ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL INSULAR DE
MALLORCA
A les onze hores i quinze minuts del dia 4 de setembre 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.

El Sr. Miquel Nadal, vicepresident 1r, explicà que la Sra. presidenta no podia assistir al
començament de la sessió i que, en conseqüència, el passava a presidir el Ple fins que
s'incorporàs la Sra. Maria Antònia Munar Riutort. Fet que es produí en el punt 25è.
En el punt 10è, s'incorporà el Sr. Gaspar Oliver i s'absentaren la Sra. Maria Magdalena
Turogres i el Sr. Eduardo Puche, que retornaren en els punts 11è i 12è, respectivament.
En el punt 11è, s'absentaren la Sra. Dolça Mulet i el Sr. Andreu Crespí i retornaren en el
punt següent. En el punt 12è, s'absentaren els Sra. Francesc Quetglas i Celestí Alomar i
retornaren en el punt següent. En el punt 13è, s'absentaren la Sra. Francisca Ramon i el
Sr. Cosme Bonet i retornaren en el punt 25è. En el punt 24è, s'absentà la Sra. Dolça
Mulet i retornà en el punt següent. En el punt 26è, s'absentà el Sr. Francesc Quetglas,
que ja no tornà, i la Sra. Dolça Mulet i el Sr. Rafel Bosch, que retornaren en el punt
següent. En el punt 29è, s'absentà la Sra. presidenta (que fou substituïda pel Sr. Miquel
Nadal) i retornà en el punt 34è.
PUNT 1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR (17/07/2006)
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S'aprova l'acta de la sessió anterior per unanimitat.

PRESIDÈNCIA
PUNT 2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL: HOMENATGE A LA BANDERA
DE MALLORCA.
El Sr. Miquel Nadal, vicepresident llegeix la següent declaració institucional:
"Una de les principals referents d’identitat d’un poble és la seva bandera i, per aquest
motiu, és convenient que la població la conegui, l’estimi i la faci seva.
Enguany, en complir-se 10 anys des de la declaració de dia 12 de setembre com a Diada
de Mallorca, és un moment adequat per potenciar el sentiment identitari dels
mallorquins amb la seva bandera, que fa més de set-cents anys que ho és.
És a partir de 1229, quan Mallorca és conquerida per les tropes del rei En Jaume I i
s’integra a la Corona d'Aragó, que els quatre bastons vermells sobre fons groc, senyal
heràldic de la Corona, passen a formar part dels emblemes, banderes, escuts i senyals de
Mallorca.
Ja en 1269, Jaume I el Conqueridor concedeix a la Universitat de la Ciutat de Mallorca
el privilegi d'usar un segell propi que combina el senyal de la Corona i el castell de
l'Almudaina, perquè sigui usat per les institucions de les Illes.
Va ser més tard que el rei Sanç I de Mallorca, dia 14 de desembre de 1312, atorga la
bandera pròpia i distintiva del Regne de Mallorca als Jurats i Prohoms amb aquestes
paraules “...concedim un senyal tal que en la part inferior tengui el nostre senyal
bastonat i en la part superior la figura del castell blanc sobre morat... i que tal sigui el
vostre senyal i el de tot el Regne de Mallorca, si el creieu acceptable...”
Posteriorment, una vegada aprovat l’estatut d’autonomia de 1983, l’antiga bandera del
Regne de Mallorca va ser declarada oficial com a representativa de l’illa de Mallorca.
En conseqüència, el ple del Consell de Mallorca, en el marc de la X Diada de Mallorca i
per unanimitat, convida a tots els ciutadans a penjar la bandera de Mallorca en el
balcons i finestres de ca-seva, així com als mostradors de les botigues, i demana la
implicació de totes les institucions radicades a Mallorca -ajuntaments, Conselleries del
Govern de les Illes Balears i Delegacions del Govern Central- per tal que a les façanes
dels seus edificis i oficines la bandera de Mallorca ocupi un lloc preferent."
S'aprova per unanimitat.
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PUNT 5.- PROPOSTA NOMENAMENT COM A FILLA PREDILECTA DE
L'ILLA DE MALLORCA DE LA SENYORA MARIA ANTÒNIA SALVÀ
RIPOLL.
Es dóna compte de la proposta que ha formulat l'instructor de l'expedient, Sr. Antoni
Alorda Vilarrubias:
"Maria Antònia Salvà i Ripoll (Palma, 1869 - Llucmajor, 1958), neix en el si d’una
família de propietaris rurals, i passà la infantesa en el clos familiar i en contacte amb el
món pagès de s’Allapassa, vasta possessió de la marina de Llucmajor.
Òrfena de mare, va aprendre les primeres lletres amb les monges de la Caritat de
Llucmajor i, posteriorment, estudià en el col·legi de la Puresa de Palma.
Ja de petita se sent fascinada per la poesia popular i per tota la cultura inherent al món
pagès, que li arriba gràcies a les seves estades en el cor de la ruralia. Aviat, però, també
se sent fascinada per les lletres cultes, tant les que li arriben a través de l’escola, en
castellà, com, sobretot, les mostres de poesia en català d’autors contemporanis
(Verdaguer, Costa, Alcover).
Seguint el mestratge de Quadrado i Costa i Llobera s’endinsa en el món de la literatura i
el 1910 publica el seu primer llibre, Poesies.
Inicia així una tasca de producció poètica llarga i intensa que serà recollida en un
conjunt de cinc llibres més: Espigues en flor (1926), El retorn (1943), Llepolies i
joguines (1946), Cel d’horabaixa (1948) i Lluneta de pagès (1952).
Però també, des de ben prest, dedica els seus esforços creatius a la traducció, i així fa les
versions catalanes d’obres en vers i en prosa de diferents autors romànics: de l’occità
tradueix els poemes de Frederic Mistral Les illes d’or (1910) i Mireia.(1917); de l’italià,
la novel·la Els promesos (1923), d’Alessandro Manzoni; i Poesies (2002), de Giovanni
Pascoli; des del francès versiona Les geòrgiques cristianes (1918), de Francis Jammes, i
Dins les ruïnes d’Empúries (1918), d’Andrée Brugière de Gorgot; Poemes (1945), de
Santa Teresa de l’Infant Jesús.
Com a prosista és autora del llibre de memòries Entre el record i l’enyorança (1955) i
Viatge a Orient, inèdit fins al 1998, que narra les seves vivències al llarg del viatge que
va fer per la Mediterrània i Terra Santa el 1907. Va mantenir amistat i correspondència
amb Carner, Ferrà i altres literats.
Amb el pas del temps, la seva figura i la seva obra literària han estat de cada vegada
més valorades. Enfront de l’antiga visió de poetessa de sensibilitat femenina i d’autora
centrada exclusivament en el món rural i el paisatge marinenc, ara se’n destaca la
trajectòria intel·lectual ferma però discreta, que la converteixen, en paraules de Lluïsa
Julià, “en la primera intel·lectual moderna que hem tingut en llengua catalana” perquè
“M. A. Salvà va dedicar-se de ple a les lletres i que va mantenir un clar compromís amb
el país i la llengua.”.
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Tot i que amb l’esclat de la guerra civil, des dels seus postulats cristians, té una actitud
inicial de simpatia cap al general Franco, sempre es decanta cap a una clara defensa de
la llengua i la identitat de Mallorca, que concep com a inequívocament agermanades
amb les de la resta de territoris de parla catalana. Ho demostren el seu parlament dels
Jocs Florals de 1935 i, en plena postguerra, el discurs que pronuncia l’any 1952 com a
presidenta de L’exposició del Diccionari Alcover-Moll.
L’any 2004, el Consell de Mallorca adquirí el seu fons bibliogràfic i epistolar, el qual es
troba a disposició dels interessats a la Biblioteca Lluís alemany del Centre Cultural de
La Misericòrdia.
En conseqüència, vists el mèrits exposats i en reconeixement a la seva vàlua com a
escriptora, la seva aportació a les lletres mallorquines i el seu encoratjador exemple
davant les dificultats, aquesta instrucció considera suficientment justificat nomenar a la
Senyora Maria Antònia Salvà i Ripoll Filla Predilecta de l’Illa de Mallorca."
S'aprova la proposta per unanimitat.

PUNT 6.- PROPOSTA NOMENAMENT COM A FILL ADOPTIU DE L'ILLA
DE MALLORCA DEL SENYOR JOAN MIRÓ FERRÀ.
Es dóna compte de la proposta que ha formulat l'instructor de l'expedient, Sr. Andreu
Crespí Plaza:
"Joan Miró i Ferrà, de pare català i mare mallorquina, va néixer a Barcelona
l’any 1893 en una família de tradició artesana, fet que, sens dubte, va configurar el seu
interès per l’art i per la creació. Les seves primeres feines i els seus primers interessos el
varen dur a conèixer i explorar els objectes d’una manera que acabaria marcant tota la
seva vida com a pintor. Molt prest, l’any 1918, va fer la seva primera exposició i en ella
ja podia observar-s’hi la influència de l’expressionisme i del cubisme, rompent, en certa
forma, amb els motlles artístics que marcaven tendències a Barcelona.
La seva pintura, a partir del coneixement personal de Picasso i, sobre tot, dels
surrealistes francesos, evolucionà molt ràpidament allunyant-se del llenguatge figuratiu
i va passar a pintar les coses així com les sentia i no com les veia.
La petita crisi de recerca creadora que va patir durant els anys 30 es va enfrontar
amb dos fets cabdals per Miró i per tot el món: la Guerra Civil Espanyola i la Segona
Guerra Mundial. La seva obra va recuperar elements expressionistes i una certa part de
realisme que ha vingut en qualificar-se com a tràgic.
Fugint de la Guerra Civil Espanyola, va refugiar-se, el 1939, a la costa de
Normandia. Dos anys després, el 1941, una altra guerra, la Mundial, el va obligar a
abandonar de bell nou el seu refugi i venir a viure a Mallorca cercant la tranquil·litat que
els conflictes bèl·lics no li permetien assolir. Serà precisament a Mallorca on es
considera que Miró assoleix la plena maduresa pictòrica i es fa molt concret, eliminant
tot allò que considera superflu de la seva creació. És el triomf de la senzillesa i
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l’assoliment d’un nou llenguatge universal que el posa a l’abast de persones de
qualsevol edat.
Miró i Mallorca.
Més bé, Mallorca i Miró.
Perquè és Mallorca qui més deu a l’artista. És veritat que a la nostra illa va
trobar la reflexió, els colors i, segurament, les idees per evolucionar la seva pintura i
arribar a la seva maduresa creativa. Però, segurament poca cosa més.
Ara, i segurament encara de manera insuficient, quan es parla del pintor,
automàticament apareix la nostra Illa i això ens és fonamental.
Miró ens aporta totes aquelles oportunitats desitjades per rompre motlles, per
mostrar que la imaginació i la creació serveixen per evolucionar, per canviar i per
progressar. Però també ens mostra, i ens demostra, que els provincianismes es poden
rompre, que les cultures tancades, les concepcions unívoques i tancades no permeten
investigar ni fer camí. No es tracta tan sols de posar Mallorca en el mapa, ni de dir o
pensar que Miró “aporta” cultura a l’illa, perquè no és res de tot això.
La promoció de Miró existeix a nivell intern i a nivell extern. A nivell intern
perquè ens mostra el camí a seguir, a rompre amb tendències, a ser valent i cercar la
millor resposta per a un mateix, un nou llenguatge que fa a les persones ser millors
persones.
A nivell extern dona, encara dona, una nova imatge de l’Illa que fuig de la
tendència a pensar en territoris tancats en què existeix una cultura impermeable i millor
que cap altra. Ben al contrari, Miró mostra el millor de Mallorca que és aquesta
capacitat d’intercanvi i d’innovació, d’enriquir-se amb altres conceptes i amb altres
cultures i que, d’aquest intercanvi, mai en surt ningú perjudicat sinó més bé al contrari.
Qui no ho cregui, basta que miri Miró.
Recuperem l’enunciat d’un dels paràgrafs. Mallorca deu a Miró anys de respecte
i d’homenatge.
Joan Miró ens va deixar, físicament, l’any 1983. Joan Miró, l’investigador,
l’artista i el creador encara és entre nosaltres."
S'aprova la proposta per unanimitat.

