallorca com a màxima autoritat urbanística hauria de mirar d’atendre també aquesta 
petició popular. 
 
Posa exemples de la massificació urbanística: la urbanització de Muleta a Sóller, la de 
Cala Blanca, l’Ullal i les urbanitzacions noves de sa Ràpita. 
 
Pel que fa al segon cinturó i les noves autopistes, considera que és un error créixer tant 
amb autopistes ja que ocupen molt de territori i tenen un gran impacte ambiental.  
 
Sobre el segon cinturó pensa que servirà de frontera de creixement de Palma i que 
alguns han obtingut informació privilegiada i faran un gran negoci. 
 
Tot seguit comenta la necessitat de la redacció del Pla director sectorial de camps de 
golf amb un sentit restrictiu i considera que no hauria d’estar permès construir de cap 
hotel més en sòl rústic i que ja és hora de limitar el creixement de camps, per tal de 
racionalitzar l’oferta del golf. 
 
També demana la suspensió i mesures cautelars per tal de no edificar més al litoral ni al 
sòl rústic. 
 
En relació al tema de la creació de sòl públic que estableix la llei del Parlament repeteix 
els seus arguments de passats Plens, on diu que no entén per què la màxima autoritat en 
patrimoni es nega a aportar Patrimoni Públic del Sòl amb els seus terrenys. 
 
Contesta al Sr. Flaquer sobre un comentari del punt anterior, que deia que el concurs és 
la millor manera d’adjudicació d’un expedient, però li recorda que va lligat a càrregues 
urbanístiques com operacions de reconversió o la creació d’habitatges a preu taxat per 
tal de transformar el territori i no per vendre terrenys a una empresa privada per treure 
un benefici. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que el seu Grup donarà suport a la moció del 
PSM-EN i creu que el Sr. Alorda ha argumentat prou els motius.  
 
Així i tot vol destacar dos aspectes. 
El primer és que sembla que tots els Grups estan d’acord amb la necessitat de crear 
HPO i que per tant cal revisar el PTM i establir mesures concretes, pensa que no ha de 
quedar en paraules i encoratja l’equip de govern a dur endavant aquestes mesures. 
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El segon constata que està d’acord amb que s’han fet actuacions urbanístiques molt 
greus a Mallorca i que a molta gent no li agrada, creu que és hora d’aturar-ho i per això 
demana revisar el PTM per tal de contenir el creixement. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) comenta que des de la tramitació del Pla territorial el seu Grup 
volia que fos més restrictiu i per tant està d’acord amb la moció del Sr. Alorda ja que 
limitaria l’expansió urbanística de l’illa. 
 
Pel que fa a la modificació del Pla director sectorial de carreteres, la redacció del Pla 
director sectorial de camps golf i les normes cautelars anuncia que el seu Grup hi està 
d’acord. 
 
El Sr. Coll (PP) anuncia que el seu Grup votarà en contra de la moció. 
 
Creu que el Sr. Alorda, amb aquesta moció, pretén fer un nou Estatut d’autonomia, ja 
que vol arreglar tots els problemes de les illes, el turisme residencial, les carreteres, 
l’habitatge, l’urbanisme, els indrets del litoral, el creixement dels municipis, 
l’agricultura i els espais naturals. Per això pensa que no sap a qui corresponen les 
competències i a més considera que té una fixació malaltissa amb la modificació del 
PTM. 
 
Reitera que el PP dóna suport a les polítiques d’habitatge social a les institucions on 
governa i que està d’acord amb que les lleis estatal i autonòmica seran una bona eina 
legal per solucionar el problema de l’habitatge. 
 
Llegeix un fragment d’un informe del Ministeri de Medi Ambient en el qual es diu “...el 
litoral balear és del més verges, encara que va tenir una forta pressió als anys 90...” i 
entén que això vol dir que es fan bones polítiques de protecció. 
 
Pel que fa a l’autovia Inca-Manacor comenta que ja s’ha discutit altres vegades i que ha 
quedat clar que no es farà i per tant desapareixerà del conveni de carreteres. 
 
Per altra banda, el segon cinturó de Palma, figura al programa electoral del PP i UM i 
per tant s’ha de fer pel compromís electoral i també perquè és fonamental per a la 
fluïdesa del trànsit als accessos a Palma. 
 
Tot seguit, comenta que el tema de camp de golf no és tan greu com comenta el Sr. 
Alorda i que quant sigui necessari ja prendran mesures. Assegura que el turisme de golf 
és de qualitat i a més afavoreix la desestacionalització hotelera i proporciona llocs de 
feina a l’hivern. 
 
Sobre les normes territorials cautelars comenta que ja tenen una mala experiència i que 
les sentències judicials varen negar la raó al Pacte de Progrés durant l’anterior 
legislatura.  Per altra banda afirma que el PTM no ha creat cap nova urbanització. 
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El Sr. Vicens (UM) assegura que el Sr. Alorda demana més que un nou Estatut i el que 
pretén és canviar les competències de les institucions, pensa que amb aquesta moció es 
vol canviar tot i parla de massa coses. 
 
Per altra banda afirma que el Pla territorial no és com diu el PSM-EN,  sinó que si es fa 
reconversió territorial hi haurà creixement urbanístic. 
 
Sobre la autopista Inca-Manacor comenta que com ja se sap no es farà. 
 
Per acabar demana recuperar l’esperit de consens per obtenir mesures legals per millorar 
l’habitatge social. 
 
El Sr. Alorda considera que ell parla tan sols de temes urbanístics encara que a aquesta 
illa aquest tema representa parlar de quasi tot: model territorial, turisme, carreteres, 
habitatge i espais naturals. 
 
Recorda que les competències d’urbanisme són del Consell de Mallorca, el mateix passa 
amb el Pla territorial, el Pla director sectorial de carreteres, el Pla director sectorial de 
camps de golf i el temes d’ordenació del territori. Pensa que l’actual equip de govern 
renega de les seves competències i no les vol exercir. 
 
Per altra banda, comenta que l’autopista Inca-Manacor encara està publicada als 
butlletins oficials i està vigent, creu que si realment no l’han de fer, cal que rectifiquin el 
Pla director de carreteres on correspongui. 
 
Assegura que s’han dit moltes falsedats, en primer lloc el Sr. Vicens quan ha assegurat 
que si no hi ha reconversió no hi ha creixement, la qual cosa no és certa ja que no tot el 
creixement va lligat a la reconversió. 
 
Tot seguit, afirma que el Govern del Pacte de Progrés va desclassificar  més de 100 
urbanitzacions a Mallorca i que és cert que hi va haver sentències que consideraven que 
no s’havia fet correctament, però també deien la manera de corregir-les per poder 
aplicar-les, el que va succeir és que al nou equip de govern no li va interessar fer-ho. 
 
Pel que fa a les urbanitzacions del litoral, afirma que no se les ha inventades i les torna a 
enumerar, assegura que s’estan fent. 
 
A continuació comenta que no comparteix els arguments de crear hotels a sòl rústic amb 
l’excusa d’obrir hotels a l’hivern, ja que assegura que durant la temporada baixa n’hi ha 
moltíssims de tancats i no és necessari fer-ne de nous. 
 
Per acabar recorda que avui és el dia internacional del medi ambient i repeteix la 
preocupació popular presentada al Parlament sobre l’aturada del creixement urbanístic.   
 
La Sra. Rosselló considera poc afortunades les declaracions del Sr. Coll sobre l’Estatut i 
pensa que realment no coneix aquest document, també recorda que tots els punts de la 
moció són competència del Consell de Mallorca i que per això el Sr. Alorda ho ha 
inclòs. 
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Reitera els seus arguments sobre la destrucció del territori i el replantejament del Pla 
territorial i sobre les mesures que fan falta per millorar l’accés a l’habitatge protegit. 
 
El Sr. Alemany  recorda que el Consell de Mallorca té competència exclusiva amb 
urbanisme i que per tan seria bo que modifiques el PTM i restringís el creixement 
urbanístic. 
 
Per altra banda creu que és una contradicció dir que les noves lleis del sòl milloraran els 
problemes d’habitatge social i no voler modificar el Pla territorial. 
 
Pel que fa a la llei del sòl del Govern balear té els seus dubtes de com quedarà realment 
un poc establerta la redacció final amb les excepcions pertinents. 
 
Per acabar reitera que l’equip de govern sembla està d’acord amb la filosofia dels HPO 
però no ho reflecteix a la votació. 
 
El Sr. Coll reitera els seus arguments sobre la posició del PP envers els habitatges 
socials, retreu a l’oposició que en quatre anys que manaren foren incapaços de redactar 
el PTM. 
 
El Sr. Vicens recorda el tant per cent dedicat a habitatges socials previst a les futures 
lleis del sòl i comenta que confia amb que es compleixi. 
 
Pel que fa al sòl, que es podrà destinar a aquest ús, assenyala que a més del 25% que 
preveu la llei, s’ha de sumar del 10 al 20% de cessió obligatòria als ajuntaments; i que 
per tant, el tant per cert pot arribar fins a un 50%  d’habitatge de protecció social. 
 
Tot seguit, repeteix que la moció inclou massa temes i molt diversos i ho considera fora 
de lloc. 
 
A continuació diu que s’ofereix a presentar una proposta d’aquest tema i d’aquesta 
manera es veuran les intencions de l’equip de govern i resta de grups polítics. 
 
Es rebutja la moció per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i  denou 
vots en contra (PP, UM). 
 
INTERPEL.LACIONS  
PUNT 18.- INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL/LA SR/A CE LESTÍ 
ALOMAR MATEU DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE A L'HB LE. SR/A 
FRANCESC BUILS HUGUET REFERIDA A "CANVI D'ÚS D'HOTE LS A 
APARTAMENTS".  
"CELESTÍ ALOMAR MATEU, com a conseller del GRUP SOCILISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, d'acord amb el que preveu l'art. 75 del Reglament 
Orgànic, formula, per la proper Ple ordinari, al Conseller Executiu del Departament de 
Presidència, el Sr. Francesc Buils Huguet, la següent interpel.lació. 
TEMA: CANVI D'ÚS D'HOTELS A APARTAMENTS 
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El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar al Conseller 
Executiu del Departament de Presidència, el Sr. Francesc Buils Huguet, sobre el 
CANVI D'ÚS D'HOTELS A APARTAMENTS ." 
 
El Sr. Alomar (PSOE) fa un repàs a la normativa que estableix el PTM pel que fa al 
canvi d'ús d'hotels a apartaments. Enumera en primer lloc els casos en què la normativa 
és prou clara i disposa la demolició de l'edifici i en segon lloc els casos que són 
excepcions clares. Tot seguit manifesta la preocupació pel fet que es parli tant de canvi 
d'ús, perquè considera que la normativa és prou clara i tem que hi hagi interessos i 
objectius diferents. 
 
Demana quina postura té el Consell de Mallorca a la Mesa de Turisme, perquè té els 
documents que hi ha presentat, que tracten de la necessitat de reconversió del sector, i 
necessita uns aclariments. Opina que és cert que a Mallorca hi ha hotels obsolets, que no 
són competitius en aquest moment, però el concepte de reconversió no comprèn només 
el canvi d'ús, sinó també la defensa de l'empresa i dels llocs de treball. Fer el contrari 
seria destruir el sector principal que ha fet forta Mallorca com a destinació turística.  
 
Reitera que el seu Grup sempre ha defensat aquest principi i és per això que vol saber 
quina opció decidirà el Consell de Mallorca i si defensarà la normativa establerta, tal 
com figura al Pla territorial de Mallorca.  
 
El Sr. Buils (UM) diu al Sr. Alomar que es congratula pel fet que, un cop llegit el 
document, també li quedi prou clar el caràcter excepcional del canvi d'ús. Li respon que, 
efectivament, a la Mesa de Turisme es defensarà el PTM i els canvis d'usos es farien a 
les àrees de reconversió, per mitjà de Plans especials de reformes interiors (PERI) i 
normatives dels ajuntaments i s'ajustarien al Pla territorial de Mallorca o, en els casos de 
places donades de baixa que consten a la borsa corresponent, s'aplicaria la Llei general 
de turisme o el Pla d'ordenació territorial (POT). 
 
Per acabar, comenta que seria desitjable que l'Estat central, present també a la Mesa de 
Turisme, vagi en la mateixa línia i no en la d'un consorci urbanístic, amb el que no 
estarien d'acord. A més, expressa el desig que l'Estat central també aporti recursos 
econòmics, per tal que les zones de s'Arenal i la Platja de Palma, les més necessitades 
d'aquestes mesures de canvi d'ús i reconversió urbanística, puguin convertir-se en zones 
molt més modernes no només en virtut de convenis urbanístics. 
 
El Sr. Alomar recorda que mai han discrepat del plantejament que explica el Sr. Buils i 
manifesta l'adhesió del seu Grup, però insisteix en els dubtes sobre si tots els que varen 
votar a favor del Pla territorial també defensaran aquesta mateixa línia.  
 
El Sr. Buils observa que hi acord en tots els aspectes bàsics i reitera que es treballa 
d'una manera molt positiva i des dels Departaments de Territori i Economia i el Servei 
d'Informació Turística, que integren els grups de treball, es fan aportacions molt 
importants, totes dins la línia que emergeix del Pla territorial de Mallorca. Tanmateix, 
cal considerar el fet que s'hauran de prendre decisions i que n'hi haurà d'específiques 
que s'hauran d'emprendre comptant amb la intervenció dels ajuntaments, els quals dins 
l'àmbit de les seves competències, hauran de definir els establiments afectats per aquest 



 45

canvi d'ús. Assegura que el Consell de Mallorca seguirà amb total respecte les directrius 
del PTM, com ha fet fins ara. 
 
PUNT 19.- INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL/LA SR/A BÀ RBARA 
BUJOSA PICORNELL DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN A 
L'HBLE. SR/A DOLÇA MULET DEZCALLAR REFERIDA A "SOBR E 
MUSEUS".  
"D'acord amb el que preveu l'article 75 del Reglament Orgànic del Consell de mallorca, 
la consellera sotasignant formula per el proper Ple ordinari la següent interpel.lació. 
TEMA:  MUSEUS 
El GRUP  DE CONSELLERS PSM-ENTESA NACIONALISTA vol interpel.lar a la 
Consellera de Cultura sobre museus." 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) demana una sèrie d'aclariments sobre dos temes: la Llei de 
Museus i el Museu de la Mar.  
 
En primer lloc, sobre la Llei de Museus, afirma que tant el Consell de Mallorca com el 
Govern balear incompleixen la normativa establerta i, a més, considera que la postura 
d'Unió Mallorquina en aquest sentit no queda prou definida. Fa referència a unes 
declaracions a la premsa del director insular de Cultura del Consell de Mallorca en les 
quals declarava que UM havia votat a favor d'aquesta llei, però més endavant opinava 
que era com "Alicia en el país de las maravillas". Considera que són declaracions que 
confonen. Per altra banda, sap que s'ha creat una comissió tècnica, que s'han produït 
canvis en els membres que la formen i demana que li expliquin a quin punt de la 
tramitació es troba aquesta llei, quines són les modificacions que s'han aplicat, tal com 
va prometre la consellera de Cultura i què és exactament el que s'ha avançat durant 
aquest any a Mallorca, si s'ha treballat com a Menorca. 
 
En segon lloc, demana que li expliquin quines gestions s'han fet fins ara  i també en què 
s'han gastat les aportacions econòmiques de 72.000 € de l'any 2005 i de 72.000 € de 
l'any 2006 sobre el projecte de creació del Museu de la Mar, que és una proposta que va 
rebre el suport, amb declaracions a la premsa, de la presidenta del Consell de Mallorca. 
També comenta que el Sr. Bartomeu Calafell, responsable de l'oficina del Museu de la 
Mar, va declarar que el problema principal era que no s'havia consolidat la Fundació 
que l'havia de gestionar.  
 
Tot seguit recorda que el seu Grup va proposar recuperar l'edifici de la 
Transmediterrànea com a seu central del Museu de la Mar, per tal de donar un ús 
adequat a un edifici catalogat, dins el projecte de rehabilitació de la façana marítima. 
Demana informació sobre l'estat d'aquestes negociacions. 
 
La Sra. Mulet (UM) comenta que ella donarà les respostes sobre la Llei de Museus i que 
el Sr. Borrás (UM) donarà tota la informació actualitzada sobre el Museu de la Mar, atès 
que les gestions s'han fet des de la Conselleria de Medi Ambient i Natura. 
 
