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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL INS ULAR DE 
MALLORCA  
 
A les onze hores i deu minuts del dia 17 de Juliol 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, , 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, Francesc Quetglas Rosanes. 
 
Hbles. Srs. Consellers que excusa la assistència: Aina Sebastiana Rado Ferrando. 
 
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. 
 
La Sra. Feliu s'incorporà en el punt 4t. Els Srs. Rubio i Veramendi s'incorporen en el 
punt 5è. El Sr. Munar s'incorporà al punt 7è. El Sr. Munar s'absentà en el punt 7è i 
retornà en el punt 11è. El Sr. Oliver i la Sra. Rosselló s'absentaren en el punt 8è i 
retornaren en el punt 9è. El Sr. Crespí s'absentà en el punt 9è i s'incorporà en el punt 
10è. El Sr. Nadal, la Sra. Codina i la Sra. Binimelis s'absentaren en el  punt 10è i 
retornaren en el punt  11è. La Sra. Mulet s'absentà en el punt 10è i retornà en el punt 
12è.  
El Sr. Quetglas i el Sr. Munar no varen assistir l'horabaixa des del punt 13è fins al punt 
24è. Els Srs. Rubio i Sr. Font s'absentaren en el 4t punt del despatx extraordinari i 
s'incorporaren al punt 15è. El Sr. Alorda s'absentà en el punt 15è i retornà en el punt 
16è. El Sr. Alomar, i les Sres. Canyelles, Sra. Rosselló, Sra. Ramon s'absentaren en el 
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punt 16è i no retornaren. El Sr. Rubio s'absentà en el punt 16è i retornà en el 1r prec del 
Sr. Alorda. Sr. Oliver s'absentà en el punt 16é i retornà en el punt 18è. El Sr. Crespí 
s'absentà en el punt 17è i retornà en el punt 20è. El Sr.  Font s'absentà en el punt 18è i 
no retornà. El Sr. Bonet s'absentà en el punt 18è i retornà en el 1r prec del Sr. Alorda. El 
Sr. Suarez s'absentà en el punt 18è i retornà en el 2n prec del Sr. Alorda. 
 
 
PUNT 1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR (03/07/2006)  
 
S'aprova l'acta anterior per unanimitat. 
 
 
PUNT 4.- PROPOSTA DE DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORM ATIVA 
GENERAL I DE COMPTES DEL COMPTE GENERAL CORRESPONEN T A 
L'EXERCICI 2005.  
 
La presidenta manifesta que es retira aquest punt, perquè és un tema que prèviament a la 
resolució de plenari s'ha de produir el tràmit d'exposició al públic. 
 
 
PUNT 5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 1 6 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 29 de juny 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 30 de juny i 3 de juliol 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 
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"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 16 de modificació de crèdits en el Pressupost 
propi de 2006, d'acord amb el següent detall: 
  
EXPEDIENT NÚM. 16 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2006   
        
* CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS 
(CEX-7/06)      
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS   
PARTIDA CONCEPTE IMPORT  PROJECTE 

00,45130,78905 
Associació Damunt rodes p/adqu.moto 
camp.Bal.i Esp. 12.044,01   

00,45130,48912 
Associació cultural foners p/ IV crit.Ciutat 
Palma 12.000,00   

00,45130,48913 
Fundació ulls del món p/coop. 
Desenv.oftalmològic 6.000,00   

00,46330,48938 
Daniel Lozano Cladera p/proves 
automobilístiques 3.000,00   

00,46330,48939 Asociación voluntarios sin fronteras Calviá  5.000,00   
20,45810,62301 Nova inv.maquinària Museu Krekovic 29.616,08 EXCEL 2006 

20,45400,62821 
Fons bibliogràfics/audiov.Bibl.arxius 
museus 37.731,79 EXCEL 2006 

20,45190,68901 Adquisició obres d'art Cultura 9.917,84 EXCEL 2006 

20,45190,48948 
Associació de veïns Cala Sant Vicens p/Nit 
Niu 24.000,00   

80,72110,47902 Cooperativa agrícola de Porreres  3.000,00   

  
TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS 142.309,72   

        
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS:   
        
1) Baixes per anulació     
PARTIDA CONCEPTE IMPORT  PROJECTE 
00,11100,23000 Dietes càrrecs OG Presidència 30.044,01   
00,46330,48900 Subv.Dinamització Relacions institucionals 8.000,00   
20,45190,47901 Ap.Puerto Pollença Leisure, SL p/ Nit Niu 24.000,00   
80,72110,48900 Altres transf.promoció econòmica 3.000,00   
  total baixes p/anul·lació 65.044,01   
        
2) Romanent de tresoreria     
PARTIDA CONCEPTE IMPORT    
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99,87000 
Romanent tresoreria p/fin.crèdits 
extraor.(afectat) 77.265,71   

  Total romanent de tresoreria 77.265,71   
        

  
TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 142.309,72   

        
* SUPLEMENTS DE 
CRÈDITS (supl.3/06)      
        
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/SUPLEMENTS   
PARTIDA CONCEPTE IMPORT  PROJECTE 
00,46100,47904 Hora nova SA  90.000,00   
00,46100,47905 Editora Balear SA 100.000,00   
        

  
TOTAL AUGMENTS PER 
SUPLEMENTS 190.000,00   

        
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS:   
        
        
1) Romanent de tresoreria     
PARTIDA CONCEPTE IMPORT    
99,87001 Romanent tresoreria p/fin.suplements 190.000,00   
        
  Total romanent de tresoreria p/fin.suplem. 190.000,00   
        

  
TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT 
SUPLEMENTS 190.000,00   

        
        
* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-11/06)   
        
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES   
PARTIDA CONCEPTE IMPORT    

00,46100,47902 
Video U SA p/audiov.L'home i la 
Mediterrànea 270.000,00   

        
        

  
TOTAL AUGMENTS PER 
TRANSFERÈNCIES  270.000,00   

        
B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES   
PARTIDA CONCEPTE IMPORT    
00,11100,22000 Material d'oficina OG Presidència 10.000,00   
00,11100,22606 Reunions conferències i cursets OG 64.100,00   
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Presidència 
00,45900,22001 Premsa llibres revistes Norm lingüística 2.700,00   

00,45900,22606 
Reunions conferències i cursets 
Norm.lingüística 6.000,00   

00,45900,22699 Altres despeses Norm.lingüística 3.000,00   
00,45900,22706 Estudis i treballs tècnics Norm.lingüística 11.700,00   

00,46330,22606 
Reunions conferències cursets 
Rel.institucionals 42.500,00   

00,46330,22699 Altres despeses Rel.institucionals 10.000,00   
00,55100,22706 Estudis i treballs tècnics Inversió bàsica 120.000,00   
        
        

  
TOTAL DISMINUCIONS 
P/TRANSFERÈNCIES 270.000,00   

  
  
SEGON.- Aprovar les següents MODIFICACIONS DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS del pressupost de 2006: 
  
  
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL C ONSELL 
DE MALLORCA  AL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA DIRECCIÓ  
INSULAR D'INFORMACIÓ TURÍSTICA ANY 2006  
  
  
2. Objectius específics per destinatari o convocatòria. A aquest punt, l’apartat referent a 
la partida indicada, 10.75100.48909 ha de quedar de la següent manera 
 
El Conveni de Col·laboració amb el Foment del Turisme de Mallorca, l’Institut de 
Turisme de Espanya, l’Institut Balear del Turisme i la Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera per a l’organització i el patrocini de la 
convenció del touroperador Going Places té per objecte dur a terme un programa 
d’activitats amb el propòsit de contribuir a la comercialització turística de Balears als 
mercats emissors en què actua aquest touroperador. 
  
5. Pressupost previst.  
Allà on diu:  
        
10.75100.48909 Conveni amb el Foment del Turisme de Mallorca i 

altres per l’organització i el patrocini de la convenció 
del touroperador First Choice Retail 

15.000’00 € 

Ha de dir:    
10.75100.48909 Conveni amb el Foment del Turisme de Mallorca i 

altres per l’organització i el patrocini de la convenció 
del touroperador Going Places 

15.000’00 € 
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MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL C ONSELL 
DE MALLORCA  A VIDEPRESIDÈNCIA PRIMERA ANY 2006  
  
  
-Al punt 2 referent als "Objectius específics per destinatari o convocatòria, s'ha d'afegir 
a Video U, el següent: 
  
"b) Audiovisual "L'home i la Mediterrània" 
  
-Al punt 5 referent al "Pressupost previst" modificar les següents partides, que ha de ser 
redactades de la forma següent: 
  
“-Partida 00.46100.47902------Video U, SA--------440.000 euros 
“-Partida 00.46100.47904 Hora Nova, SA ---------180.000 .-€ 
 -Partida 00.46100.47905  Editora Balear, SA------180.000.-€ " 
  
  
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL C ONSELL 
DE MALLORCA  A PRESIDÈNCIA, DIRECCIÓ INSULAR DE REL ACIONS 
INSTITUCIONALS ANY 2006  
  
PRESIDÈNCIA, DIRECCIÓ INSULAR DE RELACIONS INSTITUCIONALS  
   
 Punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria Afegir: 
  
 - ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS SIN FRONTERAS CALVIA. 
  
a)    Mantenir contacte i promoure activitats per a aquest col·lectiu. 
b)    Donar a conèixer la institució. 
  
- Daniel Lozano Cladera. 
  
a)     Motivar les iniciatives socials, culturals i esportives dels mallorquins. 
b)     Promocionar els moviments socials i associatius rellevants. 
  
  
Punt 3. Efectes prevists. 
  
Institucions beneficiàries de les subvencions ... 12 
Entitats beneficiàries de la subvenció ... ... ..      22 
Particulars beneficiàries de la subvenció ... ... 32850 
Activitats finançades total o parcialment ... ... 545  
  
Punt 5. Pressupost previst, apartat Partides Nominatives.  
  
Capítol 4. 
  
Partida 00.46330.48900, Subvencions dinamització, 
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Import inicial ... : 30.500,- euros. 
Import modificat . :  3.000,- euros. 
Import final ... ..: 27.500,- euros. 
  
  
Partida 00.46330.48938, Daniel Lozano Cladera, 3.000,- euros. 
Partida 00.46330.48939, VOLUNTARIOS SIN FRONTERAS, 5.000,- euros. 
  
  
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL C ONSELL 
DE MALLORCA  Al  DEPARTAMENT DE CULTURA ANY 2006  
  

        
Es proposen les següents modificacions: 
  
Al punt 2. Objectius específics per destinatari, apartat Activitats culturals, afegir les 
següents subvencions: 
  
  
ASSOCIACIÓ CULTURAL FONERS ... ... ... ... .  12.000,00 € 
Col·laborar en la celebració del IV Criterium Ciutat de Palma de Scalextric. 
  
ASSOCIACIÓ MALLORCA DAMUNT RODES ... ... ..   12.044,01 € 
Promoure l’entusiasme i la il·lusió pel motociclisme i poder participar a diferents 
campionats. 
  
Fundació Ulls del Món ... ... ... ... ... ... . 6.000,- €  
  
Activitats de la Fundació en matèria de cooperació al desenvolupament oftalmològic. 
  
  
Al punt 5. Pressupost previst.  
  
Partida Destinatari Import  
00.45130.48912 Ass.cultural foners 12.000,00 € 
00.45130.78905 Ass.Mallorca damunt rodes 12.044,01 € 
00.45130.48913 Fund.Ulls del món  6.000,00 € 
  
On diu: 
  
Partida Destinatari Import  
20.45190.47901 Ap.Puerto Pollença Leisure 

SL p/Nit Niu 
24.000.00 € 

  
Ha de dir 
  
Partida Destinatari Import  
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20.45190.48948 Assoc.veïns Cala Sant 
Vicens p/Nit Niu 

24.000.00 € 

   
  
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL C ONSELL 
DE MALLORCA  Al  DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA A NY 2006  
  
  
A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 
  
- Subvenció a la Cooperativa Agrícola de Porreres 
  
a)     Recolçar la divulgació dels valors de la cuina feta amb productes autòctons 
mallorquins 
b)     Promoure la presència de l’albercoc tant entre els consumidors com en el sector de 
la restauració a la nostra illa 
  
A l'apartat 5. "Pressupost previst", afegir la següent partida:  
  

PARTIDES NOMINATIVES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
80.72110.47902 Cooperativa Agrícola de Porreres 3.000.-€ 
... ... ... 

  
I, allà on deia: 
  

CONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
80.72110.48900 Altres Transf Promoció Econòmica 175.000.-€ 
... ... ... 

  
  
Ha de dir:  

ONVOCATÒRIES 
PARTIDA DESTINATARI IMPORT 
80.72110.48900 Altres Transf Promoció Econòmica 172.000.-€ 
... ... ... 

  
TERCER.- Rectificar l' error observat en la denominació de la següent partidA 
pressupostària: 
  
On diu: "10.75100.48909 Conveni foment de turisme first Choice Retail 15.000€" 
Ha de dir: "10.75100.48909 Conveni foment de turisme Going Places 15.000€" 
  
 QUART.- 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 
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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) demana que s'expliqui quines partides s'han modificat, 
pel fet que tenen un cost elevat, i també quin és l'objectiu i per què no es preveure la 
despesa al principi. Fa referència a l'audiovisual "L'home i la Mediterrània" que té un 
cost de 440.000 € i també a les partides  "Hora nova SA" i Editora Balear SA", 
considerant que ara també està funcionant la Televisió de Mallorca. 

Davant aquestes modificacions de crèdits de quasi cent milions de pessetes amb un 35% 
de romanent de tresoreria, aprofita per recordar que ja el Síndic de Comptes, en 
declaracions a la premsa, manifestava recentment que l'administració feia un abús de la 
mesura de modificacions de crèdit i demana que es faci millor la planificació inicial del 
pressupost per a l'any 2007 i que el detall de partides i romanents de tresoreria quedin 
ben explicats. 

La Sra. Bujosa (PSM-EN) demana si les dues partides, de 360.000 €, assignades a dues 
editores, van destinades a comprar i repartir banderes amb motiu de la Diada de 
Mallorca. 

El Sr. Flaquer (UM) respon a la Sra. Rosselló, en primer lloc que l'objectiu de la partida 
per a  l'audiovisual "L'Home i la Mediterrània" és crear una sèrie de televisió de tretze 
capítols que expliquin la relació de l'home amb la Mediterrània, entre  Mallorca i el 
conjunt de pobles i societats que s'han desenvolupat a l'entorn de la Mediterrània. El 
plantejament proposa tractar aquest tema des de múltiples punts de vista: científic, 
històric, paleogràfic, antropològic, artístic, literari, cultural i religiós. Pel fet que és a 
partir del conjunt d'aquests elements que ha sorgit aquesta cultura, s'ha considerat 
interessant reflectir-ho així en una sèrie televisiva. En segon lloc, pel que fa a la partida 
destinada a Editora Balear, explica que correspon a la col·laboració del Consell de 
Mallorca en la campanya de promoció de productes mallorquins que fa el Diario de 
Mallorca conjuntament amb una sèrie d'empreses.  

Pel que fa a la referència a les manifestacions del Síndic de Comptes a la premsa, 
comenta que no es referien al Consell de Mallorca, per la qual cosa, com a responsable 
de les finances del Consell no es considera al·ludit. Reitera el control, serietat i rigor 
amb què es tracta el tema dels pressuposts al Consell i per tant no existeix cap tipus de 
problema.  

Quant a la petició de millor control dels romanents, comenta a la Sra. Rosselló que no 
entén a què es refereix. Explica que el repartiment que es fa del romanent està 
perfectament detallat a la documentació que s'entrega oportunament al Ple, essent 
possible fer totes les preguntes necessàries. 

Respon a la Sra. Bujosa que, efectivament, la intenció és comprar banderes per la Diada 
de Mallorca i les partides corresponen a aquesta despesa. 

S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, PSM-
EU, EU-Els Verds). 
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DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES  
 
PUNT 6.- AMPLIACIÓ DEL TERMINI DEL CONTRACTE DE CON CESSIÓ 
DE LA CARRETERA MA-15, I DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA DE  
DESDOBLAMENT DE LA CARRETERA MA-15 PALMA-MANACOR.  
  
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del 
Departament d'Obres Públiques:  
 
"La clàusula cinquena dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars, que regeixen 
el contracte de "CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ, 
CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA CARRETERA MA-15 DE PALMA A 
MANACOR ", aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca, de dia 2 de febrer de 
2004, assenyala que el termini del present contracte de concessió d'obra pública i el 
termini d'execució de l'obra, seran  a comptar des del dia següent al de la notificació de 
l'adjudicació del contracte. 
  
El Ple del Consell de Mallorca en sessió de data 3 de maig de 2004, va acordar 
adjudicar el contracte corresponent a la "CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA CARRETERA MA-15 
DE PALMA A MANACOR " (Exp. 1/04),  aquest acord va ser comunicat a l'entitat 
adjudicatària el dia 14 de maig de 2004.  
  
El dia 24 de juny de 2004, es va signar el contracte administratiu entre el Consell de 
Mallorca i els Srs. Jaime Mascarò Martorell i el Sr. José Angel Presmanes Rubio, 
actuant en nom i representació de la societat concessionària "CARRETERA  PALMA-
MANACOR, CONCESIONARIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, SA, 
la clàusula quarta d'aquest contracte indica que:   
  
"1.- Les obres corresponents a l'obra Sa Síquia-Montuïri ( tram B) hauran d'haver 
finalitzats als vint-i-dos (22) mesos a comptar des del dia següent al de la notificació de 
l'adjudicació del contracte. 
2.- Per a la finalització de les obres corresponent al projecte de conversió de la carretera 
Ma -15 en carretera de doble calçada sobre via existent tram Montuïri-Manacor ( tram 
C); vint-i-set (27) mesos a comptar des del dia següent al de la notificació de 
l'adjudicació del contracte. 
3.- El termini de la concessió serà de trenta-tres anys a comptar des del dia següent al de 
la notificació de l'adjudicació del contracte."  
  
En data 13 de desembre de 2004, el Ple del Consell de Mallorca va aprovar, entre altres 
punts, el Projecte modificat núm. 1 de conversió de la carretera Ma-15 en carretera de 
doble calçada sobre via existent, tram Sa Síquia-Montuïri (tram B), amb un percentatge 
d'increment del pressupost de 18,51%, tal i com indicava l'informe de supervisió de data 
19 de novembre de 2004.   
  
Com a conseqüència de l'acord de dia 13 de desembre de 2004, en data 21 de febrer de 
2005 es va signar l'Annex al contracte administratiu signat el 24 de juny de 2004, el 
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qual en la seva clàusula vuitena i novena mantenia  els terminis d'execució de les obres i 
concessió de les mateixes: 
  
"El termini per a la finalització de les obres que ha de realitzar la Sociedad 
Concessionària de conformitat amb l'objecte del contracte i la proposta presentada 
"PROJECTE DE CONVERSIÓ DE LA C-715 EN CARRETERA DE DOBLE 
CALÇADA SOBRE VIA EXISTENT DE PALMA A MANACOR" és de VINT-I-SET 
(27) MESOS a comptar des de la data de notificació de l'adjudicació del contracte, que 
segons consta a l'expedient fou dia 14 de maig de 2004. En tot cas les obres 
corresponent al tram 'Sa Siquia ' Montuïri' (Tram B) hauran d'haver finalitzat als VINT-
I-DOS (22) MESOS a des de la data de notificació de l'adjudicació del contracte, que 
segons consta a l'expedient fou dia 14 de maig de 2004. 
  
El Termini de la Concessió serà de TRENTA-TRES (33) ANYS a comptar des del dia 
següent al de la notificació de l'adjudicació del Contracte." 
  
El dia 19 de juny de 2006 l'empresa adjudicatària "Carretera Palma-Manacor 
concessionària del Consell Insular de Mallorca, SA" va presentar en el registre d'entrada 
del Consell de Mallorca amb núm. 14433, un escrit sol·licitant ampliació del termini 
d'execució de l'obra de la carretera Ma-15 com a conseqüència de l'augment del 
pressupost de l'obra, aprovada per acord de Ple de dia 13 de desembre de 2004 i com a 
conseqüència de l'alta pluviositat succeïdes des de l'inici de les obres i la necessitat de 
realitzar un nombre de desviament de tràfic molt major que els inicialment prevists, 
motius que han provocat que s'hagin produït atrassos respecte a la planificació de 
l'execució de les obres que provocarà un retard de quatre mesos.  
  
D'acord amb l'article 239 apartat 2 de la llei 13/2003, de 23 de maig, reguladora del 
contractes de concessió d'obra pública, l'empresa adjudicatària sol·licita l'augment del 
termini de concessió de quatre mesos, en la qual cosa la concessió finalitzaria el 14 de 
setembre de 2037. 
  
El director de les obres, mitjançant informe de dia 23 de juny de 2006, assenyala que 
l'increment de pressupost de les obres va ser d'un 18,51% al que correspon un increment 
de termini en la mateixa proporció, es a dir 4,99 mesos, i demana un increment de 
termini de quatre mesos que és inferior al teòricament admissible. En aquest informe 
també assenyala que es donen les circumstàncies establertes a l'article 239 apartat 2 de 
la llei 13/2003, per la qual cosa cal incrementar el termini de la concessió en quatre 
mesos. 
                         
D'acord amb l'anterior i l'informe de la cap de servei de Secretaria Tècnica, el Conseller 
Executiu d'Obres Públiques eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 
ACORD 
 
1.- Incrementar en quatre mesos els  terminis d'execució de l'obra i la concessió per a la 
conservació i explotació de la carretera Ma-15 de Palma a Manacor, que figura en el 
contracte administratiu, signat el dia  24 de juny de 2004 i annex signat el dia 21 de 
febrer de 2005,  entre el Consell de Mallorca i l'empresa adjudicatària "Carretera Palma-
Manacor concessionària del Consell Insular de Mallorca, SA", que fixen  un termini 
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d'execució de l'obra de  27 mesos a partir de la data de notificació de l'adjudicació, i un 
termini de concessió de la carretera Ma-15, de 33 anys a comptar a partir de la data de 
notificació de l'adjudicació.   
  
2.- Com a conseqüència d'aquesta pròrroga es fixa com a data de finalització de l'obra 
'PROJECTE DE CONVERSIÓ DE LA MA-15 EN CARRETERA DE DOBLE 
CALÇADA SOBRE VIA EXISTENT DE PALMA A MANACOR' el dia 14 de 
desembre de 2006 i no el 14 d'agost de 2006 i com a data de finalització de la concessió 
de l'obra pública el 14 de setembre de 2037. " 
  
Sr. Alorda (PSM-EN) manifesta que, atès que havien estat en contra del "peatge a 
l'ombra" d'aquesta carretera com a forma de pagament i ara s'amplia el termini, i 
considerant també les ampliacions del 18% del pressupost, amb totes les seves 
conseqüències, el seu Grup s'abstendrà en la votació. 

S'aprova la proposta per vint-i-sis vots a favor (PP, PSOE, UM) i cinc abstencions 
(PSM-EN, EU-Els Verds). 

 
DEPARTAMENT DE TERRITORI  
 
PUNT 7.- PROPOSTA D'ACORD PER A LA PRESENTACIÓ D'UNA 
PROPOSICIÓ DE LLEI DEL PAISATGE DE LES ILLES BALEAR S. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del 
Departament de Territori:  
 
"La llei 8/2000, de 27 d'octubre de Consells Insulars, al seu article 25 disposa que "1.Els 
consells insulars podran exercir la iniciativa legislativa d'acord amb l'article 26 de 
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Així mateix, podran proposar al Parlament 
l'exercici de les iniciatives previstes als números 2,3 i 4 de l'article 28 de l'esmentat 
Estatut d'Autonomia". 
 