PUNT 7.- PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'HONOR I
GRATITUD DE L'ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D'OR, AL
SENYOR RAFEL NADAL PARERA.
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Es dóna compte de la proposta que ha formulat l'instructor de l'expedient, Sr. Fernando
Rubio Aguiló:
"Nació el 3 de junio de 1986 en Manacor, ciudad mallorquina en la cual reside
en la actualidad junto a sus padres y su hermana. Este jovencísimo deportista, ganó su
primer campeonato con tan sólo 8 años, sin duda aquel acontecimiento fue el presagio
de algo que estaba a punto de suceder, nacía una estrella del deporte español, el mejor
embajador nacional e internacional de nuestra isla.
Rafael Nadal se dedica al tenis profesional desde 2001, fecha a partir de la cual
comienza a cosechar un sinfín de éxitos gracias a su gran constancia y a su
autoconfianza. Además de contar con una excelente preparación física y un magnífico
entrenador, su tío Toni Nadal, posee una serie de virtudes como son su capacidad de
autocontrol y su mentalidad fría. No se deja vencer ante las adversidades manteniéndose
siempre firme en su último objetivo, ganar. Se caracteriza por ser un jugador limpio, no
traiciona y respeta siempre a su adversario y cuando gana es siempre por sus propios
méritos. Es una persona sencilla y humilde, cualidades que lo convierten en una figura
aún más grande, ya que pese a su juventud ha sabido administrar su fama correctamente
demostrando un alto grado de madurez y de responsabilidad. Es una persona entregada a
su trabajo, el tenis y ya desde bien joven empezará a recoger los frutos de esa
dedicación.
Cabe destacar que con tan sólo 17 años, 8 meses y tres días, debutó en una
eliminatoria de la Copa Davis, cuando disputó su primer partido en Brno el 6 de
septiembre de 2004, ante Jiri Novak. En 2004 ganó su primer torneo del circuito ATP al
derrotar en la final del Sopot al argentino Acasuso. Fue finalista en Auckland, mientras
que ganó el título de dobles en Chennai junto a Robredo. Además fue el gran
protagonista junto a Carlos Moyá en la Convención de la Copa Davis en la final
disputada en Sevilla ante EEUU. Al finalizar el 2004 fue designado jugador revelación
(Best Break Through Performance), tras una votación organizada por la ATP.
Rafael Nadal es el primer tenista zurdo en entrar en los Top 10 desde Marcelo
Ríos, y es el primer adolescente en lograr cinco títulos en una misma temporada desde
que lo hiciera Agasi en 1988. Es el jugador más joven en alcanzar la final del Roland
Garrós. Así mismo se ha convertido en el mejor jugador de la Historia en tierra batida
después de permanecer 54 partidos in victo, superando el legendario récord del
argentino Guillermo Vilas, y es el tenista español más joven entre los 10 primeros del
mundo.
Este joven prodigio del tenis mundial cuenta con importantísimos éxitos en su
Palmarés. En cuanto a los títulos individuales obtenidos en 2006 cabe destacar el
Roland Garrós, Masters Series de Roma, Trofeo Conde de Godó, Masters Series de
Montecarlo, Torneo de Dubai. En 2005 entre otros ganó el Masters Series de Madrid, el
abierto de China, Masters Series de Montreal y Roma, el Roland Garrós, el Open SEAT
Godó, el tenis Masters de Montecarlo y el Open de Brasil.
Rafael Nadal es el nº2 del Ranking mundial de tenis. Con tan sólo 20 años se ha
convertido en el mejor tenista del mundo después de Federer. Por ello la Isla de
Mallorca se siente orgullosa de rendir homenaje a uno de sus hijos más grandes y le
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concede la bien merecida Medalla de Oro, de Honor y Gratitud del Consell de
Mallorca."
S'aprova la proposta per unanimitat.
PUNT 8.- PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'HONOR I
GRATITUD DE L'ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D'OR, A LA
SENYORA ELENA GÓMEZ SERVERA.
Es dóna compte de la proposta que ha formulat la instructora de l'expedient, Sra. Dolça
Mulet Dezcallar:
"Nascuda a Manacor dia 14 de novembre de 1985, Elena Gómez i Servera ha
esdevingut la millor gimnasta de l’Estat de tots els temps gràcies a una carrera esportiva
plena d’èxits i reconeixements.
La “Rossa d’Or”, així coneguda als cercles gimnàstics i periodístics, assolí el cim al
Campionat del Món de Debrecen (2002) gesta que cap altra dona ha aconseguit, encara
avui en dia.
Però, per arribar a aquesta important fita, el camí recorregut ha estat llarg, difícil i, a
vegades, ingrat. De fet així és en la majoria d’esportistes d’élite, però en la seva
especialitat, gimnàstica artística femenina, aquestes dificultats i aquesta ingratitud
s’incrementa inversament proporcional al ressò mediàtic de la seva disciplina esportiva.
Per als 17 anys aconseguir la medalla d’or a un mundial, Elena va començar 11 anys
enrera. Quan tenia 6 anys i seguint l’exemple de la seva germana Marta, Elena va
començar a fer gimnàstica, més com un joc, un entreteniment, que altra cosa. Aquestes
primeres passes posaren de manifests les seves capacitats, el potencial i talent innat i
propiciaren que, a instància de la seva professora, incrementàs la seva dedicació i
aprenentatge.
Dos anys després, als 8 d’edat, ja participava als Campionats d’Espanya celebrats a
Burgos. Els resultats no foren bons, però el camí estava iniciat i sobre tot, el cuquet de
la competició començava a rossegar.
La seva participació a Campionats de Mallorca, de Balears, d’Espanya els 5 anys
següents marcaren una progressió extraordinària en la tècnica i capacitació.
Va ser l’any 1999 quan la Federació Espanyola començà a comptar amb ella. Aquest
any va ser convocada dues vegades a la Selecció Espanyola Júnior. La seva actuació no
va passar desapercebuda pel seleccionador, Jesús Carballo, i va rebre la proposta
d’internar-se al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Madrid.
La decisió era difícil de prendre. Deixar Manacor per anar a Madrid. Portes obertes a
l’alta competició, als campionats d’Europa, del Món. A les Olimpíades! El gran somni
de qualsevol esportista a tocar de mà!
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La família, els seus pares i els seus germans, participaren també en la solució al dilema i
Elena parteix cap a la glòria.
Durant 5 anys, allunyada de Mallorca, amb sessions d’entrenament de vuit hores diàries,
combinant els estudis, en una nova ciutat, en un nou ambient, Elena es forja a base del
seu gran esperit de superació, el seu coratge, professionalitat , responsabilitat i capacitat
de feina.
Són anys durs però arriben les compensacions. A totes les Competicions participa
acumula èxits i guardons. És l’època de la Medalla d’or a Debrecen i tantes i tantes
altres que conformen un palmarès de difícil comparació.
Quedava, encara l’etapa més difícil. Certament, l’objectiu primordial dels seus esforços
i de l’estada al CAR, l’Olimpíada d’Atenes, no reporta la satisfacció esperada. Dos
diplomes olímpics queden per sota de l’aspiració de la corona de llorer. Però aquesta és
la grandesa de l’esport.
Acabada la cita olímpica, decideix dedicar-se més temps. Deixa el CAR, torna a
Manacor. Intenta tractar-se i recuperar-se d’una lesió. Però no pot, i dia 11 de gener de
2006 anuncia la seva retirada de la competició i la seva voluntat d’entrenar, i traspassar
així el seus coneixements, a nines que puguin ser, amb el seu exemple i dedicació,
noves elenasgómez.
Aquesta vertiginosa vida esportiva, per la que mereix tots els elogis que ha rebut, no
dóna, ni de bon tros, una idea exacta de Elena. Hem d’afegir la seva personalitat, el seu
caràcter, la seva capacitat de convivència, d’elogi cap a les companyes, de compartir
èxits i fracassos, d’empenta, de sacrifici, d’estimació...
D’ella ha dit Jesús Carballo “Quan se’n va una gimnasta se’n va part de tu mateix. No
tornaré a recuperar una gimnasta de la qualitat humana que ha tengut ella”. En termes
semblants altres companyes i entrenadors donen proves de la seva extraordinària
personalitat.
I ella, en múltiples ocasions, de fet sempre, ha demostrat també la seva estimació i
identificació amb Manacor, amb Mallorca com quan va fer donació de la Medalla d’Or
de Debrecen al Museu de l’Esport de Mallorca.
Elena Gómez i Servera ha rebut diverses distincions en reconeixement a la seva
trajectòria. L’any 2002, va rebre la Medalla d’Or de la Ciutat de Manacor i la Insígnia
de Gimnasta de Classe Mundial, concedida per la Federació Internacional. L’any 2004
la Medalla de Bronze al Mèrit Esportiu i la Medalla de Plata al Mèrit Gimnàstic.
Queda pendent l’homenatge de Mallorca sencera, per això, i en reconeixement als èxits
assolits com a esportista de primer nivell i en gratitud per l’exemple d’esforç i de
superació personal, i la seva estimació per Mallorca, aquesta instrucció considera
suficientment justificada la concessió de la Medalla d’Or d’Honor i Gratitud de l’Illa de
Mallorca a Elena Gómez i Servera."
S'aprova la proposta per unanimitat.
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PUNT 9.- PROPOSTA ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'HONOR I
GRATITUD DE L'ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D'OR, AL
SENYOR JORGE DEZCALLAR DE MAZARREDO.
Es dóna compte de la proposta que ha formulat l'instructor de l'expedient, Sr. Miquel
Nadal Buades:
"Diplomàtic de carrera per oposició, nasqué a Palma el 3 de novembre de 1945, a “caseva” com li agrada dir, és vidu i té tres fills.
Aquest mallorquí de naixement i sentiment, ha viscut en primera línia
interensantíssimes èpoques de la recent història de l’Estat Espanyol i del món, havent
incidit, amb el seus coneixements i experiència, en múltiples decisions, tant
estratègiques com puntuals, en multitud d’esdeveniments crucials en el marc de les
interaccions dels factors intrínsecs i extrínsecs de la nostra societat.
Cursà el Batxillerat en el col·legi de St. Francesc de Palma i després a Madrid al
Col·legi d'Orfes de l'Armada i Institut Ramiro de Maeztu.
La seva formació universitària la realitzà a la Universitat Complutense de Madrid essent
Llicenciat en Dret. Posteriorment obtingué el Diploma en Dret Internacional de
l'Acadèmia de la Pau de L’Haig (Països Baixos), el Diploma d'Alts Estudis
Internacionals de l'Escola Diplomàtica de Madrid.
Fou destinat a les legacions diplomàtiques de Polònia, Estats Units i Uruguai del 1972
al 1981
Cridat a Madrid, formà part del Departament d'Internacional del Gabinet del President
del Govern, Calvo-Sotelo, entre 1981 i 1982 i posteriorment Director General de
Política Exterior per a Àfrica i Orient Mig en el Ministeri d'Afers Exteriors des de 1985
fins a 1993 i Director General d'Assumptes Polítics del Ministeri d'Afers Exteriors
entre 1993 i 1996. Ha conegut doncs, i ha estat sota les seves directrius, governs de
diferent orientació política, prova de la seva capacitat i professionalitat, de la seva
voluntat de servei.
Una de les seves actuacions més rellevants d’aquesta participació a les tasques
governamentals fou la de Coordinador diplomàtic de la Conferència per a la Pau en
Orient Mig (Madrid, octubre de 1991) en la que tantes esperances s’havien dipositat per
a solucionar el conflicte crònic de l’Orient Mitjà.
Va ser nomenat Ambaixador d'Espanya al Marroc des de 1997 fins a 2001, destinació
que abandonà per exercir com a Secretari d'Estat, Director del Centre Nacional
d'Intel·ligència (antic CESID), entre 2001 i 2004, donant-se la circumstància de ser el
primer civil al capdavant dels serveis d’intel·ligència.
El seu darrer càrrec diplomàtic ha estat com a Ambaixador d'Espanya davant la Santa
Seu, a Roma, des de 2004 fins a 2006, havent viscut de primera ma la successió de Joan
Pau II per Benedicte XVI.
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Recentment abandonà la diplomàcia, decantant-se pel sector privat, essent designat com
a Secretari General del Consell Estratègic Internacional de REPSOL.
Més d'un centenar de conferències i altres tantes publicacions en llibres, premsa i
revistes especialitzades avalen la seva vàlua i el seu prestigi internacional així com les
nombroses condecoracions nacionals i estrangeres, entre les quals destaquen la Gran
Creu d'Isabel la Catòlica, la Gran Creu del Uissam Alauita i la Gran Creu al Mèrit
Melitense de l'Ordre de Malta.
Malgrat la seva obligada absència de Mallorca i l’allunyament de les seves arrels, Jorge
Dezcallar sempre ha fet gala de la seva mallorquinitat arreu ha exercit la seva
professió-vocació, no perdent cap possibilitat de retornar a Mallorca per passar, encara
que fossin un parell de dies.
Discret, poc amic de la popularitat, a la que hi ha accedit exclusivament per la
rellevància de les seves accions ha aconseguit mantenir el difícil equilibri entre les
lògiques tribulacions de la seva dedicació a temes sensibles i les relacions humanes,
especialment amb la seva família i els seus amics.
En conseqüència i en reconeixement a la seva brillant trajectòria professional en el
difícil camp de la diplomàcia, fent de la voluntat de servei i la mallorquinitat les seves
constants vitals, aquesta instrucció considera suficientment justificada la concessió de la
Medalla d’Or d’Honor i Gratitud de l’Illa de Mallorca al Senyor Jorge Dezcallar de
Mazarredo."
S'aprova la proposta per unanimitat.
DEPARTAMENT ECONOMIA I HISENDA
PUNT 10.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
DE DATA 21 DE MAIG DE 1992 AMB TIRME, S.A. RELATIU AL SERVEI DE
DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DE MALLORCA PER LA SEVA
ADAPTACIÓ AL PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS
RESIDUS SÒLIDS URBANS DE MALLORCA APROVAT DEFINITIVAMENT
PER ACORD DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA DE DATA 6 DE
FEBRER DE 2006.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del
DEPARTAMENT ECONOMIA I HISENDA:
" FONAMENTS FÀCTICS I JURÍDICS: Atesa la resolució del Conseller Executiu
d'Economia i Hisenda de data 2 de juny de 2006 en virtut del qual s'aprovà iniciar
l'expedient de modificació del Contracte de Gestió de Serveis Públics per al tractament
de residus sòlids urbans de l'Illa de Mallorca signat entre el Consell de Mallorca i
TIRME S.A. de data 21 de maig de 1992 i modificat en data 16 de febrer de 2001 per a
la seva adaptació al Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de
Mallorca vigent aprovat per Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 6 de febrer
de 2006.
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Atès que de la Llei de Contractes de l'Estat se'n despren que el “ius variandi” de
l'Administració inclou la possibilitat de modificar i ampliar el contingut del contracte
sempre que hi concorrin les condicions següents:
a)
Que sigui com a conseqüència de necessitats noves i obeixi a raons d'interès
públic; el que en el present cas es dóna, ja que es tracta d'adequar la concessió al Pla
Director Sectorial per la gestió dels RSU de Mallorca. A més, la finalitat del contracte
és la mateixa: el tractament unitari i integrat de tots els residus inclosos en el servei
insularitzat prevists en el Pla. És a dir, ens trobem davant un servei públic obligatori i
insularitzat, gestionat indirectament per concessió administrativa, en que no resulta
convenient realitzar una nova licitació, per quant les instal·lacions existents en
l'actualitat són, fins a la finalització de la concessió, de l'actual concessionari.
b) Que es mantingui l'equilibri econòmic-financer del concessionari.
Atès l'estudi econòmic financer de maig de 2006 relatiu a l'impacte del
nou PDS a la concessió existent pel que s'estableixen les fórmules polinòmiques més
adients pel manteniment de l'equilibri econòmic financer d'aquesta.
Atesos els avantprojectes de les següents plantes i infraestructures amb
els següents pressupostos (IVA inclòs):
Ø
Ampliació de la planta incioneradora amb recuperació d'energia de Son Reus:
325.089.635,80 (inclou també l'àrea de tractament d'escòries).
Ø
Modificacions a la planta de transferència de RU "Llevant" Manacor:
2.175.634,52.-euros
Ø
Modificacions a la planta de transferència de RU "Nord" Alcúdia: 3.283.306,92.euros
Ø
Modificacions a la planta de transferència de RU "Ponent" Calvià: 773.623,72.euros
Ø
Modificacions a la planta de transferència de RU "Raiguer"
Binissalem:1.415.209,28.-euros
Ø
Modificacions a la planta de transferència de RU "Sud" Campos:1.567.542,56.euros
Ø Millores en infraestructures auxiliars:7.190.292,48.-euros
Ø Modificacions a la planta de compostatge de la zona 1: 627.456,76.-euros
Ø Modificaciones a la planta de compostatge de la zona 3:118.519,52.-euros
Ø Planta de selecció d'envasos: 1.155.357,68.-euros
Ø Planta de metanització: 1.046.034,64.-euros
Ø Planta de secat solar de fangs de EDAR: 9.855.174,40.-euros
Ø Abocador de coa de Son Reus:8.709.140,80.-euros
els quals s'adapten als requisits tècnics mínims per a ells prevists en el PDS per la
Gestió dels RSU a Mallorca de 6 de febrer de 2006 de conformitat amb els Informes de
Supervisió de data 5 de juliol de 2006 de l'Enginyer Industrial de la Direcció Insular de
Residus.
Atesos l'informe jurídic en el que s'adverteix de la necessitat d'aprovació per
majoria absoluta del present acord de conformitat amb l'article 47.2 de la Llei
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Reguladora de les Bases de Règim Local; i de la Intervenció General de fiscalització
prèvia de conformitat amb l'article 195 de la Llei 39/88 Reguladora de les Hisendes
Locals i de conformitat amb l'article 4.1.h del RD 1174/87 de 18 de setembre pel que es
regula el Règim Jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- Aprovar inicialment els avantprojectes de les plantes i infraestructures per la
gestió dels Residus Urbans a Mallorca amb els pressupostos que tot seguit es
relacionen, els quals, de conformitat amb els Informes de Supervisió de data 5 de juliol
de 2006 de l'Enginyer Industrial de la Direcció Insular de Residus, s'adapten als
requisits tècnics mínims per a ells prevists en el PDS per la Gestió dels RSU a Mallorca
aprovat per Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 6 de febrer de 2006 (IVA
inclòs):
Ø
Ampliació de la planta incioneradora amb recuperació d'energia de Son Reus:
325.089.635,80 (inclou també l'àrea de tractament d'escòries).
Ø
Modificacions a la planta de transferència de RU "Llevant" Manacor:
2.175.634,52.-euros
Ø
Modificacions a la planta de transferència de RU "Nord" Alcúdia: 3.283.306,92.euros
Ø
Modificacions a la planta de transferència de RU "Ponent" Calvià: 773.623,72.euros
Ø
Modificacions a la planta de transferència de RU "Raiguer"
Binissalem:1.415.209,28.-euros
Ø
Modificacions a la planta de transferència de RU "Sud" Campos:1.567.542,56.euros
Ø Millores en infraestructures auxiliars:7.190.292,48.-euros
Ø Modificacions a la planta de compostatge de la zona 1: 627.456,76.-euros
Ø Modificaciones a la planta de compostatge de la zona 3:118.519,52.-euros
Ø Planta de selecció d'envasos: 1.155.357,68.-euros
Ø Planta de metanització: 1.046.034,64.-euros
Ø Planta de secat solar de fangs de EDAR: 9.855.174,40.-euros
Ø Abocador de coa de Son Reus:8.709.140,80.-euros