Explica que el Consell de Mallorca va votar a favor de la Llei de Museus, que és similar 
a l'aprovada a altres comunitats autònomes, perquè la varen considerar positiva i molt 
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necessària, atès que els objectius eren defensar i promocionar el patrimoni històric de 
Mallorca.  
 
Per tal d'aconseguir ordenar, classificar i establir les normatives adequades, es va crear 
la Comissió Tècnica de Museus, amb la finalitat de fer una classificació d'allò que 
realment existeix a Mallorca, conèixer quants de museus existeixen, de quina categoria 
són (museu, col·lecció, etc.) i en quina situació es troben. L'esmentada comissió s'ha 
reunit vàries vegades per analitzar aquesta documentació. 
 
Destaca especialment que el problema principal és que el Consell de Mallorca ha rebut 
aquesta competència sense la corresponent dotació econòmica i això ha condicionat, 
lògicament, les actuacions concretes. Comenta que és inviable fer per exemple el Pla 
museístic, condició bàsica per al compliment de l'esmentada llei. Recorda que són pocs 
els museus que disposen d'un pla museístic. 
  
També vol destacar que, amb visites personals, ha estudiat la viabilitat de 
condicionament dels edificis a les normatives establertes i es farà tot el possible, però 
una cosa és el que disposa la llei i altra les possibilitats reals per a donar-hi solucions. 
  
Tot i això, assegura que es fa feina però dirigida a elaborar la documentació que permeti 
conèixer l'ordre de prioritat d'actuació quan es disposi d'assignació econòmica i, a més, 
s'ha demanat a la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear allargar el termini 
disponible per poder dur a terme les gestions establertes.  
  
El Sr. Borrás respon a la segona part de la pregunta, sobre el Museu de la Mar. 
 
Manifesta que la creació d'aquest museu és un projecte difícil, seriós i complicat, que 
s'ha intentat durant molts d'anys, d'ençà que es va desfer l'anterior museu, ubicat al 
Consolat de Mar. El Consell de Mallorca va optar per crear una gestora, per tal 
d'integrar altres col·lectius. Actualment, a més de persones particulars i l'Associació 
d'Amics dels Museus, també hi col·labora l'Autoritat Portuària i s'estan redactant els 
estatuts d'una possible fundació, a fi de poder arribar a altres institucions i ampliar el 
nombre d'integrants. Comenta que resulta complicat, que és molt fàcil fer projectes, 
però difícil crear-los i mantenir-los. El que sí existeix en aquest moment és la idea clara 
del què es vol i com es vol. El Consell de Mallorca té la voluntat política de fer-ho 
realitat i ho expressa en els seus pressuposts. Explica que l'any passat ja es va concretar 
amb una modificació de pressupost que es va destinar a la recuperació d'un vaixell 
històric, l'Hispania, actualment en procés de rehabilitació i que durà la bandera de 
Mallorca, com la du el vaixell La Giraldilla, que ja es va recuperar. 
 
Respecte a les gestions de l'edifici de la Transmediterrànea, informa que l'únic que està 
protegit d'aquest edifici és la façana, però aquesta és una competència de l'Autoritat 
Portuària. Assegura, però, que l'edifici no seria adequat per convertir-lo en seu del futur 
museu, perquè seria insuficient per donar resposta al projecte decidit.  
 
La Sra. Bujosa mostra la seva sorpresa per no haver rebut la resposta directament de la 
consellera de Cultura. Insisteix en que l'única informació que havia arribat al seu Grup 
era la creació de la comissió i reitera, fent referència al recurs interposat per aquest 
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motiu, la seva disconformitat en el fet que aquesta comissió sigui més política que 
tècnica. Tot i això, ho valora com una primera passa, però pensa que les raons 
pressupostàries són una excusa per no fer res. Posa l'exemple de les modificacions de 
crèdit importants de fins a vuit milions d'euros destinats a la Televisió de Mallorca i diu 
que hi estan d'acord, però que també podria haver-se aplicat aquesta solució a les 
necessitats dels museus. 
 
Pel que fa a la qüestió d'ampliació dels terminis demanada al Govern balear, planteja 
tres solucions possibles. La primera és la que ha dut a terme la Sra. Mulet presentant la 
sol·licitud al conseller Sr. Fiol per a fer la modificació i presentar-la al Parlament. La 
segona podia ser fer aquesta proposta, com a consellera, directament al Parlament, i no 
té constància que ho hagi fet. La tercera és que el Consell de Mallorca, segons la Llei de 
Consells, té competència directa per iniciatives legislatives. Com exemple, li recorda les 
actuacions que va tenir el Consell de Mallorca en el tema de la contaminació lumínica, 
que el va debatre i després es va passar al Parlament.   
 
Referent al Museu Marítim de Mallorca, comenta que li semblen encertades les 
restauracions esmentades, però pensa que una illa com Mallorca, que es defineix per la 
seva relació amb la mar, mereix tenir una institució que vetlli pel seu patrimoni marítim, 
atès que durant l'any 1970 va desaparèixer el Museo Marítimo, amb seu a l'actual 
Consolat de Mar i des d'aleshores no s'ha concretat cap projecte per ubicar-lo en un altre 
edifici. Pel que fa a la idoneïtat o no de l'edifici de la Transmediterrànea, considera molt 
discutibles les raons del Sr. Borrás. Pensa que hi ha d'haver solucions per recuperar 
patrimoni o per no malbaratar-lo.  
 
Recorda també que el Pla director de museus elaborat durant l'anterior legislatura 
establia una estructura en xarxa, per tal que no quedés tot centralitzat a Palma. Explica 
que a Sóller ja ho han resolt pel seu compte, amb la seu de l'oratori de Santa Caterina. 
Davant fets com aquest i la manca d'actuacions concretes fins ara per part del Consell de 
Mallorca, demana que li indiquin almenys quin lloc exacte s'ha decidit per al futur 
Museu Marítim de Palma.  
 
La Sra. Mulet respon que entén que en el cas de Menorca pugui dur-se endavant, perquè 
només té vuit municipis, però en el cas de Mallorca, amb cinquanta-tres municipis i 
considerant els 150 plans museístics que s'haurien de fer, entre museus i col·leccions, 
considera que és inviable des del punt de vista econòmic en aquest moment.  
 
Tot i això, pensa que han de seguir marcant pautes i prioritats i trobar solucions 
concretes per a tots els municipis i així ho faran. 
 
PUNT 20.- INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL/LA SR/A M. MAGDALENA 
TUGORES BAUTISTA DEL GRUP DE CONSELLERS DEL EU-ELS VERDS A 
L'HBLE. SR/A SR. ANTONI PASCUAL REFERIDA A "OBRES D 'ART A LES 
CARRETERES".  
  
La Sra. Tugores informa que el seu Grup retira la interpel·lació perquè han rebut 
informació per escrit, posterior a la presentació d'aquesta, que estudiaran i la 
presentaran a un proper plenari. 
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DESPATX EXTRAORDINARI  
  

PRIMER PUNT.- PLENARI MES D'AGOST. 
 
El Sr. Nadal, vicepresident primer del Consell de Mallorca informa que, prèvia 
consulta als portaveus, es proposa fixar el proper dia 17 de juliol com a data per al 
plenari ordinari corresponent al mes d'agost. Sotmet la proposta a la declaració 
d'urgència, la qual té l'assentiment de tots els reunits.  
 
A continuació es sotmet a votació la proposta i s'adopta l'acord corresponent per 
unanimitat. 
 
SEGON PUNT.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE PALMA 
RELATIVA A LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA D'EQUIPAMENT 
COMUNITARI SANITARI SUPRAMUNICIPAL ANOMENAT SON DURETA 
II, A SON ESPASES.  
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Territori: 

"ANTECEDENTS: 
Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual del pla general d'ordenació del 
municipi de Palma relativa a la implantació d'un sistema general d'equipament 
comunitari sanitari-docent anomenat SON DURETA II, a la finca "Son Espases", 
en sòl rústic del municipi de Palma, i d'acord amb el dictamen de la Ponència 
Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme i la proposta de la Comissió Insular 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en sessió celebrada dia 
19 de maig de 2006, s'eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent 
proposta d' 
 ACORD  

«Atès l'expedient tramitat relatiu a la modificació puntual del pla general 
d'ordenació del municipi de Palma, consistent en la implantació d'un sistema 
general d'equipament comunitari sanitari-docent anomenat "Son Dureta II", a la 
finca "Son Espases", en sòl rústic d'aquest municipi, i d'acord amb el dictamen de 
la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i la proposta de la 
Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric en 
sessió celebrada el dia 19 de maig de 2006, en el tràmit previst a l'article 132.3 del 
Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, el 
Ple del Consell Insular de Mallorca acorda aprovar definitivament l'expressada 
modificació, tot subjectant-la a les següents prescripcions:  
 A) Les derivades del dictamen de la Comissió Balear de Medi Ambient: 
 a.1) No s'aplicaran les mesures correctores proposades per l'AIA de desembre de 
2004 consistents en la instal·lació d'una pantalla antirenou de 3 m. d'altura i la 
creació d'una barrera de xiprers en els dos costats de les vies d'accés, havent el 
projecte d'urbanització de proposar les mesures de tancament de la parcel·la que 
garanteixin l'absència o aminorament dels renous i de l'impacte paisatgístic sobre 
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l'entorn pròxim. 
 a.2) Respecte del pou existent a la finca de Son Espases el promotor sol·licitarà a 
la Direcció General de Recursos Hídrics els permisos necessaris per a regularitzar 
la seva autorització en funció del cabal d'aigua necessari i dels usos que li hagin de 
donar. 
B) Les que provenen de l'acord de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric, en matèria de patrimoni històrico-artístic: 
 b.1) Queda eliminat de les Ordenances Reguladores l'apartat 8.3. Ordenances 
d'aplicació a cada un dels elements catalogats d'interès històric, artístic, 
arquitectònic i paisatgístic de Palma, pel que fa als elements següents: Monestir de 
la Real i sistemes hidràulics de les síquies de la Font d'en Baster , de la Font de la 
Vila i de la Font de Mestre Pere, restant substituïda la regulació i règim de 
protecció dels bens i dels seus entorns de protecció per les contingudes en 
l'aprovació pel Consell de Mallorca de les declaracions, com a bé d'interès cultural, 
del sistema hidràulic de la Font d'en Baster, de data 5/05/2005 (BOIB núm. 192, de 
24/12/2005) i, del Monestir de la Real , de data 6/02/2006  (BOIB núm, 41, de 
21/03/2006) així com la continguda en l'acord d'incoació com a BIC de la síquia 
d'en Vila (BOIB núm 78, de 3/06/2004), prevalent el que es conté als expedients de 
declaració de BIC sobre les fitxes del catàleg municipal, les  quals requeriran una 
adaptació als primers. 
 b.2) En especial pel que fa al límit d'actuació del solar de Son Espases el qual 
coincideix amb un ramal de connexió de la síquia d'en Baster, a la Real, amb la 
síquia de la Vila, a Son Cabrer (anomenat G a l'expedient de declaració de BIC de 
la síquia d'en Baster), estant situat molt prop d'aquest límit un vial, i s'ha de tenir en 
compte que s'ha de garantir en tot moment (tant en fase de projecte com durant 
l'execució de l'obra i en posterioritat) el compliment dels criteris continguts a 
l'expedient de declaració de BIC per la salvaguarda d'aquest element  el seu entorn, 
per tant, les obres derivades de l'execució del projecte han de respectar la zona de 
protecció del ramal G de la síquia d'en Baster (1,5 m. A cada banda del centre de la 
síquia). Pel que fa als criteris d'intervenció cal distingir el monument del seu entorn 
de protecció: 
 a)      En el cas del monument pròpiament dit, és a dir, l'àrea d'un metre en el cas 
dels ramals secundaris, els criteris d'intervenció s'atendran al que diu l'article 41 de 
la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. 
b)      En el cas de l'entorn de protecció del bé, és a dir, les dues franges laterals d'un 
metre en el cas de ramals secundaris, , els criteris d'intervenció s'atendran al que diu 
el punt tercer de l'article 41 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni 
històric de les Illes Balears:  
- El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els 
entorns de protecció dels bens immobles d'interès cultural no podran alterar el 
caràcter arquitectònic i paisatgístic de l'àrea ni pertorbar la visualització del bé. 
Així mateix, es prohibirà qualsevol moviment de terres que comporti una alteració 
greu de la geomorfologia i de la topografia del territori i qualsevol abocament 
d'escombreries, runes o deixalles. 
- Pel que fa als tancaments, es podran situar dins l'entorn de protecció del 
monument, però mai es podran col·locar dins l'àrea de definició del Bé d'Interès 
Cultural. Es recomana fer els tancaments amb barres de fusta i reixeta metàl·lica 



 50

que no impedeixi la contemplació del Bé. 
c)      S'hauran de prendre totes les mesures necessàries per garantir la conservació 
íntegra de tots els elements esmentats, sense que es puguin veure afectats total o 
parcialment. 
 b.3) S'haurà d'afegir l'apartat següent: "Les obres que es desenvolupin i que afectin 
al subsòl en l'àmbit objecte de la present modificació puntual de planejament  tenen 
l'obligació de seguiment arqueològic." 
 C) Les que provenen dels serveis d'urbanisme del departament de Territori:  
 c.1) Respecte als accessos a la parcel·la,  i d'acord amb l'informe de la Direcció 
Insular de Carreteres, s'ha de suprimir, a la memòria  i als plànols addicionals, 
l'accés directe amb el Camí dels Reis. 
 c.2) Al punt 8.2, la nova ordenança per les zones EQ6a, pel que fa a la seva 
definició queda: "Aquesta ordenança es refereix al Sistema General Sanitari-Docent 
Son Dureta II , a Son Espases" . 
 c.3) Al punt 8.2, la nova ordenança per les zones EQ6a , queda afegit que per a la 
resta de determinacions edificatòries regiran les establertes a les normes 
urbanístiques de la vigent revisió del PGOU de Palma per al tipus d'edificació per 
Regulació de Parcel·la (RPA). 
 c.4) A l'article 234. subzones de sistemes generals queda afegit l'apartat següent: 
2.10. SON DURETA II (SON ESPASES) (41-04-P). La seva execució queda 
regulada d'acord amb les  determinacions de la fitxa corresponent. 
 c.5) Tot i que no resulta adient dins una modificació puntual incorporar unes 
ordenances pels elements no inclosos dins l'àmbit de l'actuació (Monestir de la 
Real), aquestes queden suprimides. En tot cas pels elements amb incoació o 
declaració de BIC s'haurà d'estar al dictaminat per la CIOTUPH en matèria de 
Patrimoni Històric en l'apart B anterior. 
 c.6) Pel que fa a la fitxa del SSGG, al Sistema d'actuació, aquest queda de la 
manera següent: "execució directa mitjançant els corresponents projectes 
d'urbanització i edificació de l'equipament". 
 c.7) Queden afegides a la fitxa del SSGG les condicions imposades per la 
CIOTUPH pel que fa a la protecció del patrimoni (incorporar els elements BIC) i 
les de Departament d'Obres Públiques del Consell de Mallorca: "pel 
desenvolupament dels projectes d'execució dels projectes de les connexions viàries 
amb la carretera Ma-111s'haurà de sol·licitar la pertinent autorització del 
Departament d'Obres Públiques del Consell de Mallorca". 
 c.8) Cal incorporar a l'índex el plànol B.01.Plànol nº 3.- Estructura General i 
Orgànica del Territori, Classificació del sòl i Sistemes generals modificat.  
c.9) Cal modificar el plànols addicionals 3.3.- Viari. Connexions amb les xarxes 
existents; 3.4.- Element d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic i 
3.6.- Distribució d'usos hospitalaris i zones d'aparcaments, d'acord amb la darrera 
modificació al respecte presentada.  
 D) Vist el desenvolupament  i tramitació de l'expedient, així com de les 
prescripcions anteriorment assenyalades l'Ajuntament haurà de presentar la 
documentació escrita i gràfica que refongui les documentacions  aportades en 
diferents dates i així mateix incorpori les dites prescripcions.» 
 
 



 51

La Presidenta passa a la votació de la urgència de la proposta. 
 
S’aprova per devuit vots a favor (PP, UM) i tretze en contra (PSOE, PSM-EN i EU-
Els Verds). 
 
Per tant s’accepta la inclusió de la proposta a l’ordre del dia, i es passa a debatre. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comença la seva intervenció lamentant que l’equip 
de govern no hagi defensat la urgència ja que considera que és un tema molt 
important i que fa molta estona que se’n parla i, a més, afecta diferents institucions. 
 