 A l'empara d'aquesta iniciativa legislativa atribuïda als consells insulars, s'ha considerat 
procedent que, dins el marc d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria 
d'Ordenació del Territori, acordada per la Llei 2/2001 de 7 de març, i pels propis 
arguments assenyalats a l'exposició de motius continguda a l'esmentat text, entenent el 
Paisatge com a un element essencial dins l'estructura territorial bàsica de cada Illa que 
no es pot deixar de costat a l'hora de definir d'una manera coherent les polítiques 
territorials de cada una d'aquestes, atribuir als Consells Insulars de Mallorca, de 
Menorca i d'Eivissa i Formentera, amb caràcter de pròpies, les competències en matèria 
de Paisatge i en definitiva el definitiva el desenvolupament i aplicació de les 
disposicions contingudes a la present Llei, sense perjudici de la posició que, d'acord 
amb el vigent Estatut d'autonomia de les Illes Balears, correspon al Govern i a 
l'Administració de la Comunitat Autònoma. 
 
 En el cas concret de les nostres illes s'han dut a terme una sèrie d'actuacions i 
normatives amb tendència a la conservació i millora del Paisatge, com poden ser 
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fonamentalment la Llei del Sòl Rústic, la Llei d'Espais Naturals, les Directrius 
d'ordenació del Territori i els Plans Territorials insulars per a les diferents illes, encara 
que realment cap d'aquests té com a objectiu una regulació específica sobre el paisatge, 
tal i com es precisa. 
  
 Per aquest motiu, aquesta llei neix amb una voluntat integradora del paisatge dins les 
diferents polítiques i amb una vocació de preservació del mateix, intentant harmonitzar 
les necessitats socials, l'economia i el medi ambient amb la voluntat d'assolir un 
desenvolupament sostenible, necessari per una banda per a no caure dins un 
immobilisme que en res afavoriria a cap dels sectors de les Illes, però per un altre per 
evitar degradar el principal recurs i actractiu de què disposem. 
  
Així, aquesta llei estableix el reconeixement jurídic del paisatge com a component 
essencial de l'entorn de les poblacions i com a expressió de la diversitat del seu 
patrimoni comú natural, cultural i com a element fonamental d'identitat de la societat 
balear, establint a la vegada els principis generals que defineixen els objectius que es 
pretenen. També es procedeix a la definició i l'aplicació de polítiques de paisatge 
destinades a la protecció, gestió i ordenació dels paisatges mitjançant l'estudi acurat dels 
paisatges mitjançant l'estudi acurat dels paisatges existents dins el territori balear, la 
formulació d'objectius de qualitat i l'adopció de mesures concretes per tal d'assolir 
aquests objectius. 
  
Atès que s'ha elaborat una memòria que, entre altres temes, tracta: a) de la motivació i 
de la necessitat de la llei; b) del marc competencial i dels fonaments jurídics, i c) de 
l'avaluació del cost d'aplicació. I que, a més a més, s'acompanya un recull normatiu i un 
text articulat. 
  
Aquesta departament de Territori primera proposa que, amb els informes i dictàmens 
que resultin pertinents, el Ple del Consell de Mallorca adopti, amb el quòrum de majoria 
qualificada d'acord amb l'article 25.2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre de Consells 
Insulars, els següents 
  
ACORDS 
 
Primer. Exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament de les Illes Balears, 
mitjançant la presentació de la proposició de Llei del Paisatge de les Illes Balears. 
  
Segon. Delegar, de conformitat amb l'article 111.2 del Reglament del Parlament de les 
Illes Balears, per defensar la proposició de llei davant el Parlament el conseller següent: 
Sr. Miquel Nadal i Buades." 
 
El Sr. Vicens presenta la proposta. Comença la seva intervenció,  comentant que després 
d'un any i mig de l'aprovació del Pla territorial s'ha de fer una passa més en la protecció 
del territori i del paisatge. Demana als consellers i conselleres que intentin fugir de les 
polèmiques entre el govern i l'oposició i donin suport al projecte i que està obert a 
possibles modificacions per tal de millorar la proposició de llei. 
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Diu que aquest projecte està pensat per millorar el turisme, que és un dels pilars més 
importants de la nostra economia i que malgrat normes com les Directrius d'ordenació 
del territori (DOT), la Llei d'espais naturals (LEN) i el Pla territorial, de vegades ens 
trobam amb un buit jurídic per protegir o preservar determinats paisatges i s'ha de 
recórrer a utilitzar figures patrimonials o urbanístiques. Creu que ara és el moment, i 
que la Llei 2/2001 d'ordenació del territori pel que s'atribueixen competències als 
consells i permet fer aquesta passa endavant en matèria de protecció i presentar aquesta 
Proposició de llei del paisatge de les Illes Balears. 
 
Per altra banda, l'any 2000 es va redactar el Conveni Europeu del Paisatge que 
recomanava als països europeus fer un esforç i intentar protegir més el paisatge, aquí a 
Balears és encara més important ateses les característiques pròpies del sòl i també els 
recursos escassos i la gran pressió urbanística soferta. 
 
Tot seguit comenta que en alguns territoris d'Espanya tenen lleis similars a Catalunya, 
Comunitat Valenciana i Gran Canària. Puntualitza que aquesta proposició de llei és una 
passa més, ja que es podrà aplicar i preveu l'obtenció de recursos econòmics mitjançant 
un cànon.  
 
A continuació creu que a les Illes tenim dret a gaudir de la natura i del paisatge i que 
haurien de mirar que les postals que hi ha a l'Aeroport de Palma no fossin una utopia 
sinó una realitat. Tot seguit destaca que el model socio-econòmic demana aquesta 
protecció del paisatge i de les nostres perspectives naturals i urbanes per tal d'obtenir 
més qualitat de vida per a la ciutadania de les Illes Balears. 
 
Per altra banda destaca els objectius evidents de la proposició de llei: la integració del 
paisatge dins les diferents polítiques de les administracions de tal manera que abans de 
realitzar infraestructures i edificis s'haurà d'intentar afectar el mínim el paisatge. I, a 
més, destaca que aquesta proposició de llei servirà per donar un reconeixement jurídic al 
paisatge, gràcies també a diverses sentències del Tribunal Constitucional. 
 
Pel que fa als instruments de la proposició de llei, en primer lloc assenyala que es faran 
els catàlegs, que són fitxes que identificaran els tipus de paisatge que volem protegir, el 
catalogarà i el delimitarà. Aquest paisatge pot ser urbà o natural. El paisatge urbà és 
competència municipal i per tant seran els ajuntaments els que hauran de fer aquest 
catàleg, encara que cal recalcar la seva importància en la societat actual.   
Posa un exemple de la seva aplicació: per evitar construir una nau industrial davant 
l'entrada d'un poble i no tapar la perspectiva clàssica d'un poble ( església, casc antic). 
 
En segon lloc, els estudis d'incidència paisatgística que seran uns estudis necessaris per 
realitzar una construcció que pugui afectar al paisatge, de la mateixa manera que els 
estudis medi ambientals que ja es fan. Aquest estudis hauran d'avaluar com afecta el 
paisatge i quines mesures s'han de prendre per minimitzar l'impacte visual. 
 
En referència a la gestió, puntualitza que correspon a la Comissió de Paisatge que crea 
la pròpia  llei, que serà un òrgan administratiu d'anàlisi, estudi i propostes i que farà un 
seguiment d'estratègies paisatgístiques mitjançant convenis amb els ajuntaments i amb 
la participació ciutadana, per tal de fer una llei pràctica i que es pugui dur a terme. 
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Sobre el finançament, comenta que es crearà un fons del paisatge però, a més, es crearà 
un cànon del 0.5 al 1% sobre el pressupost de les obres o instal·lacions en sòl rústic. Es 
calcula que el cànon pot recaptar entre cinc i deu milions d'euros, que és una quantitat 
important. 
 
Per altra banda, reconeix que hi haurà unes excepcions, només per activitats agrícoles i 
naturals i per obres que faci l'Administració pública. 
 
Intervé la Sra. Rosselló (EU-Els Verds). Demana per què ara presenten aquesta 
proposició de llei, ja que creu que tal sols respon a criteris electoralistes i que quan 
manca menys d'un any de les eleccions presenten una llei buida de contingut però que 
permet rentar la cara a PP-UM després de les destrosses ambientals fetes durant aquesta 
legislatura. 
 
A més, afirma que aquesta proposició de llei es fa tard i malament, ja que si volien 
protegir el paisatge ho haurien d'haver tengut en compte en les seves actuacions a l'inici 
de la legislatura i no ha estat així, perquè en aquest Ple han aprovat intervencions com el 
Pla director sectorial de carreteres, que ha destrossat paisatges emblemàtics i el Pla 
territorial de Mallorca, que ha permès un creixement urbanístic desmesurat que va en 
contra de la preservació del paisatge, a més de malmenar diversos béns patrimonials. 
 
A continuació, comenta al Sr. Vicens que el Conveni Europeu fa anys que existeix i no 
s'ha aplicat perquè no hi ha hagut voluntat política.  
 
Per altra banda, considera que no és un bon moment per tramitar la proposició de llei ja 
que actualment al Parlament es troben en tramitació desset lleis i aquest organisme es 
troba col·lapsat. Creu que UM s'ha sumat a la cursa legislativa del PP  per parèixer que 
fan molta feina i protegir. 
 
Tot seguit, diu que no fa falta fer més lleis sinó que s'apliquin les lleis ja existents en 
matèria de protecció, com la LEN, les DOT, en alguns casos el PTM i la Llei de 
patrimoni històric. Així s'evitaria la destrucció del paisatge. 
 
També demana al Sr. Vicens per què servirà aquesta llei, ja que està buida de 
continguts, no marca criteris de protecció, ni defineix amb claredat el que s'ha de 
protegir i per quines raons. La defineix com una llei ambigua, poc concreta i 
clarificadora i que tan sols és una declaració de principis. Comenta que la llei no 
especifica els criteris generals de protecció i que tampoc queda clar el concepte del 
paisatge que s'hauria de protegir, sinó que ho farà posteriorment el reglament pertinent. 
 
Diu que no coneix el contingut dels catàlegs de paisatge, ni el criteris per fer-los, només 
cita que s'haurà d'incorporar en el PTM i en el planejaments municipals. 
 
Sobre la Comissió de Paisatge critica la no definició de les atribucions dels membres 
que la formaran i troba a faltar el capítol de sancions per als casos d'incompliment, les 
mesures per assegurar una efectiva participació ciutadana, i la coordinació entre 
administracions. 
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La Sra. Bujosa (PSM-EN) comenta que va votar a favor a la Comissió Informativa, però 
després de llegir amb deteniment la proposició de llei, considera més adequat reservar-
se el dret del vot fins a conèixer les explicacions del conseller de Territori. 
 
Repeteix els arguments de la Sra. Rosselló sobre la saturació del Parlament i creu que si 
no és per la via d'urgència no s'aprovarà dins aquesta legislatura. També reitera els 
motius de la Sra. Rosselló sobre el moment en què es presenta la proposició de llei quan 
manca menys d'un any per a les eleccions, després de les actuacions devastadores, 
sobretot pel que fa a les carreteres. 
 
Llegeix els arguments de la creació de la proposició de llei i considera que és una ironia 
aquesta argumentació sobre la protecció un cop vistes les intervencions destructores 
d'aquesta legislatura i demana per què no es va fer aquesta proposició de llei a l'inici de  
la legislatura. 
 
Repeteix els arguments de la Sra. Rosselló sobre la normativa existent en matèria de 
protecció, ja que era suficient per protegir i per tant no feina falta fer aquesta llei, 
sempre i quan hi hagués voluntat política de protecció. 
 
Per altra banda, considera que aquesta llei crearà dubtes a l'hora d'aplicar altres lleis, 
com la de camps de golf, la Llei per a la conservació dels espais de rellevància 
ambiental (LECO), la de ports esportius, el Pla sectorial de carreteres i el PTM. 
 
Pel que fa al Conveni Europeu de Florència, reitera els arguments de la Sra. Rosselló i 
considera que ja és tard, després de les operacions fetes aquesta legislatura, per intentar 
protegir el paisatge, amb la quantitat d'asfalt i formigó que s'ha posat a l'illa.  
 
Demana què passarà quan es plantegin temes importants com l'ampliació de l'aeroport, 
l'ampliació de la llei de ports esportius o la construcció del segon cinturó. 
 
Pel que fa al marc competencial, llegeix que aquesta llei podria incidir en el camp de 
l'ordenació del territori, urbanisme i habitatge, a l'empara de la competència exclusiva 
autonòmica i en el camp del medi ambient, però considera que hauria d'incidir 
obligatòriament,  i  que si no és així no servirà de res. 
 
No creu que s'apliqui la participació pública, ja que els tres darrers anys tant en el Ple 
com en diferents òrgans de la institució, aquesta participació ha estat molt escassa. 
 
Per acabar considera que és una maniobra electoralista que intenta desmarcar-se de les 
polítiques que fins ara han deixat malmesa l'illa de Mallorca. 
 
Intervé el Sr. Crespí (PSOE). Anuncia que el seu Grup està d'acord amb la protecció del 
paisatge i amb la possibilitat d'una iniciativa legislativa al Parlament, però en aquest 
moment el Consell de Mallorca ha presentat dues iniciatives legislatives d'àmbit de la 
comunitat autònoma, a diferència de la resta de consells insulars les iniciatives dels 
quals són d'àmbit insular. Per tant considera que el debat polític s'haurà de fer tal sols al 
Parlament, atès que aquesta llei correspon a l'àmbit de les Illes Balears i que el debat 
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que es farà en aquesta institució serà irrellevant pel fet que s'haurà de duplicar 
presentant-ho al Parlament. 
 
Per altra banda li crida l'atenció comprovar que el reglament d'aquesta institució no 
preveu com s'ha de desenvolupar un debat d'aquestes característiques, i explica les 
passes que seguirà aquesta proposició de llei quan arribi al Parlament per a la seva 
tramitació.  
 
Creu que aquesta proposició de llei és contradictòria ja que les fons de finançament del 
paisatge recau en la construcció del sòl rústic, que és una part del paisatge que volem 
protegir és a dir que per protegir paisatge primer l'hem de destruir. Està d'acord amb que 
aquesta taxa pot tenir un caràcter dissuasori, però que aquesta sigui la única font de 
finançament no ho considera oportú. 
 
Per acabar anuncia que el seu Grup s'abstendrà i que presentarà les esmenes que 
consideri adequades en el Parlament. 
 
El Sr. Rubio (PP) anuncia que el seu Grup donarà suport a aquesta iniciativa 
parlamentaria i que creu que en el Parlament hi haurà un debat molt interessant. 
Considera que protegir el paisatge és una bona iniciativa i que s'han de sumar els 
esforços de tots per tal d'aconseguir unes Illes més protegides i amb un paisatge més 
conservat. 
 
Per altra banda, recalca la implicació municipal en l'elaboració dels catàlegs, com a 
organismes que coneixen millor les àrees i espais a protegir. També considera important 
la distinció entre paisatge natural i urbà, perquè les àrees urbanes també s'han de 
protegir pel seu interès especial. 
 
També creu que les lleis han de tenir un grau alt de democratització, i per tant està 
d'acord amb la presentació d'esmenes, per tal d'aconseguir que siguin una eina eficaç 
que serveixi a la ciutadania. Per altra banda, considera molt important el tema del 
finançament. 
 
El Sr. Vicens considera sobre la qüestió del debat, que d'aquesta manera és podrà 
debatre el projecte de llei a tres llocs; al Consell, a la Comissió del Parlament i al Ple del 
Parlament i que és més que suficient.  
 
Afirma que ell va fer arribar aquesta proposició de llei fa dos mesos a tots els partits i 
que fa un mes el president de la Comissió Informativa va demanar que la retires per 
poder ser estudiada a fons. Per això, arriba ara al Ple.  
 
Tot seguit comenta que se sent decebut perquè, excepte el PP, la resta de grups no li han 
fet arribar cap opinió al respecte, i per això interpreta que la llei els ha agradat. 
 
 
Contesta al Sr. Crespí que creu important xerrar d'aquesta llei aquí, i pel que fa al 
finançament pensa que és eficaç i recorda que és el primer territori a Espanya que ha 
gosat establir un cànon. 
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Respon a la Sra. Bujosa que concreti més les millores que faria i que no generalitzi tant 
i que concreti el que vol afegir o modificar a la proposició de llei. 
 
Pel que fa a la coordinació amb altres lleis assenyala que és aquest el motiu de la 
creació de la nova llei perquè ara serà necessari fer un estudi d'incidència i haurà de ser 
avaluat per l'òrgan corresponent i es decidirà si s'atorgarà o no, o si s'ha de corregir el 
projecte. 
 
Diu a la Sra. Rosselló que va tenir una oportunitat per fer-la (quan era consellera de 
Medi Ambient del Govern balear) i no la va fer. Li retreu que no s'ha mirat bé la llei i 
que fins i tot inclou un cànon. També comenta que els conceptes estan definits a l'article 
cinc, i demana que concreti les seves aportacions. 
 
La Sra. Rosselló li comenta al Sr. Vicens que si vol realitzar un debat sobre alguna 
qüestió el que ha de fer és citar l'oposició per parlar-ne. I assegura que la proposició de 
llei la va rebre la setmana passada i no fa dos mesos. 
  
A continuació reitera els seus arguments sobre la protecció del paisatge a l'inici de la 
legislatura. Considera que durant aquest darrers tres anys s'ha destruït Mallorca d'una 
manera constant i continuada i creu que aquesta llei és per netejar la seva imatge. 
 
A continuació llegeix el concepte de paisatge, el qual el considera excessivament 
generalitzat i que la llei no està prou acotada i determinada. 
 
Repeteix els arguments del Sr. Crespí sobre la recaptació de fons a partir de les 
construccions en sòl rústic, creu que si realment volen protegir seria més convenient en 
lloc de deixar construir i recollir un cànon, no deixar fer una sèrie d'actuacions que 
degraden, com és el cas de l'hospital de Son Espases o la construcció del camp de golf a 
Son Real. 
 
Reitera que no veu clara la participació ciutadana, ja que es no es desenvolupa dins 
l'articulat de la proposició de llei i a més aquest col·lectiu té una escassa participació 
dins aquesta institució. 
 
La Sra. Bujosa  respon al Sr. Vicens que no és cert que faci dos mesos que tenen la 
documentació i comenta que dia 22 de juny varen rebre un email del Departament de 
Territori amb la proposició de llei. Reconeix que es demanava la col·laboració del 
partits i que avui n'han fetes i amb altres ocasions també mitjançant esmenes, preguntes, 
interpel·lacions en matèria de territori. 
 
Fa tot un llistat dels elements patrimonials que han estat malmenats o destruïts amb les 
polítiques del PP-UM i considera que les polítiques que duen a terme no se corresponen 
amb els fets que realitzen. 
 
El Sr. Crespí recorda que en aquesta institució hi ha tradició d'haver negociat assumptes, 
per exemple el Pla de residus, la carretera de Manacor. 
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Reitera els seus arguments sobre la manca de planificació per aquest tipus de llei que 
tramita el Consell dins el Reglament d'Organització intern. 
 
Tot seguit recorda que la diferència entre aquestes dues lleis tramitades al Consell de 
Mallorca està en que la Llei de contaminació lumínica la varen defensar tres 
representants del CIM al Parlament i que aquesta tan sols la defensarà un sol membre 
del Govern del Consell de Mallorca. 
 
Anuncia que el seu Grup s'abstendrà i pel que fa al tema del finançament reitera els seus 
arguments sobre la recaptació, demanant un altre tipus de finançament addicional.  
 
El Sr. Rubio reitera el seu suport a aquesta iniciativa legislativa per protegir el paisatge i 
considera que és un bon projecte, per altra banda no entén perquè alguns partits 
s'exclouen de la protecció. 
 
El Sr. Vicens considera que no ha rebut aportacions i espera que aquestes arribin al 
Parlament.  
 
Respon a la Sra. Rosselló que la definició la va recollir del Conveni Europeu, i sobre la 
participació ciutadana demana que li concreti que és el que considera més adient. 
 
Afirma que per evitar desastres paisatgístics en grans infraestructures s'ha creat 
precisament aquesta llei, i repeteix les passes que es duran a terme. 
 
A continuació diu a la Sra. Bujosa que per millorar una llei s'ha de fer amb esmenes i no 
amb preguntes. 
 
Finalment, atesa la importància de la llei, demana als grups que intentin aportar idees 
per millorar el text. 
 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor ( PP,UM) i tretze abstencions ( PSOE, 
PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
  
PUNT 8.- PROPOSTA D'ACORD RELATIU A LA REVISIO D'OF ICI DE 
L'ACORD DE TRASLLAT DE LA ANOMENADA CREU DELS MONJO S, 
ADOPTAT PER LA COMISSIO INSULAR  DE PATRIMONI HISTO RIC-
ARTISTIC DE MALLORCA EL 6 D'AGOST DE 1996. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del 
Departament de Territori:  
 
"En data 8 de juny de 2005 per part de la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors, 
representada pel Sr. Antonio Vallespir Llompart, es va presentar escrit demanant, prèvia 
exposició fàctica i jurídica, la declaració d'ofici de la nul·litat de l'acord adoptat el 6 
d'agost de 1996 per la Comissió Insular  de Patrimoni Històric-Artístic de Mallorca, pel 
qual s'aprovà el trasllat de la creu de terme coneguda com Creu dels Monjos, expedient 
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137/1996; així com el retorn de la esmentada creu de terme a la seva primitiva ubicació, 
a 500 metres lineals del Monestir de la Real. 
  
Per part del Departament de Territori del Consell de Mallorca s'ha tramitat el 
corresponent expedient, d'acord amb el previst en els articles 78 a 85 de la Llei estatal 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. Finalitzada la seva tramitació, proposta de resolució 
inclosa,  es va remetre l'expedient al Consell Consultiu de les Illes Balears a fi que per 
part d'aquest òrgan s'emetés el preceptiu dictamen previst en l'apartat segon de l'article  
102 de l'esmentada Llei 30/1992. Aquest dictamen va ser emès el 5 de maig de 2006. 
Sent coincidents la proposta de resolució de l'expedient inclosa en l'informe jurídic 
emès el 27 de gener de 2006 per  l'advocat adscrit a la Secció Jurídica i Administrativa 
de la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca amb les 
conclusions del dictamen del Consell Consultiu, s'eleva al Ple del Consell de Mallorca 
la següent proposta d' 
  
ACORD 
 
DESESTIMAR les pretensions formulades pel Sr. Antonio Vallespir Llompart, en 
representació de la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors, referents a la 
declaració d'ofici de nul·litat de l'acord adoptat el 6 d'agost de 1996 per la Comissió 
Insular  de Patrimoni Històric-Artístic de Mallorca, pel qual s'aprovà el trasllat de creu 
de terme coneguda com Creu dels Monjos, expedient 137/1996; així com al retorn de la 
esmentada creu de terme a la seva primitiva ubicació, a 500 metres lineals del Monestir 
de la Real. 
  