SEGON.- Determinar el preu de la modificació del contracte en 376.726.502,16.-euros
(impostos inclosos), el qual resulta de les dades compreses a l'estudi econòmic financer
de la modificació del contracte i que a tots els efectes es considera document contractual
i de conformitat amb el que preveu el vigent Pla Director Sectorial per la Gestió dels
RSU a Mallorca competència del Consell Insular de Mallorca i gestionada en la seva
totalitat i indirectament mitjançant el contracte de concessió existent amb TIRME, S.A.
amb el següent desglòs:
Avantprojectes de:
Ø Adaptació de les estacions de transferència:
Ponent: 773.623,72€
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Nord: 3.283.306,92€
Centre – Raiguer: 1.415.209,28€
Sud: 1.567.642,56€
Llevant: 2.175.634,52€
Ø
Planta de incineración con recuperación de energía para al residuo resto o
rechazo:325.089.635,76€
S'inclou la planta incineradora i, també, la planta de tractament d'escòries dins el mateix
avantprojecte.
Ø Vertedero de cola. 1ª Fase: 8.709.140,80€
Ø Planta de selección de envases: 1.155.357,68€
Ø Planta de metanización: 1.046.034,64€
Ø
Planta de compostaje zona1: 627.456,76€
Ø Planta de compostaje zona 3: 118.519,52€
Ø
Secat tèrmic: 9.855.174,40€ (Dins l'estudi econòmic financer s'inclou dins la
planta de metanització)
Ø Mejoras en infraestructuras: 7.190.292,48€
Ø
Adquisició de terrenys (inclou construccions, tancaments, instal·lacions existents,
despeses corresponents a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials, Arancels Notarials
i de Registre de la Propietat Immobiliaria): 871.467,40.-euros
Ø Modificació d'abocador de seguretat: 962.452€
Ø Campanyes de comunicació: 10.440.000€
Ø Sistema de ensacat de compost: 1.445.553,72€
TERCER.- Aprovar inicialment la modificació del contracte de data 21 de maig de 1992
(modificat en data 16 de febrer de 2001) relatiu a la concessió de la gestió dels Residus
Sòlids Urbans de Mallorca amb TIRME, S.A., amb domicili a la Carretera de Sóller
Km.8,2 07120 Son Sardina-Palma, per tal d'adaptar-lo al Pla Director Sectorial per a la
Gestió dels Residus Urbans de Mallorca aprovat definitivament per Acord del Ple del
Consell de Mallorca en data 6 de febrer de 2006 i en aquest sentit, i per les raons
d'interès públic i per les noves necessitats que es desprenen del propi PDS i de
conformitat amb el que a l'efecte disposa la Llei de Contractes de l'Estat, procedir a
l'adaptació del contracte mitjançant les següents modificacions del Plec de condicions
jurídiques, administratives i econòmiques:
1.- OBJECTE: L'objecte de la concessió comprèn:
On diu:
”a) La redacció dels projectes d'execució de les obres i instal·lacions necessàries per a
la gestió del servei dels Residus Urbans de l'Illa de Mallorca,“
Ha de dir:
”a)
La redacció dels projectes d'execució de les noves obres i instal·lacions
necessàries per a la gestió del servei dels residus urbans de l'illa de Mallorca segons el
PDSGRUM.”
On diu:

13

“b)
La construcció, l'adquisició i el muntatge de les obres i instal·lacions, mitjans de
transport, i altres elements necessaris per al desenvolupament del servei d'acord amb els
projectes d'execució que es presentin i aprovin pel Consell de Mallorca i amb el Pla
Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca aprovat per Decret
21/2000 de 18 de febrer, i sense perjudici del que es preveu a la condició quarta del
present plec.”
Ha de dir:
“b)
La construcció, l'adquisició, el muntatge i posada en funcionament de les noves
infrastructures, obres i instal·lacions, mitjans de transport, i altres elements necessaris
per al desenvolupament del servei d'acord amb els projectes d'execució que es presentin
i aprovin pel Consell de Mallorca i d'acord amb el PDSGRUM.”

On diu:
“c)
La subsegüent explotació del servei de gestió dels residus especificats al referit
Pla Director en règim de concessió administrativa, en les operacions de:
Recepció en Estació de transferència
Transport des de l'Estació de transferència a plantes de tractament
Tractament a les plantes:
3.1 Planta incineradora amb producció d'energia elèctrica
3.2 Planta de selecció d'envasos lleugers
3.3 Planta de compostatge Zona 1
3.4 Planta de compostatge Zona 3
3.5 Planta de metanització Zona 1.
3.6 Plantes específiques per al compostatge de fangs d'EDAR d'Ariany, Felanitx i Sa
Pobla.
3.7 Planta de tractament d'escòries
3.8 Dipòsit de seguretat
3.9 Planta de tractament de residus d'origen animal i sanitaris.
Així com la realització dels serveis següents:
neteja de parcs verds campanyes de concienciació ciutadana centre d'educació
ambiental Ca'n Canut recepció i transport d'envasos, paper i cartró venda de
subproductes: de conformitat amb el que disposa l'estudi econòmic s'encarrega al
concessionari la prestació d'aquest servei i els preus de la venda dels subproductes i les
inversions a realitzar seran aprovades per la Comissió de Govern del Consell de
Mallorca. Gestió i manteniment de les infrastructures incloses a les zones de tractament
recollides al punt 3.”
Ha de dir:
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“c)
L'explotació del servei de gestió dels residus especificats al referit Pla Director
en règim de concessió administrativa, en les operacions de:
1.
Recepció dels residus en les Estacions de Transferència ubicades en els termes
municipals de Calvià, Alcúdia, Binissalem, Campos i Manacor.
2.
Transport des de les estacions de transferència fins a les plantes de tractament,
recepció i transport d'envasos lleugers, vidre, paper i cartró i altres transports interns
entre les diferents instal·lacions.
3.

Tractament a les plantes:

Planta incineradora amb recuperació d'energia de la zona 1. Actual planta incineradora.
Ampliació de la planta incineradora. Planta de selecció d'envasos lleugers de la zona 1.
Planta de compostatge de la zona 1. Planta de compostatge de la zona 3. Planta de
metanització de la zona 1. Plantes específiques per al compostatge dels fangs d'EDAR
(Estacions Depuradores d'Aigües Residuals) de les zones 4, 5 i 6. Planta de tractament
d'escòries de la zona 1. Dipòsit de seguretat de la zona 1. Secat tèrmic dels llots
d'EDAR de la zona 1. Dipòsit de rebuig de la zona 2. Planta/es de tractament de
deixalles d'origen animal.
Així com la realització dels serveis següents:
Campanyes de conscienciació ciutadana. Gestió del Centre d'Educació Ambiental de la
zona 1. Tasques administratives a l'edifici administratiu de Can Canut. Comercialització
de subproductes de conformitat amb el que disposa l'estudi econòmic. Gestió i
manteniment de les infrastructures recollides al punt anterior i les auxiliars (vials,
canonades, ...).”
On diu:
“d) En compliment del que disposa l'article 3 del Decret 21/2000, el PDSGRUM pel que
fa referència a no augmentar l'actual capacitat de valorització energètica, es deixa en
suspens la construcció de les noves dues línies d'incineració previstes per l'any 1997 i
2000, respectivament, renunciant TIRME, S.A. i els seus accionistes a qualsevol tipus
d'indemnització derivada de la suspensió del servei d'aquestes dues noves unitats
d'incineració, així com de les possibles obres que s'hagin dut a terme o s'haguessin de
fer per a la instal·lació d'aquest servei suspès.”

Ha de dir:
“d) Reversió de les instal·lacions al final del període de la concessió.
Quan finalitzi el termini de la concessió el servei revertirà al Consell de Mallorca. El
concessionari haurà de lliurar les obres i instal·lacions en l'estat de conservació i
funcionament adequats d'acord amb el contracte i l'estudi econòmic financer.
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Durant un període prudencial anterior a la reversió el Consell de Mallorca adoptarà les
disposicions encaminades a què el lliurament dels bens es verifiqui en les condicions
convingudes.”

2.- PREU:
On diu:
“El preu de la modificació del contracte és de 19.876.039.223.- pts (impost inclosos)
equivalent a 119.457.401,602 Euros, el qual resulta de les dades compreses a l'estudi
econòmic-financer de la modificació del contracte i que a tots els efectes es considera
document contractual.”
Ha de dir:
“El preu de la modificació de contracte per a les noves obres, infrastructures i
instal·lacions necessàries per a la gestió del servei és de 376.726.502,16 euros segons
dades del PDSGRUM a data 06 de febrer de 2006, IVA inclòs, el qual resulta de les
dades compreses a l'estudi econòmic – financer de la modificació del contracte i, que a
tots els efectes, es considera document contractual. “

3. -ÀMBIT DE LA CONCESSIÓ:
On diu:
“El concessionari del servei públic insularitzat obligatori de RSU està obligat a cobrir
en tot moment les necessitats de les zones assenyalades al Pla Director, això vol dir, tots
els municipis de l'Illa de Mallorca. La quantitat de residus a tractar inicialment és la
prevista al Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca,
aprovat per Decret 21/2000 de 18 de febrer. “
Ha de dir:
“Sense perjudici del que disposen el pacte nº 10 de la present modificació de contracte i
la disposició addicional primera del PDSGRUM, el concessionari del servei públic
obligatori insularitzat de residus urbans està obligat a cobrir en tot moment l'àmbit
territorial del Pla Director Sectorial, això vol dir, tots els municipis de l'Illa de Mallorca.
Els residus inclosos dins l'àmbit de la concessió són els especificats a l'article 2.2 del
PDSGRUM, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de data 06 de febrer de 2006.”

4 .-TERMINI DE LA CONCESSIÓ.
On diu:
“El termini de la concessió serà fins el 21 d'abril de 2025 per les raons d'interès públic
que es justifiquen a l'estudi econòmic. El Consell de Mallorca podrà prorrogar el
contracte de gestió de residus, per necessitat del servei i interès públic prèvia notificació
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al concessionari i de la tramitació de l'expedient corresponent de conformitat amb les
disposicions legals aplicables.”
Ha de dir:
“El termini de la concessió serà fins el 22 d'abril de 2041 per les raons d'interès públic
que es justifiquen a l'estudi econòmic fonamentades en la impossibilitat de traslladar als
usuaris finals el cost de les noves instal·lacions en el termini de concessió actual, el que
aconsella a escalonar, allargant en el temps, els efectes de la nova inversió en les tarifes
a satisfer per part dels usuaris del sistema. El Consell de Mallorca podrà prorrogar el
contracte de gestió de residus, per necessitat del servei i interès públic prèvia notificació
al concessionari i tramitació de l'expedient corresponent de conformitat amb les
disposicions legals aplicables.”