Tot seguit comenta que pareix ser que tot va començar quan el Sr. Matas era 
Ministre de Medi Ambient i va comentar que el nou hospital es faria per devora 
Son Sardina.  
 
Al començament de l’actual legislatura el Sr. Matas i la Sra. Cirer varen anunciar 
que l’hospital de referència no es faria a Son Dureta sinó a Son Espases,  i s’han 
conegut moltes informacions que fan sospitar dels interessos d’especulació 
urbanística de la zona. 
 
A continuació comenta que l'Ib-Salut va continuar l’expedient de tramitació de 
l’hospital de Son Dureta com una reforma del propi hospital i que després va fer un 
cúmul d’irregularitats. 
 
Per començar la nova tramitació, l’Ib-Salut va demanar un informe al Consell de 
Mallorca sobre el projecte de Son Espases, del qual es desprenen unes afirmacions 
prou contundents sobre les irregularitats de la tramitació, ja que la modificació del 
projecte  tan sols canviava el lloc però no la resta d’informes i estudis paral·lels. 
Aquest informe del Consell ha sortit a llum, encara que la tramitació de l’hospital 
ha continuat com si res. 
 
Una altra anomalia va ser la concessió de l’obra pública que no estava prevista i 
que també vulnerava la Llei de contractes, atès que necessàriament s’havia de fer 
un estudi de viabilitat de diferents alternatives abans de fer la nova contractació i no 
es va fer. 
 
Sobre el tema de la compra del solar de Son Espases, considera que l’Ajuntament 
de Palma ha pagat una quantitat molt per damunt del preu real i que si es compara 
el preu estipulat per solar a la zona de la presó nova, la diferència és molt gran i 
l'espai es troba a la mateixa zona.  
 
D’altra banda, pel que fa a la declaració de Bé d’Interès Cultural (BIC) del 
Monestir de la Real, comenta que l’expedient es va incoar però que l’entorn de 
protecció establert no impedirà la construcció de l’hospital. 
 
Així mateix, comenta que està d’acord amb la decisió de retirar l'Àrea de 
Reconversió Territorial (ART) prevista a la zona i passar-la al terme municipal de 
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Marratxí. 
 
Pel que fa a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) 
de Palma assenyala que aquest hospital és de caràcter supramunicipal i que per tant 
és molt important la seva ubicació i els accessos al mateix, ja que és un equipament 
d’estructura general i orgànica. De fet l’esborrany de la nova Llei del sòl del 
Parlament preveu diferenciar clarament la tramitació de modificacions estructurals i 
les que no ho són. 
 
Creu que s’ha tramitat aquesta modificació puntual del PGOU però que no s’ha fet 
un estudi prou complex del conjunt d’actuacions del seu entorn com la dotació de 
serveis (aigua, clavegueram, transport públic...) l'adaptació dels elements menors 
que estan vinculats (xarxa viària, trànsit) a aquests equipaments supramunicipals. 
 
A continuació, comenta que la ciutat necessita zones àmplies en sòl rústic per 
separar el desenvolupament urbà i que s’està fent tot el contrari, desbordar el 
creixement urbanístic i construir arreu. 
 
Per altra banda, la consellera de Sanitat va dir que s’havien cercat altres opcions per 
ubicar l’hospital i que va ser una decisió tècnica. Ella afirma que aquestes 
declaracions són falses, que ningú havia parlat amb el Ministeri de Defensa per la 
cessió del solar del quarter de "General Asensio" i lamenta que el Consell de 
Mallorca no hagi tengut prou sensibilitat per aturar aquest atemptat urbanístic a 
Palma. 
 
Finalment, diu que si algú ha accedit a informació privilegiada es sabrà perquè 
aquest cas ja és als jutjats i allà s’aclarirà. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) considera que és molt difícil dir res de nou ja que la Sra. 
Tugores ha estat molt exhaustiva. 
 
Considera que la decisió ja està presa fa molta estona i que sembla que segueixen 
un programa ja previst amb una sèrie d’actuacions. 
 
Tot seguit diu que no entén perquè si ja hi havia un consens tant en l’àmbit de 
l’urbanisme com en el sanitari entre les diverses administracions per fer el nou 
hospital a Son Dureta es va haver de canviar el lloc i encara ara al juny del 2006 ni 
tan sols s’han reqüalificat els terrenys. 
 
Reitera que Son Espases es va comprar per un preu superior al fixat pel propietari i 
que per això queda ben clar que aquesta operació s’ha fet per interessos 
immobiliaris. A més, considera que tant el nou hospital de Son Espases com el 
segon cinturó de Palma crearan la nova frontera de creixement urbanístic i que es 
continua aplicant una política de fets consumats per tal de no poder tornar enrera 
les actuacions. 
 
Repeteix el mateix que la Sra. Tugores pel que fa a la retirada de l’ART, encara que 
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afirma que no es va aclarir perquè l'havien inclosa en aquell lloc. 
 
Pel que fa als elements patrimonials, assegura que el Monestir de la Real  hauria 
d’estar dins un medi rural i que el seu entorn de protecció hauria de ser més ampli, 
malgrat sigui el monument més protegit de les Illes Balears. Diu que amb la 
filosofia de la protecció s’hauria d'haver evitat la construcció del nou hospital a Son 
Espases per tal de no deixar el Monestir encaixonat entre urbanitzacions. 
 
Per altra banda considera que l'Ib-Salut no ha tramitat com cal el nou projecte i que 
per tant ha fet el ridícul, ja que va presentar el nou projecte sense modificar la 
majoria de la documentació. 
 
Reitera els arguments de la Sra. Tugores sobre el solar de "General Asensio" del 
Ministeri de Defensa i afirma que tots els tràmits han estat un engany, fins i tot el 
d’exposició pública. 
 
Sobre la modificació del PGOU de Palma assegura que el Consell de Mallorca té 
conferida per la llei la màxima responsabilitat urbanística i, a més, l’hospital és un 
equipament supramunicipal, per la qual cosa aquesta institució hauria d’evitar 
utilitzar aquest equipament com a moneda de canvi amb el Partit Popular amb 
l'excusa que és un simple acte de tràmit. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) reitera que ningú ha defensat la urgència de la moció i això 
li sembla trist. 
 
A continuació, repeteix els arguments de la Sra. Tugores sobre la comentaris fets 
pel Sr. Matas a Madrid, sobre el nou projecte de l’hospital i creu que totes les 
prediccions s’estan complint. 
 
Per altra banda, diu que podria ser que el pacte de governabilitat que té el PP i UM 
s'hagués decidit, en gran mesura, per tal de permetre que el PP pogués dur endavant 
el seu projecte de l’hospital, ja que la major autoritat urbanística és el Consell de 
Mallorca i sense la seva aprovació no es podria modificar el PGOU. 
 
Recorda que en altres Plens s’ha parlat de la protecció de quatre monuments a la 
Real i pensa que hauria estat millor protegir la zona i declarar-la conjunt històric ja 
que alguns informes tècnics així ho preveien. En aquest cas l’entorn de protecció 
hauria estat major i no s’hagués pogut construir el nou hospital a la zona. 
 
En referència a un informe que va fer un tècnic de la Comissió Balear de Medi 
Ambient de la CAIB, recorda que aquest demanava justificar el canvi d'ubicació. 
Afirma que no s’ha resolt ja que a l’expedient no hi figura l’explicació del canvi de 
lloc. 
 
Sobre les zones verdes considera que no té gaire sentit deixar fer noves 
urbanitzacions per poder pagar les expropiacions per tal de tenir zones verdes i així 
poder solucionar el tema sanitari, creu que no és un bon plantejament i que seria 
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molt més vàlid conservar el sòl rústic i fer-hi zones verdes directament. 
 
Per altra banda considera que hi ha hagut una gran mobilització ciutadana per tal de 
defensar la Real i que la seva participació ha estat molt reduïda ja que no han pogut 
assistir ni a la Ponència Tècnica de Patrimoni, ni a la Comissió Insular d’Ordenació 
de Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric (CIOTUP) i la informació que se'ls ha 
facilitat ha estat la justa però no tota. Pensa que és molt trist que la ciutadania 
entengui amb aquest exemple que la societat civil no pot fer res per aturar decisions 
polítiques. 
 
Per acabar, anuncia que el seu Grup votarà rotundament en contra, ja que creu que 
no és necessari ni bo per a la ciutadania i perquè els interessos patrimonials són 
més importants que els immobiliaris. 
 
El Sr. Rubio (PP)  afirma que aquesta moció és urgent i que a més el Partit 
Socialista sembla que té pressa ja que contínuament demana al Parlament quan 
estarà acabat l’hospital. 
 
Creu que és necessari i urgent tenir un hospital de referència  per a les Illes Balears 
amb equipaments adaptats a l'entorn i amb aparells moderns i infraestructures que 
no impactin amb el territori. A més a més destaca que l'aprovació de l'hospital 
estava al programa electoral del seu partit i que tenen aquest compromís amb la 
ciutadania. 
 
A continuació, vol destacar que amb aquest acord hi han participat tres 
administracions i que no s'ha fet com en el Pacte de Progrés que tan sols varen 
demanar l'interès general (en el cas de la nova presó i de l'hospital de Son Llàtzer). 
 
A més comenta que s'han complit tots els tràmits escrupolosament, que 
l'Ajuntament de Palma ha fet la seva tasca i ha presentat un període d'al·legacions 
que ha resolt i a més la CIOTUP ha declarat BIC els monuments i l'entorn en un 
perímetre de 200 metres. Recalca també la feina feta per la CIOTUP per tal de fer 
compatible la creació de l'hospital i la protecció del patrimoni. 
 
Per altra banda, considera que el discurs de l'oposició sobre la protecció del medi 
ambient no és vàlid ja que abans quan la CIOTUP estava presidida pel Sr. Quetglas  
(PSOE) es va aprovar fer una urbanització de 500 habitatges a la zona de la Real i 
ningú es va queixar.  
 
Pel que fa a la ubicació de Son Dureta, diu que diversos informes tècnics 
recomanaven no fer les obres dins l'hospital ja que podria ocasionar problemes de 
salut als malalts. També comenta que en aquest cas, s'hauria d'haver modificat el 
PGOU de Palma ja que l'edificabilitat de Son Dureta estava esgotada i per tant per 
als dos tràmits haurien emprat el mateix temps. 
 
Sobre la compra del solar explica que la valoració del sòl feta a l'informe pericial 
presentat per EU-Els Verds no té en compte l'aprofitament urbanístic del solar i que 
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el preu és l'adequat. 
 
Finalment assenyala que els grups de l'oposició sempre utilitzen discursos negatius 
i que els ciutadans es mereixen aquestes noves infraestructures i per això votaran a 
favor. 
 
El Sr. Vicens (UM) llegeix l'ordre del dia per tal de recordar que avui el Ple tan sols 
aprova que l'Ajuntament de Palma pugui fer una modificació puntual del PGOU on 
ubicar un hospital amb les prescripcions de la Ponència Tècnica de Patrimoni 
Històric, la Comissió Balear de Medi Ambient i la CIOTUP. 
 
La Sra. Tugores diu que el Sr. Rubio és massa jove i que hauria de tenir més 
memòria de fets antics i assegura que en anteriors legislatures el Sr. Fageda va fer 
vàries modificacions del PGOU de Palma per tal de fer més urbanitzacions a la 
zona de la Real: li recorda que tant a Madrid com a altres administracions no 
sempre ha governat l'esquerra i que per tant no són els culpables d'aquests 
creixement urbanístic desmesurat. 
 
Recorda també que quan governava el Pacte de Progrés es varen desclassificar 
moltíssimes urbanitzacions i que la majoria de creixement previst era proposat per 
l'anterior govern del PP. Reconeix que el temps del Pacte es va fer una urbanització 
però que a la zona n'hi ha moltes més. 
 
Considera que el Sr. Vicens ha estat molt breu en la seva intervenció i que ha 
volgut llevar importància a l'acord d'avui dient que tan sols s'aprova la modificació 
del PGOU de Palma. 
 
Tot seguit reitera que l'acord ja estava pres fa estona i que hi ha molts interessos 
urbanístics a la zona i que el temps ho demostrarà. 
 
El Sr. Alorda comenta que el Sr. Rubio justificava l'hospital amb una arquitectura  
impactant i amb aparells moderns i diu que l'equipament s'ha de fer ja que tenen un 
compromís amb els seus votants. Pensa que es curiós que el Sr. Rubio cregui que 
ha protegit la Real i que la majoria de gent pensa que l'ha sentenciat. 
 
Considera que el Sr. Rubio té l'obligació de conèixer el tema de Son Espases, i li 
recorda que el PSM-EN de Palma va presentar al·legacions al PGOU a 
l'Ajuntament contra la urbanització de Son Serra Perera, i que a més la Comissió 
Insular d'Urbanisme del Consell va eliminar altres urbanitzacions a Palma, sense el 
consentiment del Sr. Fageda entre d'altres polítics del PP, que creien que tot el que 
proposava l'Ajuntament s'havia d'aprovar, encara que reconeix que sí que es va 
autoritzar la urbanització de Son Serra Perera. 
 
Per altra banda contesta al Sr. Vicens que aquí no tan sols es vota la modificació 
puntual de la Pla general de Palma, sinó que aquesta aprovació provocarà un 
conjunt d'actuacions urbanístiques molt importants. 
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Tot seguit, assenyala que tot encaixa, que els tràmits de l'expedient del nou 
hospital, s'han fet per tal de justificar l'indret que ja estava decidit. 
 
Per acabar, vol congratular a la plataforma "Salvem la Real" i a la gent que ha 
intentat preservar aquest indret i evitar el desenvolupament d'urbanístic a Palma, 
encara que creu que hi ha motius per seguir lluitant per evitar aquest despropòsit. 
 
El Sr. Alemany comenta que aquest matí ja s'ha aprovat l'adjudicació de Can 
Domenge i el PP ha justificat, en molt poc temps, el seu vot recordant que tenien un 
pacte de governabilitat. Ara el PP ha defensat el projecte de Son Espases amb uns 
arguments que no consideram vàlids i el Sr. Vicens diu breument que el que es fa 
és, tan sols, una modificació puntual del PGOU de Palma. 
 
Tot seguit comenta que durant la tramitació es va produir un fet curiós, quan la 
Comissió Balear de Medi Ambient va donar pautes i va dir que si es tenia un sòl 
urbà classificat com d'equipament docent perquè fer-ne un en sòl rústic i per això 
demanava en primer lloc, la justificació de la necessitat de construir un nou 
hospital. Per això recorda al Sr. Vicens que encara no s'ha justificat aquesta nova 
ubicació a la Comissió Balear de Medi Ambient. 
 
En segon lloc demanava que es faria en el solar de Son Dureta i en la seva parcel·la, 
s'ha dit que es faria zona verda, però a la modificació puntual del Pla i no han llevat 
l'equipament de Son Dureta, per això creu que aquesta modificació no compleix 
amb la llei. 
  
En tercer lloc l'estudi d'alternatives, comenta al Sr. Vicens que és curiós que 
l'alternativa més favorable és la que s'havia anunciat que seria el lloc definitiu i que 
ja s'havia iniciat l'expedient de contractació del nou hospital. 
 
Diu al PP que el PSOE  sí que vol un nou hospital, però el vol al solar que ja té tots 
els serveis i accessos  i  que, a més, amb el projecte de la reforma de Son Dureta hi 
estaven d'acord tots inclosa la Ministra de Sanitat del PP, el Partit Popular de les 
Illes Balears i després l'any 2003 es va canviar d'idea. 
 
Puntualitza que, per tornar enrere la reforma de Son Dureta, es va haver de pagar 
uns 500 milions de pessetes i que el projecte de la reforma estava definit per fases i 
ara ja estaria acabada una de les fases més importants de la reforma, demana que no 
enganyin a la ciutadania. 
 
Per acabar, espera que algú s'ho repensi i voti en contra d'aquesta proposta  i 
salvarem el creixement de Palma. 
 
El Sr. Rubio creu que no s'han de fer al·lusions personals i afirma que coneix el Sr. 
Fageda que va ser batle de l'Ajuntament de Palma i també va passar per aquesta 
institucions abans d'anar al Senat. 
 