Aquest acord s'adopta sobre la base de l'informe jurídic emès per l'advocat adscrit a la 
Secció Jurídica i Administrativa de la Direcció Insular de Patrimoni Històric en data 27 
de gener de 2006, que, com a motivació forma part integrant del present acord, i d'acord 
amb el dictamen emès pel Consell Consultiu de les Illes Balears núm. 76/2006, emès en 
data 5 de maig de 2006." 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) manifesta que el seu Grup no comparteix l'explicació 
jurídica ni la resolució final de la proposta, atès que considera que el fet de reconèixer 
en data d'avui la nul·litat de ple dret de l'acord adoptat el 6 d'agost de 1996 no implica 
totes les conseqüències negatives ni els perjudicis per a la ciutadania que es presenten 
com arguments. Explica que si la qüestió de fons és que l'organisme que va adoptar la 
decisió no era el competent per fer-ho, no s'entén que els informes jurídics presentats 
pel Departament de Territori del Consell de Mallorca i el Consell Consultiu del Govern 
de les Illes Balears valorin molt més altres tipus de consideracions no quantificables 
(bona fe, equitat, interessos de la  societat palmesana) que l'evidència d'un acord adoptat 
de forma incorrecta des del punt de vista jurídic. Per aquest motiu anuncia que el Grup 
votarà en contra. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) manifesta la seva coincidencia total amb els arguments 
exposats per la Sra. Tugores. Diu que el seu grup té molt clar que, atès que ha quedat 
tan demostrat que l'acord esmentat era nul de ple dret, el que s'hauria de fer és 
reconèixer-ho i extreure'n les conseqüències oportunes. Considera que en qüestions que 
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afectin al patrimoni s'ha de ser molt conservador, no només en la preservació d'aquest 
patrimoni, sinó també fent-ho amb la cautela obligada a l'hora de dictar els acords 
corresponents.  
 
Tot i reconèixer que, efectivament, quan es va produir el trasllat hi va haver consens i 
fins i tot es va celebrar amb una festa popular, perquè la creu quedava ubicada ben 
davant del monestir i aleshores ja es valorava la protecció de tot l'entorn, destaca que en 
aquell moment no es podia preveure l'amenaça tan directa que patiria aquest entorn. En 
el context actual, en canvi, és evident la necessitat que existeix de lluitar per la 
preservació de tot l'entorn, com a conjunt monumental lligat a la història del monestir de 
la Real. Per aquesta raó el seu Grup entén l'interès que té la Congregació dels 
Missioners dels Sagrats Cors (Monestir de la Real) per anul·lar aquest acord i els 
fonaments en què es basa l'esmentada congregació per reclamar la consideració de 
conjunt històric per al monestir i el seu entorn. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) considera inexplicable que la decisió final de la proposta sigui 
desestimar la petició de nul·litat de l'acord adoptat quan l'informe sobre el que es 
fonamenta expressa ben clarament la nul·litat de ple dret d'aquest per no haver-lo 
adoptat l'organisme competent. Diu que no entrará en més detalls, perquè coincideix 
amb el que s'ha exposat anteriorment, però el seu Grup insistirà a demanar la declaració 
de nul·litat de l'esmentat acord, basant-se precisament en les afirmacions dels assessors 
jurídics del propi Consell de Mallorca que han elaborat l'informe. 
 
El Sr. Cerdà  (UM) argumenta la impossibilitat del Consell de Mallorca per a declarar 
nul l'esmentat acord presentant tot el detall de gestions fetes pel Departament de 
Patrimoni per tal de donar resposta a les al·legacions al decret de data 6 d'agost de 1996 
de la Comissió de Patrimoni Històric-Artístic formulades per la Congregació dels 
Missioners dels Sagrats Cors el dia 8 de juny de 2005.  
 
Explica que, un cop obert l'expedient i fetes les gestions oportunes, el dia  8 de març de 
2006 es va passar l'informe al Consell Consultiu demanant el dictamen preceptiu. 
L'esmentat document, a l'apartat d'antecedents, indica que s'han complit tots els tràmits 
anteriors a l'emissió del dictamen: informació pública, vista, audiencia i presentació 
d'al·legacions, tràmits que constitueixen una garantia suficient del procediment per 
assegurar la legítima defensa dels drets dels interessats. Remarca que la tramitació que 
va fer el Consell de Mallorca reuneix tots els requisits i, a més, explica que el dictamen 
que emet el Consell Consultiu no només és preceptiu, també és habilitant o determinant, 
per la qual cosa cal tenir una resolució expressa i afirmativa del Consell Consultiu 
instant el Consell de Mallorca a declarar nul l'esmentat acord. En conseqüència, el 
compliment de la Llei de procediment administratiu estableix que el Consell de 
Mallorca no pot declarar la nul·litat, perquè no té l'informe esmentat.  
 
Informa també que, adjunt al dictamen del Consell Consultiu hi consta el document del 
vot particular de la consellera Sra. Carmen Fernandez, al qual s'hi adhereixen els 
consellers Srs. Joan Oliver Araujo i Joan S. Oliver Ripoll que dóna peu a la revisió 
d'aquest informe, però es tracta de gestions que no corresponen al Consell de Mallorca. 
 



 22

S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP, UM), nou en contra (PSOE, EU-Els 
Verds) i tres abstencions  (PSM-EN). 
 
  
DEPARTAMENT DE CULTURA  
 
PUNT 9.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE MODIFICACIÓ DELS  ESTATUTS 
DE LA FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONGA 
  
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del 
Departament de Cultura:  
 
"El dia 2 de novembre de 1998, el Ple del Consell de Mallorca va acordar, entre d'altres, 
la constitució de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga l'aprovació dels estatuts 
així com una dotació dineraria inicial de 1.000.000 PTA. Posteriorment, el dia 29 de 
desembre de1998, es varen elevar a escriptura pública els acords abans esmentats. 
  
El Patronat de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga va acordar, entre d'altres, en 
la sessió celebrada el dia 26 d'abril de 2006, la modificació dels estatuts de l'esmentada 
fundació així com canviar la seva denominació per la següent: "FUNDACIÓ CASA 
MUSEU LLORENÇ VILLALONGA, PARE GINARD I BLAI BONET". Aquest 
acord, segons consta a la redacció de l'esborrany de l'acta de la sessió esmentada, es 
varen prendre a fi de, per una banda, adaptar-los a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, 
de Fundacions - tal i com exigeix la seva disposició transitòria primera - i, per altra 
banda, incorporar al patrimoni de la fundació les cases nadiues del Pare Ginard i de Blai 
Bonet.  
  
 El dia 11 de maig de 2006 va tenir entrada en el registre de la Conselleria de 
Presidència i Esports, l'escrit de la secretària de la Fundació Casa Museu Llorenç 
Villalonga en virtut del qual es comunicava al Protectorat l'acord de modificació dels 
estatuts així com la seva nova redacció. 
  
 El servei jurídic del Departament de Cultura ha emès informe favorable sobre els 
aspectes jurídics del present expedient. En aquest informe es destaca que apart de les 
modificacions exposades més amunt, també s'introdueix la creació d'un nou òrgan de 
direcció: la Comissió Executiva. 
   
La nova redacció dels estatuts, una vegada aprovats pel patronat, ha estat objecte de 
revisió pel Servei de Normalització Lingüística la qual cosa ha produït l'existència de 
qualque diferència en relació als aprovats però sempre només de tipus lingüístic sense 
que s'hagi produït cap modificació en  el seu contingut original. 
    
En virtut de tot el que s'ha exposat, aquesta consellera executiva del Departament de 
Cultura, en virtut de la lletra e) de l'article 31 del Reglament d'organització del Consell 
de Mallorca, de 17 de maig de 2004, i d'acord amb l'article 24 dels estatuts de la 
Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, eleva al Ple del Consell de Mallorca, previ 
dictamen de la Comissió informativa General i de Comptes, la següent proposta d' 
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ACORD 
 
Primer. Ratificar l'acord, pres pel Patronat de la Fundació Casa Museu Llorenç 
Villalonga el dia 26 d'abril de 2006, de modificació dels seus estatuts i consegüentment, 
aprovar la seva nova redacció que  s'adjunta com annex. 
  
 Segon. Notificar aquest acord als interessats." 
 
ANNEX 
 
ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLALON GA, 
PARE GINARD I BLAI BONET  
 
TÍTOL I. DENOMINACIÓ, NATURALESA, DOMICILI I DURADA  DE LA 
FUNDACIÓ 
 
Article 1. La FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONGA, PARE 
GINARD i BLAI BONET és una fundació cultural sense ànim de lucre i es regeix pel 
document fundacional, per aquests Estatuts, per les normes de règim intern que dicti el 
Patronat i per la legislació que li sigui d'aplicació, en especial per la Llei estatal 
50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, pel RD 1337/2005, d'11 de novembre, i pel 
Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 45/1998, de 14 d'abril, que crea i 
regula el registre únic i l'exercici del protectorat, i per les altres disposicions vigents. 
 
Article 2. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar i, en 
conseqüència, pot adquirir, posseir i disposar de tota classe de béns mobles, immobles i 
drets, realitzar els actes jurídics d'administració i de domini i obligar-se en els termes 
que autoritzin les lleis. 
 
Article 3. La Fundació té la nacionalitat espanyola i el domicili al carrer de Bonaire, 
núm. 25, de Binissalem - Mallorca (residència d'estiu de l'escriptor Llorenç Villalonga i 
que, actualment, és propietat del Consell de Mallorca) i estén l'àmbit territorial de 
funcionament a les Illes Balears, sense perjudici de les actuacions puntuals que pugui 
dur a terme a la resta de l'Estat espanyol i a l'estranger. 
 
El Patronat pot canviar de domicili mitjançant modificació estatutària i comunicar-ho al 
Protectorat en la manera prevista en la legislació vigent. 
 
Article 4. La Fundació té una durada indefinida i pot dissoldre's en els supòsits prevists 
a la  normativa de fundacions i en aquests Estatuts. 
 
TÍTOL II. FINALITATS DE LA FUNDACIÓ, APLICACIÓ DE R ECURSOS I 
REGLES BÀSIQUES PER DETERMINAR-NE ELS BENEFICIARIS 
 
Article 5. La dotació de la Fundació, exclusivament aportada pel Consell de Mallorca, 
ve afecta a les següents finalitats: 
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a) Promoure l'estudi i la difusió de l'obra i la personalitat literària de Llorenç Villalonga, 
del pare Ginard i de Blai Bonet 
b) Conservar i mantenir en estat de visita i consulta les instal·lacions museogràfiques i 
els fons documentals i bibliogràfics de la Casa Museu Llorenç Villalonga, i les cases 
nadiues del pare Ginard i de Blai Bonet 
c) Impulsar l'estudi científic i la difusió del patrimoni literari i cultural de Mallorca i, 
per extensió,  el coneixement del fet literari i cultural en general 
d) Ampliar, en la manera que sigui possible, els fons museogràfic, documental i 
bibliogràfic de la Casa Museu i de les cases nadiues 
 
Per al desenvolupament adequat de les finalitats fundacionals, la Fundació ha de dur a 
terme, entre d'altres, les següents activitats: 
 
a) La realització d'activitats i manifestacions culturals, conferències, publicacions, 
concessions d'ajuts i activitats complementàries o similars a les relacionades 
b) Totes les activitats que siguin necessàries o convenients per al sosteniment, la 
conservació, l'exhibició i la promoció pública de la Casa Museu i de les cases nadiues 
c) L'organització d'exposicions 
d) L'explotació directa o en règim de contracta dels espais de la Casa Museu i de les 
cases nadiues 
 
El Patronat té llibertat per determinar les activitats de la Fundació per aconseguir els 
objectius o les finalitats relacionats anteriorment. 
 
Article 6. La Fundació ha d'actuar amb criteris d'imparcialitat i no discriminació en la 
determinació dels beneficiaris que, bàsicament, han de tenir les següents 
característiques:  
 
— Formar part del sector de població afectat per les finalitats i les activitats de la 
Fundació 
— Demanar els serveis que ofereix la Fundació 
 
Article 7. El patrimoni, els ingressos i els deutes s'han d'aplicar a les finalitats 
fundacionals tal com estableix l'article 27 de la Llei 50/02. 
 
TÍTOL III. GOVERN DE LA FUNDACIÓ 
 
Capítol I. Òrgans de govern i funcionament de la Fundació 
 
Article 8. La fundació es regeix pels següents òrgans: 
 
1. El Patronat 
2. La Comissió Executiva 
3. La Comissió Assessora  
 
El Patronat elegeix el president i nomena el secretari, i també el director gerent de la 
Fundació, això sens perjudici de qualssevol altres òrgans complementaris, siguin o no 
permanents, que el Patronat acordi constituir al si de la Fundació. 
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Capítol II. El Patronat 
 
Secció 1. Naturalesa, composició i designació 
 
Article 9. El Patronat, que és el màxim òrgan de govern, representació i administració, 
ha de regir la Fundació. Corresponen al Patronat complir els objectius fundacionals i 
administrar amb diligència els béns i els drets integrants del patrimoni de la Fundació, 
amb subjecció a la normativa fundacional i estatutària, amb el manteniment del 
rendiment i de la utilitat del dit patrimoni. 
 
Els patrons comencen a exercir les funcions en qualsevol de les formes previstes a la 
Llei 50/02 i l'acceptació del càrrec es comunica al Protectorat i s'inscriu en el Registre 
de Fundacions.  
 
Les funcions en el Patronat s'exerceixen de forma indefinida i les persones jurídiques, 
públiques i privades, designen la persona física que les representi; així ho han de 
comunicar al secretari del Patronat, mitjançant el document oportú o el certificat 
acreditatiu, que pot preveure la figura del titular i del suplent. 
 
En qualsevol cas, el càrrec de patró no és retribuït, sens perjudici de reemborsar les 
despeses degudament justificades ocasionades per l'exercici de la funció, tal com preveu 
l'article 15.4 de la Llei 50/02. 
 
Article 10. El Consell de Mallorca és l'únic que té la condició d'institució fundadora.  
 
Les altres corporacions o entitats públiques i persones físiques i jurídiques privades 
formen part de la Fundació com a membres adherits. 
 
El Consell de Mallorca té el dret de presidir el Patronat i de comptar amb una 
Vicepresidència i l'obligació de garantir anualment que la Fundació disposi de recursos 
suficients per al funcionament. 
 
Els membres adherits tenen el dret de formar part del Patronat i l'obligació d'aportar la 
col·laboració, en la forma que en cada cas s'estableixi, per poder fer possible el 
compliment dels objectius de la Fundació. 
 
La Universitat de les Illes Balears, per raons acadèmiques, ocupa una Vicepresidència. 
 
Els ajuntaments de Binissalem, Sant Joan i Santanyí, per ubicació de la Casa Museu i de 
les cases nadiues, ocupen rotatòriament i per períodes bianuals l'altra Vicepresidència.   
 
Article 11. La composició del Patronat és la següent: 
 
1) Presidència i Vicepresidència 1a, ocupada per representants del Consell de Mallorca, 
prèvia designació 
2) Vicepresidència 2a, ocupada pel representant designat per la Universitat de les Illes 
Balears d'entre els membres que en formen la Junta de Govern 
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3) Vicepresidència 3a, ocupada pel representant municipal d'entre els membres de la 
corporació 
4) Vocals 
- N'hi ha un en representació de cada un dels grups polítics que integren la institució 
fundadora 
- N'hi ha un en representació de cada corporació o entitat pública i persona física i 
jurídica privada que forma part de la Fundació en condició de membre adherit i que no 
està ja representat mitjançant una Vicepresidència 
- També són part del Patronat, sense tenir-ne la condició de membres i, per tant, amb 
veu i sense vot, el secretari i el director gerent 
 
En designar els representants del Patronat es pot preveure la figura del titular i del 
suplent.  
 
Article 12. La responsabilitat, la substitució, el cessament i la suspensió dels patrons es 
regeix pel que disposa l'article 18 de la Llei 50/02. 
Secció 2. Atribucions 
 
Article 13. Al Patronat, màxim òrgan de govern, representació i administració de la 
Fundació, li corresponen les següents atribucions: 
 
a) En aplicació de la Llei 50/02, li correspon aprovar els comptes anuals i el pla 
d'actuació —que ha de contenir els objectius i les activitats que s'han de desenvolupar 
en el següent exercici— modificar els Estatuts, acordar la fusió i l'extinció de la 
Fundació i la realització dels actes que requereixin l'autorització del Protectorat. 
 
El pla d'actuació ha d'anar acompanyat del pressupost corresponent al següent exercici. 
 
b) Aprovar reglaments de règim intern i crear òrgans de govern de la Fundació. 
En l'exercici dels drets i les accions, el Patronat pot conferir la representació de la 
Fundació a les persones que lliurement designi, i això amb les facultats que estimi 
pertinents. 
c) Designar els representants en la Comissió Executiva, els membres de la Comissió 
Assessora, el secretari i el director gerent (prèvia convocatòria), i també el cessament. 
d) Negociar, concertar i atorgar tota classe d'operacions i contractes, en documents 
públics o privats. 
e) Realitzar les inversions convenients i justificades pels objectius fundacionals i 
adquirir, a títol onerós o lucratiu, tota classe de béns i drets; constituir i cancel·lar 
hipoteques, penyores i altres càrregues i gravàmens reals i, en general, dur a terme tota 
classe d'actes de disposició i administració dels béns i els drets de la Fundació. 
f) Concertar tota classe d'operacions bancàries actives i passives; contractar serveis 
bancaris; concertar contractes de compte corrent, de compte d'estalvi, de dipòsit 
d'obertura de crèdit documentari o no, de préstec i de descompte; qualssevol altres 
contractes de fiança i serveis de transferències de fons, canvis de divisa, i tots els actes i 
els negocis accessoris o complementaris per a la plena eficàcia dels anteriors contractes. 
g) Acceptar herències, llegats, donacions, subvencions i altres liberalitats. 
h) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i qualssevol altres productes, 
beneficis i quantitats que per qualsevol concepte corresponguessin a la Fundació. 
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i) Atorgar i revocar delegacions i poders en relació amb l'exercici de qualsevol matèria, 
per garantir el compliment dels objectius fundacionals. 
j) Aprovar i modificar la plantilla de personal. 
k) Acceptar la participació d'altres corporacions o entitats públiques i persones físiques i 
jurídiques privades com a membres adherits a la Fundació, en les condicions que 
convinguin, i donar per finalitzada l'adhesió per incompliment d'aquestes condicions. 
Aquests acords s'han d'adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
membres. 
l) Declarar l'admissió de col·laboradors i usuaris, i també la separació o l'expulsió, 
d'acord amb els reglaments de règim interior que s'estableixin o amb altres normes 
vigents. 
m) Aprovar les bases i la convocatòria per cobrir el lloc de director gerent. 
n) En general, realitzar els actes, intervenir en negocis jurídics i atorgar qualssevol 
contractes que fossin necessaris per assegurar la millor administració i disposició de les 
rendes i els béns, per exercir els drets i les accions que fossin procedents i per a la 
realització més adequada i el compliment dels objectius fundacionals. 
o) Totes les atribucions que no estiguin específicament atribuïdes als altres òrgans de la 
Fundació. 
 
El Patronat pot delegar les facultats en els membres o en la Comissió Executiva, a 
excepció de l'aprovació dels comptes i del pla d'actuació, la modificació dels Estatuts, la 
fusió i la liquidació de la Fundació, i també els altres actes que requereixin l'autorització 
del Protectorat. 
 
Secció 3. Forma de deliberar i prendre acords 
 
Article 14. El Patronat, convocat i presidit pel president, es reuneix en sessió ordinària 
dues vegades l'any i, a més, amb el caràcter d'extraordinària, cada vegada que ho 
consideri oportú el president o que així ho sol·licitin per escrit, com a mínim, dos terços 
dels membres, amb l'especificació dels assumptes que s'han d'incloure en l'ordre del dia.  
 
L'esmentada reunió s'ha de fer dins dels trenta dies següents a la recepció, pel president, 
de l'esmentada comunicació escrita. 
 
La primera Junta Ordinària s'ha de reunir durant el primer semestre i la segona durant el 
quart trimestre de cada any. En la primera de la dita Junta, el Patronat ha d'aprovar els 
comptes anuals corresponents a l'any anterior, en els termes legalment prevists. En la 
segona, el Patronat ha d'aprovar el pla d'actuació i el pressupost de l'any següent. 
Malgrat això, el Patronat pot tractar qualsevol altre assumpte que consideri convenient 
introduir en l'ordre del dia sempre que hi siguin presents, almenys, un representant de la 
institució fundadora i de les adherides. 
 
Les sessions ordinàries s'han de convocar amb tres dies hàbils d'antelació, com a mínim, 
i les extraordinàries, també com a mínim, amb quaranta-vuit hores d'antelació. Amb 
aquesta finalitat, el secretari, en nom del president, ha d'adreçar per qualsevol mitjà que 
permeti tenir-ne constància, una citació a cada membre del Patronat o persona que el 
representi, en la qual ha de figurar l'ordre del dia, el lloc, el dia i l'hora de la reunió. 
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Les reunions s'han de fer en convocatòria única i són vàlides si hi assisteixen la meitat 
més un dels membres del Patronat, entre els quals, necessàriament, hi ha d'haver el 
president o qui el substitueixi. 
 
La deliberació dels punts de l'ordre del dia s'ha de fer seguint els torns sol·licitats al 
president; els acords s'han de prendre per majoria simple dels presents i són 
immediatament executius. En cas d'empat, decideix el vot de qualitat del president o de 
qui el representi. 
 
Capítol III. El president 
Secció 1. Elecció 
 
Article 15. D'entre els membres del Patronat, s'han de designar el president i els 
vicepresidents prevists; per ordre, els vicepresidents supleixen el president en cas 
d'absència o de malaltia. 
 
Secció 2. Atribucions 
 
Article 16. Correspon al president i, si no hi és, al vicepresident primer: 
1. Representar la Fundació en tots els actes i negocis jurídics. 
2. Disposar la convocatòria de les sessions del Patronat i fixar-ne l'ordre del dia. 
3. Presidir les reunions del Patronat, dirigir les deliberacions i visar les actes de la 
reunió. En cas d'empat, decideix el vot de qualitat del president o de qui actua com a tal.  
4.Presidir, amb veu i vot, les reunions de les comissions de la Fundació i, si cal, visar 
les actes de les reunions a les quals assisteix. 
5. Vigilar el compliment dels acords adoptats pels òrgans de la Fundació.  
Capítol IV. La Comissió Executiva 
Secció 1. Composició i designació 
 
Article 17. Per facilitar la realització dels objectius fundacionals i agilitar el 
funcionament de la Fundació, el Patronat ha de designar, d'entre els mateixos membres, 
una Comissió Executiva integrada per quatre representants, assistida pel secretari o, si 
no hi és, pel sots-secretari. 
Corresponen al Consell de Mallorca, com a membre fundador, dos representants en la 
Comissió Executiva, uns dels quals ha d'ocupar el càrrec de president de l'esmentada 
Comissió; als membres adherits, els corresponen els altres dos representants, elegits de 
forma rotatòria, i el torn s'ha d'iniciar pels membres més antics. 
 
En cas d'empat, decideix el vot de qualitat del president o de qui actuï com a tal. 
 
En designar els integrants de la Comissió Executiva, pot preveure's la figura del suplent 
per als supòsits d'absència o malaltia del titular. 
 
En qualsevol cas, no és remunerat l'acompliment de funcions en la Comissió Executiva, 
sens perjudici de reemborsar les despeses degudament justificades, tal com preveu 
l'article 15.4 de la Llei 50/02. 
Secció 2. Atribucions 
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Article 18. Corresponen a la Comissió Executiva les següents atribucions: 
a) Seguir el pla d'actuació aprovat pel Patronat i, si cal, adoptar les mesures necessàries 
per garantir-ne el compliment 
b) Seguir l'execució dels pressuposts aprovats pel Patronat i, si cal, adoptar les mesures 
necessàries per garantir-ne el compliment 
c) Administrar els fons de la Fundació juntament amb el director gerent 
d) Les funcions que encomani el Patronat 
Secció 3. Forma de deliberar i prendre acords 
 
Article 19. El president convoca i presideix la Comissió Executiva. Si no hi assisteix, la 
presideix un membre de la Comissió Executiva nomenat pels presents, que, a més, ha de 
firmar l'acta de la reunió juntament amb el secretari. 
 