_ S'elimina el punt 5. PROJECTE TÈCNIC D'EXECUCIÓ DE LES OBRES I
INSTAL·LACIONS., amb la qual cosa els punts següents passen a tenir una altra
numeració.
On diu:
”6. -FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS:
1.- El finançament de les inversions per dur a terme les noves obres i instal·lacions serà
acomesa per TIRME, S.A, en la seva condició de concessionari, al seu risc i ventura,
obtenint el reembors o compensació de la seva inversió mitjançant la tarifa que percebrà
dels usuaris del servei, durant tot el temps de vigència de la concessió, tarifa que es
fixarà pel Consell de Mallorca de conformitat amb la fórmula de revisió, que
s'actualitzarà cada any i de conformitat amb el que disposa l'estudi econòmic financer
que es considera part integrant d'aquest Plec de condicions.
Conformement a l'establert al vigent PDSGRUM, per finançar la gestió del servei de
Residus Urbans de Mallorca, el Consell de Mallorca abonarà a TIRME, S.A. les
quantitats transferides pel Govern de la CAIB, corresponents al 30% de les inversions
no subvencionades per Fons de la Unió Europea.
Aquests pagaments seran efectuats pel Consell de Mallorca al concessionari, mitjançant
els fons que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears li transferirà, de conformitat
amb el Conveni subscrit entre el Govern de les Illes Balears y el Consell de Mallorca,
que s'acompanya com annex, prèvia aprovació del corresponent expedient de generació
de crèdit per l'òrgan competent del CIM.
2.- TIRME, S.A., abonarà al Consell de Mallorca els costos de la redacció dels Projectes
bàsics, així com dels corresponents estudis d'avaluació d'impacte ambiental de les
plantes i instal·lacions assenyalades en el PDSGRUM, el que de conformitat amb les
Resolucions de Presidència de data 16 de desembre de 1999 s'adjudicaren per un import
total de: 32.754.920 .- Ptes en el termini de quinze dies comptadors a partir de l'endemà
de la data de formalització de la modificació del contracte.
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3.- El concessionari haurà d'abonar al CIM les contraprestacions econòmiques previstes
a la condició següent, de forma que pugui atendre sempre les obligacions econòmiques
contretes amb l'Ajuntament de Palma, en virtut del Conveni formalitzat i, en especial, la
quantitat revisable de 9.189.035.- Ptes anuals a la qual s'hi haurà d'afegir l'IVA
corresponent.
4.- Per motius d'urgència que es justifiquen en la necessitat de donar compliment a la
Llei 11/97 de 24 d'abril d'envasos i residus d'envasos, al RD 782/1998 de 30 d'abril pel
qual s'aprova el Reglament pel desenvolupament i execució de la Llei d'envasos i als
Convenis d'adhesió de data 1 de febrer de 1999 al Conveni marc de col·laboració entre
el Govern de les Illes Balears i ECOEMBES i entre el Govern de les Illes Balears i
ECOVIDRIO de data ambdos 19 d'octubre de 1998; el Consell Insular de Mallorca es
veu obligat a iniciar la selecció d'envasos procedents de la recollida selectiva, ja
implantada a determinades zones de l'illa amb una inversió màxima de 87.000.000.Ptes (imposts inclosos) del pressupost corresponent al projecte de la planta de selecció
d'envasos valorat en 917.684.157.- Ptes (Impostos inclosos).
TIRME, S.A. executarà aquesta part del projecte de selecció d'envasos així com
l'explotació de la instal·lació. Una part de la maquinaria instalada serà utilitzable a la
planta definitiva de selecció d'envasos. TIRME, S.A. es compromet a realitzar les
inversions necessàries pel muntatge d'aquesta fase del projecte de selecció d'envasos de
la licitació pública. La inversió realitzada pel concessionari a la Planta Provisional de
selecció d'envasos s'inclourà dins la fórmula de revisió com inversió realitzada per
TIRME, així com els costos associats a l'esmentada inversió com a conseqüència de la
seva explotació.”

Ha de dir:
“5. -FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS:
1.- El finançament de les inversions per dur a terme les noves obres i instal·lacions serà
acomesa per TIRME, S.A, en la seva condició de concessionari, al seu risc i ventura,
obtenint el reembors o compensació de la seva inversió mitjançant la tarifa que percebrà
dels usuaris del servei d'acord amb el que disposa l'estudi econòmic – financer. La tarifa
es fixarà pel Consell de Mallorca de conformitat amb la fórmula de revisió, que
s'actualitzarà cada any i segons el que disposa l'estudi econòmic financer que es
considera part integrant d'aquesta modificació de contracte.
2.- El concessionari es farà càrrec de les obligacions econòmiques contretes amb
l'Ajuntament de Palma en virtut dels convenis (de dates 12 d'abril de 1991 i 19 d'abril de
2005) de gestió de residus signats entre l'esmentada administració i el Consell de
Mallorca. Aquestes despeses seran repercutides a la tarifa per a la gestió dels residus
urbans.”
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6.- TERRENYS I INSTAL·LACIONS:

On diu:

“7:- TERRENYS I INSTAL·LACIONS:
1).- Les plantes de tractament i estacions de transferència s'ubicaran en els terrenys que
es defineixen al vigent Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de
Mallorca.
Els terrenys propietat de l'Ajuntament de Palma s'explotaran en règim de lloguer en els
termes prevists al Conveni subscrit entre la Conselleria de Comerç i Indústria, el
Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Palma de Mallorca, i són els següents:
-Cessió d'ús al Consell Insular de Mallorca de 88.900 m2 de terrenys de la finca
anomenada “Son Reus”, i de les instal·lacions actualment en funcionament, que es
relacionin a continuació: abocador d'alta densitat i terrenys necessaris per a noves
instal·lacions d'incineració. Totes les instal·lacions s'ubiquen o s'ubicaran a la superfície
abans esmentada.
-L'Ajuntament de Palma de Mallorca percebrà com a contraprestació econòmica per la
cessió abans esmentada la quantitat de 9.189.035.- Pts. anuals, revisables anualment
segons la variació de l'IPC sector vivenda, a la qual s'hi haurà d'afegir l'IVA
corresponent.
2).- Les noves instal·lacions inclouran com a mínim els sistemes descrits en els requisits
tècnics mínims recollits als annexos del PDSGRUM, aprovat per Decret 21/2000, de 18
de febrer.
3).- El concessionari haurà d'adquirir, mitjançant la contraprestació econòmica que
correspongui, els terrenys corresponents a cadascuna de les parcel·les necessaris per
poder construir les instal·lacions objecte de la concessió grafiats en el nou PDSGRUM i
conforme al parcel·lari incorporat com a annex al Pla Director per a la Gestió dels
Residus Urbans de les Illes Balears, per ubicar les estacions de transferència i les
restants plantes previstes en aquest pla. El concessionari haurà d'aportar justificant de la
disponibilitat dels terrenys necessaris per construir les instal·lacions objecte de la
concessió grafiats als PDSGRUM, si no ho hagués fet amb anterioritat, en un termini de
3 mesos comptadors des de la data de al formalització de la modificació del contracte.
4).- D'acord amb el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de
Mallorca, es suprimeix l'estació de transferència que s'havia d'ubicar a Sóller, prevista
en el Decret 119/93, els Ajuntaments de Sóller, Deià, i Fornalutx rebran una
consignació dels costos equivalents al transport dels residus urbans des de la prevista, i
no realitzada estació de transferència, fins a les plantes de tractament. Aquesta
compensació serà abonada per TIRME, S.A. reduint-la de les quantitats que aquests
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Ajuntaments hagin d'abonar a TIRME pel tractament dels residus dels seus respectius
municipis.”

Ha de dir:

“6.- TERRENYS I INSTAL·LACIONS:
1.- Les plantes de tractament i estacions de transferència s'ubicaran en els terrenys que
es defineixen al Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca,
sense perjudici d'altres ubicacions autoritzades pel Consell de Mallorca.
Els terrenys propietat de l'Ajuntament de Palma s'explotaran en règim de lloguer en els
termes previstos en els convenis (de dates 12 d'abril de 1991 i 19 d'abril de 2005) de
gestió de residus signats entre l'esmentada administració i el Consell de Mallorca
2.- Les noves instal·lacions inclouran, com a mínim, els sistemes descrits en els
requisits tècnics mínims recollits als annexos del PDSGRUM, sense perjudici de les
modificacions o millores aprovades pel Consell de Mallorca.
3.- El concessionari haurà d'adquirir, mitjançant la contraprestació econòmica que
correspongui, els terrenys necessaris per a la correcta gestió del servei.
4.- Els Ajuntaments de Sóller, Deià i Fornalutx, com a conseqüència de la supressió de
l'estació de transferència de Sóller, rebran una consignació dels costos equivalents al
transport dels residus urbans des de la prevista i no realitzada estació de transferència,
fins a les plantes de tractament. Aquesta compensació serà abonada per TIRME S.A.
reduint – la de les quantitats que aquests Ajuntaments hagin d'abonar a TIRME pel
tractament dels residus dels seus respectius municipis.”

On diu:
“8.- EXPROPIACIONS:
En el cas que el Consell de Mallorca hagués d'expropiar terrenys per a dur a terme les
obres d'accés i infraestructures de les instal·lacions previstes al PDSGRUM de
conformitat amb el corresponent projecte bàsic, les despeses econòmiques que les
expropiacions ocasionin (justipreus, etc..) seran a càrrec de TIRME, S.A. en concepte de
beneficiari. Els costos que es derivin pel concepte d'expropiació es repercutiran a la
tarifa.”

Ha de dir:
“7.- EXPROPIACIONS:
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En el cas que el Consell de Mallorca hagués d'expropiar terrenys per a dur a terme les
obres d'accessos i infrastructures de les instal·lacions que siguin necessàries per a la
prestació del servei, les despeses econòmiques que aquestes expropiacions ocasionin
(justipreus, etc....) seran abonades per TIRME, S.A. en concepte de beneficiari. Els
costos, inclosos els derivats de la tramitació i possibles retards, que es derivin pel
concepte d'expropiació es repercutiran a la tarifa.”

On diu:
“9.- TARIFA:
El concessionari percebrà dels usuaris del servei la tarifa per al tractament dels residus
sotmesos a la seva gestió, que serà única per a tots els municipis de l'Illa, exceptuant la
tarifa específica per al tractament dels residus sanitaris grup II i deixalles d'origen
animal, que seran abonades únicament i exclusivament pels productors d'aquests
residus.
La actualització d'aquestes tarifes serà anual i s'haurà de sol·licitar davant el Consell de
Mallorca abans del 31 d'octubre de cada any, que l'haurà d'autoritzar, si n'és el cas.”

Ha de dir:
“8.- TARIFA

El concessionari percebrà dels usuaris del servei la tarifa per al tractament dels residus
sotmesos a la seva gestió, que serà única per a tots els municipis de l'Illa, exceptuant les
tarifes específiques per al tractament dels residus sanitaris grup II, de les deixalles
d'origen animal i altres residus autoritzats, que seran abonades únicament i
exclusivament pels productors o gestors autoritzats d'aquests residus d'acord amb el que
preveu el PDSGRUM. En el cas d'altres clients, persones físiques o jurídiques,
autoritzats pel Consell de Mallorca s'estableix una facturació mínima d'una tona de la
tarifa única i, si escau, l'aprovació de les tarifes específiques corresponents.

La facturació als Ajuntaments i Mancomunitats es realitzarà mensualment aplicant el
preu de tarifa vigent. Això no serà d'aplicació en tant no es modifiqui el Reglament
d'Explotació del Servei i la Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Abans del 15 d'agost de cada any i, amb les dades corresponents des de l'1 de juny de
l'any anterior fins al 31 de maig de l'any en curs, el concessionari i el Consell de
Mallorca establiran, de comú acord, una previsió pel càlcul de la tarifa del servei públic
per l'any següent.”
OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI.
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S'incorporen dos nous apartats:
“9. - OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI.
9.1.- Generals.
a)
Indemnitzar a l'Administració dels danys i perjudicis que puguin causar – se
excepte en els supòsits de força major i altres previstos a la legislació aplicable.
b)
Executar i gestionar aquelles instal·lacions que durant la vigència de la concessió
siguin requerides pel Consell de Mallorca per raons del servei o derivades del canvi de
PDSGRUM vigent o altra norma d'aplicació i amb la subjecció als drets i obligacions de
l'empresa concessionària establerts a la normativa aplicable.
c)
No alienar béns afectes a la concessió ni destinar-los a altres fins sense que
prèviament hagin estat degudament substituïts per altres. En tot cas, aquesta substitució
o alienació quedarà condicionada a l'autorització del Consell de Mallorca.
d)
Exercir per sí mateixa la concessió i no cedir-la o traspassar-la sense autorització
de l'Administració concedent, prèvia la tramitació del corresponent expedient.
e)
Introduir les modificacions que a la prestació del servei imposa l'Administració
concedent per raons d'interès públic.
f)

Cobrir, a cada moment i adequadament, les necessitats del servei.

g)
En aplicació del que disposa l'article 24.3 del PDSGRUM, l'empresa
concessionària vindrà obligada a presentar, en un termini de temps no superior a tres
mesos comptadors des de la signatura de la present modificació de contracte, un avant –
projecte de tractament de les deixalles d'origen animal alternatiu al seu tractament
mitjançant incineració amb recuperació d'energia. Aquest avant – projecte haurà
d'incloure una proposta de tarifa específica a cobrar als usuaris del servei juntament amb
el corresponent estudi econòmic financer justificatiu de la mateixa.

9.2.- En la fase d'elaboració dels projectes tècnics d'execució de les obres i
instal·lacions.
a)
Elaborar els projectes tècnics d'execució de les plantes i infrastructures previstes
en el PDSGRUM que es redactaran en base als projectes bàsics elaborats pel Consell de
Mallorca.
En qualsevol cas, els projectes tècnics d'execució a presentar pel concessionari seran els
següents:
Projecte d'ampliació de la planta incineradora amb recuperació d'energia, de millores a
la planta d'escòries i al dipòsit de seguretat de la zona 1. Projecte de secat tèrmic de llots
de la zona 1. Projecte de l'abocador de coa de la zona 1. Projecte d'adequació de
l'estació de transferència de Ponent (Calvià). Projecte d'adequació de l'estació de
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transferència de Nord (Alcúdia). Projecte d'adequació de l'estació de transferència
Centre (Binissalem). Projecte d'adequació de l'estació de transferència de Sud
(Campos). Projecte d'adequació de l'estació de transferència Llevant (Manacor).
Projecte de millora de la planta de selecció d'envasos de la zona 1. Projecte de millora
de la planta de metanització de la zona 1. Projecte de millora de la planta de
compostatge zona 1. Projecte de millora de la planta de compostatge zona 3. Projecte de
millores en infraestructures auxiliars.
b) Presentar els projectes tècnics d'execució en els terminis especificats als projectes
bàsics i comptadors des de la data de la formalització de la present modificació de
contracte.”