Tot seguit, comenta que ara ja hi ha sis urbanitzacions al voltant de la Real i li 
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sembla abusiu argumentar que es fa un equipament sanitari per resoldre interessos 
urbanístics. I reitera que va ser una Comissió Insular d'Urbanisme antiga la que va 
aprovar la urbanització de Son Serra Perera. 
 
Diu a la Sra. Tugores que avui acabaran el discurs de Son Espases i ja no tendran 
arguments i que això és el problema que tenen. 
 
Contesta al Sr. Alorda que no està ben informat i que el projecte no és el mateix 
que el que hi havia a Son Dureta i que el nou projecte preveu reduir l'alçada de 
l'edifici i, alhora, l'impacte visual. 
 
Reitera que l'oposició ha estat molt dura amb aquest tema tant dins com fora del Ple 
i que en haver-se aprovat no tendran de què parlar. 
 
Repeteix els seus arguments a favor del nou hospital per donar resposta a un dèficit 
amb infraestructures sanitàries, enumera els hospitals nous que s'han fet i que 
s'estan acabant per tal de complir les exigències de la ciutadania. 
 
Per acabar li diu al Sr. Alemany sobre la justificació del canvi d'ubicació, que 
aquesta es va presentar a la Comissió i que ell ho sap perquè n'és membre i per tant 
la deficiència ja està resolta. 
 
Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la proposta i comenta la seva satisfacció 
per la futura creació del nou hospital. 
 
S’aprova per denou vots a favor (PP, UM) i tretze en contra (PSOE, PSM-EN i EU-
Els Verds). 
 

TERCER PUNT.- BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES DE 
LA DIRECCIÓ D'AREA DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL DE L'INSTITUT DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Il.lm. Sr. President de l'Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca: 
 
"Vista la proposta de la tècnica de l'Àrea de Promoció Sociocultural amb el vistiplau de 
la directora, de dia 23 de maig de 2006, on consten els següents antecedents: 
“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), organisme autònom creat i depenent del Consell, l'objecte fonamental 
del qual és, d'acord amb l'article 2.1 dels seus estatuts (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. 
Entre aquestes competències, hi figuren les que li atribueix la Llei 12/1993, de 20 de 
desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials 
i assistència social, la Llei 14/2001, de 23 d'octubre, d'atribució de competències als 
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consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, i també la resta de 
competències pròpies del Consell de Mallorca referides a l'àrea de serveis socials. 
Atès que l'Institut té entre les seves finalitats ajudar i col·laborar amb les associacions i 
entitats privades sense ànim de lucre que es dediquin a millorar la qualitat de vida del la 
gent gran de Mallorca. 
Atès que potenciar la participació de la gent gran en iniciatives socials a la comunitat és 
un principi bàsic de la integració social, i les entitats i associacions, són part important 
per aconseguir-ho. 
Atès que per tal de dur a terme aquestes funcions i, en particular, la millora del benestar 
de la gent gran de Mallorca, i que, alhora puguin gaudir d'unes instal·lacions i 
infraestructures adequades, amb les millors condicions, dins el marc de la seva inserció 
en les diferents associacions o entitats privades sense ànim de lucre dedicades a l'atenció 
i la millora del sector de la gent gran. 
Vist l'article 17 de la  Llei 38/2003 de 17 de novembre ( BOE 276 de 18 de novembre 
de 2003) i l'article 12 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei de subvencions ( BOIB 196 de 31 de desembre de 2005) relatius 
a l'establiment i contingut mínim de les bases reguladores de les convocatòries 
publiques de subvencions. 
D'acord amb l'art. 9 de la Llei 8/2003, amb caràcter previ a l'atorgament de les 
subvencions, s'han d'aprovar les normes que estableixin les bases reguladores de 
concessió en els termes que preveu la llei. 
D'acord amb el que es preveu a l'art. 7. 2 r dels Estatuts de l'Institut, el president és 
l'òrgan competent per aprovar i resoldre les convocatòries de subvencions d'acord amb 
les bases aprovades pel Ple del Consell de Mallorca. 
Atès l'informe jurídic favorable de data 23 de maig de 2006. 
D'acord amb el que es preveu a l'art. 7.2 r) dels Estatuts de l'Institut, es proposa al Ple 
l'adopció de l'acord següent: 
Primer.- Aprovar inicialment les BASES REGULADORES DE LES AJUDES 
ECONÒMIQUES DE LA DIRECCIÓ D'AREA DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL 
DE L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA que diuen 
així: 
“BASES GENERALS REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS DE LA 
DIRECCIÓ D'ÀREA DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL DE L'NSTITUT DE 
SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA. 
El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei 
de subvencions, configura l'activitat subvencional com una de les formes més 
importants de foment que desenvolupen les administracions públiques.  
La disposició addicional segona d'aquest Decret estableix que els consells insulars han 
d'adequar la concessió de subvencions a aquesta llei quan duen a terme l'activitat 
subvencional en matèries en les quals la comunitat autònoma els ha atribuït 
competències.  
L'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en endavant l'INSTITUT, és un 
organisme autònom creat i dependent del Consell de Mallorca, i té com a objecte 
fonamental, d'acord amb els seus Estatuts, exercir de forma directa i descentralitzada les 
competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis 
socials i esports. 
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Entre aquestes competències, hi figuren les que li atribueix la Llei 12/1993, de 20 de 
desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials 
i assistència social. 
L'INSTITUT, a través de la Direcció d'Àrea de Promoció Sociocultural, exerceix, 
doncs, aquestes funcions. 
L'INSTITUT, atesa la importància que l'activitat subvencional té i amb la finalitat 
d'harmonitzar el procediment amb el qual desenvolupa l'acció de foment, considera 
necessari aprovar les bases reguladores de les subvencions que atorga i adaptar-les a la 
legislació esmentada més amunt, a fi d'habilitar el marc legal de les properes 
convocatòries de subvencions. 
Per tot això, i d'acord amb l'art. 7.2 r) dels Estatuts de l'INSTITUT (BOIB núm. 133, de 
dia 23 de setembre de 2003), el Ple del Consell de Mallorca adopta el següent: 
ACORD 
BASE 1. OBJECTE 
L'objecte d'aquest acord és establir les bases reguladores de les subvencions que atorga 
la Direcció d'Àrea de Promoció Sociocultural de l'Institut de Serveis Socials i Esportius 
de Mallorca, destinades a atendre les necessitats de les entitats i associacions privades 
sense ànim de lucre que desenvolupin actuacions adreçades a l'atenció del sector de 
població de la gent gran de Mallorca. 
BASE 2. ACTIVITATS SUBVENCIONABLES 
1. Les activitats i accions per subvencionar tendran les següents modalitats: 
Ajudes per lloguer dels locals socials. 
Ajudes per manteniment dels locals socials. 
Ajudes per iniciatives pròpies. 
Ajudes per adquisició de béns. 
Ajudes per obres i reparacions dels locals socials. 
 
2. Amb caràcter general, es consideren despeses subvencionables aquelles que sens 
dubte responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionable, i no superin el valor de 
mercat segons l'article 39 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el 
text refós de la llei de subvencions. 
 
3. No són objecte de subvenció les despeses relacionades amb els queviures. 
BASE 3. COMPATIBILITAT 
Es consideren compatibles les subvencions que des d'altres institucions poden obtenir 
els beneficiaris de les subvencions a què es refereixen aquestes bases, sempre que la 
quantia total de la subvenció no superi el cost total de l'activitat. 
L'obtenció concurrent d'altres aportacions fora dels casos permesos pot donar lloc a la 
modificació de la resolució de concessió per tal de minorar la quantia de la subvenció 
atorgada per part de l'òrgan competent. 
Els beneficiaris han de presentar una relació de les subvencions que han sol·licitat o 
rebut, si n'és el cas. En cas contrari han de presentar una declaració jurada de no haver 
sol·licitat i rebut cap subvenció d'aquest tipus. 
L'import de les subvencions no pot ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència 
amb altres subvencions o ajudes, superi el cost de l'activitat que l'entitat beneficiària ha 
de desenvolupar. 
BASE 4. BENEFICIARIS 
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1. Poden acollir-se a les subvencions, en els termes fixats a les corresponents 
convocatòries, les entitats i les associacions privades sense ànim de lucre, amb 
personalitat jurídica pròpia, que realitzen les activitats que són objecte d'aquesta 
convocatòria dins l'àmbit territorial de l'illa de Mallorca. 
2. No poden ser beneficiaris de subvencions: 
Les entitats associatives amb finalitat lucrativa, comercial, mercantil o similar, els 
col·legis professionals i les associacions professionals i les cooperatives. 
Les entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes a l'article 10 del 
DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de 
subvencions. 
Les agrupacions d'associacions. 
3. Amb caràcter general, les associacions han d'acreditar que tenen capacitat per ser 
beneficiàries mitjançant el certificat de la inscripció en el registre d'associacions 
corresponent, mitjançant la presentació de la còpia acarada dels estatuts dipositats a 
l'esmentat registre o mitjançant qualsevol altra documentació que estableixi la resolució 
de la convocatòria. 
BASE 5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
1. Les entitats i associacions interessades que compleixin els requisits prevists en 
aquestes bases, i els que s'assenyalin en la convocatòria corresponent, poden presentar 
les seves sol·licituds dirigides a la Presidència de l'Institut de Serveis Socials i Esportius 
de Mallorca, en el termini i en el registre general que s'indiqui en la convocatòria o en 
qualsevol dels llocs establerts en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
2. La presentació de la sol·licitud suposarà l'acceptació, per part de l'interessat, de les 
prescripcions contingudes en la convocatòria respectiva. 
 
3.  Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent: 
 
Còpia del document que acrediti que la persona sol·licitant és la representant legal de 
l'entitat i el DNI 
Còpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat 
Còpia dels estatuts inscrits en el registre oficial corresponent, degudament legalitzats, en 
els quals ha de constar explícitament l'inexistència d'ànim de lucre de l'entitat 
Declaració responsable de no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat 
per a rebre la subvenció segons la legislació existent. 
Declaració expressa en la qual es facin constar tots els ajuts i subvencions sol·licitats o 
concedits per qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, relacionada 
amb la sol·licitud presentada. 
 
Certificat d'estar al corrent de les obligacions econòmiques amb l'Institut i de les altres 
obligacions tributàries i de la seguretat social que venguin imposades per la normativa 
vigent, i de no trobar-se sotmesa a cap procediment de reintegrament de subvencions 
públiques incoat per aquest motiu o cap procediment sancionador de les obligacions 
fiscals. 
Memòria explicativa, quan ho prevegi la convocatòria, de l'activitat o actuacions per a 
les quals se sol·licita la subvenció en què constin els objectius perseguits, el col·lectiu al 
qual va dirigit, el pressupost, els mitjans humans i els materials necessaris per dur-lo a 
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terme, les dates aproximades de realització, les persones responsables de la seva 
execució i les formes de col·laboració previstes en el seu finançament. 
Certificat bancari de la llibreta o compte corrent de l'entitat al qual s'ha de fer, si 
pertoca, el pagament de la subvenció. 
La documentació que es prevegi amb caràcter específic en cada convocatòria. 
4. L'òrgan instructor del procediment pot sol·licitar, a més, tota la documentació 
complementària que consideri necessària per tal d'avaluar correctament la sol·licitud. 
 
5. En cas que les sol·licituds no reuneixin els requisits exigits o no incorporin la 
documentació referida en els punts anteriors, hom requerirà la persona interessada 
perquè en el termini màxim de quinze dies esmeni el defecte o aporti la documentació 
preceptiva, amb l'advertència que si no ho fa, havent transcorregut el termini esmentat, 
hom considerarà que desisteix de la seva petició, i se n'arxivarà l'expedient, prèvia 
resolució en el termes prevists en l'article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
BASE 6. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
L'inici de l'expedient s'efectua mitjançant l'aprovació de la convocatòria corresponent. 
L'òrgan competent per a la instrucció ha de portar a terme d'ofici totes les actuacions 
que considera necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les 
dades en virtut de les quals s'ha de formular la proposta de resolució. 
Una vegada avaluades les sol·licituds, la comissió avaluadora ha d'emetre l'informe en 
el qual concreta el resultat de l'avaluació efectuada. 
L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la comissió avaluadora, ha 
de formular la proposta de resolució, en què ha de constar el sol·licitant o la relació de 
sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció i la quantia, i també 
s'ha d'especificar l'avaluació i els criteris de valoració que s'han seguit per efectuar-la. 
L'expedient de concessió de subvencions ha de contenir l'informe de l'òrgan instructor 
en què consti que de la informació que està en el seu poder es desprèn que els 
beneficiaris compleixen tots els requisits per accedir-hi. 
Quan la subvenció té per objecte el finançament d'activitats que ha d'exercir el 
sol·licitant i l'import de la subvenció de la proposta de resolució provisional és inferior 
al que figura en la sol·licitud presentada, es pot instar el beneficiari perquè reformuli la 
sol·licitud per ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció atorgable. 
Una vegada la sol·licitud té la conformitat de l'òrgan instructor o comissió avaluadora, 
s'ha de remetre amb les actuacions a l'òrgan competent perquè en dicti la resolució. 
En qualsevol cas, la reformulació de les sol·licituds ha de respectar l'objecte, les 
condicions i la finalitat de la subvenció, i també els criteris de valoració establerts 
respecte a les sol·licituds o peticions. 
La Presidència ha de resoldre el procediment derivat de l'aplicació de la convocatòria 
pertinent. 
La resolució ha de ser expressa i motivada d'acord amb els criteris de valoració 
establerts i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada una de les 
subvencions concedides. 
La resolució de l'expedient de concessió o de denegació dels ajuts s'ha de publicar en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
La concessió de l'ajuda es pot fer mitjançant la formalització d'un conveni de 
col·laboració amb l'entitat receptora, en el qual s'han de fixar els drets i les obligacions 
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de les parts que el subscriuen, els terminis, la forma de pagament, la justificació de la 
despesa i altres aspectes que es considerin convenients, d'acord amb el que s'estableix a 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
BASE 7. CRITERIS OBJECTIUS QUE, AMB CARÀCTER GENERAL, HAN DE 
REGIR L'ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ  
 
1. El procediment de concessió de les subvencions previst en aquestes bases es pot fer 
mitjançant concurs, quan es consideri adient comparar les sol·licituds presentades, o per 
prorrateig de l'import màxim global previst a la convocatòria entre totes les sol·licituds. 
2. En els casos de concurs, a fi d'establir una prelació entre les sol·licituds presentades, 
s'han d'establir, a la resolució de convocatòria, els criteris de valoració en base als 
criteris objectius següents: 
Nombre d'associats en relació al nombre d'habitants del nucli de població. 
Millora de les condicions de vida de les persones i/o dels col·lectius a què van destinats 
els projectes. 
Nombre de persones beneficiàries de l'actuació proposada, en relació al nombre 
d'habitants del nucli de població. 
 
BASE 8. REGLES GENERALS PER A LA DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA 
SUBVENCIÓ 
La quantia de la subvenció ha de ser d'un tant per cent del cost de l'activitat 
subvencionada. La resolució de la convocatòria ha d'establir, en funció de les 
disponibilitats pressupostàries, el percentatge a subvencionar o, si n'és el cas, el 
percentatge mínim i màxim. Igualment, les resolucions de convocatòria han d'establir la 
quantitat màxima a la qual pot ascendir la subvenció. 
 
BASE 9. ÒRGANS COMPETENTS  
El procediment de concessió de subvencions s'inicia mitjançant una resolució de la 
Presidència de l'Institut, d'acord amb l'art. 7.2 r) dels Estatuts. 
L'òrgan competent per instruir i tramitar és la Direcció de l'Àrea de Promoció 
Sociocultural. 
L'òrgan competent per resoldre és la Presidència de l'Institut, d'acord amb l'art. 7.2 r) 
dels Estatuts. 
Contra les resolucions que adopta la Presidència es pot interposar recurs d'alçada davant 
la Comissió de Govern del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de 
l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
BASE 10. COMISSIÓ AVALUADORA 
En els procediments de concurs és preceptiva l'existència d'una comissió avaluadora 
segons preveu l'art. 19.2 del DLEG 2/2005. 
La resolució que aprova l'inici de la convocatòria ha d'establir la composició de 
l'esmentada comissió d'acord amb el que preveu l'art. 19.3 del DLEG 2/2005. 
 