Les sessions s'han de convocar amb tres dies hàbils d'antelació, com a mínim, i, a tal 
efecte, el secretari, en nom del president, ha de convocar-ne els membres mitjançant una 
citació, per qualsevol mitjà que permeti tenir-ne constància, en la qual ha de figurar 
l'ordre del dia, el lloc, el dia i l'hora de la reunió. 
 
Les reunions es fan en convocatòria única i són vàlides si hi assisteixen la meitat més un 
dels membres. Perquè la convocatòria sigui vàlida es té en compte, exclusivament, la 
presència dels membres designats pel Patronat. 
 
La deliberació dels punts de l'ordre del dia es fa seguint els torns sol·licitats al president 
i els acords es prenen per majoria simple dels presents. En cas d'empat, decideix el vot 
de qualitat del president o de qui actua com a tal. 
 
El secretari de la Fundació actua com a secretari de la Comissió Executiva i transcriu al 
llibre d'actes els acords adoptats. 
 
Pot assistir a les sessions el director gerent, amb veu, però sense vot. 
Capítol V. El director gerent 
Secció 1. Nomenament 
 
Article 20. Per al funcionament correcte de la Fundació, el Patronat nomena un director 
gerent que exerceix funcions de caràcter tècnic, econòmic i administratiu, amb les 
atribucions previstes als Estatuts i altres que el Patronat o la Comissió Executiva pugui 
encomanar-li. L'esmentat càrrec és retribuït. 
 
Una vegada designat, el director gerent assisteix a les reunions del Patronat i a les dels 
altres òrgans de govern de la Fundació, amb veu i sense vot (llevat que s'hi tractin 
qüestions que n'afectin la renovació o el cessament) i deixa d'assistir-hi en dimitir o 
cessar en el càrrec. 
 
El director gerent ha de tenir la formació acadèmica i tècnica necessària per exercir les 
funcions. L'elecció s'ha de realitzar mitjançant concurs públic. 
 
Secció 2. Atribucions 
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Article 21. En l'àmbit tècnic, correspon al director gerent: 
 
a) Dirigir el funcionament ordinari de la Casa Museu i de les cases nadiues en tots els 
aspectes. 
b) Tenir cura de la conservació i la catalogació dels fons museogràfics, documentals i 
bibliogràfics de la Casa Museu i de les cases nadiues. 
c) Impulsar i realitzar l'elaboració de bases de dades, llibres, catàlegs, guies didàctiques 
i altres materials relacionats amb els fons de la Casa Museu i de les cases nadiues. 
d) Tenir cura de la projecció pública de les activitats de la Fundació i d'impulsar tota 
classe d'iniciatives que permetin la captació de recursos aliens. 
e) Ser cap de personal i tenir cura de l'organització i la direcció dels treballs ordinaris 
que exerceix el personal de la Fundació. 
f) Fer-se càrrec de tots els aspectes relacionats amb la promoció de les activitats de la 
Fundació: elaboració de programes, relacions amb els mitjans de comunicació, 
publicitat, relacions públiques... 
g) Despatxar la correspondència i altres assumptes, si se li encarreguen. 
h) Aquelles altres tasques que el Patronat, la Comissió Executiva o el president li 
puguin encarregar. 
Per dur a terme les funcions de caràcter econòmic i administratiu, correspon al director 
gerent: 
a) Formular els comptes anuals confeccionats a tal efecte i sotmetre'ls a l'aprovació del 
Patronat (balanç, compte de resultats i memòria econòmica al costat de la memòria 
d'activitats, liquidació del pressupost i inventari). 
b) Redactar i sotmetre a l'aprovació del Patronat el pla d'actuació de l'exercici següent, 
juntament amb el corresponent pressupost d'ingressos i despeses. 
c) Gestionar i executar el pla d'actuació i el pressupost aprovat pel Patronat. 
Capítol VI. El secretari 
Secció 1. Designació 
 
Article 22. El Patronat designa el càrrec de secretari i, si ho creu convenient, el de 
sotssecretari, les funcions del qual no són retribuïdes i poden recaure en persones que no 
siguin membres del Patronat. En aquest cas, entren a formar-ne part, només amb veu. 
 
Secció 2. Atribucions 
 
Article 23. Correspon al secretari i, si escau, al sotssecretari: 
a) Elaborar l'ordre del dia amb el director gerent i convocar, en nom del president, les 
reunions del Patronat i dels altres òrgans de govern de la Fundació. 
b) Assistir a les reunions dels òrgans de govern de la Fundació. 
c) Redactar i firmar, al costat del president o de qui intervingui com a tal, l'acta de les 
reunions aprovada pel Patronat i pels altres òrgans de govern. L'acta ha d'especificar els 
assistents (presents o representants), l'ordre del dia de la sessió, el lloc, les deliberacions 
—si els patrons ho sol·liciten— i el contingut dels acords adoptats. 
d) Custodiar i guardar els llibres i els documents en els quals hagi intervingut per raó 
del càrrec. 
e) Lliurar certificats i testimonis dels acords adoptats pel Patronat i altres òrgans de la 
Fundació. 
f) Assessorar els diferents òrgans de la Fundació. 
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El secretari ha de signar les actes en tots els fulls i el president les ha de visar. 
En absència del secretari i/o sotssecretari, el director gerent l'ha de substituir en 
l'acompliment de les funcions. 
 
Capítol VII. La Comisió Assessora 
 
Secció 1. Composició i designació 
 
Article 24. El Patronat disposa d'una Comissió Assessora per definir les necessitats i el 
treball científic per desenvolupar des de la Casa Museu i les cases nadiues i, si escau, 
dirigir-ne i coordinar-ne el desenvolupament. 
 
La designació d'aquestes persones, com a màxim quatre, la realitzarà el Patronat, si bé 
com a mínim hi ha d'haver un representant de la Universitat nomenat per aquesta; una 
vegada acceptat el càrrec, entren a formar part de la Comissió Assessora. Els vocals han 
de tenir coneixements reconeguts en la matèria (Llorenç Villalonga, pare Ginard i/o Blai 
Bonet, literatura catalana i literatura en general) sobre la qual han d'assessorar. El 
director gerent és vocal nat d'aquesta Comissió Assessora. 
 
El Patronat ha d'establir les funcions d'aquesta Comissió i el caràcter és estrictament 
informatiu i/o consultiu. Els informes, els dictàmens, les recomanacions o els 
suggeriments emesos s'han de presentar al Patronat o a la Comissió Executiva per a la 
ulterior tramitació i aprovació, si escau.  
 
L'acompliment de funcions en aquesta Comissió no és retribuït, sens perjudici de 
reemborsar les despeses degudament justificades. 
 
Secció 2. Forma de deliberar i prendre acords 
 
Article 25. El president ha de convocar la Comissió Assessora i també n'ha de presidir 
les sessions, llevat que no hi assisteixi. En aquest cas, les ha de presidir la persona 
designada, qui, a més, ha de firmar l'acta de la reunió juntament amb el secretari. 
 
Les sessions s'han de convocar amb tres dies hàbils d'antelació, com a mínim, i, a aquest 
efecte, el secretari, en nom del president, ha de citar-ne els membres per qualsevol mitjà 
que permeti tenir-ne constància; en la citació, hi ha de figurar l'ordre del dia, el lloc, el 
dia i l'hora de la reunió. 
 
Les reunions es fan en única convocatòria i són vàlides si hi assisteixen la meitat més un 
dels membres. 
 
La deliberació dels punts de l'ordre del dia s'ha de fer seguint els torns sol·licitats al 
president i els acords s'han de prendre per majoria simple dels presents. En cas d'empat, 
decideix el vot de qualitat del president o de qui actuï com a tal. 
 
El director gerent pot actuar com a secretari de la Comissió Assessora i, en aquest cas, 
ha de transcriure al llibre d'actes els acords adoptats. 
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TÍTOL IV. PATRIMONI, FUNCIONAMENT I ACTIVITAT DE LA  FUNDACIÓ 
 
Article 26. El patrimoni de la Fundació, el constitueixen la dotació inicial aportada pel 
Consell de Mallorca, les successives aportacions, les donacions, les liberalitats, les 
subvencions i qualsevol recurs que la Fundació pugui obtenir. El patrimoni de la 
Fundació es troba afectat de manera duradora a la realització de les finalitats de la 
Fundació. 
 
La dotació inicial cedida pel Consell de Mallorca es compon dels següents béns: 
a) L'ús de la casa, amb el corresponent jardí, situada a Binissalem, al carrer de 
Bonaire, núm. 25. 
b) Els fons museogràfics —mobiliari, quadres, objectes—, els fons documentals i 
els fons bibliogràfics que l'anterior propietari cedí al Consell de Mallorca com a 
conseqüència de l'acte de compravenda de l'immoble pel Consell de Mallorca. 
 
Las successives aportacions, cedides pel Consell de Mallorca, es componen dels 
següents béns: 
a) L'ús de la casa del pare Ginard 
b) L'ús de la casa de Blai Bonet 
 
Tots aquests béns són inalienables i afectats permanentment i essencialment a les 
finalitats fixades en els Estatuts de la Fundació. La cessió d'ús dels immobles finalitza 
en cas d'extinció de la Fundació. 
 
L'administració i la disposició del patrimoni de la Fundació corresponen al Patronat, en 
la forma establerta en aquests Estatuts i amb subjecció al que disposa la normativa 
fundacional. 
 
La Fundació ha de figurar com a titular de tots els béns i drets integrants del seu 
patrimoni, que ha de constar a l'inventari anual. 
 
Article 27. La disposició i el gravamen dels béns i els drets patrimonials s'han d'ajustar 
al que preveu l'article 21 de la Llei 50/02, de fundacions. 
 
Article 28. L'acceptació d'herència s'entén feta a benefici d'inventari. En els supòsits de 
llegats, de donacions amb càrregues, de donacions oneroses o remuneratòries, de 
repudiació d'herències, de donacions o de llegats sense càrregues, s'ha de comunicar al 
Protectorat en els termes que preveu la Llei 50/02. 
 
Article 29. La Fundació té les següents fonts d'ingrés: 
a) Les aportacions anuals dels membres en els supòsits i les quantitats que en cada cas 
s'estableixin o concertin; si bé, en l'actualitat, únicament el Consell de Mallorca realitza 
les esmentades aportacions. 
b) Les aportacions de béns, drets o serveis avaluables econòmicament, rebuts de 
persones físiques o jurídiques, públiques o privades. 
c) Les subvencions o aportacions rebudes específicament de la Unió Europea, 
directament o a través de les administracions públiques. 
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d) Les subvencions o les aportacions procedents d'ajuts nacionals o internacionals rebuts 
directament o gestionats per altres institucions competents. 
e) Les rendes i els productes de capital percebuts o acumulats. 
f) Els ingressos procedents dels visitants i de les activitats econòmiques desenvolupades 
per la Fundació en els termes prevists a l'article 24 de la Llei 50/02. 
 
Article 30. L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural. 
 
La Fundació ha de dur necessàriament un llibre diari i un llibre d'inventaris i comptes 
anuals, i altres llibres convenients per desenvolupar adequadament les activitats i per 
controlar-ne la comptabilitat. 
 
En la gestió econòmica financera, la Fundació s'ha de regir pels principis i els criteris 
generals determinats en la normativa vigent. 
 
Article 31. En els darrers tres mesos de cada exercici, el Patronat ha d'elaborar un pla 
d'actuació, en què quedin reflectits els objectius i les activitats que es prevegi 
desenvolupar durant l'exercici següent. Així mateix, l'ha d'enviar al Protectorat. 
 
S'han d'elaborar els comptes anuals, que ha d'aprovar el Patronat de la Fundació en el 
termini màxim de sis mesos des que es tanqui l'exercici. Un cop aprovats, s'han de 
presentar al Protectorat en els deu dies hàbils següents a la data d'aprovació, per 
examinar-los i dipositar-los posteriorment en el Registre de Fundacions. 
 
Els comptes anuals s'han de redactar amb claredat i han de mostrar la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació. 
 
En la memòria cal completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç 
i en el compte de resultats, i cal incorporar-hi un inventari dels elements patrimonials. 
 
A més, s'ha de incloure, en la memòria d'activitats fundacionals, la informació requerida 
per la normativa fundacional. 
 
Si la Fundació incideix en els requisits legals establerts, els documents anteriors s'han 
de sotmetre a una auditoria externa, un informe de la qual s'ha de trametre al Protectorat 
juntament amb els comptes anuals. 
 
TÍTOL V. LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
 
Article 32. Per acord del Patronat, es poden modificar aquests Estatuts sempre que 
resulti convenient als interessos de la Fundació. Se n'ha de fer la modificació quan les 
circumstàncies que presidiren la constitució de la Fundació hagin variat de manera que 
aquesta no pugui actuar satisfactòriament d'acord amb els Estatuts en vigor. 
 
La modificació o la nova redacció dels Estatuts que acordi el Patronat s'ha de comunicar 
al Protectorat. Si el Protectorat no s'oposa motivadament i per raons de legalitat a la 
modificació estatutària, el Patronat ha d'elevar a escriptura pública la modificació dels 
estatuts; posteriorment s'ha d'inscriure en el Registre de Fundacions.  
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TÍTOL VI. FUSIÓ, SEPARACIÓ I EXTINCIÓ DE LA FUNDACI Ó 
 
Article 33. El Patronat pot decidir fusionar la Fundació amb una altra, amb l'acord previ 
que s'hi concerti.  
 
L'acord de fusió s'ha de comunicar al Protectorat. Si el Protectorat no s'oposa 
motivadament i per raons de legalitat a la fusió, el Patronat ha d'elevar a escriptura 
pública la fusió; posteriorment s'ha d'inscriure en el Registre de Fundacions.  

Article 34. La Fundació s'extingeix per les causes i segons els procediments que 
estableix la legislació vigent. L'acord d'extinció que aprovi el Patronat s'ha de 
comunicar al Protectorat. Si el Protectorat ratifica l'acord d'extinció, el Patronat ha 
d'elevar a escriptura pública l'acord d'extinció; posteriorment s'ha d'inscriure en el 
Registre de Fundacions. 

Article 35. L'extinció de la Fundació determina l'obertura del procediment de liquidació, 
que ha de dur a terme el Patronat sota el control del Protectorat. 
 
En el cas que la Fundació es dissolgui, el successor universal és el Consell de 
Mallorca." 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) informa que el seu Grup s'abstendrà de votar aquest punt 
perquè, tot i que s'alegren de que sia admesa la reivindicació que des del principi de la 
legislatura  ha fet el seu Grup de les actuacions a la Casa Museu Llorenç Villalonga, a la 
Casa del Pare Ginard i a la de Blai Bonet, no estan d'acord amb aquesta modificació 
dels estatuts, perquè amb la creació d'un nou òrgan de direcció, la Comissió Executiva, 
queda minvada la capacitat de participació dels grups polítics de la oposició.  
 
La Sra. Mulet (UM) intervé per deixar clar que a totes les reunions del patronat s'ha 
debatut aquesta modificació, perquè existien uns estatuts que no s'havien adaptat a la 
Llei de Fundacions i per tant era necessari fer la modificació oportuna. Atès que 
s'havien d'incorporar les dues cases nadiues del Pare Ginard i de Blai Bonet, s'ha 
actualitzat tot.  
 
Puntualitza que no s'incorpora un òrgan de govern, sinó dos. Són la Comissió Executiva 
i la Comissió Assessora. Pel que fa a la Comissió Executiva, explica que els patrons de 
la fundació són els que marquen la línia d'actuacions, però la Comissió Assessora és la 
que farà el seguiment per assegurar el compliment dels objectius marcats pels patrons. 
Per tant, el que s'ha fet és millorar el sistema de feina de la Fundació, en aquest moment 
en el cas de la Casa Museu Llorenç Villalonga, però més endavant també servirà per a 
les del Pare Ginard i de Blai Bonet, quan hi hagi oportunitat i pressupost.  
 
La Sra. Bujosa intervé per manifestar que el seu Grup s'abstendrà ja que no està d'acord 
en el fet que en un mateix punt de l'ordre del dia s'incloguin dos temes tan diferents: per 
un costat el tema estatutari, amb el que discrepen, i per l'altre el projecte, que consideren 
adequat. 
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S'aprova la proposta, per vint-i-cinc vots a favor (PP, PSOE i UM) i quatre abstencions 
(PSM-EN i EU-Els Verds). 
  
MOCIONS  
 
PUNT 10.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU - ELS VERDS SOBRE 
DECLARAR MALLORCA COM A 'ZONA LLIURE DE TRANSGÈNICS '.   
 
Es dóna compte de la següent moció:  
 
M. MAGDALENA TUGORES BAUTISTA, portaveu suplent del Grup Esquerra 
Unida-Els Verds al Consell de Mallorca, presenta la següento MOCIÓ per la seva 
consideració davant el proper Ple. 
 
TÍTOL: "DECLARAR MALLORCA COM A 'ZONA LLIURE DE 
TRANSGÈNICS'  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
"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 : 
  
1.- El Consell Insular de Mallorca declara l'Illa de Mallorca "territori lliure de 
transgènics".  
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2.- 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.  
 
3.- 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. Rosselló (EU-Els Verds) explica quins són els tres apartats que conté aquesta 
proposta d'acord: en primer lloc, demanar que Consell de Mallorca declari Mallorca 
com a territori lliure de transgènics; en segon lloc, instar el Govern de les Illes Balears 
perquè declari totes les Illes Balears com a territoris de la Unió Europea lliures de 
transgènics y, en tercer lloc, que aquest acord es traslladi al Ministeri d'Economia, Pesca 
i Alimentació. 

A continuació explica les raons per les quals considera que és un tema prou rellevant 
per tractar-lo en el ple. En primer lloc, comença parlant de la repercussió internacional 
que actualment té la qüestió de l'ús de transgènics a l'agricultura, pel fet que els 
científics a hores d'ara encara no poden preveure les conseqüències que aquest ús 
indiscriminat de les modificacions genètiques pot tenir  sobre la població i sobre els 
ecosistemes.  

Explica que a la Unió Europea ja són 172 les regions i més de 4.500 els municipis que, 
abans del mes de febrer de 2006, s'han declarat territoris lliures de transgènics. Pel que 
fa a altres illes de la Mediterrània, presenten les seves propostes fent una especial 
incidència en les característiques pròpies com a territori més reduït i per tant més 
propens a una ràpida transmissió, atesa la proximitat d'uns cultius a altres.  

A tot això cal afegir-hi la sensibilització que ja hi ha a Mallorca, demostrada per un 
conjunt d'associacions, com ara Unió de Pagesos, GOB, Amics de la Terra, entre 
d'altres, que també duen a terme actuacions que tenen com a finalitat la declaració 
esmentada per a Mallorca.  

Feta aquesta introducció, centra la qüestió en la realitat d'aquest fet a Mallorca: les 
quinze hectàrees dedicades al cultiu, sobretot de blat de moro, que són del tot 
incompatibles amb els cultius d'agricultura ecològica, atès que a causa de la proximitat 
el perill d'incidència d'aquestes modificacions genètiques és constant i agreujat, a més, 
pel fet que no existeix cap tipus de control sanitari.  

Per tot l'exposat el seu Grup demana el vot favorable, com a mesura de prevenció per la 
problemàtica associada que aquest fet pot ocasionar, desconeguda encara però ben 
previsible, i considerant que el que proposen no té cap repercussió negativa per als 
mètodes utilitzats tradicionalment en el sector primari de l'agricultura, sinó tot el 
contrari, perquè precisament a través d'una agricultura més ecològica, més centrada en 
la preservació de la biodiversitat, es pot intentar potenciar un sector econòmic que cada 
vegada és menor a l'illa de Mallorca, per mitjà de la qualitat i la producció a petita 
escala, fent-lo més competitiu i amb perspectives de garantia de futur. És per tant una 
proposta a favor del sector primari, de l'agricultura ecològica, de la salut i la seguretat 
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alimentària i del medi ambient i per aquestes múltiples raons esperen que hi hagi 
unanimitat en l'aprovació de la proposta. A més, confia en que la sensibilització 
demostrada per part d'UM cap a aquest tema ho farà possible. 

La Sra. Canyelles (PSM-EN) intervé per informar que seu Grup considera que és una 
irresponsabilitat permetre la comercialització i el consum humà dels productes 
esmentats anteriorment mentrestant no es demostri que són innocus. Atès que el que sí 
que s'ha demostrat és el risc real de contaminació irreversible dels cultius ecològics i 
tradicionals. Per això, votaran a favor de la declaració esmentada, per tal d'assegurar el 
control en els àmbits de cultiu, comercialització i consum. 

El Sr. Bonet (PSOE) comença la seva intervenció mostrant l'acord total del seu Grup 
amb el que s'ha dit. Afegeix a les conseqüencies negatives ja citades anteriorment la 
repercussió que té sobre les denominacions d'origen dels productes. Coincideix en la 
necessitat que les comunitats autònomes intervenguin per assegurar-ne la declaració i 
protecció. A continuació comenta que el seu Grup s'adhereix a les iniciatives sorgides a 
Astúries, País Basc, Menorca, etc i manifesta que votarà a favor de la moció.  

El Sr. Rubio (PP) intervé manifestant que el seu Grup també està d'acord amb tot el que 
s'ha parlat, però diu que aquests temes tan importants s'han de tractar als llocs adeqüats i 
fent feina concreta, assegurant que es resolen i queda controlat el tema de la 
contaminació. 

El Sr. Borrás (UM) comença la seva intervenció comentant que tots els Grups han 
deixat constància de la preocupació per aconseguir que les Illes Balears tenguin la 
consideració de zona lliure de transgènics. Fa referència a la intervenció del Sr. Rubio, 
expressant que existeixen unes pautes que permeten conèixer on i com s'han de fer les 
gestions per aconseguir-ho. Informa que el seu partit ja ha fet actuacions concretes i 
propostes a distints ajuntaments, que s'aniran ampliant en un futur, fins i tot han 
presentat la proposta al Parlament balear i la documentació corresponent ja s'ha enviat a 
l'Administració de l'Estat espanyol per a la seva aprovació. Puntualitza, però, que el 
Consell de Mallorca, malauradament en aquest cas, no té competències en aquest àmbit 
i per tant aquesta aprovació no tendria la validesa necessària i només serviria per 
confondre la ciutadania. 

Per aquest motiu, informa que el seu Grup està totalment d'acord en tot el que és el fons 
del debat, però no en la forma, per la qüestió de les competències que ha explicat. 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) manifesta la seva perplexitat davant el que han 
expressat els Srs. Rubio i  el Sr. Borrás, indicant que no és el lloc adeqüat per tractar 
aquest tema. Posa com exemple el Departament de Medi Ambient, que no té 
competències en quëstions de medi ambient ni tampoc de caça, però sí que es dedica a 
aquests temes i per tant demana que li aclareixin exactament quines són exactament les 
que corresponen, per tal d'aclarir-ho d'una vegada.  

A més, considera que també s'hauria de resoldre el votar en funció de quin és el Grup 
polític que presenta la moció, com és el cas actual, en comptes de valorar el contingut. 
Diu que les gestions de tramitació posterior són una qüestió secundària, que, per 
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coherència, rebria tots els suports, però que quan existeix realment una voluntat política 
per aconseguir un objectiu, s'ha d'assegurar la votació unànime i no posar excuses, com 
han fet. Pensa que la realitat demostra que quan es tracta de construir carreteres o altres 
obres és molt fàcil dur-ho endavant, però quan es tracta de temes de seguretat 
alimentària no existeix el consens necessari. Retreu al PP i a UM les incongruències de 
les seves actuacions explicant, per exemple, que haurien de ser els primers interessats a 
votar a favor la proposta pel fet que afecta als productes mallorquins als quals han 
destinat partides pressupostàries prou importants. Per altra banda, l'Ajuntament 
d'Esporles i el de Manacor, aquest darrer governat pel PP,  s'han adherit a la petició i 
han fet la corresponent declaració amb total convenciment. Davant aquest fet, no s'entén 
la manca de coherència que ara demostren i considera que si no s'aprova serà una passa 
enrere molt desafortunada. 