D'altra part, hi ha les següents modificacions respecte al text anterior:
On diu:
“a) El concessionari tindrà, a més, les obligacions següents:
En la fase de la construcció de les obres i adquisició del material precís:
Redacció de projectes
a)
L'obtenció de les llicències i autoritzacions administratives precises per a les
instal·lacions i serveis que s'han d'ubicar als esmentats immobles, essent al seu càrrec
totes les despeses, que inclourà dins el cost de tractaments.
b)
Executar totes les obres i instal·lacions compreses en el projecte aprovat amb al
seva estricte subjecció i conforme als principis generals de la contractació
administrativa, especialment, a risc i ventura, inalterabilitat de les condicions
econòmiques, execució en els terminis prevists i a donar les màximes facilitats per que
les funcions d'Intervenció i fiscalització es puguin exercitar en la millor forma possible.
c)
Assumir la plena responsabilitat de l'execució de les obres, tant davant de
l'Administració com davant de tercers, per faltes comeses i els danys causats.
d)
Sotmetre al control per part dels serveis tècnics del Consell de Mallorca de les
obres i muntatge de les instal·lacions, no podent iniciar-se el funcionament de cadascuna
de les fases del servei fins que les obres i instal·lacions siguin definitivament
inspeccionades i aprovades pel Consell de Mallorca, pel qual, un cop finalitzats els
treballs ho posarà al seu coneixement.
e)
Indemnitzar a l'Administració dels danys i perjudicis que poden causar, a més de
l'extinció de la concessió amb pèrdua de les fiances constituïdes.
f)
En el supòsit en el qual l'execució de les obres o part d'elles no sigui duta a terme
directament per l'empresa adjudicatària sinó mitjançant d'un contractista tercer, aqueixa
tendrà l'obligació de fer avinent al Consell de Mallorca, devent, en tot cas, reunir, el
contractista tercer esmentat, les condicions i elements tècnics precisos per a la
realització dels treballs amb les degudes garanties, exigint-ne en aquest aspecte la
classificació o classificacions requerides per la normativa aplicable en la matèria. Si
transcorreguts els tres mesos, comptadors des de la data d'entrada al registre del Consell
de Mallorca, de l'escrit fent avinent la seva intenció de subcontractar a la qual s'ha fet
referència en el paràgraf anterior sense que aquest manifesti expressament la seva
autorització, s'entendrà que presti conformitat que sigui un tercer qui realitzi tota o part
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de les obres, però sempre i en tot cas, serà responsable davant de l'administració el
concessionari.
g)
No incloure als corresponents contractes d'adquisició de maquinària, vehicles,
etc., cap clàusula relativa a pacte de reserva de domini dels béns, en quedar els béns
afectes al servei públic.
h)
Executar i gestionar aquelles instal·lacions que durant la vigència de la concessió
siguin requerides pel Consell de Mallorca per raons del servei o derivades del canvi de
PDSGRUM vigent o altra norma d'aplicació.
i)
TIRME, S.A. renuncia a participar en la licitació de les obres a que fa referència
la condició quarta.
En la fase de gestió i explotació del servei:
b)
Gestionar els residus d'acord amb el Nou Pla Director Sectorial per a la Gestió
dels Residus Urbans de Mallorca, aprovat per Decret 21/2000 de 18 de febrer, al seu
compte i risc, no podent en cap cas descarregar sobre l'Administració la responsabilitat
de les seves obligacions contretes, o per danys o perjudicis causades a terceres persones.
c)
Lliurar els productes obtinguts en la gestió de les plantes de tractament en la forma
que s'especifiqui a excepció de l'energia elèctrica obtinguda a les plantes d'incineració i
metanització que serà de lliure disposició del concessionari.
d)
Prestar el servei amb precisió, regularitat i sense molèsties o riscs a tercers i /o
usuaris.
e)
Cobrir les necessitats existents com les necessitats les quals es generen durant el
període de la concessió realitzant-hi les inversions necessàries.
f)
Presentar el pertinent projecte d'obres d'ampliació, o noves instal·lacions dins de
les àrees assenyalades, amb una antelació d'un any a la previsió de la seva posada en
marxa.
g)
No destinar les instal·lacions a altres usos o activitats que les apropiades per a la
gestió de residus.
h)
Establir un horari de funcionament de les instal·lacions, d'acord amb la naturalesa
pròpia del servei que gestiona i les necessitats municipals. El Consell de Mallorca
autoritza aquest horari i les seves modificacions, prèvia justificació raonada del
concessionari.
i)
No alienar béns afectes a la concessió ni destinar-los a altres fins sense que
prèviament hagin sigut degudament substituïts per altres, i haurà de comptar a més, amb
l'autorització expressa per escrit del Consell de Mallorca.
j)
Exercir per sí mateixa la concessió i no cedir-la o traspassar-la sense autorització
de l'Administració concedent, prèvia la tramitació del corresponent expedient.
k)
Prestar el servei en igualtat de condicions per a tots els usuaris i tipus de residus,
conforme al reglament del servei el qual s'aprovi.
l)
Introduir les modificacions que a la prestació del servei imposa l'Administració
concedent per raons d'interès públic.
m) Tenir en les condicions pertinents de conservació i utilització totes les obres i
instal·lacions objecte de la concessió; devent realitzar totes les reparacions i
substitucions que resultin necessàries o convenients per a l'adequada prestació del
servei.
n)
Indemnitzar a tercers dels danys que els ocasionés el funcionament del servei,
llevat que es produeixin com a conseqüència d'actes realitzats en compliment estricte
d'una clàusula imposada per el Consell de Mallorca amb caràcter ineludible.
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o)
Satisfer al Consell de Mallorca el cànon anual per import de 100.000.000.- Ptes
(per l'any 2001), el qual no repercutirà en tarifa. L'abonament del cànon es farà
fraccionat en quatre pagaments trimestrals (25.000.000.-Ptes) i serà revisada de
conformitat amb la fórmula que preveu l'estudi econòmic-financer. Aquest import
correspon a la totalitat de la concessió i inclou les plantes de tractament i les estacions
de transferència. El cànon es començarà a satisfer a partir del moment en que estiguin
en funcionament totes les plantes previstes. Fins que no funcionin totes les plantes
previstes el cànon a satisfer es calcularà en base a la fórmula del contracte subscrit en
data 21-05.1992. El canon s'incrementarà fins arribar als 100.000.000.- Ptes de forma
proporcional a les inversions realitzades que s'incorporin al servei.
p) Satisfer al Consell de Mallorca 10.000.000.- Ptes l'any 2001, que es destinaran a la
realització de campanyes de conscienciació ciutadana, pagaderes trimestralment, les
quals seran revisades de conformitat amb la fórmula que preveu l'estudi econòmicfinancer, i que no repercutiran en tarifa.
q)
No iniciar l'explotació del servei fins que les obres estiguin definitivament
acabades i així ho autoritzi el Consell de Mallorca.
r)
Cobrir, a cada moment i adequadament, les necessitats del servei.
s)
No destinar les instal·lacions a altres activitats o usos distints dels autoritzats.
t)
Permetre, a cada moment, la inspecció de les obres i instal·lacions pels serveis del
Consell de Mallorca.“
Ha de dir:
“9.3.- En la fase de construcció de les instal·lacions previstes en el PDSGRUM
a)
L'obtenció de les llicències i autoritzacions administratives precises per a la
construcció de les instal·lacions i serveis previstos en el PDSGRUM, essent al seu
càrrec totes les despeses que s'inclouran dins el cost de les inversions. El període
d'obtenció de llicències i autoritzacions interromprà el termini d'execució de les obres
previst.
b)
Executar totes les obres i instal·lacions compreses en el projecte aprovat amb la
seva estricte subjecció i conforme als principis generals de la contractació
administrativa, especialment, a risc i ventura, inalterabilitat de les condicions
econòmiques, execució en els terminis prevists i a donar les màximes facilitats perquè
les funcions d'intervenció i fiscalització es puguin exercitar en la millor forma possible.
c)
Assumir la plena responsabilitat de l'execució de les obres, tant davant de
l'Administració com davant de tercers, per faltes comeses i els danys causats.
d)
En el supòsit en el qual l'execució de les infrastructures d'obra civil o part d'elles
no sigui duta a terme directament per l'empresa concessionària sinó mitjançant un
contractista tercer, aqueixa tindrà l'obligació de fer avinent l'esmentada circumstància al
Consell de Mallorca, devent, en tot cas, reunir, el contractista tercer esmentat, les
condicions i elements tècnics precisos per a la realització dels treballs amb les degudes
garanties, exigint-ne en aquest aspecte la classificació o classificacions requerides per la
normativa aplicable en la matèria. En tot cas, l'empresa concessionària serà responsable
davant l'administració de l'execució de les infrastructures abans esmentades.
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e)
Responsabilitzar-se de l'ordre, neteja i condicions sanitàries i de seguretat que
consideri necessàries, a més de les assenyalades per les lleis i disposicions vigents,
autoritats competents i per la inspecció.
f)
Posar-se en contacte amb les autoritats corresponents, convenir amb elles i
disposar les mesures adequades per evitar les alteracions d'ordre públic dins el marc de
les instal·lacions, mantenint al Consell de Mallorca informat puntualment i degudament.
g)
Demanar autorització per suspendre part del servei de gestió si l'execució de les
obres així ho fa necessari proposant al Consell de Mallorca alternatives a la part del
servei suspès. En tot cas, l'empresa concessionària prestarà el servei.
h)
Sotmetre les obres i el muntatge de les instal·lacions al control per part dels
serveis tècnics del Consell de Mallorca.
i)
No iniciar el funcionament de cadascuna de les fases del servei fins que les obres
i instal·lacions siguin definitivament inspeccionades i aprovades en forma pel Consell
de Mallorca.

9.4.- En la fase d'explotació del servei:
Sense perjudici del que disposarà el Reglament d'Explotació, que redactarà i aprovarà el
Consell de Mallorca, referent al servei de gestió de residus urbans de Mallorca objecte
de la concessió, les obligacions del concessionari en fase d'explotació del servei seran:
a)
Gestionar els residus d'acord amb el PDSGRUM, al seu compte i risc, no podent
en cap cas descarregar sobre l'Administració la responsabilitat de les seves obligacions
contretes, o per danys o perjudicis causats a terceres persones.
b)
Gestionar, prèvia autorització del Consell de Mallorca, els subproductes obtinguts
en el tractament dels residus, incloent l'energia elèctrica, procurant, en tot moment,
assolir la major eficiència econòmica i d'acord amb els paràmetres de l'estudi econòmic
- financer.
c)
Prestar el servei amb precisió i regularitat que li sigui exigible en la seva condició
de concessionari públic, evitant riscs a tercers i/o usuaris.
d)
Cobrir tan les necessitats existents com aquelles que es generin durant el període
de la concessió, realitzant – hi les inversions necessàries.
e)
Posar a disposició del servei els mitjans humans i materials necessaris per al seu
correcte funcionament en matèria de medi ambient, prevenció de riscos laborals, gestió
administrativa, sistemes d'informació, organització industrial i implantació de sistemes
de qualitat segons les determinacions de l'estudi econòmic – financer.
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f)
Presentar el pertinent projecte de serveis i/o obres d'ampliació, modificacions o
noves instal·lacions dins de les àrees assenyalades amb una antelació suficient per tal de
garantir el correcte funcionament del servei.
g)
Establir un horari de funcionament de les instal·lacions, d'acord amb la naturalesa
pròpia del servei que gestiona i les necessitats municipals. El Consell de Mallorca
determinarà en el Reglament d'Explotació aquest horari i les seves modificacions,
prèvia justificació raonada del concessionari.
h)

Prestar el servei en igualtat de condicions per a tots els usuaris.

i)
Gestionar les plantes específiques per al compostatge dels fangs d'EDAR
(Estacions Depuradores d'Aigües Residuals) ubicades als termes municipals de Sa
Pobla, Ariany i Felanitx sempre i quan estigui en vigor el “Conveni entre l'Institut
Balear de Sanejament (IBASAN) i el Consell de Mallorca relatiu al traspàs de la gestió
dels fangs i a la cessió de l'ús de les plantes de compostatge ubicades a les depuradores
de Sa Pobla, Felanitx i Ariany” de data 17 de gener de 2002. En cap cas, una
modificació o finalització de la vigència de l'esmentat Conveni generarà cap tipus
d'indemnització del Consell de Mallorca al concessionari.
j)
Tenir en condicions pertinents de conservació i utilització totes les obres i
instal·lacions objecte de la concessió; devent realitzar totes les reparacions i
substitucions que resultin necessàries o convenients per a l'adequada prestació del
servei.
k)
Indemnitzar a tercers dels danys que els ocasionés el funcionament del servei per
causes imputables al concessionari.
l)
Satisfer al Consell de Mallorca un cànon de la concessió que inclou les plantes de
tractament, les estacions de transferència i les infraestructures i un cànon de
conscienciació ciutadana segons les determinacions de l'estudi econòmic – financer
annex al present contracte i que, en cap cas, repercutiran en la tarifa. L'abonament dels
cànons es farà fraccionat en quatre pagaments trimestrals. Aquests imports corresponen
a la totalitat de la concessió. Els cànons es revisaran segons les fórmules següents:

Cn= Max ( Cnα,Cnβ)

Cn
Cànon a satisfer l'any n. (Màxim entre Cna i Cnb).
P1
Preu per tona fixat en 1,56 €/t pel cànon de concessió i 0,156 pel
cànon de conscienciació.
Tn-1
Tones produïdes a Mallorca l'any n-1
IPC n-1
Índex de preus al consum any n-1
IPCj
Índex de preus al consum any referència (3/10/2005)
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CF
Conscienciació

919.360 € ( Pel Cànon de Concessió) i 91.936 € (Pel cànon de

m) No destinar les instal·lacions a altres activitats o usos distints dels autoritzats.
n)
No iniciar l'explotació de cada una de les instal·lacions del servei fins que així ho
autoritzi el Consell de Mallorca.
o)
Permetre, a cada moment, la inspecció de les instal·lacions per part dels serveis
del Consell de Mallorca.
p)
No incloure als corresponents contractes d'adquisició de maquinaria, vehicles, etc.
cap clàusula relativa a pacte de reserva de domini dels béns una vegada recepcionats, en
quedar els béns afectes al servei públic.
q)
Encarregar – se de la gestió del Centre d'Educació Ambiental de l'Àrea de Can
Canut i del Tren de Visites. En qualsevol cas, la utilització de les infraestructures per
actes resultants de campanyes de conscienciació ciutadana o programes d'educació
ambiental serà gratuït per als usuaris. Per a la resta d'actuacions que no tinguin aquest
caire, el Consell de Mallorca establirà un pla d'usos i gestió que regularà, entre d'altres,
la tarifes a pagar pels usuaris.
r)
En el supòsit que l'execució d'alguns serveis accessoris no sigui duta a terme
directament per l'empresa concessionària sinó mitjançant un contractista tercer, aqueixa
tindrà l'obligació de demanar l'autorització del Consell de Mallorca, devent, en tot cas,
reunir, el contractista tercer esmentat, les condicions i elements tècnics precisos per a la
realització dels treballs amb les degudes garanties, exigint-ne en aquest aspecte la
classificació o classificacions requerides per la normativa aplicable en la matèria.
L'empresa concessionària haurà de comunicar al Consell de Mallorca els subcontractes
que celebri, amb indicació de les clàusules i condicions tècniques a fi que el Consell de
Mallorca les autoritzi.”