BASE 11. REGLES GENERALS SOBRE TERMINIS I PRÒRROGUES 
1. Les convocatòries han d'establir els terminis per a la presentació de sol·licituds, amb 
un mínim de 15 dies hàbils. 
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Els terminis per a l'esmena i millora de la sol·licitud s'han d'establir entre 10 i 15 dies 
hàbils. 
Els tràmits d'audiència, si pertoca, s'estableixen entre 15 i 20 dies hàbils. 
El termini per resoldre és entre dos i tres mesos des de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds. El silenci administratiu té caràcter desestimatori. 
2. Quan el nombre de sol·licituds presentades impedeixi raonablement el compliment 
dels terminis prevists en el procediment aplicable o el termini màxim de resolució, 
l'òrgan instructor pot proposar a l'òrgan competent per resoldre l'ampliació dels terminis 
d'acord amb l'article 40 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú. 
3. Les convocatòries han d'establir, motivadament i en funció de la naturalesa de la 
inversió, el termini per a la justificació de l'execució de l'activitat. 
 
BASE 12. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 
Són obligacions dels beneficiaris:  
Dur a terme l'activitat subvencionada en els termes establerts en la resolució 
d'atorgament de la subvenció. 
Justificar la realització de l'activitat, com també el compliment dels requisits i de les 
condicions que determinen la concessió de la subvenció. 
Sotmetre's en qualsevol moment del desenvolupament de l'activitat a les actuacions de 
comprovació que efectuï l'Institut, a les de control financer que corresponen a la 
Intervenció Delegada de l'Institut en relació amb les subvencions concedides, i a les 
previstes en la legislació de la Sindicatura de Comptes. 
Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades per l'INSTITUT, a Mallorca o a 
qualsevol territori de parla catalana, fer ús, com a mínim, de la llengua catalana. Si 
s'utilitzen diverses llengües, la catalana ha de tenir el tractament preferent. 
Fer constar, si la naturalesa de l'activitat ho fa possible, el patrocini de l'INSTITUT en 
les activitats subvencionades. 
Comunicar l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de 
qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o internacional. 
Acreditar, abans de la proposta de resolució definitiva, que està al corrent de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les 
obligacions amb la hisenda de l'Institut. 
Comunicar a l'òrgan competent l'acceptació expressa de la proposta de resolució quan 
ho estableix la resolució de la convocatòria. 
Justificar les despeses efectuades d'acord amb la base 13. 
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, amb inclusió 
dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i 
control.  
Adoptar les mesures de difusió a què es refereix l'article 34.4 del DLEG 2/2005, de 28 
de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de subvencions. 
Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists.  
Qualsevol altra en aplicació de la normativa vigent. 
BASE 13. PAGAMENT 
El pagament de la subvenció s'ha de fer efectiu una vegada justificada la realització de 
l'activitat subvencionada i es pot fer en un sol moment en acabar l'activitat o de manera 
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fraccionada, mitjançant justificacions parcials, sempre i quan facin referència a les parts 
de l'activitat subvencionada que tenen entitat suficient per ser objecte d'execució parcial. 
Excepcionalment, es poden fer bestretes de pagament sobre la subvenció concedida, en 
els termes establerts a les normes pressupostàries vigents, i d'acord amb les 
disponibilitats de la tresoreria de l'entitat.  
 
BASE 14. JUSTIFICACIÓ 
1. El pagament de la subvenció requereix la realització efectiva de la despesa per part 
dels beneficiaris. 
2. A aquest efecte, els beneficiaris han de presentar la documentació que justifica que 
l'objecte de la subvenció s'ha realitzat. La convocatòria establirà si s'ha de fer en forma 
de compte justificatiu de la depesa realitzada, acreditar-se per mòduls o mitjançant la 
presentació d'estats comptables. Aquesta documentació ha de recollir les activitats 
realitzades i el cost desglossat, i ha d'acreditar el pagament efectiu de l'activitat o del 
servei esmentats.  
3. Les factures corresponents a les despeses efectuades han d'expressar clarament: nom 
complet i CIF de l'entitat expedidora i del receptor o de la receptora, número i data, 
concepte, retenció IRPF i IVA (si correspon). 
4. Els justificants de les despeses de personal (nòmines, TC) s'ha de fer mitjançant la 
presentació dels originals i les còpies compulsades. 
5. En aquells supòsits que, d'acord amb la normativa vigent, no sigui necessari 
formalitzar la corresponent relació laboral contractual, la prestació del serveis s'ha de 
justificar mitjançant l'emissió dels rebuts amb la corresponent retenció de l'IRPF i amb 
expressió de la data i el concepte de l'activitat realitzada.  
6. Les despeses s'han d'acreditar mitjançant factures o documents amb valor probatori 
equivalent, o mitjançant qualsevol altre sistema que acrediti la realització efectiva de la 
despesa. 
BASE 15. MESURES DE GARANTIA EN FAVOR DELS INTERESSOS PÚBLICS 
L'òrgan instructor pot dur a terme les actuacions d'inspecció i de control necessàries per 
garantir el compliment del que estableixen aquestes bases i les persones beneficiàries 
estan obligades a facilitar tota la informació requerida. 
Els beneficiaris garanteixen que les despeses per a les quals se sol·licita subvenció es 
destinen efectivament a l'acompliment de l'objecte de la subvenció. 
BASE 16. REVOCACIÓ 
1. L'alteració, intencionada o no, de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la subvenció, l'incompliment total o parcial de les obligacions o dels 
compromisos que ha de complir el beneficiari i, en tot cas, l'obtenció de subvencions 
incompatibles prèviament o posteriorment a la resolució de concessió, són causes de 
revocació, total o parcial, de la subvenció otorgada.  
BASE 17. CRITERIS DE GRADACIÓ DELS POSSIBLES INCOMPLIMENTS 
1. En cas d'incompliment s'ha de reintegrar la quantia rebuda mitjançant l'aplicació d'un 
percentatge de minoració en funció de la naturalesa de l'incompliment. Aquest 
percentatge s'ha de fixar previ informe de l'instructor i s'ha de notificar al beneficiari. 
BASE 18. CAUSES I PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT 
1. Les causes de reintegrament i el procediment per a la seva exigència han de ser 
regides per l'establert a l'article 44 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la llei de subvencions. 
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2. En el cas que la causa del reintegrament determini la invalidesa de la resolució de 
concessió s'ha de revisar prèviament aquesta resolució en els termes establerts a l'article 
25 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de 
subvencions, i en la resta de disposicions aplicables. 
3. En el cas que s'hagin fet uns pagaments anticipats, la persona beneficiària ha de 
reintegrar les quantitats rebudes més l'interès de demora comptador des que el pagament 
es va fer efectiu. 
4. Les quantitats que s'hagin de reintegrar tenen la consideració d'ingressos de dret 
públic i és d'aplicació la via de constrenyiment. 
5. L'obligació de reintegrament establerta en aquest article és independent de les 
sancions que en el seu cas siguin exigibles. 
BASE 19. INFRACCIONS O SANCIONS 
L'incompliment dels requisits establerts en aquestes bases dóna lloc a l'aplicació del 
règim d'infraccions i sancions establert en el DLEG 2/2005, de 28 de desembre. 
Per imposar les sancions corresponents s'ha d'aplicar el procediment que estableix el 
Decret 14/1994, de 10 de febrer, regulador de l'exercici de la potestat sancionadora. 
Disposició derogatòria 
Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen a aquestes 
bases. 
Disposició addicional 
La presidència de l'Institut pot dictar les resolucions que calguin per interpretar i 
executar aquestes bases. 
Disposició final 
Aquestes bases entraran en vigor l'endemà d'haver-se publicat al Butlletí Oficial de les 
Illes Balears.  
 
RÈGIM JURÍDIC DE LES SUBVENCIONS 
Les subvencions previstes en aquest acord es regiran pel DLEG 2/2005, de 28 de 
desembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de subvencions, i en defecte de 
regulació s'aplicarà la normativa bàsica estatal.” 
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels 
corresponents anuncis en el tauler d'edictes de l'Institut i en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears per tal que totes les persones que estiguin interessades puguin examinar-lo 
i presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents, dins el termini de 
trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent anunci en el butlletí. 
En el supòsit que no se'n presentassin, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i es 
publicarà el text íntegre de les bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears.  
No obstant això, el Ple resoldrà." 
 
La presidenta del Consell de Mallorca procedeix directament a la votació de la urgència 
de la proposta. 
 
S'aprova la urgència de la proposta per denou vots a favor (PP, UM) set en contra 
(PSOE,  Els Verds) i quatre abstencions (PSM, EU). 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) intervé per manifestar que el seu Grup no entén el 
perquè de la urgència d'aquesta votació, sense explicació prèvia dels motius. 
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El Sr. Serra (PP) diu que ja ho va presentar, per això pensava que no calia repetir-ho. 
Explica que presenta les bases reguladores i la convocatòria d'ajudes econòmiques 
corresponents a l'Àrea de Promoció Sociocultural per a petites inversions que no superin 
els 12.000 €, destinades a la gent gran, per fer front a les despeses de lloguer i 
manteniment de locals socials, iniciatives pròpies i ajudes per adquisició de béns. La 
convocatòria és anual, per tant considera que és prou coneguda. 
 
La Sra. Rosselló mostra el seu desacord amb el procediment seguit, que considera 
inadequat, ja que les formalitats i el rigor no s'apliquen per igual en tots els temes, com 
hauria de ser. Diu que en aquest cas, precisament perquè es tracta d'una convocatòria 
anual i perfectament previsible, no és correcte fer-ho així. No entén per quin motiu no 
s'ha seguit el procediment establert, per mitjà de la Comissió Informativa i Junta de 
Portaveus i s'ha presentat per via d'urgència com un tema de despatx extraordinari i 
precisament a un ple tan dens com aquest. 
 
Reitera que no queden clares les motivacions, com tampoc la transparència i el control 
democràtic d'aquestes ajudes, com ja ha expressat en ocasions anteriors. 
 
La Sra. Rado (PSOE) comenta que malgrat que per finalitats com aquesta sempre han 
votat a favor, en aquest cas no ho fan perquè considera que no s'ha seguit el 
procediment establert i diu al Sr. Serra que, si du la gestió del pressupost de l'Institut de 
la mateixa manera com presenta els temes al Ple, algun dia n'hauran de tornar a parlar.  
 
El Sr. Serra demana disculpes per haver presentat la documentació per la via d'urgència, 
atès que no era la seva intenció. Justifica que per motius diversos, tot i haver-ho 
presentat el dia 14 de maig, no va poder tenir entrada per via d'urgència a la Comissió 
Informativa.  
 
Manifesta, però, que no pot acceptar els comentaris i retrets sobre la manca de 
transparència de la gestió a l'Institut, per això es compromet a presentar tota la 
informació que li demanin, sempre seguint els procediments que marca la normativa 
establerta. 
 
S'aprova la proposta per denou vots a favor (PP, UM) cinc en contra (PSOE) i  quatre 
abstencions (PSM-EN,  EU-Els Verds) 
 
QUART PUNT.- BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES 
ECONÒMIQUES PER A PETITES INVERSIONS DE LA DIRECCIÓ D'ÀREA DE 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL DE L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I 
ESPORTIUS DE MALLORCA A ENTITATS I ASSOCIACIONS DE GENT GRAN 
DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Il.lm. Sr. President de l'Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca: 
 
"Atès l'informe de la tècnica de Promoció Sociocultural, de dia 24 de maig de 2006, on 
consten els següents antecedents: 
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“Atès que el Ple del Consell de Mallorca mitjançant acord de dia 15 de setembre de 
2003 aprovà la constitució de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca 
(L'INSTITUT), organisme autònom de caràcter administratiu creat pel Consell de 
Mallorca i depenent d'aquest, 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 
directe i centralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de 
Mallorca en matèria de serveis socials i esports. 
 
Atès que per tal de dur a terme aquestes funcions i, en particular, la millora del benestar 
de la gent gran de Mallorca, i que, alhora, puguin gaudir d'unes instal·lacions i 
infrastructures adequades, amb les millors condicions, dins el marc de la seva inserció 
en les diferents associacions o entitats sense ànim de lucre dedicades a l'atenció i 
millora del sector de la gent gran . 
 
Atès que la convocatòria de subvencions econòmiques per a petites inversions a entitats 
i associacions de gent gran de Mallorca té per finalitat ajudar i col·laborar amb les 
associacions i entitats privades sense ànim de lucre que es dediquin a millorar la qualitat 
de vida dels majors. 
 
Atès que aquesta convocatòria de subvencions té com a principal objectiu l'atorgament 
d'ajudes adreçades a finançar petites inversions realitzades als immobles que siguin seu 
de les entitats i associacions sense ànim de lucre i dedicades a desenvolupar activitats, 
actuacions i programes adreçats a la gent major de l'illa de Mallorca. 
 
La quantitat total a destinar a la convocatòria de subvencions econòmiques per a petites 
inversions a entitats i associacions sense ànim de lucre de gent gran de Mallorca, per a 
l´any 2006, serà de 100.000,00 € (cent mil euros) amb càrrec a la partida pressupostària 
40 32300 78900 del vigent pressupost de despeses de l'Institut.” 
 
Atesa la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells 
insulars en matèria de serveis socials i assistència social, un dels objectius de la qual es 
la concessió i gestió de les subvencions i ajudes amb finalitats assistencials a persones 
físiques i a centres o entitats per a beneficiaris residents a l'àmbit territorial de cada un 
dels consells sobre matèries de tercera edat.  
 
Atès l'acord del Ple del Consell de Mallorca de data 15 de setembre de 2003 pel qual 
s'aprova la constitució de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, 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. 
 
Atès el que disposa la lletra r) de l'article 7.2 dels Estatuts de l'Institut de Serveis Socials 
i Esportius de Mallorca, el president de l'Institut és competent per proposar al Ple del 
Consell de Mallorca l'aprovació de les bases reguladores de les ajudes i subvencions 
públiques. 
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Vist l'informe jurídic i de fiscalització favorable.  
 
D'acord amb el que es preveu a l'art. 7.2 r) dels Estatuts de l'Institut es proposa al Ple 
l'adopció de l'acord següent: 
 
Únic.- Aprovar les BASES REGULADORES I LA CONVOCATÒRIA DE LES 
AJUDES ECONÒMIQUES PER A PETITES INVERSIONS DE LA DIRECCIÓ 
D'ÀREA DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL DE L'INSTITUT DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA A ENTITATS I ASSOCIACIONS DE 
GENT GRAN DE MALLORCA, que diuen així: 
 
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES 
ECONÒMIQUES PER A PETITES INVERSIONS DE LA DIRECCIÓ D'ÀREA DE 
PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL DE L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I 
ESPORTIUS DE MALLORCA A ENTITATS I ASSOCIACIONS DE GENT GRAN 
DE MALLORCA 
 
El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de subvencions, configura l'activitat subvencional com a una de les formes més 
importants de foment que desenvolupen les administracions públiques. 
 
La disposició addicional segona d'aquest Decret estableix que els consells insulars han 
d'adequar la concessió de subvencions al que disposa aquesta llei quan aquella es 
desenvolupi en matèries en les quals la comunitat autònoma els ha atribuït 
competències. 
 
L'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en endavant l'Institut, és un 
organisme autònom creat i dependent del Consell de Mallorca, l'objecte fonamental del 
qual és, d'acord amb els seus Estatuts, l'exercici en forma directa i descentralitzada de 
les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de 
serveis socials i d'esports. 
 
Entre aquestes competències, hi figuren les que li atribueix la Llei 12/1993, de 20 de 
desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials 
i assistència social, la Llei 14/2001, de 23 d'octubre, d'atribució de competències als 
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, i també la resta de 
competències pròpies del Consell de Mallorca referides a l'àrea de serveis socials. 
 
L'Institut, a través de la Direcció d'Àrea de Promoció Sociocultural, exerceix, doncs, 
aquestes funcions. 
 
Per tot això, i d'acord amb l'art. 7.2 r) dels Estatuts de l'Institut (BOIB núm. 133, de dia 
23 de setembre de 2003), el Ple del Consell de Mallorca adopta el següent: 
 
ACORD 
 
BASE 1. OBJECTE 



 69

L'objecte d'aquest acord és establir les bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions adreçades a finançar petites inversions als immobles que siguin seu de les 
entitats i associacions sense ànim de lucre que desenvolupin actuacions adreçades a 
l'atenció del sector de població de la gent gran de Mallorca. 
 
Als efectes d'aquestes bases s'entén per petites inversions aquelles el pressupost de les 
quals no sigui superior als DOTZE MIL EUROS (12.000 €), IVA inclòs. 
 