El Sr. Bonet (PSOE) expressa la coincidència en la perplexitat de què parlava la Sra. 
Rosselló, tant pel que fa a l'excusa de no tractar els temes en funció de quin Grup els 
presenta, al·legant que no pertoca per tal o qual motiu, sinó també per la consideració 
d'inferioritat en què deixen el Consell de Mallorca cada vegada que no interessa tractar 
un tema concret, com si les seves competències fossin només les d'un consell 
d'administració d'una empresa immobiliària, que no pogués tractar més els temes 
específics i directament relacionats.  

Retreu al Sr. Rubio i al Sr. Borrás que per una part manifestin que volen treballar per 
Mallorca, però després ho facin només per una part de Mallorca i davant els ciutadans 
deixen ben clar quina és la part de Mallorca que els preocupa. Això provoca que el 
tema, en aquest cas, ja no és el dels productes transgènics, sinó si és o no competència 
del Consell de Mallorca debatre'l. Insisteix en el fet que amb la seva actitud deixen 
aquesta corporació a l'àmbit més baix de tota la història. 

El Sr. Borrás (UM) intervé finalment per retreure a la Sra. Rosselló no haver fet 
correctament, des del punt de vista d'un partit de l'oposició, les gestions prèvies de 
consens i d'elaboració de la proposta i per això li ha sortit malament. Li reconeix que ha 
sabut dur un tema positiu, amb el qual sap que existeix coincidència d'interès, però ha 
volgut demostrar unes contradiccions que no existeixen en el fons del tema i que en tot 
cas sí que existeixen discrepàncies amb la Sra. Rosselló en la forma de fer política del 
seu Grup i la de UM. 

Respon al Sr. Bonet que també ell està sorprès, però per la forma de mesclar temes tan 
diversos. No comparteix la consideració de deixar el Consell de Mallorca tan malparat, 
diu que el debat forma part molt important al Parlament de les Illes Balears que és la 
institució que ho ha de declarar i manté que el que es pugui fer al Consell restaria sense 
efectes d'aplicació real. Per acabar, diu que el seu partit fa actuacions concretes en 
aquest sentit, votant a favor de la declaració esmentada, però directament als 
ajuntaments que així ho han manifestat. 

Es rebutja la moció per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i quinze en 
contra (PP, UM). 
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PUNT 11.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-ENTESA 
NACIONALISTA SOBRE EL PARC DE LES VIES.   
 
Es dóna compte de la següent moció:  
 
"Just abans de les eleccions municipals de 1999 el Govern de les Illes Balears i 
l'ajuntament de Palma improvisaren la inauguració del Parc de Ses Estacions amb unes 
obres mal acabades. De fet, la inauguració, les obres i el posterior manteniment, el 
disseny del Parc, els edificis que s'havien de protegir, o l'afectació al servei ferroviari 
(qüestionant de tot d'una el quilòmetre zero) etc. han estat motiu d'importants 
polèmiques entre les diferents institucions implicades en el projecte i entre les entitats i 
veïns de la zona.  
  
Durant aquesta legislatura, tota aquella inversió, de l'ordre d'uns 10 milions d'euros, s'ha 
tudat. El Parc s'ha aixecat damunt davall pel projecte de soterrament de les vies. Més 
enllà d'haver de lamentar el malbaratement d'una quantitat tan important de doblers 
públics per manca de planificació, que s'hagi empitjorant el servei ferroviari i que s'hagi 
esbucat il·legalment el pont del tren, obra de Gaspar Bennàssar, no hi ha dubte que la 
remodelació és una gran oportunitat per a Ciutat. 
  
En aquest sentit, la Plataforma cívica Parc de les Vies duu a terme una intensa 
campanya en favor d'un gran parc de la ciutat, un Parc Central entre les Estacions fins a 
Son Fuster  en comptes de la construcció d'una carretera de gran capacitat que s'endinsi 
fins al bellmig de Ciutat, com preveu el projecte. 
  
Palma està mancada d'espais verds per passejar i compartir i ara té l'ocasió d'apostar per 
una filosofia més ecològica i social, en comptes de seguir en un model de ciment i 
asfalt, inhòspit  per als ciutadans. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.-          Instar l'ajuntament de Palma i el govern de les Illes Balears a reconsiderar 
el projecte de soterrament de les vies del tren a fi d'executar un gran Parc Central, entre 
les estacions i Son Fuster, on els protagonistes siguin les persones tot i que permeti cosir 
transversalment la ciutat amb tràfic suau d'origen o destí a les barriades veïnes. 
  
Segon.- Incoar la modificació del Pla Territorial de Mallorca a fi d'incorporar-hi una 
àrea de reconversió territorial amb l'objectiu específic de crear aquesta gran zona verda 
a Palma com a valor positiu per a tots els ciutadans de Mallorca i pendre des d'ara les 
mesures cautelars adients per garantir el bon fi d'aquesta actuació." 
 

El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que, per respectar l'ordre del torn de paraula, hauria 
d'intervenir la persona que actua com a representant de la plataforma que fa les 
reivindicacions de la societat civil. 
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La Sra. Angels Fermoselle, representant de la Plataforma del Parc de les Vies  i del 
GOB llegeix el següent escrit: 

 
"El soterrament de les Vies del Tren potser sigui la infrastructura més important que es 
du a terme a la ciutat de Palma. L’esforç econòmic que fa la nostra Comunitat és 
enorme. Els anys de patiment d’obres i molèsties també tenen un preu en qualitat de 
vida ciutadana. 
 
És inexplicable que un projecte d'aquesta magnitud que podria haver gaudit del consens 
absolut, tant  polític com social, en aquests moments s’hagi transformat en un malson 
per a la capital de Mallorca. 
 
Tots els Partit Polítics tenien el soterrament al seu programa electoral. Ningú no  estava 
ni està en contra del soterrament. Per què no han volgut cercar el consens per a un 
projecte tan important? Creuen vostès que era necessari destruir el Parc de Ses 
Estacions, el Parc de Son Fortesa, el Pont des Tren i els arbres centenaris del carrer 
Eusebi Estada? Sense cap dubte, hem de contestar que no era necessari. Tot el patrimoni 
que hi havia sobre el corredor ferroviari l’any 2004, es podia haver salvat, tan sols si els 
governants de les institucions responsables del projecte haguessin escoltat els ciutadans. 
Ara ja no queda res. És indignat i imperdonable. 
 
L'estació intermodal s’hagués pogut construir als afores i dur igualment el tren fins el 
centre amb una estació terminal més petita. Això hagués abaratit l’obra 
considerablement i evitat moltes molèsties a les persones que viuen a prop de les 
mateixes. Evidentment tan sols s’hagués desmuntat una petita part del Parc de ses 
Estacions i infants i grans l’haguessin pogut continuar utilitzant. 
 
No entrarem a detallar els esforços que pel nostre costat vàrem dedicar a salvar el Pont 
des Tren. No ho vàrem aconseguir, però hem posat en evidència la manera d’actuar 
insensible d’uns responsables polítics i hem guanyat, segons s’han compromès de 
paraula, la restitució del nostre Pont. Les generacions futures coneixeran la història 
d’aquest element que estava catalogat i ens pertanyia a tots nosaltres. 
 
De fet, de vegades tenim la sensació que els responsables polítics tracten els ciutadans 
com si fóssim els seus enemics. En el cas del soterrament, cada vegada que la 
Plataforma o el GOB hem alertat sobre una possible destrucció que es podia evitar (el 
Pont des Tren, El Parc de Son Fortesa, els arbres de Eusebi Estada, el possible 
allargament del soterrament fins al torrent d'en Barbarà), el que han fet des d’Obres 
Públiques  o des de l’Ajuntament ha estat accelerar la seva destrucció o les feines per 
intentar callar les sensates veus ciutadanes que mostraven les  alternatives. 
 
  
Ja no queda patrimoni per salvar sobre el corredor ferroviari. Sols una cosa podem 
guanyar ara, podem guanyar una cosa d’enorme importància pel futur de Palma: el Parc 
de les Vies. 
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Ens hem de demanar per quin motiu soterram les vies del tren. Ho feim per guanyar, per 
millorar, per apostar pel futur. Al subsòl anirà el transport públic. A damunt  hi tenim un 
nou espai lliure, on no hem d’expropiar res perquè això es va fer fa temps i per on  mai 
no ha circulat pràcticament cap vehicle. Hi ha destí més vulgar i més poc útil que 
destinar-lo a una nova carretera per ficar més cotxes encara dins Palma? Aquesta és la 
intenció de l’Ajuntament de Palma. Un error històric que un grup de ciutadans estam 
obstinats a corregir. 
 
Tots vostès saben que la Plataforma pel Parc de les Vies fa més de dos anys que fa feina 
per aconseguir el Parc de les Vies. Els arguments al seu favor són 
incontestables: tindríem una nova zona verda per als habitants de Palma, pels visitants i 
turistes, una zona de passeig que sumada al Parc de ses Estacions tindria  una longitud 
total de 2,5 Km. i seria l’única que començaria al mateix cor de la ciutat. Serà un parc 
urbà, el més utilitzat, no per un parell de barriades, sinó pel conjunt de la ciutat. Els 
arguments mediambientals són incontestables i suposaria una activació econòmica per 
al petit comerç i per a la rehabilitació d’edificis i habitatges. Podria suposar un actiu 
turístic en sí mateix i donar valor, també turístic, a barriades peculiars com Els Hostalets 
i part de Son Fortesa. Suposaria augmentar la qualitat de vida i la comunicació entre 
persones i pensar en els nostres majors i els nostres infants. 
 
L’únic argument que fins ara ha utilitzat l’Ajuntament per justificar la seva carretera és 
que hi ha molts de cotxes i han de circular millor. Però és que fins i tot per la mobilitat 
de la ciutat de Palma és més convenient el Parc de les Vies. Un avantatge que suposa el 
soterrament és eliminar la barrera que suposava el tren i que dividia la ciutat. Però la 
carretera de trànsit massiu que proposa l’Ajuntament, suposaria una nova barrera. 
Nosaltres estam fent una proposta realista, de sentit comú. Volem un parc urbà amb 
trànsit transversal suau, no induït. Donar més facilitats al trànsit privat, l’únic que fa és 
incentivar-lo. El carrer Jacint Verdaguer no desemboca a les Avingudes, per tant 
incrementaria encara més el trànsit a determinats trams dels carrer Aragó o Eusebi 
Estada. Just el contrari del que diuen quan intenten justificar l’injustificable. 
 
És clar que tenim cotxes, el nivell econòmic ens ho  permet. Però volem tenir la llibertat 
de tenir-lo  però no l’obligació d’utilitzar-lo. Volem que es potenciï de veritat el 
transport públic i que els vianants siguin els protagonistes de la nostra ciutat.  
 
Guanyar aquest Parc seria una primera passa. Palma és la capital de la illa i de la 
comunitat. Vostès tenen avui la possibilitat d’ajudar a donar aquesta passa. És la seva 
responsabilitat. Els animem a que ho facin i ens donin una mà. En qualsevol cas no 
dubtin que nosaltres continuarem insistint per a que "A les Vies del Tren, hi hagi un 
gran Parc, i no asfalt". 

El Sr. Alorda (PSM-EN) intervé per defensar la moció i comença agraint la intervenció 
de la Sra. Fermoselle i la feina que fa la plataforma. Tot seguit, manifesta que el seu 
Grup s'adhereix a tot quant s'ha dit. 

Lamenta que Palma sigui actualment una ciutat tan mancada d'espais verds, d'espais 
grans i oberts, que segueix encara dins el model format per places dures i petites. 
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Només les urbanitzacions disposen de millors espais, però tot i això només ocupen 
l'extensió que correspon al percentatge que disposa la normativa establerta. Es 
produeixen situacions absurdes de dedicació d'espais a polígons industrials, com si fos 
lògic que la gent hagués d'anar a passejar per aquests recintes. 

Assenyala que s'ha après molt poc de la resta de models urbanístics. Posa l'exemple del 
Central Park de Nova York, que ja ha complert cent cinquanta anys i que és evident que 
va suposar tota una revolució amb la seva concepció de parcs com a pulmó verd de la 
ciutat. És ben evident que a Palma no s'ha valorat gens aquest aspecte. 

Recorda a continuació el precedent de mobilització ciutadana i l'èxit, impensable a 
l'inici, que va aconseguir la reivindicació popular que sota el lema "Parc sí, pàrking no" 
va possibilitar que avui es pugui tenir el Parc de la Mar. Comenta que, si és evident que 
avui qualsevol ciutadà valora aquest parc, també valoraria, un cop aconseguit, poder 
tenir-ne un altre, el Parc de les Vies. Opina que, tant de bo, com també s'ha parlat, que 
s'ampliés el Parc de la Mar, per enriquiment de la façana marítima enlloc de tornar a 
posar una façana arquitectònica, que anomenen marítima. 

Considera que seria bo arribar a Ses Fontanelles, Es Carnatge i que realment hi hagués 
unes zones verdes dins la ciutat de Palma. El mateix tractament haurien de tenir els 
espais periurbans, com Son Espases, que seria una molt bona possibilitat i un bon 
exemple. Es refereix al Castell de Bellver per reconèixer que és un encert, és 
extraordinari, però no és suficient. 

Per acabar, reitera que la filosofia que s'ha explicat és la que anima la moció que 
presenta el seu Grup i explica ben clarament els motius que té per oposar-se a la 
construcció de la carretera de gran capacitat al carrer de Jacint Verdaguer, prevista al 
pla actual. Insisteix a demanar que no es doni suport al projecte previst per l'Ajuntament 
de Palma i convida a reflexionar sobre els desencerts anteriors que s'han produït amb les 
obres d'aquesta zona, el Parc de les Estacions, amb importants inversions que s'han fet 
malbé. Ara lluiten per aconseguir que s'hi construeixi el Parc de les Vies, però diu que 
aquesta qüestió no es pot deixar només en mans de l'Ajuntament, sinó que els ciutadans 
han de participar perquè en seran usuaris i ho han de valorar. 

Considera que el Pla territorial de Mallorca ha d'intervenir per crear un gran parc a la 
ciutat i que Palma és fonamental per Mallorca, però és la gran ignorada de l'esmentat 
Pla. Per això, insta el Sr. Vicens a estudiar aquesta proposta de millora tan important per 
a la ciutat. 

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) dóna l'enhorabona a la Sra. Fermoselle perquè la seva 
exposició ha reflectit la situació d'una manera molt clara.  

Insisteix en el dèficit de zones verdes a la ciutat, que la converteix en dura i caòtica. 
Comenta que seria un encert aprofitar el soterrament de les vies del tren per aconseguir 
tenir un espai de passeig, descans i relació entre els ciutadans. A més, considera que 
això és incompatible amb el projecte que s'ha previst, per la qual cosa insisteix en que 
s'ha d'implicar el Consell de Mallorca per estudiar les solucions d'acord al Pla territorial 
de Mallorca. 
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Retreu al PP haver fet el projecte amb presses i no haver tingut cap consideració amb les 
qüestions que realment interessen a la ciutadania, com és el cas del transport públic. 
També retreu la incongruència que suposa desmuntar un Parc de ses Estacions, que ha 
existit només durant dos anys i que havia costat deu milions d'euros. Atès que existien 
projectes millors i de menys cost econòmic, considera irresponsable la despesa que han 
ocasionat les decisions del PP en aquest cas. 

El Sr. Alomar (PSOE) comença expressant a la Sra. Fermoselle el suport del seu Grup a 
totes les reivindicacions exposades. 

Retreu al PP l'incompliment dels compromisos del seu programa electoral per aquests 
temes i els continus canvis d'opinió. Diu que UM, a la vista dels fets, té la oportunitat de 
desmarcar-se del PP i definir la seva postura, aprovant aquesta moció.  

No insisteix en el fons d'aquesta, perquè considera que ja ho ha fet prou en ocasions 
anteriors, però sí que vol retreure la manca de sensibilitat política que s'ha demostrat cap 
als ciutadans (casos de la plataforma Salvem La Real, Son Real de Santa Margalida, 
plataforma Vies del Tren)  per obligar a fer una reflexió conjunta i profunda sobre la 
necessitat d'escoltar i donar solucions dignes a les reivindicacions i propostes de la 
ciutadania. 

El Sr. Veramendi (PP) intervé per defensar el projecte previst. Comença indicant que es 
tracta d'un projecte d'interès general per a tota la ciutat, que no és fruit de la 
improvisació, sinó que ja estava previst al Pla general de 1999 i a l'estudi de mobilitat 
de l'Ajuntament de Palma de l'any 2001, documents tècnics de caràcter urbanístic de 
trànsit en els quals els tècnics havien previst que aquestes vies tinguessin una solució 
per al conjunt de la ciutat, fent compatibles els usos. 

Retreu als anteriors responsables (Pacte de Progrés, PSOE) que varen fer molts d'estudis 
i projectes, però cap obra concreta. Com exemple d'aquestes incongruències recorda que 
el gerent socialista dels Serveis ferroviaris de Mallorca, en declaracions a la premsa del 
10/9/2000, havia manifestat que existia el projecte de construir a la zona, com edifici 
emblemàtic, un hotel de cinc estrelles i de deu plantes, al carrer Jacint Verdaguer i, a 
més, que el cost era de vint-i-quatre milions de pessetes per a les vies i trenta milions de 
pessetes les obres de soterrament, és a dir, cinquanta-quatre milions de pessetes, mentre 
que el PP ha invertit setze mil milions de pessetes. Per aquest motiu demana si el trenta-
vuit milions restants pensaven dedicar-los a publicitat. També recorda que el Pla del 
Pacte de Progrés preveia no un parc, sinó quatre carrils de circulació de vehicles, mentre 
que el projecte actual en preveu només dos. 

Comenta que en el Parc de les Estacions l'Ajuntament de Palma va invertir menys 
doblers que els que el Pacte de Progrés  hauria d'haver invertit en la ciutat de Palma i va 
invertir a Calvià, en un projecte de línia d'autobusos, actualment sense cap utilitat 
pràctica i que això sí que poden considerar-se doblers malgastats.  

A continuació fa una exposició exhaustiva de tot el que preveu el projecte actual, molt 
ambiciós i que s'ha de valorar d'una manera global, que canvia tota la fisonomia de la 
ciutat i que dóna compliment a les promeses electorals. Potencia el transport públic per 
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mitjà d'una estació intermodal en la qual es comuniquen autobusos urbans i interurbans, 
trens, taxis i un ampli aparcament públic. 

A més, explica que és un projecte dialogat, que s'ha explicat a totes les associacions de 
veïns afectades i que fins i tot es va constituir una mesa per al diàleg del Parc de les 
Estacions, integrada pels diferents col·lectius implicats, que s'ha reunit en vàries 
ocasions.  

El Sr. Vicens (UM) comença la seva intervenció agraint l'exposició que ha fet la Sra. 
Fermoselle. Tot seguit, explica que el Consell de Mallorca no té competències per 
dissenyar aquest tipus d'infrastructures, que corresponen a l'Ajuntament de Palma. 

Recorda que UM ja es va pronunciar favorablement al projecte que ha explicat la Sra. 
Fermoselle, però aquesta és la opinió del seu partit. En el cas de les institucions, el que 
han de fer és respectar les competències de cadascuna i, si el projecte presentat per un 
consistori amb majoria de PP és aquest, és legítim i cal acceptar-lo.  

Pel que fa a les referències de implicació del Consell de Mallorca en l'aplicació del Pla 
territorial de Mallorca, diu que és del tot incorrecte parlar d'una àrea de reconversió per 
fer una infrastructura. Comenta que el Pla defineix perfectament les àrees objecte 
d'intervenció i que aquest no és el cas. Respon a la Sra. Tugores que no té cap sentit 
demanar la intervenció com a zona turística, perquè el Pla ja ho preveu, però per a les 
zones que tenen aquesta consideració i tampoc correspon fer-ho en aquest cas. 

El Sr. Alorda expressa l'agraïment als Grups que han manifestat el seu suport a la 
moció. 

Respon al Sr. Veramendi que no cal confondre zones verdes amb boulevards ni amb 
zones de petits jardins que en realitat formen part de carrils de circulació i que el seu 
projecte, malgrat el que asseguren, no és cert que respecti el concepte i la filosofia del 
que es proposa  a la moció i que la ciutadania necessita, sinó que respon a altres 
interessos. 

Discrepa de la solució de l'aparcament de vehicles, basada en el pagament. Considera 
que confon i que es mesclen diferents necessitats. 

Agraeix que UM manifesti que com a partit comparteix la moció del PSM, però 
considera que el Consell de Mallorca ho hauria de manifestar així, com ho ha fet en 
altres ocasions també sobre temes en els quals no té competència però ho ha considerat 
convenient. Malgrat no ser vinculant jurídicament parlant, sí que tindria molta 
importància política. 

Reitera la consideració de Palma com a zona turística, diu que no comparteix la 
interpretació del Sr. Vicens sobre el Pla territorial, perquè considera que també necessita 
aquesta atenció. Posa l'exemple de Hyde Park a Londres o de Central Park a Nova York, 
recordant que, tot i ser llocs cèntrics, són uns dels punts de trobada més preuats entre els 
turistes i això també dóna vida a la ciutat.  
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La Sra. Tugores manifesta que discrepa de les afirmacions del Sr. Veramendi. 
Considera que ha fet un publireportatge i que, si realment interessava tant el transport 
públic, tenien altres solucions per afavorir-lo. Fer arribar els cotxes fins al centre de la 
ciutat fa ben evident quin és el concepte de model triat, potenciant el transport privat. 

El Sr. Alomar  diu que li sembla absurda l'exposició i la defensa del projecte que ha fet 
el Sr. Veramendi. A més, insisteix a retreure al Sr. Veramendi l'incompliment del 
programa electoral i que només aporti mitges veritats que amaguen altres interessos (per 
exemple l'intercanviador de Calvià, pel fet que ara no és permesa l'arribada d'autobusos 
i suggereix que potser és per fer possible alguna urbanització). 

Per acabar, discrepa del consens aconseguit amb els veïns. No considera que això ho 
pugui demostrar. 

El Sr. Veramendi diu al Sr. Alorda que la moció està mal plantejada. Comenta que ell 
ha fet la descripció dels dos projectes minuciosament i ha deixat ben clar que no es 
tractarà de cap autopista, sinó d'un boulevard. Li recorda que gràcies al PP s'haurà 
aconseguit per a Palma la Falca Verda i el Parc de les Vies, dos projectes de zones 
verdes prou importants.  

Reitera la importància que han donat al consens amb els veïns amb cada actuació que 
han tingut.  

Respon a la Sra. Tugores que ha fet una descripció de la realitat, no un publireportage i 
que la prova és que ja es podrà veure acabat i gaudir-ne l'any que ve. En canvi, li 
demana quin és el seu projecte, el que segons ella demana la ciutadania. També li diu 
que, efectivament, la competència és del Govern i la superfície és de l'Ajuntament de 
Palma. 

Comenta al Sr. Alomar que s'alegra de que s'informin del seu programa electoral, per si 
això els dóna idees. 

Respon a les seves insinuacions de projecte absurd dient-li que el seu projecte de 
superfície sí que ho era: car, amb quatre carrils d'entrada de cotxes, hotel de deu altures, 
etc, però es tractava d'un projecte guardat en un calaix. Li retreu també altres projectes 
no iniciats com el tren a la Universitat i a l'Aeroport de Palma.  

Pel que fa al consens amb els veïns, reitera les reunions fetes i el contacte directe amb 
ells, per poder atendre les necessitats de les cinquanta-tres barriades de Palma, mentre 
assegura que el Sr. Alomar només coneix Palma pel que li conten o per referències. 