S'incorporen:
el punt 10.- ELABORACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE L'ABOCADOR DE COA.

D'EXECUCIÓ,

El punt 11.- GESTIÓ DEL DIPÒSIT DE REBUIG DE LA ZONA 2 (SANTA
MARGALIDA).

Es manté el contingut del punt 11. POLICIA DE LES OBRES I DEL SERVEI que
passa a ser el darrer punt (punt 18).
Per tant, s'afegeix el següent:
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“10.- ELABORACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC D'EXECUCIÓ, CONSTRUCCIÓ I
EXPLOTACIÓ DE L'ABOCADOR DE COA.
En aplicació de la clàusula setena del “Conveni de gestió de residus entre el Consell de
Mallorca i l'Ajuntament de Palma” de 19 d'abril de 2005, són obligacions de l'empresa
concessionària en relació a l'abocador de coa previst a l'article 15.1.e) del PDSGRUM
a)
Redactar el projecte d'execució i presentar – ho al Consell de Mallorca per
a la seva aprovació.
b)
Tramitar totes les llicències i autoritzacions administratives que li siguin
d'aplicació.
c)
Construir el nou abocador de coa segons el projecte d'execució que aprovi
el Consell de Mallorca.
Una vegada construït l'abocador de coa, el Consell de Mallorca transferirà a
l'Ajuntament de Palma la seva gestió i explotació, incloent la clausura i el seguiment
post – clausura, durant tot el temps de duració del present contracte. A tal efecte, el
Consell de Mallorca aprovarà un Reglament d'Explotació específic per a l'esmentat
abocador de coa.

11.- GESTIÓ DEL DIPÒSIT DE REBUIG DE LA ZONA 2 (SANTA MARGALIDA).
En virtut del que disposa l'article 19 del Pla director sectorial per a la gestió dels residus
de construcció – demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de Mallorca i l'article
19.2.a) del Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca, és
responsabilitat de l'empresa concessionària l'explotació, el manteniment, la clausura i el
seguiment post – clausura segons la normativa d'aplicació del dipòsit de rebuig ubicat a
la zona 2 de tractament de residus en el terme municipal de Santa Margalida. A
l'esmentat dipòsit s'hi destinaran únicament i exclusiva els residus autoritzats.“

Queda igual en la seva redacció i contingut el punt 12:
12.- INSPECCIÓ PER PART DEL CONSELL DE MALLORCA.

13. - DRETS DEL CONCESSIONARI:
On diu:
“L'adjudicatari tindrà dret, a més dels derivats del contracte, a:
-Disposar lliurament de l'energia que es pugui obtenir com a conseqüència del
tractament dels residus sòlids.
-Percebre dels usuaris del servei les tarifes establertes per a la gestió del residus urbans
en les condicions establertes en el PDSGRUM i aprovades pel Consell de Mallorca.
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-Les pertinents revisions anuals de les tarifes.
-La indemnització per part del Consell de Mallorca en cas de rescat de la concessió.
-Rebre per part de l'Administració contractant la protecció adequada per a la correcta
realització del servei.
-Qualsevol altre dret establert amb caràcter general a la legislació vigent.
-Executar i gestionar qualsevol instal·lació relacionada amb l'objecte de la concessió del
Consell de Mallorca que per raons d'interès públic, per exigències del PDSGRUM o
altra legislació aplicable hagin d'ésser acomeses.“

Ha de dir:
“13. - DRETS DEL CONCESSIONARI:
L'empresa concessionària tindrà dret, a més d'aquells derivats d'altres clàusules de la
present modificació de contracte, a:
a)

Tractar, amb exclusivitat, els residus especificats a l'article 2.2. del PDSGRUM.

b) Percebre dels usuaris del servei les tarifes establertes per a la gestió dels residus en
les condicions que es determinen en el PDSGRUM, en la present modificació de
contracte i en totes aquelles aprovades pel Consell de Mallorca.
c)

Aplicar les pertinents revisions anuals de les tarifes.

d)
Mantenir l'equilibri econòmic – financer de la concessió existent i percebre la
indemnització per part del Consell de Mallorca en cas de rescat de la concessió.
e)
Rebre per part de l'Administració contractant la protecció i suport adequats per a
la correcta realització del servei.
f)

Qualsevol altre dret establert amb caràcter general a la legislació.

g)
Executar i gestionar qualsevol instal·lació o servei relacionats amb l'objecte de la
concessió del Consell de Mallorca que per raons d'interès públic, per exigències del
PDSGRUM, per altra legislació aplicable o per l'aplicació de les millors tecnologies
disponibles hagin d'ésser acomeses i/o encomanades pel Consell de Mallorca.“

14. - FIANCES:

On diu:
“A) Reajustament de la garantia definitiva: El concessionari d'acord amb l'article 43 de
la LCAP reajustarà la garantia definitiva per import de 795.041.569.-ptes (corresponents
al quatre per cent del pressupost de la modificació del contracte d'acord amb el cost de
les inversions previstes al Pla Director Sectorial de gestió de RSU vigent a Mallorca per

30

import de 19.876.039.223.- Ptes) per a mantenir la proporcionalitat entre aquesta i el
pressupost del contracte, en el termini de quinze dies des de la notificació de l'aprovació
definitiva de la modificació del contracte i abans de la seva formalització. Podrà
constituir-se en metàl·lic o en valors públics, dipositats a la caixa del Consell de
Mallorca, o mitjançant aval bancari o per contracte d'assegurança de caució. La garantia
dipositades en qualsevol de les formes establertes haurà de reunir els requisits exigits a
la Llei de CAP i als articles 15, 16 i 17 del Reial Decret 390/96.
B).- Disposició de les fiances pel Consell de Mallorca
L' incompliment pel concessionari de qualsevol de les obligacions que li són imposades
pel present plec permetrà al Consell de Mallorca procedir immediatament contra les
fiances constituïdes. En aquest cas el concessionari estarà obligat a reposar-les fins a la
quantia exigible en aquell moment, en la forma i condicions establertes en el present
plec.
C).- Devolució de les fiances
Extingida la concessió es tornarà al concessionari la fiança o fiances definitives sempre
que no s'hagi acordada la seva pèrdua, i una vegada complimentades totes les seves
obligacions davant del Consell de Mallorca, i en particular les derivades de la perfecta
conservació de les obres, instal·lacions i equips.”

Ha de dir:
“a)

Reajustament de la garantia definitiva:

El concessionari reajustarà la garantia definitiva per import de 15.069.060,08 euros
(corresponents al quatre per cent del pressupost de la modificació de contracte d'acord
amb el cost de les inversions previstes al PDSGRUM per import de 376.726.502,16
euros) per a mantenir la proporcionalitat entre aquesta i el pressupost de la modificació
de contracte, en el termini de quinze dies des de la notificació de l'aprovació definitiva
de la modificació de contracte i abans de la seva formalització. Podrà constituir-se en
metàl·lic o en valors públics, dipositats a la caixa del Consell de Mallorca, o mitjançant
aval bancari o per contracte d'assegurança de caució. La garantia dipositada en
qualsevol de les formes establertes haurà de reunir els requisits exigits a la normativa
aplicable.
b)

Disposició de les fiances pel Consell de Mallorca.

Les fiances respondran dels següents conceptes, en virtut de l'article 115 del Decret
923/1965 de 8 d'abril pel que s'aprova el text articulat de la Llei de Contractes de l'Estat:
de les penalitats imposades al contractista per raó de l'execució del contracte, de la
indemnització dels danys i perjudicis que el concessionari ocasionés a l'Administració
amb motiu de l'execució del contracte i de les despeses originades a la mateixa per
demora del contractista en el compliment de les seves obligacions i, a la incautació que
pugui decretar-se en els casos de resolució del contracte d'acord amb l'establert en el
mateix o, amb caràcter general, en aquesta Llei

31

En aquests casos el concessionari estarà obligat a reposar-les fins a la quantia exigible
en aquell moment, en la forma i condicions establertes.
c)

Devolució de les fiances.

Extingida la concessió es tornarà al concessionari la fiança o fiances definitives sempre
que no s'hagi acordada la seva pèrdua, i una vegada complimentades totes les seves
obligacions davant del Consell de Mallorca, i en particular les derivades de la perfecta
conservació de les obres, instal·lacions i equips, d'acord amb la clàusula de reversió
prevista en la present modificació de contracte.”

15.- DISPOSICIONS APLICABLES:

On diu:
“El present contracte té caràcter administratiu i es regirà per les clàusules anteriors i, en
tot el que no estigui previst, pel Plec de Condicions jurídiques, administratives i
econòmiques (aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de data 18 de
març de 1991, amb les modificacions introduïdes per l'Acord del Ple de data 8 de gener
de 2001) juntament amb els seus annexes i documentació complementària (Conveni
entre la Conselleria de Comerç i Indústria, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma
de data 12 d'abril de 1991, Conveni específic de col·laboració entre el Consell Insular de
Mallorca i la Conselleria de Comerç i Indústria de 12 d'abril de 1991, Conveni específic
de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca aprovat en
Consell de Govern de 14 de juliol de 2000 i Pla Director Sectorial de Residus Urbans de
Mallorca aprovat per Decret 21/2000 de 18 de febrer) es regirà pel que disposa la Llei
10/98 de 21 d'abril de Residus així com la Llei de contractes de l'estat de 8 d'abril de
1965 i el seu reglament general de contractació de 25 de novembre de 1975.“

Ha de dir:
“El present contracte té caràcter administratiu i es regirà per les clàusules anteriors i, en
tot el que no estigui pel Plec de Condicions jurídiques, administratives i econòmiques
(aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de data 18 de març de 1991,
amb les modificacions introduïdes per l'Acord del Ple de data ... de ... de ...) juntament
amb els seus annexes i documentació complementaria (Conveni entre la Conselleria de
Comerç i Indústria, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma de data 12 d'abril de
1991, Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les illes Balears i el
Consell de Mallorca aprovat en Consell de Govern de 14 de juliol de 2000, Conveni de
gestió de residus entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma de 19 d'abril de
2005 i el PDSGRUM), la Llei 10/98 de 21 d'abril de Residus així com el text articulat
de la Llei de Contractes de l'Estat pel Decret 923/1965 de 8 d'abril i el Reglament
general de contractació de l'Estat aprovat pel Decret 3410/1975 de 25 de novembre.”
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L'apartat 16 queda igual en la seva redacció i s'hi afegeix el títol: TRIBUNALS
COMPETENTS. Per tant,
On diu:
“16.- “
“
Ha de dir:
“16.- TRIBUNALS COMPETENTS.“