Es podran subvencionar despeses ja realitzades en el moment de la presentació de la 
sol·licitud, si bé únicament poden incloure's despeses corresponents a l'any 2006. 
 
BASE 2.- IMPORT MÀXIM QUE ES DESTINA A LES SUBVENCIONS I CRÈDIT 
PRESSUPOSTARI AL QUAL S'IMPUTA 
Es destina a aquesta convocatòria la quantitat de CENT MIL EUROS (100.000,00 €) 
amb càrrec a la partida 40.32300.78900 del vigent pressupost de despeses de l'Institut. 
 
BASE 3.- BENEFICIARIS 
Poden acollir-se a les subvencions les entitats i les associacions privades sense ànim de 
lucre els estatuts de les quals les qualifiquin com associacions de gent gran, dedicades a 
desenvolupar activitats, actuacions i programes adreçats a la gent gran  dins l'àmbit 
territorial de l'illa de Mallorca. 
 
Amb caràcter general, les associacions han d'acreditar que tenen capacitat per ser 
beneficiàries mitjançant el certificat de la inscripció en el registre d'associacions 
corresponent, mitjançant la presentació de la còpia acarada dels estatuts dipositats a 
l'esmentat registre o mitjançant qualsevol altra documentació que estableix la resolució 
de la convocatòria. 
 
No poden ser beneficiaris de subvencions: 
 
Les entitats associatives amb finalitat lucrativa, comercial, mercantil o similar, els 
col·legis professionals i les associacions professionals i les cooperatives. 
Les associacions en les quals concorre alguna de les prohibicions establertes a l'article 
10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de subvencions. 
Les entitats locals territorials. 
Residències per a majors i associacions dependents de residències de majors, centres de 
dia o d'aules de tercera edat. 
Les entitats i les associacions privades sense ànim de lucre els estatuts de les quals les 
qualifiquin com associacions de gent gran, que ja hagin rebut subvencions a càrrec de 
les altres línies d'ajudes econòmiques de l'Àrea de Promoció Sociocultural de l'any 2006 
per conceptes similars.  
 
En el marc que estableix l'apartat 3 de l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, no poden ser beneficiàries: 
Les associacions que incorren en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 
de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. 
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Les associacions que tenen suspès el procediment administratiu d'inscripció perquè 
s'han trobat indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació d'allò que disposa l'art. 30.4 
de la Llei orgànica 1/2002, mentre no es dicta resolució judicial ferma en virtut de la 
qual pot fer-se la inscripció en el registre corresponent. 
 
BASE 4. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
Dur a terme la inversió subvencionada en els termes establerts en la resolució 
d'atorgament de la subvenció. 
Justificar la realització de la inversió, com també el compliment dels requisits i de les 
condicions que determinen la concessió de la subvenció. 
Sotmetre's en qualsevol moment del desenvolupament de la inversió a les actuacions de 
comprovació que efectuï l'Institut, a les de control financer que corresponen a la 
Intervenció Delegada de l'Institut en relació amb les subvencions concedides, i a les 
previstes en la legislació de la Sindicatura de Comptes. 
Fer constar, si la naturalesa de la inversió ho fa possible, el patrocini de l'Institut.  
Comunicar l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de 
qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o internacional. 
Acreditar, abans de la proposta de resolució definitiva, que està al corrent de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
Justificar les despeses efectuades d'acord amb la base 12. 
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, amb inclusió 
dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i 
control.  
Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists.  
Assistir a les reunions de seguiment i d'avaluació que es proposin des de l'Institut i 
complir les mesures de difusió relatives al caràcter públic del finançament de la 
inversió. 
Mantenir l'associació constituïda durant un mínim de cinc anys a partir del darrer 
cobrament de la subvenció objecte d'aquestes bases  
Qualsevol altra en aplicació de la normativa vigent. 
 
BASE 5. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
Les entitats interessades que compleixin els requisits generals que determinen les bases 
o que estiguin en condicions de complir-los en el termini de presentació de sol·licituds, 
poden presentar les sol·licituds d'acord amb el model de l'annex 1 de la convocatòria. En 
qualsevol cas, les sol·licituds han de contenir totes les dades necessàries per identificar 
l'entitat i el seu representant legal. 
 
Per tal de facilitar la tramitació de les ajudes que figuren en la convocatòria, us podeu 
dirigir al Departament de Gent Gran de l'Institut, Direcció d'Àrea de Promoció 
Sociocultural, c/ del General Riera, 67, 07010, Palma, tel. 971 763 325 (extensions 1191 
i 1295). 
 
Les instàncies s'han de dirigir a la Presidència de l'Institut de Serveis Socials i Esportius 
de Mallorca, i es poden  presentar al Registre General de L'INSTITUT, c/ del General 
Riera, 67, 07010, Palma, o a qualsevol dels llocs que preveu l'art. 38 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
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Si la sol·licitud s'envia per correu, la documentació corresponent s'ha de presentar en un 
sobre obert per tal que l'exemplar destinat a l'Institut es dati i segelli abans que se 
certifiqui, d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de 
desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals 
(BOE núm. 313, de 31 de desembre). En cas que l'oficina de correus corresponent no 
dati i segelli la sol·licitud, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què 
tingui entrada al registre de l'Institut. 
 
Si la sol·licitud es lliura en un lloc diferent de l'Institut, s'ha d'enviar per fax el full amb 
segell d'entrada dins termini a la Direcció de Promoció Sociocultural (núm. de fax:  971 
29 25 81), durant les 24 hores següents que acabi el termini hàbil. En els mateixos 
termes, si s'envia per correu certificat, s'ha de trametre per fax el full de la sol·licitud 
amb el segell de l'Oficina de Correus en què consti la tramesa dins termini. 
 
El termini per a la presentació de les sol·licituds és de vint dies naturals, comptadors a 
partir del següent al de la publicació de la convocatòria corresponent en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears. Si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, s'entendrà prorrogat 
fins el primer dia hàbil següent. 
 
Si la sol·licitud no reuneix les dades d'identificació, tant de la subvenció sol·licitada com 
de la persona sol·licitant, o alguns dels requisits prevists a l'article 70 de la Llei de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s'ha de 
requerir l'entitat sol·licitant d'acord amb el que estableix l'article 71.1 de l'esmentada 
Llei perquè, en un termini no superior als deu dies, esmeni la falta o acompanyi els 
documents preceptius amb indicació que, si així no ho fa, es tindrà per desistida la 
petició, prèvia resolució expressa. 
 
BASE 6.- DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR 
A la sol·licitud de subvenció s'ha d'adjuntar la documentació següent: 
a) Document acreditatiu que la persona sol·licitant és la representant legal de l'entitat. 
(Aquest requisit es compleix presentant el primer full de la sol·licitud degudament 
emplenat) 
b) Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat. 
c) Fotocòpia compulsada dels estatuts inscrits en el registre oficial corresponent, 
degudament legalitzats, en els quals ha de constar explícitament la inexistència d'ànim 
de lucre de l'entitat. 
d) Certificat bancari de la llibreta o compte corrent de l'entitat al qual s'ha de fer, si 
pertoca, el pagament de la subvenció (Model I). 
e) Document que acrediti la disponibilitat de l'immoble on es previst la realització de les 
inversions  
f) Declaració expressa o promesa d'estar al corrent de les obligacions econòmiques amb 
l'Institut i de les altres obligacions tributàries i de la seguretat social imposades per la 
normativa vigent i de no trobar-se sotmesa a cap procediment de reintegrament de 
subvencions públiques o cap procediment sancionador (Model III). 
g) Pressupost de la inversió a realitzar que en cap cas pot superar els 12.000,00 € i que 
ha d'incloure un mínim d'una actuació i un màxim de tres, i que, a més, haurà d'anar 
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acompanyat de tota la documentació que permeti la valoració d'acord amb el que s'ha 
establert a la base 9 d'aquesta convocatòria.  
 
No és necessari presentar els documents exigits en els punts b), c) i d), si ja es varen 
acreditar a les convocatòries del Consell de Mallorca o de l'Institut de subvencions 
econòmiques dels anys anteriors, llevat que en aquests anys s'hagi produït qualque 
modificació. No obstant això, han de presentar còpia dels estatuts aquelles associacions 
socioculturals que no tinguin a la denominació les expressions “3ª edat”, “gent gran” o 
similars. 
 
BASE 7.- INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT 
L'òrgan instructor és la Direcció d'Àrea de Promoció Sociocultural de l'Institut, que ha 
de dur a terme les actuacions a què es refereixen l'article 16 i següents del Decret 
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
subvencions, i ha de formular la proposta de resolució. 
 
 
BASE 8.- COMISSIÓ AVALUADORA 
La Comissió Avaluadora ha d'estudiar i comprovar totes les sol·licituds presentades, i ha 
d'emetre'n un informe que ha de servir de base a l'òrgan instructor per elaborar la 
proposta de resolució corresponent. 
 
D'acord amb el que disposa l'article 19.3 del Decret legislatiu, de 28 de desembre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, es constitueix la Comissió 
Avaluadora que integren aquests membres: 
 
Presidenta: La directora de l'Àrea de Promoció Sociocultural. 
Vocals:   
El director gerent de l'Institut o persona en qui delegui 
La coordinadora de l'Àrea de Promoció Sociocultural de Palma 
La coordinadora de l'Àrea de Promoció Sociocultural de Part Forana 
La responsable del Servei de Promoció de la Gent Gran. 
Secretari/ària amb veu però sense vot:  
     -     Un funcionari/ària adscrit/a al Servei de Promoció de la Gent Gran. 
 
Per assegurar l'eficàcia dels fons atorgats, la Comissió Avaluadora pot considerar, 
sempre que es tracti d'inversions que ha de dur a terme l'entitat sol·licitant, que la 
subvenció es limiti a alguna part separable del projecte, de forma que sigui aquesta part 
la que es valori i la que s'hagi de justificar després, sempre que això no desvirtuï la 
finalitat de la subvenció. En aquests supòsits, abans de la proposta de resolució es 
donarà audiència a l'entitat interessada, perquè pugui al·legar el que consideri 
convenient. 
 
BASE 9. CRITERIS OBJECTIUS QUE HAN DE REGIR L'ATORGAMENT DE LA 
SUBVENCIÓ 
1. Els criteris de distribució entre les sol·licituds admeses són els següents: 
Nombre de socis de l'entitat:      de 0 a 2 punts 
Viabilitat tècnica dels projectes:    de 0 a 2 punts  
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Horari d'atenció als usuaris:     de 0 a 2 punts 
Serveis que s'ofereixen als usuaris dels centres:  de 0 a 2 punts 
Durada de la relació jurídica en funció de 
      la qual es disposa de les dependències:   de 0 a 2 punts 
 
2. Pel que fa a la valoració dels criteris de les lletres a, c, d, i e, s'aplicaran les regles de 
proporcionalitat i ponderació, considerant-se el número de sol·licituds presentades i els 
habitants del nucli de població al qual pertany l'associació. 
 
3. En relació al criteri de la lletra b, es valorarà d'acord amb el projecte presentat i els 
mitjans (materials, econòmics, humans, etc...) que acrediti l'entitat peticionària per a 
l'execució. 
 
4. Amb aquests criteris, la Comissió Avaluadora ha de qualificar les peticions segons el 
seu grau d'interès: mínim o màxim. 
 
Les peticions que resultin puntuades entre 0 i 5 es qualificaran de grau mínim, 
concedint-se l'ajuda de forma proporcional a la puntuació obtinguda. 
 
Les peticions que resultin puntuades entre 6 i 10 es qualificaran de grau màxim, 
concedint-se l'ajuda de forma proporcional a la puntuació obtinguda. 
 
BASE 10.- RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT 
L'òrgan competent per resoldre és la Presidència de l'Institut, d'acord amb l'art. 7.2 r) 
dels Estatuts, que disposa a aquest efecte d'un termini de tres mesos comptadors des de 
l'endemà d'acabar el període de presentació de sol·licituds de les subvencions. Es 
considerarà que s'han desestimat les sol·licituds no resoltes en aquest termini. 
 
Contra les resolucions que adopta la Presidència es pot interposar recurs d'alçada davant 
la Comissió de Govern del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de 
l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
La resolució ha de ser expressa i motivada d'acord amb els criteris de valoració 
establerts i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada una de les 
subvencions concedides. 
 
La resolució de l'expedient de concessió o de denegació dels ajuts es notificarà 
personalment als interessats. 
 
La resolució de l'expedient de concessió o denegació dels ajuts es publicarà en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
BASE 11. PAGAMENT 
1. El pagament de la subvenció s'ha de fer efectiu una vegada justificada la realització 
de la inversió subvencionada i es pot fer en un sol moment en acabar la inversió o de 
manera fraccionada, mitjançant justificacions parcials, sempre i quan facin referència a 
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les parts de la inversió subvencionada que tenen entitat suficient per ser objecte 
d'execució parcial. 
 
2. Si l'import de la justificació és inferior al que s'hagués sol·licitat es reduirà el 
pagament de manera proporcional. 
 
 
BASE 12. JUSTIFICACIÓ 
El pagament de la subvenció requereix la realització efectiva de la despesa per part dels 
beneficiaris. 
 
A aquest efecte, els beneficiaris han de presentar la documentació que justifica que 
l'objecte de la subvenció s'ha realitzat abans de dia 30 de novembre de 2006. 
 
Les factures corresponents a les despeses efectuades han d'expressar clarament: nom 
complet i CIF de l'entitat expedidora i del receptor o de la receptora, número i data, 
concepte, retenció IRPF i IVA (si correspon). 
 
Les despeses s'han d'acreditar mitjançant factures o documents amb valor probatori 
equivalent, o mitjançant qualsevol altre sistema que acrediti la realització efectiva de la 
despesa. 
 
BASE 13. REVOCACIÓ 
D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció 
quan, posteriorment a la resolució de concessió, el beneficiari incompleix totalment o 
parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada 
l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. 
 
Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l'acte de 
concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament. 
 
BASE 14. REINTEGRAMENT 
Pertoca el reintegrament, total o parcial, de les quantitats rebudes i l'exigència de 
l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la 
resolució per la qual s'acordi el reintegrament, en els casos i supòsits prevists a l'article 
44 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de subvencions. 
 
El procediment de reintegrament s'ha d'iniciar d'ofici per resolució de l'òrgan competent 
i s'ha de regir per les disposicions generals sobre procediments administratius 
contingudes en la legislació estatal bàsica, sense perjudici de les peculiaritats que 
s'estableixen en la llei, en les disposicions reglamentàries de desplegament i en la 
legislació de finances. 
 
L'òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada i com a mesura cautelar, 
la retenció del pagament de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari amb el límit 
de la quantia que consti en la resolució d'iniciació de l'expedient i els interessos de 
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demora que s'hagin meritat. Aquesta mesura cautelar s'ha de mantenir mentre es 
mantinguin les causes que la fonamentin o fins que finalitzi, per qualsevol causa, el 
procediment de reintegrament sense perjudici que, prèviament i a instàncies de 
l'interessat, es pugui aixecar amb la constitució de qualsevol garantia admesa en dret 
que es consideri suficient. 
 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de dotze mesos, transcorregut 
el qual es produirà la caducitat en els termes prevists en l'article 44.2 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i dels 
procediment administratiu comú. 
 
Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i  poden ser 
exigides per la via de constrenyiment. 
 
BASE 15. INFRACCIONS O SANCIONS 
L'incompliment dels requisits establerts en aquestes bases dóna lloc a l'aplicació del 
règim d'infraccions i sancions establerts en el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de 
desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions. 
 
Per imposar les sancions corresponents s'han d'aplicar el procediment que estableix el 
Decret 14/1994, de 10 de febrer, regulador de l'exercici de la potestat sancionadora. 
 
Les infraccions i sancions prescriuran transcorreguts els terminis establerts als articles 
57 i 60 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de subvencions. 
 
BASE 16. INSPECCIÓ 
D'acord amb el que disposa aquesta Resolució, les subvencions que concedís l'Institut 
s'han de sotmetre a la inspecció corresponent segons la normativa legal vigent que hi 
sigui d'aplicació. 
 
BASE 17.- DISPOSICIÓ SUPLETÒRIA 
En tot allò no previst en aquesta convocatòria s'ha de tenir en compte el Reglament de 
subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, publicat en el BOIB 
número 132, de 3 de novembre de 2001; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de subvencions”. 
 
No obstant això, el Ple resoldrà." 
 