Es rebutja la moció per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i devuit en 
contra (PP, UM). 
 
PUNT 12.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE 
MOCIÓ PER A LA  SUSPENSIÓ DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA  DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE SANTA MARGALIDA .   
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Es dóna compte de la següent moció:  
 
"L'article 1 de la llei 6/1998 de 13 d'abril sobre el règim del sòl i valoracions fixa com a 
objectiu de la llei definir el contingut bàsic del dret de propietat del sòl d'acord amb la 
seva funció social, regulant les condicions que garanteixin la igualtat essencial del seu 
exercici a tot el territori nacional. 
 
D'acord amb la jurisprudència no és possible la negociació sobre la qualificació de l'ús 
del sol i la postura jurisprudencial més clara és la que considera que la potestat de 
planejament ha de respondre sempre a les exigències de l'interès públic i mai es pot 
justificar un planejament per interessos particulars, ni tan sols a través de convenis 
urbanístics. 
 
Les modificacions de planejament urbanístic sempre s'han de justificar pel seu propi 
interès general i és per això que es preveu la total transparència i participació ciutadana 
amb qualsevol decisió de modificar els usos o aprofitaments del sòl; dret de 
transparència i participació reconegut no només a la legislació urbanística sinó, a més, 
per legislació bàsica com és la Constitució, la Llei de Bases de Règim Local, la Llei de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques (Llei 30/1992 de 26 de Novembre) i 
altres. 
 
En aquests moments es troben al Consell de Mallorca les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Santa Margalida per la seva aprovació definitiva i, segons notícies dels 
mitjans de comunicació, sembla que durant la tramitació d'aquestes Normes per 
l'Ajuntament es podria haver vulnerat greument el principi jurídic d'interès general a 
través de qualificacions urbanístiques fetes a canvi de contrapartides econòmiques. 
 
El Tribunal Superior de Justícia de Balears sembla que ha iniciat diligències 
informatives per aclarir tots els fets apareguts als mitjans de comunicació, com a 
conseqüència d'unes gravacions en les que el propi batle de Santa Margalida podria 
haver acceptat algun cas de corrupció política. 
 
Per tot això abans exposat i per evitar fets consumats el GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA proposa al Ple d'aquesta institució l'adopció del següent 
ACORD: 
 
"El Ple del Consell de Mallorca suspèn l'aprovació definitiva de les NN. SS. de Santa 
Margalida mentre no quedi ben clar que el motiu d'aquestes no és altre que l'interès 
general i que el seu contingut no està inspirat en cap cas per possibles casos de 
corrupció" 

El Sr. Alemany (PSOE) presenta la moció. Comenta que Consell de Mallorca hauria de 
fer complir amb més eficàcia les normes urbanístiques i que hi ha indrets on la institució 
hauria de prendre part per defensar la protecció del territori. 

Avui presenta una moció on demana la suspensió de les normes subsidiàries (NNSS) de 
Santa Margalida no pel contingut de les mateixes sinó perquè han sorgit notícies que fan 
dubtar de forma greu sobre les qualificacions de la declaració d'interès general. 
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Per altra banda, creu que els polítics haurien de ser més escrupulosos amb les seves 
actuacions i donar una imatge de transparència, sobretot si un fiscal ja ha obert un 
expedient per aclarir si hi ha delicte en la tramitació de les NNSS de Santa Margalida i, 
per això, considera adient fer una suspensió cautelar a l'espera que la fiscalia resolgui 
l'expedient. 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció, atès 
que s'estan fent indagacions des de la fiscalia per un presumpte cas de corrupció 
urbanística i per donar seguretat a la ciutadania de les passes que es fan a l'àmbit de 
l'urbanisme i que aquestes són les adequades i vigilen l'interès general i no els interessos 
particulars.  

El Sr. Alorda (PSM-EN) creu que hi ha moltes similituds entre el cas de Marbella i el de 
Santa Margalida i està sorprès de la trama que sembla ser que existeix per dibuixar 
línies en un plànol. Afirma que la corrupció trobada és la punta d'un iceberg i que és 
molt difícil trobar els pagaments corruptes.  

A continuació opina que convé actuar amb molt de seny i que seria prudent suspendre 
aquesta tramitació pendents de tenir notícies de la sala i a més analitzar i comprovar les 
informacions que tenim al respecte.  

El Sr. Puche (PP) considera que aquesta moció del PSOE és molt similar a la que 
presentaran al Ple anterior i reafirma la seva opinió sobre la presumpció d'innocència i 
reconeix que tota la informació es basa en unes notícies publicades en un mitja de 
comunicació. 

Per altra banda, pensa que és sorprenent que el PSOE no prediqui amb l'exemple i 
comenta, un cas concret de la ciutat d'Eivissa on un regidor, el qual va ser desautoritzat 
per a la revisió del Pla general d'Eivissa, ja que aquest Pla general incloïa algunes 
qualificacions estranyes i sospitoses, es canvià de grup i passa al grup mixt, aprovant 
així la revisió del Pla amb el vot del trànsfuga.  

El Sr. Vicens (UM) reitera que ja en parlaren en el passat Ple i que la seva postura no ha 
variat. Recorda que el Consell de Mallorca té una actuació reglada i no pot redactar un 
acord de suspensió d'un expedient basant-se amb notícies i altres informacions externes, 
sinó que cal fer les passes que corresponen a l'expedient per tal de respectar els drets de 
la ciutadania. 

Comenta que aquest expedient de les NNSS es troba a la primera fase, i que encara no 
estan tramitades les Normes, en cas de prendre un acord es faria aplicant el Reglament 
de planejament.  

Per altra banda, explica que no es poden prendre mesures cautelars basant-se en normes 
penals, assenyala que un cop s'hagi resolt per la via judicial es prendran les mesures 
pertinents. 

El Sr. Alemany diu que ara som al Consell de Mallorca i xerram de temes que tenim 
competència que són els municipis de Mallorca, per tant no entrarà amb el que va passar 
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a Eivissa i comenta que els diferents grups ja han donat la seva opinió a propi 
ajuntament.  

Diu al Sr. Vicens que el Consell de Mallorca pot fer més que el control de legalitat ja 
que té competències amb matèria de territori que, fins i tot, hi ha sentències que afirmen  
que a més de la competència d'aprovació definitiva pot fer altre tipus de consideracions 
que afectin al territori de Mallorca. 

A continuació diu que l'actuació que demana al Consell de Mallorca no és el control de 
legalitat, sinó una suspensió cautelar, ja que sembla que hi ha bastants dubtes sobre una 
possible corrupció i que un fiscal ha actuat d'ofici i ha obert diligències informatives. 

La Sra. Rosselló considera que ens trobam en un moment delicat desprès de saber que la 
fiscalia ho investiga i a més comenta que es tracta del batle de la corporació i per això el 
fets semblem molt greus, ja que és la màxima autoritat municipal. 

També considera oportú fer entendre a la ciutadania que les normes es compleixen i que 
el Consell de Mallorca no està d'acord amb segons quin tipus d'actuacions delictives i 
creu que aquesta operació no es pot ignorar. Per tant seria adient acordar la suspensió de 
l'expedient per tal de donar credibilitat a les administracions. 

El Sr. Alorda considera que més que indicis hi ha elements molt importants que mostren 
que s'ha comès un delicte i reconeix que el jutge encara no ho ha declarat però que les 
evidències són bastant clares, per això demana suspendre la tramitació i estudiar a fons 
l'expedient per no fer-se còmplice de les actuacions. 

Pel que fa a Eivissa, creu que aquesta persona hauria d'haver dimitit abans i que el tema 
de la discussió era el desenvolupament d'Eivissa i considera que no té res a veure amb el 
que parlam ara,  atès que aquesta moció d'avui és per qüestions econòmiques i la 
d'Eivissa era per motius polítics. 

El Sr. Puche està sorprès per les declaracions del Sr. Alorda. Reitera que el que va 
passar a Eivissa amb el regidor trànsfuga i comenta que és una vergonya i que a més 
aquest fet es va poder demostrar no com el que es debat avui en què tot són hipòtesis. 
Afirma que el PSOE no pot donar exemple i cita alguns del municipis en els quals va 
governar i varen sorgir tractes de favor als mitjans de comunicació. 

Es rebutja la moció per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i denou en 
contra (PP, UM). 

Arribat a aquest punt la presidenta suspèn la sessió a les 14.20 h, i anuncia que es 
reprendrà a les 17.00h. 
 
Es reprèn la sessió a les 17.15h. 
 
PUNT 13.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE 
MOCIÓ QUE CONDEMNA EL COP D'ESTAT DE 1936. 
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Es dóna compte de la següent moció:  
 
"El 18 de juliol de 1936 es produí un cop d'estat militar a Espanya que tenia per objectiu 
destruir el govern legal i legítimament constituït, el govern de la República. El país no 
va seguir els colpistes, i només per la força de les armes, brutalment emprades, van 
poder passar a controlar una part del territori de la República. Espanya va quedar 
dividida, amb una part ocupada per les forces militars colpistes, i l'altra sota la legalitat 
republicana. Durant tres anys es va combatre a pràcticament tot el territori en una 
Guerra Civil que acabà amb la victòria dels colpistes i la instauració d'una dictadura 
militar encapçalada per Francisco Franco Bahamonde. Aquesta dictadura va tenir una 
llarga i cruel història que només acabà amb la mort de qui l'encapçalava, el 1975. Però 
durant aquests 36 anys es va intentar exterminar tots aquells que s'atreviren a pensar 
diferent, i es va recordar any rera any que hi havia vencedors i vençuts. 
 
Aquesta nefasta dictadura va néixer, doncs, d'un cop d'estat del qual es commemora 
aquest any el 70 aniversari. És per aquest motiu que el GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA  presenta pel seu debat al proper Ple de la institució la 
següent MOCIÓ: 
 
1.- El Consell de Mallorca condemna el cop d'estat de 18 de juliol de 1936, que es 
produí per destituir el govern republicà legalment constituït. 
 
2.-  El Consell de Mallorca rendeix homenatge a tots aquells que van morir en la Guerra 
Civil que s'inicià arrel del cop d'estat dels militars el 18 de juliol de 1936, en especial 
aquells que van ser detinguts, empresonats i executats per les seves idees.  
 
3.- El Consell de Mallorca fa públic el seu reconeixement a totes les víctimes del 
terrorisme d'estat que practicà la dictadura franquista durant i després de la Guerra Civil 
i fins a la mort del dictador.  
 
4.- El Consell de Mallorca insta el Parlament de les Illes Balears a crear   una  comissió 
autonòmica per tal d'investigar les violacions dels drets humans comesos pel règim 
franquista a les Illes Balears, tal com proposa el Consell d'Europa.  
 
5.- El Consell de Mallorca acorda convidar a les autoritats locals de les Illes Balears a 
retirar tots els símbols que puguin existir als diferents municipis, així com canviar els 
noms dels carrers que encara avui lloen personatges vinculats a la dictadura franquista o 
al cop d'estat." 
 

El Sr. Suárez (PSOE) comença la seva intervenció indicant que la finalitat de la moció 
és aconseguir la condemna del cop d'estat del general Franco, del qual demà dia 18 es 
complirà el setantè aniversari. Fa un resum del que aquest fet va suposar per a la 
societat espanyola i de les repercussions concretes a l'illa de Mallorca, per acabar dient 
que, atesos tots els fets greus que va suposar, considera que actualment es tracta amb 
molta frivolitat aquest tema i que els articles de premsa no reflecteixen el que realment 
va passar. També considera poc seriós afirmar que, malgrat la repressió inicial, moltes 
condemnes foren commutades per anys de presó, quan en realitat hi va haver moltes 
condemnes a mort basades en judicis falsos.  
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Fa especial insistència, en referir-se al general Franco, en que es va tractar d'un dictador 
feixista, que va sotmetre el país no només a una guerra i una aniquilació sense límits del 
contrari, sinó també a l'establiment d'una dictadura, de quaranta anys de durada, que va 
suposar la supressió de totes les llibertats per al poble espanyol, desaparició de famílies 
senceres, eliminació sistemàtica de ciutadans, presó indiscriminada, un falsejament de la 
història, eliminació de tots els drets de les dones d'aquest país, retrocés educatiu i 
cultural sense precedents, aïllament internacional, no tenir Constitució i la violació 
constant i continuada dels drets humans, així com la fuga de cervells, atès que aquestes 
persones es varen veure obligades a l'exili. 

Explica que ara es té la oportunitat de condemnar un fet que no és del passat, que forma 
part de la nostra història, però que no està superat. Afirma que només quan el 
condemnem tots es podrà parlar de superació del cop d'estat i del que va passar.  

Comenta que actualment el Consell d'Europa ha fet una condemna clara del règim 
franquista i alguns ajuntaments s'hi han adherit i que també l'any 2002 el Congrés dels 
Diputats espanyol va acordar fer-ne una condemna unànime de tots els partits 
d'aleshores, a més d'un reconeixement a les seves víctimes.   

Per tant, tenint en compte que parlam del present més absolut, de persones que són fills 
o néts dels desapareguts que encara pateixen aquesta repressió iniciada fa setanta anys, 
el seu Grup presenta la moció fent-la coincidir amb el dia abans de la data justa en què 
es va produir l'esmentat cop d'estat.  

Destaca la doble vessant que han donat a la moció dient que una moció de condemna al 
franquisme i a la dictadura s'ha de votar des del coneixement del que va passar i des del 
convenciment que una dictadura s'ha de votar sempre en contra. També comenta que el 
seu Grup parteix de la consideració que tots els presents comparteixen com a valors 
bàsics la democràcia, la tolerància i la llibertat. Comenta que des d'aquests valors per 
força s'ha de votar en contra d'una dictadura sanguinària com la del general Franco, 
perquè la democràcia d'aquest país necessita fer aquesta clara condemna i perquè sense 
l'acord de tots els partits no hi haurà una superació autèntica del que va passar.   

Vol deixar clar que no és una moció de l'esquerra per arraconar la dreta, ni per fer 
prendre posició a ningú, només pretén que els valors democràtics, el coneixement i el 
convenciment abans esmentats, facin que sia unànime la votació favorable a la moció 
presentada.  

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comença la seva intervenció dient que és evident que 
qualsevol demòcrata ha de donar suport a la moció presentada. Afirma que només serà 
possible superar uns fets tan greus de la història del país quan tots els demòcrates els 
condemnin.  

Reitera tot el que ha explicat el Sr. Suárez i afirma que qualsevol demòcrata ho ha de 
conèixer, reconèixer i acceptar.  

A continuació parla de l'exemple d'Alemanya, on les institucions fan possible que cada 
any es recordi el que va suposar el règim nazi i l'holocaust, perquè consideren que és 
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una forma de reconèixer la seva història, de deixar-ho enrera i de fer prendre 
consciència perquè aquests fets no es puguin repetir. En aquest sentit, considera que a 
Espanya hi ha la tendència a pensar que perquè ja es va produir la transició cap a la 
democràcia, amb la legalització dels partits polítics i aconseguir tenir una Constitució, ja 
està tot superat i que de tot el que havia passat anteriorment no cal parlar-ne més.  Pensa 
que això és un fet negatiu i una tàctica que impedeix construir un futur de consens, 
respectuós amb totes les parts. Manifesta que el fet que s'arribés a un consens per fer 
una Constitució no implica que ara, l'any 2006, no es pugui reconèixer, per evitar 
interpretacions injustes, que al país l'any 1936 hi havia un govern republicà, que per 
mitjà d'un cop d'estat i d'una guerra civil es va convertir en dictadura, amb supressió 
total de llibertats i drets humans. 

Per acabar, anuncia el suport del seu Grup a la moció presentada.     

El Sr. Alorda (PSM-EN) comença la intervenció comentant que el seu Grup també 
havia preparat una moció sobre el mateix tema, que retiraran si s'aprova aquesta. 

Manifesta la coincidència total amb el que ha expressat el Sr. Suárez. Considera que 
seria injustificable i incomprensible que algú es negués a acceptar la moció en els 
termes expressats i cercar excuses per no definir-se suposaria unes ganes bastant 
incomprensibles de declarar-se hereus d'aquella situació. Per això confia que es 
produeixi la unanimitat de vot i no el que va succeir al Parlament Europeu, on la dreta 
va demostrar tenir un concepte de les dictadures diferent al de tota la resta dels partits 
que l'integren. 

També comparteix el convenciment que és necessari recuperar la memòria històrica, 
seguint l'exemple dels països que estableixen la forma de recordar aquest tipus de fets,  

perquè és injust el tractament que han rebut moltes persones i també indignant la forma 
com s'ha falsejat la història.  

Retreu el fet que el Consell de Mallorca no volgués finançar les despeses de la 
construcció d'un monument als qui patiren represàlies derivades de la guerra civil de 
l'any 1936. Manifesta que el troben a faltar. 

Finalment, presenta una esmena d'addicció a la moció presentada pel PSOE que diu:  

" 6è. El Consell de Mallorca crearà una línia de beques per a l'estudi i difusió de la 
repressió franquista a Mallorca. 

7è. El Consell de Mallorca sufragarà i erigirà un monument emblemàtic a la memòria de 
tots els qui varen ser executats, perseguits o represaliats per haver defensat la 
democràcia i un règim de llibertats enfront de la sublevació militar de 1936 i durant la 
dictadura franquista. 

8è. El Ple del Consell de Mallorca acorda negar qualsevol validesa davant el Consell de 
Mallorca a la distinció atorgada a Francisco Franco per part de la Diputació Provincial 
el juny de 1953." 
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A continuació demana que el Consell de Mallorca retiri el nomenament de fill predilecte 
i la concessió de la medalla de brillants, que va atorgar la Diputació Provincial al 
general Francisco Franco el juny de 1953. Considera que, malgrat ésser un fet simbòlic, 
el Consell de Mallorca ha de demostrar que rebutja aquesta distinció i no li dóna cap 
validesa. Pensa que s'hauria de fer constar per escrit la data en què es va atorgar i la data 
en què va ser retirada aquesta concessió. Si es fes així, tot i no tenir cap validesa 
jurídica, ningú no dubtaria del valor polític d'un gest simbòlic com aquest. 

El Sr. Font (PP) comença la intervenció lamentant l'estratègia sistemàtica del PSOE de 
presentar mocions d'aquest tipus, perquè considera que pretén anar més enllà del pacte 
de reconciliació que es va produir durant la transició espanyola de l'any 1978. Pensa que 
aquest pacte tancava ferides, mentre que aquest tipus de mocions que presenta el PSOE 
l'únic que fan és ressuscitar els vells fantasmes familiars, dividir, obrir ferides, crispar la 
vida pública, recordar l'existència de les dues Espanyes, convidant a la revenja, el 
rancor i el ressentiment per uns fets històrics, de fa ja setanta anys i que considera que ja 
haurien de deixar-se en mans dels historiadors. 

Exposa que el seu Grup considera que no té massa sentit condemnar fets històrics, com 
tampoc refer la història, com pretén el Sr. Alorda. Diu que això a alguns els pot donar 
rèdits polítics, pot apuntalar la concepció del món que té l'esquerra, amb la divisió entre 
bons i dolents. Explica que no són partidaris de condemnar fets històrics, perquè per la 
mateixa raó es podria condemnar el descobriment d'Amèrica, la dècada ominosa de 
Ferran VII o l'aixecament de Riego i s'acabaria fent distincions, com fa l'esquerra, entre 
hereus bons (partidaris de la República) i hereus dolents (hereus del franquisme). 
Comenta que ho consideren un error perquè condemnar fets històrics ens du moltes 
vegades a jutjar i avaluar fets passats segons valors i criteris actuals, sense conèixer 
prou les circumstàncies i la situació d'aquell moment.  

A continuació presenta una esmena de substitució a la moció que es debat i que diu: 

" 1. El Consell Insular de Mallorca condemna de forma rotunda i contundent tots els 
actes de persecució, assassinat i violació dels drets humans pel fet d'exercir les 
conviccions polítiques o religioses, comesos a Espanya durant la II República, al llarg 
de la guerra civil i durant la repressió del franquisme, a la vegada que rebutja qualsevol 
intent de cop d'estat, aixecament en armes i rebel·lió social contra qualsevol règim 
polític legalment constituït, com els succeïts a Espanya en els anys 1934 i 1936.  

    2. El Consell Insular de Mallorca es ratifica en els valors de la transició a Espanya 
com són la reconciliació, el consens, la pau i la convivència social entre els ciutadans de 
la nació, sense cap discriminació per raó de creences polítiques o religioses, al temps 
que convida a totos els ciutadans a no actuar per raons de revenja, a rebutjar qualsevol 
actitud de rancor i a superar d'una vegada per totes –d'acord amb la reconciliació 
pactada durant la transició a Espanya- el drama de les dues Espanyes i la dialèctica de 
vencedors i vençuts durant uns fets tràgics ocorreguts a Espanya més de 70 anys 
enrera." 



 53

Les esmenes que ha presentat el PP van en la direcció de desmuntar la mentida i la 
fal·làcia que indica que hi ha víctimes bones i dolentes, perquè implícitament ho 
afirmen.  

Considera que tots eren víctimes, d'una o altra opció i explica que des del seu punt de 
vista és tan condemnable l'assassinat d'un capellà o una monja per part de partits que 
donaven suport al Front Popular (PSOE, PCE, ER, Anarquistes de la CNT o la FAI) 
com l'afusellament d'un republicà a Mallorca. Per aquest motiu diu que és intolerable i 
immoral considerar que hi ha víctimes superiors i víctimes inferiors, perquè uns i altres 
varen ser víctimes per raó de les seves idees, polítiques o religioses. També comenta 
que partits com el PSOE, que inicialment havien fet costat a la República varen acabar 
amb el Front Popular i es va produir una transformació, per això avui ningú posa en 
dubte que els sectors més radicals del PSOE varen guanyar i eren els partidaris de la 
revolució, de la dictadura del proletariat, no creien en el règim burgès que era la 
República, que fins i tot va acabar en el cop d'estat, la sublevació socialista, alentada, 
animada, instigada i organitzada pel Partit Socialista, l'any 1934. Diu que també cal 
recordar que des de les eleccions de febrer de 1936 el nombre d'assassinats polítics, 
pràcticament tots de l'esquerra, es varen produir amb la passivitat d'un govern que en 
teoria representava l'Estat de Dret, un govern del Front Popular. Comenta també que cal 
recordar el magnicidi del Sr. Calvo Sotelo, líder de la oposició monàrquica, assassinat 
cinc dies abans del cop d'estat.  

També vol recordar el terrorisme d'estat del Front Popular dins zona "republicana", 
l'extermini de catòlics a Catalunya, a Paracuellos del Jarama, etc. Diu que, a causa 
d'aquests fets, ni el PSOE ni el PC poden donar lliçons a ningú, no tenen autoritat moral 
per fer-ho. 

Recorda que les esmenes presentades pel PP reconeixen aquests fets i també la repressió 
franquista, reconeixen que va existir un cop d'estat, com també una repressió per part 
del règim franquista, durant i després de la guerra civil, però també volen que l'esquerra 
reconegui que no és del tot innocent i que també són responsables, concretament partits 
polítics que actualment tenen representació parlamentària, com el PSOE, PC, ER varen 
depurar de la mateixa manera que ho va fer el general Franco. Per això, aquestes 
esmenes no exclouen ningú, víctimes ho varen ser uns i altres, malgrat haver-hi 
guanyadors i vençuts, però així són les guerres. Per això demana que es voti 
favorablement l'esmena que presenten, que condemna els fets, d'uns i dels altres, però 
també reconeix que l'any 1978 es va produir un pacte de consens, de perdó i de 
reconciliació i seria una equivocació tornar enrere. 