S'afegeix una nova clàusula 17 que dirà:
17.- HIPOTECA DE LA CONCESSIÓ
El concessionari podrà hipotecar la concessió prèvia autorització del Consell de
Mallorca i d'acord amb la legislació aplicable.“
QUART.- Facultar al conseller executiu del Departament competent en matèria de
gestió de residus urbans de Mallorca per al seguiment del contracte i per resoldre les
incidències que se'n deriven de la seva execució, tret de tot allò que es refereixi a la
prerrogativa de interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu
compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-ne la resolució i
determinar-ne els efectes, que correspon a aquest Ple.
CINQUÈ.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears a efectes
d'exposició pública per termini de 30 dies hàbils i notificar-lo al concessionari TIRME,
S.A., a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i als
Ajuntaments de Mallorca perquè durant l'esmentat termini puguin al·legar tot allò que
considerin adient; amb l'oferiment a tots els interessats que l'expedient es troba a la seva
disposició a la Secretaria General del Consell de Mallorca per la seva consulta i estudi.
SISÈ.- Finalitzat el termini d'al·legacions, aquestes s'informaran pels tècnics competents
i es redactarà una proposta d'acord d'aprovació, si s'escau, definitiva de la modificació
del contracte; tot el que, juntament amb la resta de l'expedient, serà remès al Consell
Consultiu de les Illes Balears per a que emeti el preceptiu informe de conformitat amb
el que disposa l'article 18.2 de la llei de Contractes de l'Estat.”"
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup votarà en contra de la
proposta ja que considera que no és una modificació del contracte sinó un nou contracte
i a continuació argumenta els seus motius.
En primer lloc, diu que no hi haurà equilibri econòmic financer ja que el cost econòmic
de la tarifa serà quasi el triple i que a més la majoria d'inversió es farà per les noves
línies d'incineració.
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En segon lloc, comenta que aquesta modificació allarga molt el termini del contracte de
la concessió, fins el 2041, per tal d'amortitzar el cost de les noves infrastructures.
En tercer lloc, afirma que els ciutadans pagaran les inversions a llarg termini i que serà
la concessionària del servei de la gestió de residus qui establirà el preu de la tarifa.
També creu que no s'han cercat subvencions per reduir la tarifa i que a la concessionària
(Tirme) se li ha atorgat molt de marge de gestió.
En quart lloc, vol saber com es tractaran les deixalles animals i comenta que l'informe
diu que seran els pagesos que pagaran aquest residus i que Tirme decidirà la tarifa.
En cinquè lloc, demana aclarir quin serà el cànon de participació ciutadana ja que la
fórmula proposada a l'informe és molt complexa.
Per tot això, considera que a l'empresa concessionària, amb el nou contracte, se li dóna
molt de poder i que a més hipoteca al Consell de Mallorca per molts anys, per això
demana la retirada de la proposta.
La Sra. Canyelles (PSM-EN) considera que Tirme és qui pren les decisions sobre la
gestió dels residus sòlids urbans i que el seu objectiu és tan sols obtenir beneficis en
contra dels ciutadans i recorda que aquesta empresa és de les que té més guanys a les
Illes Balears.
Per altra banda, considera que la pujada del 3% anual de la tarifa és molt elevada i que
la ciutadania se'n ressentirà. També creu que és indignant que aquesta modificació de
contracte suposi un cost superior a 300 milions d'euros.
El Sr. Suárez (PSOE) anuncia que el seu Grup s'abstendrà, diu que seria més sensat per
un millor desenvolupament de les sessions en primer lloc explicar la proposta i desprès
fer el debat. Per desgràcia no és així i per tant la resta de grups desconeixen els
arguments i raonaments de la mateixa. Recorda, a més, que l'anterior conseller, es
reunia amb els grups majoritaris pel tal d'explicar les actuacions i obtenir consens i
lamenta que ara ja no succeeixi així.
A més, creu que el tema és molt important ja que parlam de 300 milions d'euros
d'inversió, que es reflectiran evidentment en la tarifa dels ciutadans. Recorda que segons
l'estudi econòmic financer ara es paguen 90€ i d'aquí a quatre anys es pagaran 143€, la
qual cosa representa un augment de la tarifa de 53€, un increment considerable.
La Sra. Julve (UM) explica que la modificació del contracte és la conseqüència
d'adaptar-se al nou Pla director de residus ja aprovat i assegura que serà un benefici per
a la sostenibilitat i pel medi ambient.
Recorda que les inversions serviran per fer les dues línies noves de la incineradora i per
fer una planta d'assecament tèrmic, per tal d'aconseguir una bona política de residus i
així arribar a l'abocament zero.
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Per altra banda, afirma que una bona gestió dels residus, tant a Espanya com a Europa,
es basa en el reciclatge, la recuperació i la valorització energètica i no només en el
reciclatge, com pretén la Sra. Rosselló.
A continuació, comenta que avui dia es generen 500.000 tones anuals (T/A) de residus
que la planta en tracta 300.000 T/A i que la resta anaven a l'abocador d'Emaya a Son
Reus. Ara l'abocador ha acabat la seva vida útil i a més s'ha de tancar ja que així ho
estableix una normativa europea, per tant hem de resoldre aquesta deficiència. Per això
cal ampliar la incineradora i així eliminar els problemes ecològic i medi ambientals que
representa l'abocador de Son Reus (brutor, gavines, dioxines...).
Sobre el tema del suport econòmic, contesta a la Sra. Rosselló que s'estan fent gestions
per tal d'abaratir el cost de la tarifa tant amb Espanya com amb la Comunitat Europea i
que creu que es podran aconseguir les subvencions adients.
Així mateix, recorda que es tracta d'una illa turística, amb un fort augment d'immigrants
i que per tant es generen molts de residus, que cal tractar amb instal·lacions adequades i
modernes i que aquesta serà la forma definitiva de resoldre de manera integral el
problema dels residus i aconseguir l'abocament zero.
La Sra. Rosselló creu que el model de l'equip de govern és tan sols incinerar, ja que
representa molt de beneficis econòmics amb la venda de l'energia elèctrica.
Reitera els arguments sobre la creació d'un nou contracte i sobre l'augment desmesurat
de la tarifa i afegeix que les plantes dedicades al reciclatge, en el Parc de Tecnologies
Ambientals, és troben infrautilitzades. Demana si es podria fer un balanç financer per
analitzar les pèrdues produïdes per la poca recollida selectiva feta, aplicant l'anterior Pla
de residus.
Considera que el tren del Parc de Tecnologies tan sols és una mostra superficial de les
preocupacions pel medi ambient i la recollida selectiva.
Finalment, assegura que la política de residus de l'equip de govern està caducada, tan
sols beneficia a l'empresa concessionària i que estan equivocats quan pensen que la
millor manera de desfer-se dels residus és cremar-los.
La Sra. Canyelles creu que Tirme traurà molts de beneficis d'aquesta modificació de
contracte i que la Sra. Julve no podrà davallar la nova tarifa ja que cal amortitzar les
fortes inversions que es produiran. També considera que amb les noves línies
d'incineració s'haurà d'aturar el reciclatge per poder tenir en funcionament la
incineradora.
El Sr. Suárez reitera que ell tan sols vol explicacions sobre el perquè d'aquest sistema de
pròrroga de contracte i no un altre, ja que representen moltíssims de doblers ( 60.000
milions de pessetes), i també vol saber la raó de l'elevat augment de la tarifa que segons
l'estudi financer d'aquí a quatre anys s'haurà incrementat en 53€ ( unes 10.000 ptes).
Intervé la Sra. Julve. Creu necessari aclarir alguns punts.
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En primer lloc, afirma que l'energia elèctrica produïda per la incineradora no la cobra
Tirme sinó que es descompta de la tarifa.
En segon lloc, explica que les tarifes sempre les aprovarà el Ple i no la concessionària.
En tercer lloc, considera que les visites al Parc de Tecnologies i el tren són importants ja
que ajuden a difondre i conscienciar la ciutadania en la millora del medi ambient i
l'augment del reciclatge.
En quart lloc, creu que són necessaris els nous forns de la incineradora per poder
resoldre el problema de les 200.000 tones de residus que no es poden tractar.
En cinquè lloc, comenta a la Sra. Canyelles que creu en el reciclatge i que estan fent
campanyes de conscienciació i assessorament a empreses i xerrades escolars que
representaran en un futur un augment del reciclatge.
En sisè lloc, contesta al Sr. Suárez que la raó per la qual no han fet un nou contracte es
basa en informes tècnics i que a més aquesta pròrroga anirà al Consell Consultiu per tal
de corroborar-ne la legalitat. També li comenta que la pujada es deu al tractament total i
integral dels residus.
Per acabar, agraeix el suport del grup PP i afirma que aquesta pròrroga amb Tirme
resoldrà tots els problemes dels residus.
S'aprova la proposta per desset vots a favor (PP, UM), quatre en contra ( PSM-EN, EUEls Verds) i nou abstencions (PSOE).

PUNT 11.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL
MALLORCA CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2005

CONSELL

DE

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:
"Vist que la Comissió informativa General i especial de Comptes d'aquesta
Corporació en compliment del que disposa l'article 212.2 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març
va dictaminar el Compte general del Consell de Mallorca corresponent a l'exercici
de 2005, elaborat pels serveis d' Intervenció i informat per la Interventora general
el 22 de juny de 2006.
Vist d'altra banda que l'esmentat Compte General es va sotmetre a informació
pública en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm.
98 de 13 de juliol de 2006, pel seu examen i formulació per escrit de les objeccions
i observacions pertinents, durant un termini de quinze dies hàbils i vuit més, sense
que dintre d'aquest termini s'hagi presentat cap reclamació.

Vist el que estableix l'article 212.4 del citat Text Refós , es sotmet al Ple d'aquesta
Corporació l'adopció del següent
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PROPOSTA:
“Aprovar el Compte General del Consell de Mallorca de l'exercici de 2005,
elaborat pels serveis d'intervenció i dictaminat per la Comissió de Serveis Generals
i Especial de Comptes en data 7 de juliol de 2006 , el qual està integrat pel de la
pròpia Entitat, dels Organismes Autònoms Institut de l’Esport Hípic de Mallorca
(IEHM) i Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca (ISSEM) i de la
Societat Mercantil Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU, comprenent els comptes i
estats a què es refereixen els punts 2 i 3 de l'article 209 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, i
les Regles 416, 425, 434 i 435 de la Instrucció de Comptabilitat para
l'Administració Local aprovada per Ordre del ministre d'Economia i Hisenda de 17
de juliol de 1990"
La Sra. Bujosa (PSM-EN) comenta que aquest punt figurava a l'ordre del dia del segon
Ple de juliol però que es va retirar i pensava que aquest cop hi trobaria les memòries
explicatives que preveu la llei i està sorpresa de no trobar-les.
El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu Grup s'abstendrà, que encara que estigui
d'acord amb una part del Compte general, pensa el mateix que la Sra. Bujosa sobre la
manca de memòries justificatives. Recorda que la Sindicatura de Comptes en un
informe recent recomanava a la institució que elabores les memòries i sembla ser que no
se li ha fet cas.
A més, es mostra en desacord per la utilització del romanent de tresoreria i considera
que la quantitat d'aquest concepte és molt elevada.
El Sr. Flaquer (UM) assenyala que avui s'aprova el Compte general del 2005, que el
document ha estat ben elaborat i reflecteix els moviments econòmics i comptables de
l'esmentat any.
Per altra banda, contesta al Sr. Alemany que el romanent és similar al d'exercicis
anteriors i que encara que les memòries siguin una bona eina, l'important és elaborar
correctament el Compte general.
La Sra. Bujosa reitera la seva petició sobre les memòries i recorda la llei que ho
estableix.
El Sr. Alemany mantén els seus arguments sobre les memòries i demana al Sr. Flaquer
si el caixonet de la Sang està inclòs dins el capítol d'ingressos.
El Sr. Flaquer assegura que el Consell de Mallorca és l'única institució que té un Pla
estratègic i que és un instrument més clarificador que les memòries. Per altra banda,
afirma que la informació del Compte general és la correcta i reflecteix la feina feta.
S'aprova la proposta amb setze vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, PSMEN, EU-Els Verds).
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PUNT 12.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 22 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 l'Hble. Sr. Conseller Executiu del
DEPARTAMENT ECONOMIA I HISENDA:
"Aquesta Presidència, per Providència de dia 17 d'agost de 2006, atenent les necessitats
que s'especifiquen a les memòries corresponents 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 17 d'agost de 2006 , on es fan constar les operacions de modificació de crèdit que
es proposen per atendre les despeses esmentades, i d'acord amb allò que es preveu en el
Capítol III Secció 2ona. als articles 177 i 179 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu
2/2004 de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 39 i 40 a 42 del RD 500/1990, de
20 d'abril i amb les bases 10 i 12 de les d'execució del pressupost per a 2006
Vist que algunes de les modificacions de crèdits proposades afecten a partides de capítol
4 i 7 del pressupost de despeses i per tant suposen una modificació del contingut del Pla
estratègic de subvencions del pressupost de 2006, he resolt de proposar al Ple de la
Corporació el següent
PROPOSTA D'ACORD
"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 22 de modificació de crèdits en el Pressupost
propi de 2006, d'acord amb el següent detall:

EXPEDIENT NÚM. 22 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2006
* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-8/06)
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS
PARTIDA
CONCEPTE

IMPORT

00,46330,48940 Associació balear d'esclerosis lateral amiotròfica
00,46330,62300 Maquinària, instal·lacions i altres Rel.instituc.
55,45310,78910 Aport. Parròquia la Soledat p/reforma campanar

3.000,00
10.000,00
3.000,00

TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS

PROJECTE

16.000,00

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:
1) Baixes per anulació
PARTIDA

CONCEPTE

00,11100,23000 Dietes càrrecs electes Òrgans de Govern

IMPORT

PROJECTE

3.000,00
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00,46330,68900 Inversions en béns artístics R.Institucionals
total baixes p/anul·lació
2) Romanent de tresoreria
PARTIDA
99,87000

CONCEPTE

10.000,00
13.000,00

IMPORT

Romanent tresoreria p/fin.crèdits extraor
Total romanent de tresoreria p/fin.crèdits extr.

3.000,00
3.000,00

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT CRÈDITS EXTRAORDINARIS

16.000,00

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (supl-5/06)
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/SUPLEMENTS
PARTIDA
CONCEPTE
00,11100,22601
80,72100,62200
90,51100,60100
90,51100,60100

IMPORT

PROJECTE

Protocol i represent. OG Presidència
Obra nova inversió Svei ITV
Inversió nova infrastructura Exp.Carret.i camins
Inversió nova infrastructura Exp.Carret.i camins

120.000,00
30.000,00
1.450.507,85
1.720.000,00 06FA56

TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS

3.320.507,85

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS:
1) Baixes per anulació
PARTIDA

CONCEPTE
TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ

2) Romanent de tresoreria
PARTIDA
99,87001
99,87001

CONCEPTE

Romanent tresoreria p/fin.suplements
Romanent tresoreria p/fin.suplements(FA)
Total romanent de tresoreria p/fin.suplem.

IMPORT

PROJECTE

0,00

IMPORT
150.000,00
1.450.507,85
1.600.507,85

3) Majors ingressos
99,42000

Participació en ingressos de l'estat
Total majors ingresssos
TOTAL FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS
ROMANENT LÍQUID UTILITZAT PER FINANÇAR MOD.CRÈDITS

1.720.000,00
1.720.000,00
3.320.507,85
153.000,00

* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-13/06)
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES
PARTIDA
CONCEPTE
20,45130,48906 Conveni Federació Bandes de Música
TOTAL AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES
B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES
PARTIDA
CONCEPTE

IMPORT
30.000,00
30.000,00

IMPORT
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20,45290,22606 Reunions conferències cursets Svei.Joventut
TOTAL DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES

30.000,00
30.000,00

SEGON.- Aprovar les següents MODIFICACIONS DEL PLA ESTRATÈGIC DE
SUBVENCIONS del pressupost de 2006:
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DEL
CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2006

PRESIDÈNCIA, DIRECCIÓ INSULAR DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Rectificar els següents apartats:
Al Punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria Afegir:
Associació balear d’esclerosis lateral amiotròfica (ADELA) ... ... ... ................ ... ... ..
3.000,- €
Col.laborar en el pagament dels serveis oferts pel logopeda, psicòleg i fisioterapeutes de
l’Associació.
Al punt 3. Efectes prevists.
Institucions beneficiàries de les subvencions........ 12
Entitats beneficiàries de la subvenció ............... 23
Particulars beneficiàries de la subvenció ......... 33350
Activitats finançades total o parcialment ... ... ... 555
Al punt 5. Pressupost previst, afegir.
Partida
Destinatari
Import
00.46330.48940
Associació balear d’esclerosis
lateral amiotròfica (ADELA)
3.000,-€

MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL
TERRITORI DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2006

DEPARTAMENT

DE

ADDICIÓ A L’APARTAT 2
Conveni amb la parròquia de La Soledad de Palma per resoldre el deteriorament dels
elements de la coberta accentuat amb les darreres pluges.
OBJECTIU: Salvaguardar aquesta mostra del neogòtic, molt representativa de la
primera onada de parròquies fundades en els barris que cresqueren a Palma fora de les
murades a finals de segle XIX i començaments del XX.
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ADDICIÓ A L’APARTAT 5
SUBVENCIONS ANUALS
OBJECTE
PARTIDA
5545310 78 - - -

IMPORT
Restauració coberta
de
l’església
parroquial,
deteriorada
en
diferents
punts.