S'aprova la urgència de la proposta per denou vots a favor (PP, UM) sis en contra 
(PSOE,  EU-Els Verds) i dues abstencions (PSM-EN). 
 
La Sra. Rosselló reitera la necessitat de transparència en la gestió econòmica de l'Institut 
i diu al president que, enlloc de disculpar-se, apliqui el concepte d'excel·lència que té de 
sí mateix i de tot el que fa a l'Institut a la manera de presentar qualsevol documentació, 
puntualment i a la Comissió Informativa, per tal de permetre l'estudi correcte i el control 
necessari com a principi democràtic.  
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La Sra. Canyelles (PSM-EN) assegura que, malgrat haver llegit la documentació 
presentada, no entén com queda definit el compromís de mantenir una associació 
constituïda durant un termini de cinc anys, com es materialitza. També vol saber qui 
seria el responsable de retornar les inversions rebudes en el cas que es desfés 
l'associació.  
 
També demana que, en compliment de la Llei de normalització lingüística, s'inclogui a 
les bases algun punt referit a requisits lingüístics, per tal que les associacions 
beneficiàries d'aquestes subvencions l'apliquin a la retolació o qualsevol altre actuació 
prevista a l'esmentada llei.  
 
Per acabar, manifesta que a les bases no ha vist que hi consti el requisit de tenir el carnet 
de PP, que fins ara s'ha aplicat. Comenta que convé que la gent sàpiga a què cal atenir-
se quan es demana una subvenció. 
 
La Sra. Rado (PSOE) manifesta que no considera correcte el procediment que utilitza 
habitualment el Sr. Serra, pel qual els despatxos extraordinaris s'han convertit en la cosa 
més ordinària i n'ha fet ús massa vegades, evitant així que passin per la comissió 
informativa. Li demana que, en comptes de demanar disculpes, compleixi sempre la 
normativa establerta.  
 
El Sr. Serra repta la Sra. Rado a dir-li quan va ser la darrera vegada que l'Institut va 
presentar una proposta per via d'urgència. Atès que la Sra. Rado no ho recorda en aquest 
moment, li recrimina que ho digui sense tenir-ne proves.  
 
També li respon, en referència al seu comentari anterior, que considera que demanar 
disculpes és una norma bàsica de comportament.  
 
Agraeix a la Sra. Canyelles que hagi llegit tota la documentació i retreu a la Sra. 
Rosselló no haver-ho fet.  
 
Pel que fa a la referència de la Sra. Canyelles al carnet del PP comenta que seria il·legal, 
a més d'una discriminació respecte a altres col·lectius. Assenyala que una associació es 
pot constituir i accedir al registre lliurement, que les bases garanteixen que no hi hagi 
cap discriminació, que el cobrament del lloguer s'assegura també a qualsevol de les 
associacions que ho han demanat i que aquest any s'ha fet una ampliació de pressupost 
important per fer-ho possible. Assegura a la Sra. Canyelles que posa al seu abast 
aquesta documentació, per evitar malentesos sobre la gestió econòmica. Puntualitza que 
el fet que les persones d'aquest col·lectiu (73.000 persones de més 250 associacions de 
gent gran) relacionin el que es fa amb el partit polític dels responsables d'aquesta gestió 
és una qüestió diferent, que no li correspon a ell valorar.    
 
Agraeix la suggerència sobre el compliment de la Llei de Normalització Lingüística. 
Comenta que, tot i no ser possible en aquest moment, per no retardar les gestions 
d'aprovació del document, però en un futur sí que faran la promoció que correspongui, 
no sap si s'inclourà a les bases, però sí que es farà amb promoció directa a cada un dels 
centres.  
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Finalment, reitera que el passat catorze de maig havia presentat la documentació i li sap 
greu si finalment no es va incloure. Demana disculpes. 
 
S'aprova la proposta per denou vots a favor (PP,UM) set en contra (PSOE) i cinc 
abstencions (PSM-EN, EU-Els Verds). 
 

CINQUÈ PUNT.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DELS PREMIS 
JAUME II DE LA DIADA DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

"Amb la finalitat de poder reconèixer a totes aquelles persones o entitats que hagin 
realitzat, durant l'any natural anterior, accions destacades en la promoció dels 
símbols, referents històrics o el nom de Mallorca, es creu convenient donar a 
aquesta Corporació d'una reglamentació que reguli la concessió d'uns premis, els 
quals serien lliurats amb motiu de la Diada de Mallorca. 
Atès que l'article 18 del Reglament d'organització i funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals disposa que : "Les corporacions locals podran acordar la creació 
de medalles, emblemes, condecoracions o altres distintius honorífics, amb la 
finalitat de premiar especials mereixements, beneficis destacats o serveis 
extraordinaris". 
Per tot l'anterior, aquesta Presidència proposa que pel Ple del Consell de Mallorca 
s'adoptin els següents ACORDS: 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament regulador de la concessió dels premis 
Jaume II de la Diada de Mallorca. 
Segon. Sotmetre a informació pública aquest acord i el Reglament esmentat per un 
termini de trenta dies hàbils perquè es puguin presentar al·legacions i suggeriments. 
Tercer. En el supòsit que no es presentin al·legacions o suggeriments, aquest Acord 
i el Reglament esmentat s'entendran definitivament aprovats." 

El Sr. Nadal (UM) incorpora una esmena al text que s'ha repartit. Comenta que al 
Reglament, a l'article 1r, s'ha de fer una rectificació i allà on diu: ... atribucions que li 
confereix ...  ha de dir: ..... atribucions que li confereix la legislació vigent.  
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) manifesta que el seu Grup no tenia cap informació 
sobre aquest reglament. Demana que algú li expliqui el contingut d'allò que s'ha de 
votar. 
 
El Sr. Nadal explica que es tracta de la creació d'uns premis i que no es pretén substituir 
els que ja existeixen amb el Reglament d'honors i distincions del Consell, que es 
consideren especials i que s'han de mantenir amb el valor que tenen. Aquests nous 
premis pretenen reconèixer les accions destacades en la promoció dels símbols, 
referents històrics, noms i fets relacionats amb Mallorca o amb el Consell de Mallorca. 
Tendran el nom de Premis Jaume II i el que s'aprovaria avui seria el reglament per 
regular l'atorgament d'aquests premis, que coincidiria amb la Diada de Mallorca. 
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La presidenta del Consell de Mallorca puntualitza que es tracta de l'aprovació inicial, 
per tant hi haurà ocasió de fer-ne les aportacions posteriors que es consideri oportú. 
 
El Sr. Crespí (PSOE) puntualitza, en relació al procediment de via d'urgència, que és un 
procediment excepcional que preveu la legislació perquè el govern de les institució 
pugui incorporar al Ple temes que s'han produït entre la convocatòria ordinària i la 
celebració del Ple i aquest és el sentit que té i la intenció del legislador quan preveu 
aquesta situació. Per tant, el Ple, a l'hora de votar, té com a mínim el dret de conèixer els 
arguments sobre el caràcter extraordinari dels fets, tant si presenta la proposta l'equip de 
govern com si ho fa un altre grup dels que hi estan representats. Assenyala que és un 
problema més d'estètica que d'ètica i per tant renunciar a això i passar directament a la 
votació és un insult al conjunt del Ple, perquè està previst que hi hagi una defensa, un 
torn a favor i un torn en contra però com a mínim, per possibilitar aquests torns, s'ha 
d'explicar i motivar aquest fet extraordinari. 
 
Considera que això no s'ha fet en cap dels casos anteriors. Indica que l'única persona 
que ho ha explicat ha estat el president de l'Institut i no en el moment que corresponia 
fer-ho, sinó en el torn de defensa.   
 
Pel que fa als Premis Jaume II considera que es podia haver fet amb més temps i de 
forma correcta. Malgrat que es tracti d'un document inicial i es puguin presentar 
al·legacions posteriors, no li sembla correcte el procediment. 
 
Anuncia que el seu Grup votarà en contra. 
 
 
El Sr. Nadal intervé per fer la defensa d'aquesta proposta. Demana disculpes, com a 
portaveu del Grup de consellers d'Unió Mallorquina, per no haver presentat abans els 
arguments per justificar la urgència d'aquesta proposta. Explica que l'equip de govern 
presenta per la via d'urgència aquesta proposta inicial perquè, atès que els premis 
s'haurien d'atorgar coincidint amb la Diada de Mallorca i la intenció és que tota persona 
interessada pugui presentar les al·legacions oportunes, s'han d'establir els terminis 
pertinents i aquesta és la raó de la urgència.  
 
S'aprova la urgència de la proposta per vint-i-cinc vots a favor (PP, UM, PSOE) i cinc 
abstencions (PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
La Sra. Bujosa vol aclarir com es decidirà la selecció dels premis, si s'admetran les 
propostes de tots els grups parlamentaris o ho decidirà directament l'equip de consellers 
executius. Ho considera un desencert si aquest ha de ser el procediment, i presentaran 
al·legacions en contra. 
 
Comenta que no acceptaran tampoc diferents categories entre els premiats, com 
l'antecedent de les medalles d'or i medalles de plata. 
 
El Sr. Crespí, tot i considerar la possibilitat de presentar al·legacions, diu que no està 
d'acord amb el plantejament. Pensa que la concessió dels premis hauria de fer-la el Ple, 
el mecanisme de proposta li sembla massa centrat en l'equip de govern, sense 
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intervenció dels altres grups. Precisament, si es tracta de premiar els casos que ha 
explicat el Sr. Nadal, és evident que és necessària una pluralitat d'opinions. Per aquest 
motiu anuncia que el seu Grup s'abstendrà en la votació i presentaran al·legacions per tal 
d'assegurar la intervenció de tots els Grups amb representació al Ple en el procediment 
d'atorgament dels premis.  
   
El Sr. Nadal respon al Sr. Crespí que l'anima a presentar al·legacions per tal de millorar 
el text i assegura que es consideraran. Pensa que s'han de concedir en casos molt 
especials i s'ha de trobar un procediment que permeti premiar persones, no tant per la 
seva trajectòria durant tota una vida, sinó per fets puntuals durant un any.  
 
Manifesta que considera positiva la creació dels premis i que els aprovi el Ple del 
Consell. 
 
Li demana que parli amb la resta de companys de partit per tal d'unificar criteris 
generals d'actuació. En primer lloc, perquè li consta que les representants del PSOE, 
amb les quals coincideix a la Mesa del Parlament per a l'aprovació de l'Estatut, aproven 
el procediment seguit per a aquest reglament i defensen que els consells tenguin 
capacitat executiva. A més, coincideixen en que, si s'aprova l'Estatut, els consells deixin 
de ser considerats Administració local per ser Administració autonòmica. Fa una 
reflexió sobre la necessitat que aquesta coincidència de plantejaments també es vegi al 
Consell.  
 
La Sra. Rosselló retreu al Sr. Nadal que parli amb tanta vehemència de la bandera i dels 
símbols de Mallorca, precisament avui que s'ha perdut un símbol de Mallorca com és La 
Real.  
Anuncia que el seu Grup s'abstendrà i presentaran les oportunes al·legacions, perquè no 
tenen clar què significarà, en quins termes es donaria, quina diferència hi haurà respecte 
als altres premis ja aprovats. Considera que com a mínim a la Junta de Portaveus 
s'hauria d'haver tractat aquest tema. 
 
El Sr. Crespí respon al Sr. Nadal que l'Estatut encara no s'ha aprovat, que mentrestant 
s'ha de funcionar amb les competències que es tenen en aquest moment i ja es veurà 
més endavant com queda configurat.  
 
Respecte a la proposta presentada, considera que no ha signar un "xec en blanc"  perquè 
no té la informació completa.  
 
Anuncia que el seu Grup s'abstendrà a la votació. 
 
S'aprova la proposta per denou vots a favor (PP,UM) i dotze abstencions (PSOE, PSM-
EN, EU-Els Verds) 
 

SISÈ PUNT.-  MOCIONS DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN, 
PER VIA D'URGÈNCIA, SOBRE LA RUTA DE PEDRA EN SEC I  SOBRE 
LES FORTIFICACIONS COSTANERES DE MALLORCA. 
Es dóna compte de les següents mocions: 
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"El Consell ha tengut, durant tota la seva existència, una cura especial en la 
restauració dels camins de muntanya, amb una tasca meritòria del servei de 
Fodesma. L'any 1996, el Consell presentava un projecte estelar, la ruta de pedra en 
sec, que permet travessar la Serra de Tramuntana des d'Andratx a Pollença. Dit 
projecte va ser aprovat, per unanimitat, en la sessió plenària de dia 7 de juny de 
1999 i aconseguí l'homologació internacional com a Gran Recorregut (GR 221) el 
22 de març de 2002. 
 El Departament de Medi Ambient ha afirmat que la ruta estarà complerta en la 
present legislatura. Això no obstant, en els plànols repartits en roda de premsa 
s'havien suprimit dos refugis del projecte original, el d'Estellencs i el previst entre 
Banyalbufar i Esporles, tot i que no han desaparegut del material publicitari de la 
ruta. De fet, hores d'ara, tot i la sol·licitud per acord unànime del Ple del Consell 
(sessió de dia 23 de gener de 2006), el Govern de les Illes Balears encara no ha 
incorporat el refugi de Sa Coma d'en Vidal a la Ruta, malgrat la finca fou adquirida 
amb aquesta intenció explícita, a petició del Consell, i amb càrrec als fons de 
l'Ecotaxa l'any 2002. 
 Els dos refugis són necessaris perquè entre el refugi de La Trapa, a Andratx, i el de 
Can Boi, a Deià, hi ha més de 70 Km, quan el límit que s'ha de procurar no 
sobrepassar en el disseny d'itineraris aptes per a tota classe d'afeccionats, 
especialment els denominats excursionisme familiar i sènior, és de 30 Km per 
jornada. Per això, el projecte homologat està dissenyat de manera que cap etapa 
superi aquest límit. 
Per altra banda, les obres del refugi de La Trapa estan aturades des de l'inici de 
l'actual legislatura. 
L'únic refugi aportat a la ruta aquesta legislatura està en sòl urbà (l'escorxador de 
Pollença), una ubicació no gaire apropiada com a refugi de muntanya. Certament hi 
havia indrets pollencins més adequats (l'ajuntament havia demanat un esforç per 
procurar adquirir Fartàritx). En tot cas, és interessant que la ruta arribi fins al Cap 
de Formentor, per això, caldria habilitar refugis addicionals. Cal tenir present que 
tant el Far de Formentor com els edificis annexos a la Talaia d'Albarcutx són de 
titularitat pública.   

Per tot això, el grup de Consellers del  PSM-ENTESA NACIONALISTA al 
Consell de Mallorca  proposa al Ple que adopti els següents: 
ACORDS 
 Primer.-  Que el Departament de Medi ambient del Consell presenti als grups de 
consellers el calendari d'actuacions en la GR 221 per garantir la seva plena 
operativitat en el primer semestre de 2007. 
 Segon.-  Que en cap cas es renuncïi a cap dels refugis previstos en el pla inicial i, 
en conseqüència, s'incorpori el refugi de Sa Coma den Vidal i un altre entre 
Banyalbufar i Estellencs (evitant, sempre que sigui possible, recórrer a edificis 
urbans). 
Tercer.-  Que es reanudin d'immediat les obres de rehabilitació del refugi de La 
Trapa. 
 Quart.-  Que s'ampliï la ruta per fer-la acabar al Cap de Formentor, restaurant els 
camins necessaris (en especial el de Sóller i el camí originari del far) i habilitant 
així mateix els refugis escaients. En concret, s'obriran negociacions amb Ports de 
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les Illes Balears, el Ministeri de Defensa i l'ajuntament de Pollença per incorporar a 
la xarxa d'albergs el Far de Formentor i els edificis annexos a la talaia d'Albarcutx." 
  