El Sr. Buils (UM) anuncia des de l'inici de la seva intervenció que donarà suport a la 
moció presentada pel PSOE, perquè és la seva obligació i la seva convicció com a 
demòcrates. Considera que cap institució pot estar al marge d'aquesta condemna al cop 
d'estat, que va dur els dos bàndols a cometre atrocitats i crims contra la humanitat i, 
acabada la guerra, repressió contra els vençuts, silenci, anys de censura, de por i de 
manca de llibertat. Ara, setanta anys després, aquest Consell de Mallorca, ha de 
condemnar aquests fets, com a demòcrates i pels milers de cossos sense identificar 
encara, amagats a camins i carreteres i pels milers de famílies que encara reclamen 
justícia. Explica que el Consell de Mallorca voldria fer extensiva la seva condemna a 
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totes les dictadures, de qualsevol orientació, que impliquin pèrdua de la llibertat i la 
sobirania popular. Per aquest motiu, el 18 de juliol hauria de ser una ocasió per rebutjar 
el franquisme, però també les dictadures de Mussolini, Hitler, Stalin, Pinochet, Videla, 
Castro, etc. Afirma que totes en general han de ser frontalment rebutjades.  

Comenta també que aquesta condemna arriba tard i que potser podem considerar que la 
millor condemna són els anys de convivència posteriors a la promulgació de la 
Constitució. Manifesta la importància que té la recuperació de la memòria històrica i la 
restitució de la dignitat a les víctimes, perquè només així es podran considerar superats 
aquests fets. Acaba dient que Unió Mallorquina es considera hereva de tots aquells 
ciutadans, d'esquerra, de centre o de dreta, que han defensat i defensen la llibertat i la 
democràcia, el respecte a les idees del contrari, del sistema democràtic, el debat com a 
única forma vàlida de confrontació, el respecte als representants polítics i a la dignitat 
de l'activitat política. Creu que cal abandonar la mentida i l'insult com argument polític i 
no emprar la demagògia miserable ni l'extremisme intolerant com a substitut de les 
idees o anestèsia de la raó. Afirma que aquest és el camí correcte, que ens assegurarà 
que cap dictador, cap dèspota pugui tenir en les seves mans la voluntat sobirana d'un 
poble. 

El Sr. Suárez agraeix el suport als Grups que així ho han manifestat. 

Tot seguit, vol fer referència a l'expressió del Sr. Font "així són les guerres" per dir-li 
que això és una justificació i cal tenir clar que el que va passar no es pot justificar amb 
una expressió així, l'expressió correcte seria: "això va ser el cop d'estat del general 
Franco".  Recorda que en cap moment ha demanat que cap partit es disculpi ni ha 
manifestat que cap dels partits aqui presents sigui hereu del franquisme, el que ha dit és 
que els partits que defensen la democràcia, la tolerància i la llibertat han de condemnar 
clarament la dictadura esmentada i evitar determinades afirmacions.  

Rebutja l'afirmació del Sr. Font de que s'empra l'estratègia de l'enfrontament. Considera 
que és un llenguatge que s'ha de desterrar, que ell mai l'ha emprat. Tampoc està d'acord 
en què aquesta moció ressusciti vells fantasmes familiars, assegura que ha fet un treball 
d'investigació parlant amb més de cent famílies i que cap d'elles ha demostrat intencions 
de venjança ni ha demanat altra cosa que recuperar l'honor del seu familiar desaparegut, 
només han parlat d'honor i de dignitat. Per això no pot acceptar que el Sr. Font parli de 
revenja i rancor, perquè és just el contrari el que ha pogut constatar. Tampoc accepta 
que li sia atribuïda la classificació entre víctimes bones i dolentes, perquè pensa que 
només va haver-hi unes víctimes, les causades per la irresponsabilitat, traïció i 
deslleialtat del general Franco i els militars que varen fer el cop d'estat. Tots ells varen 
provocar els fets de Paracuellos i les repressions posteriors, amb l'aniquilació de l'estat i 
atemorint la població. Reitera que s'ha de voler llegir la història de tots els costats, no 
només l'escrita per alguns historiadors.  

Manifesta també que no accepta de cap manera que li diguin que per ser del PSOE no té 
autoritat moral per donar lliçons. Demana per què li costa tant al PP o al Sr. Font 
condemnar el franquisme. Tot seguit, presenta un detall de cites d'escrits varis de l'any 
1936, del general Mola i altres, que considera exemples de la manca d'objectivitat amb 
què varen  tractar-se els fets, a més de ser un testimoni de l'atac als drets humans més 



 55

elementals. A més, retreu al Sr. Font ser l'autor d'unes afirmacions, publicades 
recentment, que al seu parer tampoc reflecteixen la realitat històrica. 

Finalitza la seva intervenció amb la lectura d'unes manifestacions fetes per el comte 
Rossi, el novembre de 1936, que són una prova de tot el que ha explicat i considera 
claus per convèncer els assistents de la necessitat de condemnar la dictadura franquista. 

La Sra. Tugores retreu al Sr. Font que es manifesti des d'una postura defensiva, que 
demostra que es sent hereu d'una línia de pensament determinada.  

Refusa les seves afirmacions de confrontació de la dreta amb l'esquerra, de provocar 
que s'obrin ferides. Reitera que està convençuda que no s'ha de fer cap distinció entre 
bons i dolents i afirma que l'únic que es pretén és reconèixer que es va tractar d'un cop 
d'estat i fer una condemna de la dictadura franquista, per fer possible recobrar la 
memòria històrica i retornar a les víctimes la seva dignitat. Això és el que diu 
exactament la moció del PSOE, per tant no cal confondre amb afirmacions i comentaris 
inadequats. Comenta que no pot entendre com un partit demòcrata com el PP no pugui 
acceptar aquestes observacions, de sentit comú i reconegudes per historiadors. 

El Sr. Alorda intervé per discrepar amb el Sr. Font pel que fa a l'afirmació de que totes 
les ferides ja estan tancades. Argumenta que quan un país civilitzat, occidental, té 
dificultats per condemnar un cop d'estat i una dictadura, cal considerar-ho un indici de 
que alguna cosa no s'ha tractat correctament i no ha permès aquesta cicatrització. 
Assenyala que en aquest cas tractar equival a votar. 

Pel que fa a les constants referències del PP a les dues Espanyes i demés consideracions 
relacionades amb això, diu que no ho comparteix, i que la seva intervenció s'ha centrat 
en tot moment en el contingut de la moció del PSOE, que és prou clara perquè només fa 
la distinció entre demòcrates i no demòcrates. Per tant, no admet que li atribueixin 
comentaris determinats per justificar el vot contrari a la moció.  

A continuació posa una sèrie d'exemples clarificadors de la necessitat d'establir una 
gradació de culpabilitat en els fets històrics, puntualitzant que es tracta de condemnar el 
cop d'estat, lamentar-ne les víctimes que d'una i altra banda hi va haver, condemnar la 
dictadura franquista, recuperar la memòria històrica i retornar a totes les víctimes 
demòcrates la seva dignitat.  

Tot seguit reivindica poder tractar aquests temes des de la perspectiva actual, i adequar 
el discurs al context real, tot i valorar el que es va fer entre els anys 1975 i 1978.  

Finalment manifesta que el seu Grup és partidari dels símbols que defineixen uns fets 
històrics importants, per les unanimitats i els consensos que generen,  i que és un fet 
present arreu del món. Pensa que el demòcrates els han de tenir, com a element d'unió, 
siguin d'una o altra tendència política.     

El Sr. Font intervé comentant que el Sr. Suárez ha afirmat que ell estava justificant el 
cop d'estat del general Franco, per la qual cosa reitera l'esmena que ha presentat el PP 
condemna tant el cop d'estat de l'any 1936 com la repressió i el terrorisme d'estat 
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franquista. Retreu al Sr. Suárez que digui que Paracuellos va ser una conseqüència del 
cop d'estat de Franco, quan va ser un assassinat en massa de víctimes innocents sense 
cap motiu de guerra, terrorisme d'estat a la reraguarda. Assegura que el PP és l'únic 
partit, demòcrata i lliberal, que condemna tant uns fets com els altres i retreu que el PP 
presenti una moció que implícitament considera que hi ha unes víctimes visibles i unes 
altres que no existeixen. Diu al Sr. Suárez que el seu partit, PSOE, i també el PC, són o 
varen ser responsables d'assassinats a la reraguarda, a les trinxeres, i retreu que aquests 
partits a hores d'ara encara no hagin fet la seva autocrítica i encara ho presentin com una 
conseqüència lògica del cop d'estat. Pel que fa als textos de generals franquistes que ha 
llegit el Sr. Suárez, comenta que ell també podria llegir-ne de destacats comunistes i 
socialistes o simplement llegint diaris i revistes seves anteriors a l'any 1934. Afirma que 
del contingut d'aquests escrits es desprèn la defensa de la lluita de classes i la dictadura 
del proletariat i la voluntat d'exterminar les classes mitjanes. Per aquest motiu, el PP 
condemna el cop d'estat però també demana que facin la necessària autocrítica. 
Assegura que l'esmena que presenten iguala totes les víctimes, per això no entén que no 
vulguin votar aquesta esmena. Diu que ell en cap moment ha justificat el franquisme, 
sinó que són ells els que contínuament han justificat el que varen fer durant la guerra. 

A continuació, a causa de les protestes dels al·ludits per aquestes afirmacions i atenent 
la indicació de la presidenta del Consell de Mallorca, retira les acusacions directes 
expressades, dient que es referia als partits, no a les persones presents com a portaveus.   

El Sr. Crespí (PSOE) intervé per manifestar que el seu Grup prefereix que es voti la 
moció tal com l'han presentada, sense incorporar les esmenes dels altres Grups polítics. 
Pensa que si ho consideren, poden presentar-les a part, generant un debat distint.  

Es vota la moció amb quinze vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN, EU-Els Verds) i 
quinze en contra (PP). Atès que es produeix un empat, es fa una segona votació i 
decideix el vot de qualitat de la presidenta. S'aprova la moció.  

INTERPEL.LACIONS  
 
PUNT 14.- INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL/LA SR/A M. MAGDALENA 
TUGORES BAUTISTA DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU - ELS VERDS A 
L'HBLE. SR/A SR. ANTONI SERRA REFERIDA A "ORGANITZA CIÓ DEL 
SERVEI DE PROTECCIÓ AL MENOR".  
 
Es dóna compte de la següent interpel.lació:   
 
"Maria Magdalena Tugores Bautista, com a consellera del Grup de Consellers del Grup 
Esquerra Unida-Els Verds al Consell de Mallorca, d'acord amb el que preveu l'article 75 
del Reglament Orgànic formula al President de l'ISSEM, Sr. Antoni Serra, la següent 
INTERPEL·LACIÓ: 
 
TEMA: ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE PROTECCIÓ DE MENORS. 
 
El Grup de Conselleres d'Esquerra Unida-Els Verds vol interpel·lar al Sr. Antoni Serra, 
President de l'ISSEM, en relació a l' organització del Servei de Protecció al Menor, 
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ateses les imprecisions de les seves respostes al passat ple del Consell de Mallorca, ja 
que uns dels objectius de l'actual model d'aquest servei és 'la coordinació amb les 
Serveis Socials dels Ajuntaments, els titulars de l'atenció primària, les àrees de suport 
comunitari de l'ISSEM i la resta d'Administracions". 

 La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que aquesta interpel·lació no es pot dur 
endavant perquè han comès l'error d'adreçar-la al president de l'Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca enlloc de fer-ho a la presidenta i, atès l'antecedent del 
mateix error comès pel Grup del PSM-EN, suposa que rebrà el mateix tractament i per 
tant el seu Grup la retira. 

La presidenta confirma la retirada d'aquesta interpel·lació. 

DESPATX EXTRAORDINARI  
 
PRIMER PUNT.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL REGL AMENT 
DEL PREMIS JAUME II DE LA DIADA DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
El Ple de dia 5 de juny de 2006 aprovà inicialment el Reglament dels premis Jaume II 
de la Diada de Mallorca i s'obrí informació pública al respecta. 
 
Durant el període d'informació pública han presentat al·legacions els Grups de 
Consellers del PSM-Entesa Nacionalista i EU-Els Verds. 

A la vista de les al·legacions presentades, la Junta de Portaveus en sessió de data 10 de 
juliol tractà el tema exposant als reunits el seu parer, amb un doble objectiu: obtenir un 
consens mitjançant una fórmula participativa i adoptar un procediment més senzill que 
el vigent reglament d'honors i distincions del Consell, separant ambdós reglaments, 
aquesta Presidència proposa al Ple del Consell s'adoptin els següents  

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar definitivament la nova redacció del Reglament dels premis Jaume II 
de la Diada de Mallorca d'acord amb les modificacions introduïdes i que s'adjunta com 
annex. 
 
Segon.- Entendre que es rebutgen les esmenes que no s'esmenten a l'apartat anterior. 
 
Tercer.- Fer pública aquesta aprovació definitiva i publicar el text integra del Reglament 
al BOIB i en el tauler d'edictes del Consell. 
 
" REGLAMENT DEL PREMIS JAUME II DE LA DIADA DE MALL ORCA. 
 
Article 1. 
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Amb la finalitat de reconèixer a persones o entitats que hagin realitzat accions 
destacades en la promoció dels símbols, referents històrics o el nom de Mallorca, el 
Consell de Mallorca, fent ús de les atribucions que li confereix la legislació vigent crea 
els PREMIS JAUME II DE LA DIADA DE MALLORCA . 
 
Article 2 
 
Els PREMIS JAUME II DE LA DIADA DE MALLORCA  es lliuraran a les persones 
físiques i jurídiques que hagin destacat, durant l'any natural previ, en els mèrits objecte 
de la distinció. 
 
Article 3 
 
El PREMIS JAUME II DE LA DIADA DE MALLORCA  no podran atorgar-se a 
membres de la Corporació, electes o designats, mentre estiguin en l'exercici del càrrec. 
 
Article 4 
 
Els PREMIS JAUME II DE LA DIADA DE MALLORCA  consistiran en una 
Insígnia de plata amb l'escut del Consell de Mallorca amb la llegenda " Premi Jaume II" 
i l'any de concessió. A més a més es lliurarà un Diploma personalitzats en el que hi 
figuraran els mèrits reconeguts per a la seva concessió. 
 
Article 5 
 
Els PREMIS JAUME II DE LA DIADA DE MALLORCA  seran concedits pel 
Consell Executiu d'entre les propostes remeses per la Direcció Insular de Relacions 
Institucionals degudament fonamentades. Així mateix podran presentar propostes els 
Grups Polítics del Consell i les associacions o entitats de reconegut prestigi a Mallorca. 
Per aquestes darreres s'estableix el termini de dia 30 de juny. 
 
Dites propostes hauran de ser dictaminades per la Comissió Informativa Generals i 
Especial de Comptes. 
 
Article 6 
 
Els PREMIS JAUME II DE LA DIADA DE MALLORCA  seran lliurats dia 12 de 
Setembre de l'any corresponent a la seva concessió durant l'Acte Institucional 
commemoratiu de la Diada de Mallorca. 
 
Article 7 
 
En tot allò no previst en aquest Reglament s'aplicarà el que disposi la legislació 
concurrent vigent. 
 
Disposició final 
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El present reglament entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears." 

La presidenta sotmet a votació la proposta d'urgència d'aprovació del Reglament dels 
Premis Jaume II de la Diada de Mallorca. 

S'aprova la proposta d'urgència per vint-i-cinc vots a favor (PP, PSOE, UM) i cinc 
abstencions (PSM-EN, EU-Els Verds). 

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) intervé per manifestar la seva sorpresa pel fet que es 
presenti per la via d'urgència l'aprovació d'aquest Reglament i per manifestar que a la 
Comissió Informativa es va dir que se'n parlaria a la Junta de Portaveus, en una reunió 
específica, per incorporar les aportacions fetes pels diferents Grups. Atès que aquesta 
reunió no s'ha fet encara, no entén que es presenti per aquesta via.  

Recorda que les al·legacions que el seu Grup presentava anaven en dues direccions. En 
primer lloc, per considerar innecessaris aquests premis, atès que el Consell de Mallorca 
ja concedeix els Honors i Distincions, amb la Medalla d'or i Medalla de plata, Fill 
Predilecte i Fill Adoptiu i, a més, pel fet d'atorgar-se el mateix dia. En segon lloc, amb 
la incorporació de diferents propostes de millora del text, tot i que reconeix que algunes 
sí que han estat incorporades a la redacció final de l'esmentat Reglament. 

Anuncia que el seu Grup s'abstendrà en la votació, perquè no comparteix la necessitat 
de creació d'aquests premis. 

La Sra. Bujosa (PSM-EN) explica que el seu Grup va presentar una única al·legació en 
el sentit que fos el Ple del Consell i no el Consell Executiu qui els atorgàs, seguint el 
mateix sistema d'atorgament que s'aplica a les medalles i distincions abans esmentades. 
Reconeix que a la redacció final, concretament a l'article 5, han vist millorada aquesta 
proposta i ara hi tendran cabuda les aportacions dels Grups polítics i de les entitats, 
passant per la Comissió Informativa.  

Tot i això, manifesta que no està d'acord amb el sistema decidit, perquè seguiran essent 
els premis que atorga el Consell Executiu. Per aquest motiu, anuncia que el seu Grup 
s'abstendrà a la votació. 

El Sr. Crespí (PSOE) manifesta que a la darrera Junta de Portaveus va ser tractat aquest 
tema i que aleshores el seu Grup no havia presentat al·legacions perquè no havia acabat 
el termini, però considera que a la reunió va quedar prou clar que es tracta d'uns premis 
que concedeix l'Òrgan de Govern d'aquesta institució, però admet la participació de tots 
els Grups que conformen el Consell de Mallorca. Explica que, a diferència dels premis 
que concedeix el Govern balear, en els quals els Grups polítics no hi tenen cap 
intervenció, en aquest cas sí que el Consell de Mallorca permet la col·laboració de tots 
els Grups. Considera que és una solució prou participativa i  explica que volien sentir-se 
vinculats a aquests premis, perquè suposen uns  reconeixements molt significatius a 
persones de Mallorca i per això estan d'acord amb el que s'ha decidit.  
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El Sr. Nadal (UM) intervé per informar la Sra. Tugores que, a la reunió de la Junta de 
Portaveus, es va tractar aquest tema i va haver-hi consens. Malgrat no ser el desitjable, 
perquè l'equip de govern pretenia que fos per unanimitat, però que és el dels tres Grups 
majoritaris. Comenta que es varen introduir les modificacions oportunes, atenent 
suggerències dels Grups. En aquest sentit, diu a la Sra. Tugores que el seu grup va 
manifestar que acceptava la redacció final i que el Sr. Alorda (PSM-EN) va ser l'únic 
que va dir que ho havia de consultar amb el seu Grup i ja contestaria. 

Tot seguit s'aprova la proposta per vint-i-cinc vots a favor (PP, PSOE, UM) i cinc 
abstencions (PSM-EN, EU-Els Verds). 

SEGON PUNT.- MOCIÓ, PER LA VIA D’URGÈNCIA SOBRE LES  NNSS 
D’ANDRATX I LLICÈNCIES EN ZONES PROTEGIDES. 
 
Es dóna compte de la següent Moció: 
 
" La Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme dels dies 16 i 17 de juny 
de 2005 va elevar proposta d’acord d’aprovació parcial de les Normes Subsidiàries del 
municipi d'Andratx amb prescripcions. Això no obstant, la Comissió Insular 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni històric de 22 de juliol de 2005, 
separant-se de la proposta de la Ponència, va acordar la suspensió amb deficiències de 
les NNSS. Gairebé un any després, l’ajuntament d’Andratx no ha entrat el document de 
subsanació de deficiències i, per tant, segueixen en vigor les Normes Subsidiàries de 
1976, aprovades d’acord amb la llei del sòl de 1956. 
 
L’obsolescència d’aquestes normes i la manca d’adaptació a la normativa actual 
provoquen un alt nivell d’inseguretat jurídica en matèria urbanística, fins al punt de 
concedir-se llicències que emparen actuacions il·legals.  
 
Per això, és necessari aprovar les nova normativa urbanística, tal i com proposava la 
ponència tècnica, i, per altra banda, revisar les llicències concedides en contra de la llei 
(com ha acordat, encertadament, la Comissió insular en sessió de dia 16 de juny pel que 
fa a la zona de Montport), depurant les responsabilitats jurídiques escaients, fins i tot, si 
s’escau, les penals, tal i com en aquests moments s’està investigant.  
 
Això no obstant, les noves NNSS no han de permetre el desenvolupament de noves 
urbanitzacions a vorera de mar. 
 
Per tot aixó el grup de consellers del PSM-Entesa Nacionalista al Consell de Mallorca 
proposa els següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Instar la Comissió insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni històric que, en la propera sessió que celebri, aprovi les Normes Subsidiàries 
del municipi d'Andratx amb les prescripcions establertes per la Ponència Tècnica 
d'Ordenació del Territori i Urbanisme dels dies 16 i 17 de juny de 2005. 
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Segon.- Incloure dues prescripcions addicionals en el sentit de classificar com a 
sòl rústic part del Sector V, poligon 8-(2) i del sector V, Polígon 8, 9(1), Cala Blanca, 
així com també part del sector IV, poligon 19 AAPI 2 (Montport 2-3), segons la 
delimitació indicada en els plànols del model que havia de regir l’aprovació del Pla 
Territorial de Mallorca (desembre de 2002), que s’adjunten. 
 
Tercer.- Donar suport a l’acord de la Comissió insular d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni històric en sessió de dia 16 de juny de 2006 d’impugnar una 
sèrie de llicències municipals en la zona de Montport i encomanar al President de la 
Comissió a col·laborar en les investigacions obertes per les derivacions penals de la 
concessió de llicències il·legals en zones protegides." 

El Sr. Alorda (PSM-EN) intervé per defensar la urgència de la moció. Explica que les 
Normes Subsidiàries d'Andratx estan fetes segons la Llei del Sòl de 1956 i això ha 
provocat problemes que a hores d'ara justifiquen la urgent intervenció. Comenta que 
actualment, aprofitant que els plànols no estan actualitzats ni adaptats a la LEN ni a cap 
normativa posterior als anys setanta, es concedeixen encara llicències per edificar en 
espais protegits. Considera que és evident la necessitat de protecció. Celebra i aplaudeix 
que la Comissió Insular d'Urbanisme i el seu president hagi duit un plet contra una sèrie 
de llicències d'obra a Momport, que ja era una situació escandalosa. Comenta que també 
el GOB ha presentat una denúncia a la Fiscalia contra intervencions a Cala Llamp. Per 
tot això, reitera que la seva proposta és dur endavant i amb urgència l'aprovació de les 
Normes Subsidiàries, però també col·laborar amb el Ministeri Fiscal per aclarir les 
investigacions obertes en aquest cas. 

Es rebutja la urgència de la proposta, per dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els 
Verds) i devuit abstencions (PP, UM).      

TERCER PUNT.- MOCIÓ, PER LA VIA D'URGÈNCIA, SOBRE L A 
CONDEMNA DE LA DICTADURA FRANQUISTA I PER LA RECUPE RACIÓ 
DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA. 
 
Es dóna compte de la següent Moció: 
 
" El 18 de juliol de 2006 es compleixen 70 anys de la sublevació militar contra el 
govern de la República. Arran de la sublevació, es va produir una repressió brutal a tot 
l’Estat. Amb un balanç a Mallorca de l’ordre de 3.000 morts i milers de damnificats 
durant molts d’anys per haver-se mantingut lleials a la legalitat republicana. 
 
La democràcia ha anat reconeixent a aquelles víctimes de la llibertat, però de manera 
insuficient. La transició va segellar un pacte de silenci que ha escatimat la rehabilitació 
moral, política i jurídica de les víctimes, presos, exiliats i represaliats en general. 
 