"Les fortificacions o torres marítimes de Mallorca formaven un conjunt de defensa 
de la costa. La majoria de torres foren construïdes el s XVI, finançades per la 
monarquia, la Universitat de Mallorca i les viles. La xarxa, que circumval·lava 
Mallorca, utilitzava senyals de focs i fum per tal d'avisar del número o del 
moviments dels vaixells que s'apropaven a la costa.   
En els s. XVIII i XIX la majoria de les torres foren dotades d'artilleria. Durant el 
segle XVIII desapareix el perill d'invasions i pirateria que assolaven les costes de 
Mallorca. Amb la dissolució, el 1867, del Reial Cos de Torrers, les torres passen al 
Cos de Carrabiners. Poc després són lliurades al Ministeri d'hisenda el qual 
procedeix a subhastar-les i passen, majoritàriament, a mans de particulars.  
El decret de 22 d'abril de 1949 (BOE de 5 de maig) fa una declaració genèrica dels 
castells com a béns d'interès cultural, reconeixent el seu valor històric i patrimonial. 
En el cas de les torres, la seva ubicació en el litoral i en llocs elevats les fan 
miradors esplèndids per al gaudi del paisatge mallorquí i, per tant, un valor afegit 
com a actiu patrimonial i com a atractiu turístic. 
 Diverses publicacions i treballs han documentat aquestes fortificacions costaneres, 
alguns de molt recents. El Consell de Mallorca té coneixement de l'estat de les 
torres i les mesures a emprendre. De la cinquantena de torres que conservam, n'hi 
ha moltes en mal estat de conservació, d'altres han desaparegut o només en queden 
vestigis i no sempre les intervencions de restauració han estat del tot encertades. 

Per tot això, el grup de Consellers del  PSM-ENTESA NACIONALISTA al 
Consell de Mallorca  proposa al Ple que adopti els següents: 
 ACORDS 
 1.   El Consell de Mallorca farà pública una fitxa de cada una de les torres de 
defensa existents a  les illes de Mallorca i Cabrera, delimitant l'entorn de protecció 
per protegir-ne la seva conservació i relleu adequats.  
 2.    El Consell de Mallorca aprovarà un pla de conservació i manteniment de les 
torres existents així com de recuperació de les que es troben en diversos processos 
de degradació o conservació molt deficient, establint els criteris tècnics 
d'intervenció i mesures per millorar l'entorn de les edificacions. El Pla inclourà un 
pla d'inversions prioritzant les actuacions i comprometent despeses per anualitats. 
 3.    El Consell de Mallorca realitzarà gestions amb el Ministeri de medi ambient i 
el Govern de les Illes Balears per tal d'adquirir les fortificacions que sigui possible. 
El Consell de Mallorca aprovarà el règim de visites públiques de les torres, tal i 
com preveu la legislació vigent. Per tal de fer-lo efectiu, s'establiran acords amb la 
propietat, s'habilitaran itineraris i es senyalitzaran oportunament. El Consell també 
elaborarà un projecte museístic adient." 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) manifesta que, atès que fa prop d'un any que varen 
presentar diverses mocions i segons el Sr. Nadal encara les estan estudiant, han 
decidit presentar-ne dues per via d'urgència.  
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Es voten conjuntament les dues mocions. 
 
Es rebutja la urgència de les dues mocions, amb onze vots a favor (PSM-EN, 
PSOE, EU-Els Verds) i desset abstencions (PP, UM). 
 
SETÈ PUNT.-  MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU-ELS VERDS, PER 
VIA D'URGÈNCIA, SOBRE DECLARAR MALLORCA COM A "ZONA 
LLIURE DE TRANSGÈNICS". 
Es dóna compte de la següent moció: 

"Atès que tots som coneixedors dels riscos que per a la biodiversitat i per a la salut de 
les persones suposa l’alliberament dels Organismes Modificats Genèticament (OGM) al 
Medi Ambient, així com dels efectes irreversibles i imprevisibles que la contaminació 
genètica produeix en els ecosistemes tradicionals,  
 
Atesa la preocupació social i científica que aquest tema provoca, les Administracions 
Públiques ja han regulat certes prevencions al respecte, si bé manca una normativa prou 
definida i clara:  
Proposició no de llei RGE núm. 654/00 relativa a aliments transgènics, aprovada per 
unanimitat al Parlament de les Illes Balears l’11 d’abril del 200. 
Llei 9/2003  del al Biotecnologia, per la que s’estableix el règim jurídic de de la 
utilització confinada, alliberació voluntària i comercialització d’organismes modificats 
genèticament, del Govern de l’estat Espanyol. 
Directiva Comunitària 2001/18/CE 
172 regions europees i més de 4.500 municipis s’han declarat “territori lliure de 
transgènics” abans de febrer de 2006. 
 
Atès que, avui per avui, tant l’Estat Espanyol com el Govern Balear permeten, de fet, el 
cultiu de blat de moro transgènic a les nostres Illes i la comercialització, moltes vegades 
sense identificacions adients  a l’etiquetatge, de productes que contenen OGM, 
 
El Grup Esquerra Unida-Els Verds presenta la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD : 
 
El Consell Insular de Mallorca declara l’Illa de Mallorca “territori lliure de transgènics”.  
El Consell Insular de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a iniciar els tràmits 
normatius necessaris per a què les Illes Balears sigui un dels territoris de la Unió 
Europea lliures de cultius transgènics.  
Traslladar aquest acord al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, al Ministeri de 
Medi Ambient, la Conselleria d’Agricultura i Pesca i a la Conselleria de Medi 
Ambient." 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) explica que la presenten per via d'urgència perquè 
només poden presentar-ne una per la via ordinària. 
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Ho presenten perquè coneixen les declaracions de l'equip de govern del Consell de 
Mallorca en el sentit de donar suport a aquestes iniciatives i demana també als 
municipis que es declarin lliures de transgènics. 
 
Es rebutja la urgència de la proposta per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els 
Verds)  i denou abstencions (PP, UM).  
 
PRECS I PREGUNTES  
PUNT 21.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A COSME BONET BONET DEL 
GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE DIRIGIDA A L'HBLE. SR/A . 
BARTOMEU VICENS MIR (RECURS INTERÈS GENERAL SES SAL INES). 
"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, 
adeçada al Conseller Executiu del Departament del Territori, el Sr. Bartomeu Vicens 
Mir. 
En quina situació es troba el recurs interposat pels grups de l'oposició en referència a la 
revocació de l'interès general concedit per la comissió insular d'ordenació de territori, 
urbanisme i patrimoni històric en data 20 de maig de 2005 a la parcel·la 21 del polígon 
9, del terme municipal de ses salines? pensa prendre alguna mesura el conseller de 
territori?  
 
El Sr. Bonet (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens (UM) puntualitza que no s'ha aprovat res, sinó que hi ha una mesura 
cautelar de suspensió, que es resoldrà quan sigui possible. 
 
PUNT 22.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A HBLE. SR. MIQUEL  CÀNEVES 
VANRRELL DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP DIRIGIDA A L 'IL·LM. 
PRESIDENT DEL INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTI US DE 
MALLORCA ( JORNADES DE L'ESPORT BASE ''ESPORT I CIENCIA''). 
"D. Miquel Caneves Vanrrell, com a conseller del grup popular al Consell de Mallorca, 
formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el ple, segons 
contempla l'article 72 del roc, adreçada a l'Il·lm. President de l'Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres . 
Pregunta: 
En que han consistit les jornades de l'esport base ''Esport i Ciencia''?." 
 
El Sr. Càneves (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) informa que les Jornades de l'Esport Base Esport i Ciència s'han duit a 
terme els dies 12 i 13 de maig, amb la col·laboració de Sa Nostra. Han estat orientades 
al rendiment esportiu, amb ponències i debats sobre l'aplicació de les noves tecnologies 
a les àrees de treball pròpies de l'Institut. Explica que han estat declarades d'interès 
sanitari per la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears. 
 
PUNT 23.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A HBLE. SR. FRANCESC CAÑELLAS 
ALEMANY DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP DIRIGIDA A L' HBLE. 
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SR/A. L'IL·LM. PRESIDENT DEL INSTITUT DE SERVEIS SO CIALS I 
ESPORTIUS DE MALLORCA (FAMILIES NIU). 
 "D. Francesc Cañellas Alemany, com a conseller DEL GRUP POPULAR al Consell de 
Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el ple, 
segons contempla l'article 72 del roc, adreçada a l'Il·lm. President del Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres . 
Pregunta: 
Ens pot comentar en que consisteix el nou programa ''Famílies Niu''?" 
 
El Sr. Cañelles (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) explica que l'objectiu del programa Famílies Niu és completar tot el 
conjunt de possibilitats que la llei atorga als menors per ser acollits i evitar l'internament 
en centres residencials, quan és impossible el retorn a la seva família. 
 
PUNT 24.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A BARTOLOMÉ VALLOR I 
PERELLÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PP DIRIGIDA A L' HBLE. 
SR/A. L'IL·LM. PRESIDENT DEL INSTITUT DE SERVEIS SO CIALS I 
ESPORTIUS DE MALLORCA ( PROGRAMA ''CONVIVENCIA, RESPIR I 
FORMACIO''). 
"Bartolome Vallori Perello, com a conseller DEL GRUP POPULAR al Consell de 
Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el ple, 
segons contempla l'article 72 del roc, adreçada a l'Il·lm. President del Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres . 
Pregunta: 
Ens pot fer un resum de la 1ª part de l'any 2006 del programa ''Convivència, Respir i 
Formació''?" 
 
El Sr. Vallori (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) informa que el programa "Convivència, Respir i Formació" va adreçat 
als cuidadors i té finalitat formativa però també de convivència. Informa que, des de la 
seva creació, hi ha participat un total de 10.800 persones i des del mes de gener de 2006 
fins ara ha tengut 1.697 participants. Comenta que també hi ha col·laborat la Conselleria 
de Turisme del Govern de les Illes Balears. 
 
PUNT 25.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A FRANCESCA RAMON PÉREZ DE 
RADA DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSOE DIRIGIDA A L'H BLE. SR/A. 
ANTONI SERRA TORRES (ACTIVITAT DANSES DEL MÓN A ESP ORLES). 
"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, adeçada al President del Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres . 
Quins són els motius que han fet que no es dugui a terme l'activitat prevista de danses 
del món el proper dia 4 de juny al municipi d'esporles, sabent que hi ha hagut reunions 
entre S'institut i l'Associació de Persones Majors i tècnics de l'Ajuntament de l'esmentat 
municipi per tal de realitzar aquesta activitat?"  
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El Sr. Vallori (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra (PP) informa que el programa "Convivència, Respir i Formació" va adreçat 
als cuidadors i té finalitat formativa però també de convivència. Informa que, des de la 
seva creació, hi ha participat un total de 10.800 persones i des del mes de gener de 2006 
fins ara ha tengut 1.697 participants. Comenta que també hi ha col·laborat la Conselleria 
de Turisme del Govern de les Illes Balears. 
 
PUNT 26.- PREGUNTA DE L'HBLE SR/A BÀRBARA BUJOSA PICORNELL DEL 
GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT PSM-EN DIRIGIDA A L'HBLE SR/A 
HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA (FESTA 
ESTANDARD) 
"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. 
A quin punt de la tramitació com a bic es troba la festa de l'estandard?."  
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) demana en quin punt es troba la tramitació i si s'aprovarà 
durant aquesta legislatura. 
 
El Sr. Vicens (UM) informa que està en fase de tramitació i pendent dels informes 
adients per poder-se aprovar. 
 
PUNT 27.- PREGUNTA DE L'HBLE SR/A AINA RADO FERRANDO DEL GRUP 
DE CONSELLERS DEL PARTIT PSOE DIRIGIDA A L'IL.LM.  SR/A ANTONI 
SERRA TORRES (CONTRACTE AMB LA FEPAE). 
 
La Sra. Rado sol·licita que es retiri la pregunta, per presentar-la a un altre Ple. 
 
PUNT 28.- PREGUNTA DE L'HBLE SR/A M.MAGDALENA TUGORES 
BAUTISTA DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT EU-ELS VERDS 
DIRIGIDA A L'HBLE SR/A SR. ANTONI PASCUAL (SEGON CINTURÓ ). 
"M. Magdalena Tugores Bautista, com a portaveu suplent del Grup de Conselleres 
d'Esquerra Unida-Els Verds presenta la següent PREGUNTA amb resposta ORAL, 
dirigida al Sr. Antoni Pascual: 
Donades les negociacions que, segon pareix, estan ja molt avançades entre les difirents 
Administracions sobre el Conveni de carreteres, i les declaracions públiques del 
conseller Sr. Pascual,  
DEMANAM: 
Quins són els trets bàsics i diferenciadors del projecte que defensa el Sr. Pascual, sobre 
el segon cinturó de Palma?" 
 
La Sra. Tugores sol·licita conèixer les diferències, des del punt de vista tècnic, entre la 
proposta del PP per al segon cinturó i la proposta que presenta el Sr. Pascual (UM) . 
 
El Sr. Pascual puntualitza que no té cap projecte diferent al que ja està aprovat i 
consensuat, però sí que és cert el tema del conveni. Pensa que es tracta d'una obra molt 
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necessària per donar solució als problemes de trànsit i per això es mostra partidari 
d'arribar als acords que calgui per tal d'assegurar-ne la construcció. 
 
PUNT 29.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A M.MAGDALENA TUGO RES 
BAUTISTA DEL GRUP DE CONSELLERS DEL EU-ELS VERDS DI RIGIDA A 
L'HBLE. SR/A. SR. BARTOLOME VICENS (FONT DEN BASTER ). 
 "M. Magdalena Tugores Bautista, com a portaveu suplent del Grup de Conselleres 
d'Esquerra Unida-Els Verds presenta la següent PREGUNTA amb resposta ORAL, 
dirigida al Sr. Bartolomé Vicens: 
Vistes les denúncies públiques aparegudes en premsa i una específica denúncia a aquest 
consell de Mallorca, per les seves competències en matèria de patrimoni històric, 
presentada pel nostre Grup i el representant del PSM, respecte als greus danys provocats 
a un safereig i part de la síquia al BIC del sistema hidràulic de la font den Baster, als 
terrenys del poliesportiu de Sant Ferran propietat d'aquest Consell, en motiu de les obres 
de construcció del Velòdrom de Palma,  
DEMANAM: 
Ha iniciat l'oportú expedient d'infracció contra el nostre patrimoni històric, constatant la 
destrucció d'un element catalogat com a BIC? " 
 
 La Sra. Tugores sol·licita informació sobre la tramitació de l'expedient d'infracció 
urbanística a causa de la destrucció de la Font d'en Baster. 
 
El Sr. Vicens informa que s'està tramitant l'expedient informatiu corresponent, però 
també vol fer constar que el safareig presenta greus danys que no es poden atribuir a les 
actuacions recents, que fa molts d'anys que ja estava deteriorat, més de la meitat ja 
estava esbucat. 
 
PUNT 30.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A MARGALIDA ROSSEL LÓ I PONS 
DEL GRUP DE CONSELLERS DEL EU-ELS VERDS DIRIGIDA A L'HBLE. 
SR/A. SRA. DOLÇA MULET, CONSELLERA DEL DEPARTAMENT DE 
CULTURA (LLEI D'ARXIU I PATRIMONI) 
"Margalida Rosselló i Pons, com a portaveu del Grup de Conselleres d'Esquerra Unida-
Els Verds presenta la següent PREGUNTA amb resposta ORAL, a la Sra. Dolça Mulet, 
Consellera del Departament de Cultura: 
Creu que la llei d'arxiu i patrimoni que actualment es troba en tràmit al Parlament té 
suficientment en compte el paper del Consell Insular de Mallorca?. " 
  
La Sra. Rosselló demana si s'ha fet la valoració tècnica i política de les atribucions que 
tendrà el Consell de Mallorca, atesa la redacció actual de la Llei d'arxiu i patrimoni i 
que el proper divendres acaba el termini per a la presentació al Parlament. 
 
La Sra. Mulet reconeix que amb aquesta nova llei, que està feta de pressa, sense la 
reflexió necessària, els Consells perden atribucions que haurien de tenir, però comenta 
que la Comissió Interinsular ha tengut una reunió prèvia amb el conseller d'Educació i 
Cultura del Govern de les Illes Balears, el qual es va oferir per revisar el contingut de la 
llei i va demostrar una voluntat dialogant.  
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Assegura que l'objectiu del Consell de Mallorca és mantenir les competències i  
aconseguir que cada Consell tengui les que li corresponen. Informa que el proper 
divendres presentaran més de vint-i-quatre esmenes i demana voluntat per esperar que 
acabin les reunions.  
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) comenta que, al seu parer, es tuda molt de paper. Demana 
que es faci un canvi en el disseny del document de la convocatòria a Ple. La presidenta 
demana que es prengui nota del prec. 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la sessió a les vint 
hores i quaranta minuts. De tot el qual se n'esten la present acta, números de 1 al 153, 
ambdós inclosos, que jo com a Secretari certific, amb el vistiplau de l'Hble. Sra. 
Presidenta del Consell Insular de Mallorca.  
   
V. i P.  
LA PRESIDENTA  
 