El comitè de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa va aprovar el passat 17 de 
març un text on es condemnaven les greus violacions dels drets humans comeses a 
Espanya durant la dictadura franquista. L'acord diu " Que es proclami una declaració 
oficial de condemna internacional del règim de Franco i es declari la data del 18 de 
juliol de 2006 com a dia oficial de comdemna del règim de Franco" com també que "es 
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convida a les autoritats locals a que erigeixin monuments en memòria de les victímes 
del règim franquista". Tal com proclama l'assemblea, el coneixement de la història és 
una de les condicions prèvies per evitar repetir els errors del passat. Això no obstant, 
lamentablement, en una declaració semblant en el Parlament Europeu en sessió de dia 4 
de juliol, el PP, i els partits d’extremadreta europeus, votaren en contra de condemnar el 
cop d’Estat. Una actitud injustificable que cal reconduir.  
 
Per altra banda, a diferència de totes les democràcies del nostre entorn, Mallorca no 
compta amb monuments de relleu a la memòria de tots aquells que moriren o patiren 
persecució per defensar la democràcia i les llibertats. Totes ells mereixen el nostre 
homenatge i el nostre record. L’oblit i el silenci seria la pitjor de les ofenses. Ben al 
contrari, cal retirar els reconeixements atorgats en motiu d’haver ajudat al cop d’Estat. 
En aquest sentit, es proposa, com a gest simbòlic, negar qualsevol validesa davant el 
Consell de Mallorca a la Medalla Única Provincial d’Or i Brillants concedida a 
Francisco Franco per acord adoptat per la Diputació Provincial el juny de 1953.  
 
Per tot això, el grup municipal del  PSM-ENTESA NACIONALISTA proposa al Ple 
que adopti els següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Condemnar el cop d'estat franquista així com les greus violacions dels 
drets humans comeses a Espanya de 1936 a 1976. 
 
Segon.- Instar al Parlament de les Illes Balears a crear una comissió per tal 
d'investigar les violacions dels drets humans comesos pel règim franquista a les Illes 
Balears. 
 
Tercer.-  Crear una línia de beques per a l’estudi i difusió de la repressió 
franquista. 
 
Quart.-  Sufragar i erigir un monument emblemàtic a la memòria de tots els qui 
varen ser executats, perseguits o represaliats per haver defensat la democràcia i un 
règim de llibertats enfront de la sublevació militar de 1936 i la dictadura franquista. 
 
Cinquè.-  Negar qualsevol validesa per al Consell de Mallorca a la distinció 
atorgada a Francisco Franco per part de la Diputació Provincial el juny de 1953. " 

El Sr. Alorda (PSM-EN) intervé per explicar, tot i que no s'hagui admès la inclusió de 
les esmenes del seu Grup, que el motiu de la urgència era la imminència de la data del 
18 de juliol, per una part i per altre la votació d'aquest tema al Parlament Europeu, el 
resultat de la qual considera que obliga els demòcrates a fer, amb urgència, 
manifestacions clares de condemna. També afegeix que, com hereus de la Diputació, 
seria convenient retirar la distinció atorgada al general Franco, insistint en què avui és el 
moment idoni per donar aquest missatge a la ciutadania, tal com indica el Consell 
d'Europa, instant a fer actes de restitució de la memòria històrica el dia 18 de juliol.  
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  Es rebutja la proposta d'urgència, amb dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els 
Verds)  i devuit abstencions (PP, UM). 

QUART PUNT.- MOCIÓ, PER LA VIA D'URGÈNCIA, PER LA R EVOCACIÓ 
DEL DECRET DE LA MINISTRA DE MEDI AMBIENT SOBRE 
PRIVATITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. 
 
Es dóna compte de la següent Moció: 
 
" La Ministre de Medi Ambient ha dictat un Decret que, a la pràctica, suposa la 
privatització del domini públic d’un espai ocupat per una piscina privada a la Costa dels 
Pins.  
 
Les condicions “imposades” al propietari de la piscina, de permetre visites guiades als 
escolars del municipi de Son Servera, s’emparen en suposats criteris pedagògics i 
d’educació mediambiental, certiticats pel conseller d’Educació del Govern de les Illes 
Balears.   
 
Al respecte cal demanar-se: quins criteris pedagògics i quina educació medi ambiental 
es pot derivar d’una construcció il.legal que envaeix el domini públic impedint el pas a 
que, per Llei, tenen dret tots els ciutadans? 
 
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 Ple del Consell de Mallorca insta la Ministra de Medi Ambient del Govern 
espanyol a revocar el Decret que autoritza a un particular l'ocupació del domini públic 
mitjançant una construcció il.legal a un espai de la Costa dels Pins de Mallorca. 
 
2.-  El Ple del Consell de Mallorca insta la Ministra de Medi Ambient del Govern 
espanyol a emprendre les accions legals per tal de restituir la legalitat al citat espai i 
preservar el domini públic. 
 
3.-  El Ple del Consell de Mallorca reprova el conseller d’Educació, Cultura i Esports 
del Govern de les Illes Balears per certificar criteris pedagògics on s’infringeix la llei i 
es vulneren els drets dels ciutadans. 
 
4.- El Ple del Consell de Mallorca insta el President de la Comissió Insular 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni de Mallorca a recórrer el decret 
esmentat i adoptar les mesures escaients per garantir l'accès al Domini Públic 
mallorquí." 

 El Sr. Alorda (PSM-EN) intervé per defensar la urgència de la moció, pel fet que 
l'esmentat Decret és recent i és ara el moment processal adequat per intervenir-hi i 
manifestar-nos institucionalment. Explica que és un greu error i un precedent molt 
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desgraciat dins la gestió del domini públic a Mallorca, per tant considera molt important 
debatre'1 avui mateix. 

Es rebutja la proposta d'urgència, amb quinze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els 
Verds, UM) i tretze abstencions (PP). 

PRECS I PREGUNTES  
 
PUNT 15.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A ANTONI ALEMANY C LADERA 
DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES DIRIGIDA A L'HBL E SR/A. 
PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA (CREACIÓ D'UN NO U 
DEPARTAMENT DE PATRIMONI I IDENTITAT CULTURALS).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
" ANTONI ALEMANY CLADERA, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, 
amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla l'article 72 del 
ROC, adreçada a la Presidenta del CONSELL DE MALLORCA, la Sra. Maria Antònia 
Munar Riutort. 
 
La creació d'un nou Departament de Patrimoni i Identitat Culturals significa que la 
política lingüística i de patrimoni no es gestionaven correctament des dels departaments 
de Cultura i de Territori? 

El Sr. Alemany (PSOE) dóna la benvinguda al Sr. Cerdà, conseller de Patrimoni i 
Identitat Cultural. 

Tot seguit, recorda que ja va ser una decisió política i polèmica el fet d'ajuntar la 
Comissió d'Urbanisme amb la de Patrimoni i ara, atès que tornen a separar-se les àrees i 
es crea la conselleria de Patrimoni i Identitat Cultural, demana que li expliquin els 
motius d'aquesta nova reestructuració i també si la causa és que no ha funcionat 
correctament la política conjunta duita a terme per part del conseller de Territori i s'ha 
hagut de modificar el Decret d'organització creant un nou departament. 

La Sra. Mulet (UM) respon que la feina s'ha fet correctament, però considera que encara 
s'ha de millorar i per aquest motiu s'han introduït els canvis esmentats, per donar abast a 
uns temes als quals concedeixen molta importància. 

PUNT 16.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A ANDREU CRESPÍ PLAZA DEL 
GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES DIRIGIDA A L'HBLE SR /A. DOLÇA 
MULET DEZCALLAR (PRESSUMPTA INFRACCIÓ URBANÍSTICA 
COMESA PER LES OBRES DEL TEATRE PRINCIPAL).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
" ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a portaveu i conseller del GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, 
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amb sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla l'article 72 del 
ROC, adreçada a la Consellera Executiva del Departament de Cultura, la Sra. Dolça 
Mulet Dezcallar. 
 
En quina situació es troba la presumpta infracció urbanística comesa per les obres del 
Teatre Principal de Palma i aparegudes a la premsa, i quines mesures ha pres el 
Departament de Cultura per resoldre-les? 

El Sr. Crespí (PSOE) intervé per assenyalar que la intenció de la pregunta no és 
exactament com s'acaba de presentar. Puntualitza que el seu Grup no s'interessa sobre 
infraccions urbanístiques, sinó sobre pressumptes infraccions urbanístiques al Teatre 
Principal. 

Explica que un dia abans de la visita de supervisió a les obres per part dels patrons de la 
Fundació Teatre Principal, el seu Grup, per mitjà d'un diari local, es va assabentar de 
que l'Ajuntament de Palma havia iniciat un expedient d'infracció urbanística referit a 
aquestes obres. Durant l'esmentada visita, els tècnics competents, els varen explicar que 
el que s'havia produït era una petita modificació del projecte, però que no s'havia 
superat el volum edificable autoritzat, amb la llicència pertinent. A més, el mateix dia  
varen assegurar que no havien rebut cap escrit formal per part de l'Ajuntament de Palma 
i per tant desconeixien la realitat de les gestions iniciades per la Corporació.  

Atès que ha transcorregut un mes des de l'inici dels fets esmentats, el seu Grup demana 
quina és la situació real d'aquestes gestions i si existeix algun obstacle per acabar les 
obres. Considera que és urgent fer-ho i recuperar així un Teatre tan estimat pel públic de 
Mallorca. 

La Sra. Mulet (UM) reitera que el dia de la visita esmentada no tenia més informació 
que la de la premsa. 

Informa i admet que, efectivament, posteriorment l'Ajuntament va sol·licitar una 
informació. Assegura que no va existir cap infracció urbanística, només hi ha hagut un 
canvi d'ubicació d'uns compressors de refrigeració, que s'adapta a les normes del Pla 
General d'Ordenació Urbana de Palma, pel que fa l'article 169.G, que autoritza a ubicar 
per damunt de l'alçada normal les torres de refrigeració. Explica que els tècnics 
encarregats de les obres varen decidir fer un canvi respecte al que s'havia previst a l'inici 
i, atenent-se a la normativa esmentada, col·locar les torres de refrigeració al capdamunt 
de l'edifici. Afirma que la decisió es va prendre, des del punt de vista tècnic, per 
defensar els drets dels veïnats dels voltants, perquè es va considerar que era la solució 
menys perjudicial per a ells.  

Per acabar, informa que actualment només resta presentar a l'Ajuntament els plànols 
actualitzats, informant d'aquestes darreres modificacions. Reitera la correcció de tot el 
procediment i que no s'ha produït cap infracció urbanística, ni pel que a l'alçada ni 
tampoc al volum.  

PUNT 17.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A COSME BONET BONET DEL 
GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES DIRIGIDA A L'HBLE SR /A. 
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BARTOMEU VICENS MIR (ACTUACIONS ARREL DE LA RETIRAD A DE 
L'INTERÈS GENERAL AL CENTRE HÍPIC DE SES SALINES).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
" COSME BONET BONET, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, amb 
sol·licitud de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, 
adreçada al Conseller Executiu del Departament del Territori , el Sr. Bartomeu Vicens 
Mir. 
 
Segons ens consta s'ha retirat definitivament l'interès general al centre hípic de Ses 
Salines, detonant del "Cas Cavallistes" del municipi de Ses Salines. Si és així, l'edifici 
quedaria fora d'ordenació. Davant aquesta situació, quines actuacions ha duit a terme o 
pensa dur a terme el Conseller de Territori? 

El Sr. Bonet (PSOE) manifesta que, atès que s'ha comprovat que l'Ajuntament de Ses 
Salines, per fer un favor personal, no va dir la veritat al Consell de Mallorca sobre les 
característiques d'obra i d'usos de l'edifici de Cas Cavallistes, amplia la pregunta inicial 
demanant si el conseller de Territori pensa dur a terme algún tipus d'accions. 

El Sr. Vicens (UM) manifesta que, un cop valorats els fets, el Consell de Mallorca ja va 
fer el correcte, en el moment oportú: revocar l'interès general. Diu al Sr. Bonet que, si 
considera que calen més accions, que les concreti i les faci arribar oportunament, però li 
reitera que aquest cas s'ha resolt correctament. 
 
PUNT 18.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A HBLE.SR.FRANCESC CAÑELLAS 
ALEMANY DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
DIRIGIDA A L'HBLE SR/A. IL·LM PRESIDEN DEL INSTITUT  DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS (CLOENDA DELS CURSOS D'HABILITA TS 
SOCIALS ).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
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: 
 
S'ha fet la cloenda dels cursos d'Habilitats socials: ens pot explicar en que han consistit? 

El Sr. Cañellas (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. Serra (PP) informa que el taller d'Habilitats socials forma part del programa de 
Suport Grupal a l'Envelliment que du a terme l'Equip de Vellesa i Família de l'Àrea de 
Recursos Assistencials. El grup està format per vuit professionals de diferents perfils, 
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els quals es centren en les persones majors de seixanta anys, amb l'objectiu de millorar 
la seva qualitat de vida i la correcta adaptació al procés d'envelliment. Treballa amb 
usuaris directes, però també indirectes (professionals del sector i cuidadors de persones 
majors). Durant el curs 2005-2006 s'ha donat suport a un total de 42 municipis de 
Mallorca, amb un total de 1.093 participants (124 homes i 969 dones). Es treballa la 
comunicació, les relacions interpersonals i l'autoestima. El repte per al proper any és fer 
que arribi als 53 ajuntaments de Mallorca. 
 
PUNT 19.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A HBLE.SR.MIQUEL A MENGUAL 
GUASP DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR DIR IGIDA A 
L'HBLE SR/A. IL·LM PRESIDENT DEL INSTITUT DE SERVEI S SOCIALS I 
ESPORTIUS (EXPLICACIÓ DELS CURSOS DE RECUPERACIÓ DE 
MEMÒRIA).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
" Miquel Amengual Guasp, 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 donar una breu explicació dels cursos de Recuperació de memòria? 

El Sr. Amengual (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. Serra (PP) informa que aquest taller també forma part del suport grupal a 
l'envelliment, amb les característiques esmentades al punt anterior. Durant aquest any, 
els cursos d'entrenament de la memòria han tingut un total de 1.518 participants (220 
homes 1.298 dones), distribuïts en 52 grups. Han arribat a 42 municipis i també a 400 
persones majors dels centres gestionats per l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca. La finalitat d'aquesta activitat és contribuir a evitar l'alzheimer i altres 
malalties neurodegeneratives i és també un element fonamental per donar suport als 
familiars i  cuidadors d'aquestes persones. 

PUNT 20.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A HBLE.SR.MIQUEL C ANEVES 
VANRELL DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR D IRIGIDA 
A L'HBLE SR/A. IL·LM.PRESIDENT DEL INSTITUT DE SERV EIS SOCIALS I 
SPORTIUS (CLOENDA CURSOS D'HABILITATS SOCIALS).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
" D.Miquel Càneves 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 del Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres . 
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Pregunta: 
 
Quina repercussió han tingut els cursos de Familiars cuidadors de majors? 

El Sr. Càneves (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. Serra (PP), en relació als cursos de familiars cuidadors de majors, informa que les 
tasques del familiar cuidador de persones majors duen associat un gran impacte en els 
àmbits físic, psíquic i socio-familiar. Per aquesta raó es crea el taller esmentat, amb la 
intenció de cobrir aquestes necessitats psico-socials i compensar la càrrega del cuidador. 
Es fa una distribució en tres blocs de necessitats: necessitats de suport emocional, de 
descans físic i d'adquisició de coneixements sobre diversos factors específics. Explica 
que això comporta la consolidació de la relació i el comportament adients entre el 
cuidador i la persona cuidada i assegura que la xarxa d'atenció a aquests col·lectius 
creada a l'Institut de Serveis Socials ha permès arribar de forma efectiva als cuidadors, 
que es queixen amb motiu de ser els menys cuidats. 

PUNT 21.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A BÀRBARA BUJOSA PICORNELL 
DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-ENTESA NACIONALISTA 
DIRIGIDA A L'HBLE SR/A. PRESIDENTA (ART COLOGNE 07) .  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
" 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. 
 

- Quines informacions té el Consell de Mallorca sobre la possibilitat de dur a 
terme a Mallorca un apèndix de l'ART COLOGNE 07? 

La Sra. Bujosa (PSM-EN) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. Mulet (UM) explica que aquest tema és una competència directa del Govern 
balear, concretament del Departament de Presidència. Confirma que s'ha previst la 
celebració de l'apèndix de l'Art Cologne a Palma, el mes de setembre de 2007 i que 
segurament es farà a algunes sales de l'Aeroport de Palma. Assegura que aquesta és 
l'única informació rebuda al Consell de Mallorca. 

PUNT 22.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A MARGALIDA ROSSEL LÓ I PONS 
DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU - ELS VERDS DIRIGIDA A L'HBLE 
SR/A. GOVERN DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
(CONTAMINACIÓ LUMÍNICA).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
" MARGALIDA ROSSELLÓ PONS, com a Portaveu del grup Esquerra Unida-Els 
Verds al Consell Insular de Mallorca, i d'acord amb el que preveu el Reglament Orgànic 
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d'aquest consell insular, presenta la següent PREGUNTA al Govern del Consell Insular 
de Mallorca per respondre davant el ple : 
 
¿ Quin seguiment dur a terme el Govern del Consell Insular de Mallorca de la llei de 
contaminació lumínica aprovada pel Parlament de les Illes Balears en aquesta 
legislatura? 

Es retira la pregunta, atès que la Sra. Rosselló (EU-Els Verds) no hi és present quan 
pertoca formular-la. 

PUNT 23.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A M. MAGDALENA TUG ORES 
BAUTISTA DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU - ELS VERDS DI RIGIDA A 
L'HBLE SR/A. SRA. MARIA ANTÒNIA MUNAR (CONSELL ESCO LAR DE 
MALLORCA).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
" M. Magdalena Tugores Bautista, consellera del Grup d'Esquerra Unida-Els Verds al 
Consell de Mallorca, presenta per al proper ple ordinari la següent PREGUNTA amb 
resposta oral davant el ple, dirigida a la Sra. Maria Antònia Munar, Presidenta del 
Consell de Mallorca: 
 
Ateses les nombroses mostres d'arbitrarietat i manca de respecte envers el que és la 
plural composició del Consell Escolar de Mallorca, posades de manifest pel seu 
president Sr. Marc González, que, com a President del Consell escolar, ha fet diferents 
declaracions públiques que eren exclusivament opinions personals.  
 
Atès que el Sr. Marc González té el quasi impossible deure de compatibilitzar sense 
interferències, la seva representació institucional com a president del Consell Escolar de 
Mallorca, la seva militància política i la seva feina privada com a assessor jurídic de 
FERE - Educació i Gestió Illes Balears (titulars dels centres concertats catòlics de les 
Illes).  
 
Li preguntam: 
 
No seria pertinent anomenar com a president del Consell Escolar de Mallorca a una 
persona de reconegut prestigi en el món educatiu, que veritablement pogués representar 
a la comunitat educativa de la nostra illa i encaminar al Consell de Mallorca per 
participar de manera eficient en la millora de l'educació, reglada i no reglada, dels 
nostres infants joves i adults?  

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. Mulet (UM) informa que no té constància de cap de les afirmacions expressades 
i que no l'han convençuda per a fer la substitució que demana el seu Grup.  
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Afirma que el Sr. Marc González va ser nomenat perquè es considera una persona molt 
preparada, dialogant i oberta i que, per tant, existeixen bons motius per haver-lo 
designat per aquest càrrec. 

PUNT 24.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR/A MARGALIDA ROSSEL LO I PONS 
DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU - ELS VERDS DIRIGIDA A L'HBLE 
SR/A. SR. BARTOMEU VICENS (PROTECCIÓ CENTRE HISTÒRI C DE 
PALMA).  
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
" Margalida Rosselló Pons, consellera del Grup d'Esquerra Unida-Els Verds al Consell 
de Mallorca, presenta per al proper ple ordinari la següent PREGUNTA amb resposta 
oral davant el ple, dirigida al Sr. Bartomeu Vicens : 
 
Atesa la importància del conjunt històric del centre de Palma, tant per a la nostra oferta 
turística complementària i de qualitat, com per ser una de les millors herències que 
podem deixar als nostres fills.  
 
Li preguntam: 
 
Quines actuacions té previstes el Departament Insular del Patrimoni Històric per 
assegura la deguda protecció del Centre Històric de Palma?  

Es retira la pregunta, atès que la Sra. Rosselló (EU-Els Verds) no hi és present quan 
pertoca formular-la. 

Arribat a aquest punt, la presidenta dóna la paraula al Sr. Alorda (PSM-EN) per tal que 
formuli els seus precs (no inclosos a l'ordre del dia de la convocatòria)  

El Sr. Alorda manifesta que, tot i tenir-ho previst no ho va dir al darrer Ple, vol aprofitar 
el d'avui per fer referència a la defunció de Jaume Ramis, recordant la vàlua de les seves 
caricatures, publicades en la contraportada de la Ultima Hora, a l'espai "vuits i nous". 
Exposa que valdria la pena fer-ne una recopilació d'homenatge a aquest gran 
caricaturista i il·lustrador de còmic de l'illa de Mallorca. Atès que el material existeix, 
insta el Consell de Mallorca a posar-se al davant d'aquesta iniciativa, que suposaria 
disposar d'una obra molt important per deixar constància dels fets polítics referits a 
l'àmbit mallorquí, dins l'especialitat de la caricatura, cosa que abans quedava restringida 
als polítics d'àmbit estatal.   

La presidenta del Consell de Mallorca respon al Sr. Alorda que el seu prec serà atès i 
que aquesta és una qüestió que ja s'havia previst des de Presidència i es tenia intenció de 
fer-ho, entre altres raons perquè ha estat la primera en gaudir de la ploma del Sr. Jaume 
Ramis. 

El Sr. Alorda es congratula per la coincidència d'intencions. 
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El Sr. Alorda exposa a continuació una situació urbanística que no es pot mantenir, a 
Llucalcari (Deià),  centrada en una sentència de l'any 1992 que exigeix esbucar uns 
edificis, amb llicència des dels anys vuitanta. Explica que per mor de la dificultat de 
l'Ajuntament de Deià de dur a terme aquesta intervenció es produeix una demora, que 
considera inadmissible.  Davant el fet que ja existeixen dues ordres del Tribunal Suprem 
instant el compliment de la sentència, demana al Consell de Mallorca que, com a 
màxima autoritat en matèria urbanística, que ha de vetllar per la preservació del 
paisatge, i també com a òrgan de cooperació local i per tant d'ajuda als ajuntaments 
petits, contribueixi en tot el possible per tal de fer possible l'execució de l'esmentada 
sentència i evitar noves intervencions del Tribunal Suprem.  

La presidenta respon que pren nota del seu suggeriment. 

El Sr. Alorda (PSM-EN) exposa que considera que amb la incorporació del Sr. Cerdà 
(UM) com a conseller de Patrimoni i Identitat Cultural i en previsió de noves 
incorporacions, la manca de condicions i d'espai físic a la Sala de Plens és evident. Per 
això, demana que es doni una solució digna a aquesta necessitat, per aconseguir una 
ubicació digna per als 33 representants polítics al Consell de Mallorca. 

La presidenta respon que pren nota de la seva petició i que li accepta qualsevol 
suggeriment. Arribat a aquest punt, dóna la benvinguda al nou conseller de Patrimoni i 
Identitat Cultural, Sr. Cerdà. 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la sessió a les devuit  
hores i cinquanta minuts . De tot el qual se n'esten la present acta, , números de 1 al 123,  
que jo com a Secretari certific, amb el vist-i-plau de l'Hble. Sra. Presidenta del Consell 
Insular de Mallorca.  
   
        V. i P.  
LA PRESIDENTA  