3.000,00 €

TERCER.- Aquest acord, serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s'hagi
complit el que disposa l'article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les
bases del Règim local, i també l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març".
Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comença la seva intervenció anunciant que el seu Grup
s'abstendrà. Explica que, tot i que admet que el pressupost és una eina dinàmica,
considera que en aquest cas ho és massa i que és excessiva la quantitat de modificacions
de crèdit, que ja són vint-i-dues en aquest moment. Comenta que és quan es fan els
pressuposts quan s'ha de prioritzar, especificar i concretar les actuacions i les polítiques
que es duran a terme per part del Consell de Mallorca i que aquest abús en les
modificacions de crèdit fa que s'arribi a desdibuixar l'esquema inicial del pressupost.
Tot seguit, demana al Sr. Flaquer que expliqui les valoracions del Síndic de Comptes
sobre la utilització excessiva del recurs de modificació de crèdits del capítol de
subvencions, com ja ha fet el seu Grup en cada ocasió en què s'ha presentat una
modificació de crèdit, que quasi sempre afecten als capítols quatre i set, destinats a
subvencions. Considera que no és suficient que després es publiqui la llista de les
subvencions concedides i que cal fer una correcta planificació, distribució i explicació
de criteris aplicats ja des de la presentació del pressupost.
Per acabar, comenta que considera sorprenent l'augment de crèdit tan considerable
destinat a obres de nova infraestructura de carreteres, un total de 3.170.000 euros. Atès
que es tracta d'una quantitat prou elevada, demana per quin motiu no es va pressupostar
a l'inici, si per manca de previsió, gestió deficitària del pressupost, etc.
La Sra. Bujosa (PSM-EN) intervé referint-se a la quantitat de 3.000 euros destinada a
l'Associació balear d'esclerosi lateral amiotròfica (ADELA), que considera molt baixa si
es compara amb la partida destinada a inversions per a nova infrastructura de carreteres
i camins. També demana perquè aquests doblers consten a la partida de Presidència i no
dins una modificació de crèdit de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca,
que seria molt més adient.
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A continuació, diu que considera excessiu que es destinin 120.000 euros a despeses de
representació, atès que quan es varen aprovar els pressuposts per a 2006 l'increment per
aquest concepte ja era prou elevat. El mateix pensa de la quantitat destinada a carreteres
i camins, i pitjor encara que es faci amb un romanent de tresoreria.
Comenta que li sembla adequat que es destini una partida a la Federació de Bandes de
Música, però no que es faci reduint l'assignació per a reunions, conferències i cursets a
la direcció insular de Joventut. A més, considera que això es contradiu amb les
declaracions del Sr. Flaquer, que en presentar els pressuposts, assegurava que el Consell
de Mallorca tenia molt presents els joves i que per aquest motiu havia fet un fort
increment en les dotacions pressupostàries.
El Sr. Alemany (PSOE) reitera els arguments de la Sra. Rosselló sobre la millora de la
planificació del pressupost inicial i que, malgrat les explicacions que sempre dóna el Sr.
Flaquer, té la impressió que es presenten unes quantitats qualsevols i després es van
regularitzant per mitjà de successives modificacions de crèdit i això no és bo, tenint en
compte el que s'entén per transparència i control pressupostari. Diu que per aquest
motiu no poden donar suport a la proposta.
A continuació es refereix al Pla de Patrimoni del Consell de Mallorca. Comenta que en
ocasions anteriors en què havien demanat quines inversions en el patrimoni,
l'explicació sobre la manca d'assignacions era que no hi havia recursos. Diu que, pel que
s'ha vist, és evident que els recursos hi són, però es prioritzen d'una altra manera.
Per tot el que ha explicat, anuncia que el seu Grup s'abstendrà en la votació d'aquesta
proposta.
El Sr. Flaquer (UM) explica que el fet que s'hagin fet vint-i-dues modificacions de
crèdit li sembla irrellevant, el que realment és important és aprovar un pressupost que va
acompanyat de tota la documentació explicativa dels capítols quatre, sis i set, que és
possible fer totes les preguntes necessàries, que existeix un Pla estratègic de
subvencions, que no té cap ajuntament ni cap altra institució. Per aquest motiu, atès que
tot es fa correctament, considera que no existeix cap problema per fer modificacions de
crèdit cada vegada que es consideri convenient fer-ho. Comenta que no té sentit parlar
de manca de transparència ni d'oscurantisme, quan en tot moment i per a qualsevol dels
tràmits es presenta tota la documentació i es responen totes les preguntes pertinents.
Explica que si el que voldrien és que no es faci cap canvi, no ho admet perquè això
suposaria estar fermats de mans i així no es possible governar. Insisteix en que el
pressupost és una eina viva i com a tal ha de ser possible fer-hi modificacions.
A continuació respon a la Sra. Rosselló que no és cert que les modificacions
corresponguin sempre als capítols quatre i set, la prova és que avui se'n presenten del
capítol dos, quatre, sis i set, per tant se'n fan de tots els capítols quan es considera
necessari.
Tot seguit demana a la Sra. Rosselló quan vol que li respongui a la pregunta que li ha fet
sobre les gestions del Síndic de Comptes, ja que hi ha una pregunta al respecte més
endavant de la sessió.
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Per acabar, respon a la Sra. Bujosa, en relació a la pregunta sobre l'aportació a
l'Associació balear d'esclerosi amiotròfica des de Presidència del Consell. Explica que
des de Presidència, al seu parer, pot fer-se qualsevol aportació a una associació, si es
considera adient i no necessàriament s'han de fer des dels Instituts.
Seguidament, i pel que fa a la partida assignada a la Federació de Bandes de Música li
respòn que no cal fer demagògia, perquè el fet de que s'hagi dedicat una part de la
partida destinada a Joventut a aquesta entitat no significa que Joventut es quedi sense
doblers. Considera que s'ha d'entendre que únicament s'han destinat 30.000 euros per
establir un conveni amb l'esmentada federació, perquè s'ha considerat convenient, però
no admet que cada vegada que es pren una decisió semblant que afecti a Cultura o a
Joventut, que sempre presenta i explica convenientment, li facin el retret com si això
signifiqui que deixa sense doblers aquest departament.
Reitera que es nega també a acceptar els arguments que els tres Grups han exposat sobre
la manca de transparència en la gestió del pressupost i assegura que la informació que
en tot moment ha aportat és prou completa i que és tot el contrari, que aquest equip de
govern si d'alguna cosa peca és d'un excés de transparència. Entén que no els agradi,
que no compartesquin els criteris, però demana que almenys reconeguin que tot s'ha
presentat i explicat correctament.
La Sra. Rosselló intervé a continuació per respondre al Sr. Flaquer que si presenta les
modificacions és únicament perquè hi està obligat. També diu que no admet que vulgui
presentar els Grups de la oposició com si fossin uns radicals que pretenen no fer cap
modificació, vol que quedi clar que entre no fer-ne cap i fer-ne un abús, com pensa que
és el cas actualment, cal trobar un terme mig raonable. Per aquest motiu defensa que
s'han d'establir criteris racionals de gestió del pressupost. Insisteix en que es tracta de
doblers públics i per aquest motiu cal respectar el marc general i les condicions
establertes quan s'aprova el pressupost i, lògicament, uns criteris convenientment
consensuats pel que fa a les modificacions de crèdit que es consideri necessari fer.
Reitera, com exemple del que ha dit, la inversió tan important que es destina a nova
estructura de carreteres i camins. Demana al Sr. Flaquer que expliqui perquè una
quantitat tan elevada no s'ha previst en el pressupost de 2006. Tot seguit, relaciona
aquest fet amb la intervenció del Síndic de Comptes i demana al Sr. Flaquer que
almenys reconegui que ha estat motivada per aquest abús de l'ús de les modificacions de
crèdit.
La Sra. Bujosa, pel que fa a la justificació directa des de Presidència de l'assignació feta
a l'Associació balear d'esclerosi múltiple, respon al Sr. Flaquer que ja s'havien adonat de
que es feia així per sistema.
A continuació li retreu que no doni cap explicació sobre la partida més elevada de la
modificació de crèdit que presenta, destinada a la nova estructura de carreteres i camins.
Per acabar, es refereix al Pla estratègic de subvencions. Discrepa de la rigorositat
pressupostària que al·lega, dient que el Consell de Mallorca és l'única institució que
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disposa d'aquest tipus de document per donar una informació detallada de totes les
subvencions que atorga. Posa una sèrie d'exemples referits a diverses associacions
(ACIDEP, Fora Vila, Associació Cultura de Mallorca, Associació de Sta. Catalina) per
retreure-li que la informació aportada és molt escassa, i en alguns casos (Associació
sociocultural de Mallorca) s'ha d'insistir fins uns extrems exagerats per aconseguir
informació, per la qual cosa considera que té proves suficients que la rigorositat i la
transparència de què parla no és certa.
El Sr. Alemany (PSOE) intervé per insistir en el fet que una modificació de crèdit ha
d'estar prou justificada i no li sembla correcte que el Sr. Flaquer manifesti que tant li fa
si són vint-i-dues o un milió les modificacions. Li recorda que no és que li digui el seu
Grup, sinó que la Sindicatura de Comptes, al seu darrer anàlisi de 2003, explicant que
"convendria que les modificacions de crèdit es justifiquessin molt bé, mitjançant una
memòria en la qual s'expressin els motius i la causa de no haver-se previst inicialment
la despesa". Considera un contrasentit que a la presentació dels pressuposts digui que
són previsors i després tenguin necessitat de fer tantes modificacions de crèdit. Li
retreu, a més, que moltes modificacions no es presenten al Ple i s'aproven directament
per decret. Per aquest motiu li demana que quan presenti els propers pressuposts
demostri que fa una previsió real i que les modificacions de crèdit siguin excepcions i
deixin de ser una rutina, que es facin només les necessàries. Reitera que aquesta
filosofia de fer-ne un milió si cal, el seu Grup no li accepta.
El Sr. Flaquer respon, respecte a l'informe del Síndic de Comptes, que s'ha estudiat amb
molt d'interès i que es prendran en consideració i es duran a terme les aportacions que
fa, però que el Consell de Mallorca no està en condicions d'assumir totes les
recomanacions que es fan, que no es corresponen amb els recursos que té la institució
per arreglar totes les mancances indicades, atès que caldria duplicar la quantitat de
funcionaris i resta de personal. Per aquest motiu, explica que davant aquest fet els
polítics tenen la responsabilitat de donar una certa racionalitat a la gestió, per la qual
cosa, tot i que respecten moltíssim aquest informe de la Sindicatura de Comptes.
Pel que fa al tema de carreteres, explica que la modificació de crèdit que presenta, que
òbviament no estava inclosa al pressupost inicial, perquè no hi havia doblers per poder
fer-ho, està motivada pel fet que actualment, amb un romanent i una generació de crèdit
sí que ha estat possible i, atès que s'ha tengut coneixement de l'existència de problemes
importants a una sèrie de vies i carreteres que estaven en molt mal estat, s'ha decidit
prioritzar tres obres concretes que solucionaran el problema de seguretat i que en un
altre moment el conseller responsable podrà explicar amb detall.
Tot seguit, dóna resposta al tema de despeses del Servei de Protocol. Explica que la
causa és que d'aquí a final d'any, existeixen unes necessitats concretes d'actuacions de
protocol durant les festes de Nadal, importants per a la institució, que fan necessària
aquesta assignació, perquè el crèdit existent es troba exhaurit.
Per acabar respon a la pregunta de la Sra. Bujosa sobre el tema del Pla estratègic de
subvencions. Li comenta que no li sembla correcte que digui que només explica en tres
o quatre línies el que s'ha fet per a cada institució, perquè el que hauria de valorar és el
fet que existeix un document que li permet consultar en tot moment el que es fa, que
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cada vegada que es fa una modificació de crèdit, també es modifica aquest document.
Per tant, considera que per la finalitat que es pretén, la informació és la suficient.
S'aprova la proposta per devuit vots (PP, UM) a favor i dotze abstencions (PSOE, PSMEN, EU-Els Verds).

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA
PUNT 13.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DELS BOMBERS DEL
CONSELL DE MALLORCA
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA:
"Atesa la necessitat d'establir un règim d'organització i funcionament del Servei dels
Bombers del Consell de Mallorca i també la regulació del règim del personal que hi és
adscrit.
Atès l'acord de la Mesa Sectorial de Bombers de dia 17 de juliol de 2006 i l'acord de la
Mesa de Negociació del Consell de Mallorca de dia 28 de juliol de 2006, sobre
l'aprovació del Reglament dels Bombers del Consell de Mallorca, votats a favor per
totes les representacions integrants de les respectives Meses, amb excepció de la de
CCOO, que ho va fer en contra.
Atesos els articles 49 i concordants de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril i la Llei 57/2003, de
16 de desembre.
Per tot això, propòs que, previ el dictamen de la Comissió Informativa General i de
Comptes, s'elevi al Ple per a la seva aprovació la següent :
PROPOSTA D'ACORD
Aprovar inicialment el Reglament dels Bombers del Consell de Mallorca, que s'adjunta
com a document annex, i exposar-lo al públic per un termini de trenta dies a efectes
d'informació pública i audiència als interessats, mitjançant anunci publicat al Butlletí
Oficial de les Illes Balears. Si durant aquest termini no es presentés cap reclamació ni
suggeriment, l'esmentat Reglament restarà aprovat definitivament de forma automàtica,
sense necessitat de nou acord. "

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que s'ha actuat amb precipitació, atès que
l'aprovació a la Mesa va ser el passat 28 de juliol i al cap d'un mes ja es presenta per
aprovació al Ple.
També considera que, previ a l'aprovació d'un reglament de reestructuració
organitzativa del Cos de Bombers del Consell de Mallorca s'hauria d'haver aprovat el
Pla d'emergències, per conèixer bé quina és la realitat i quines actuacions s'han de dur a
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terme i, a partir d'aquest pla fer l'esmentada reestructuració. Considera que el Consell de
Mallorca ha demostrat una deixadesa en aquest sentit i, a més, afirma que tampoc
millora la situació aquesta reestructuració organitzativa que es presenta i que sembla
que s'ha fet amb la finalitat que ocupin uns llocs determinats persones concretes,
properes a Unió Mallorquina. També pensa que d'aquesta manera es crea una estructura
excessivament jeràrquica, amb molts de caps però pocs bombers i, a més, no es dóna
prou importància als aspectes tècnics.
Pels motius explicats, demana que es retiri la proposta. En cas contrari, anuncia que el
seu Grup s'abstendrà i presentarà al·legacions a l'esmentat reglament.
El Sr. Alorda (PSM-EN) comença fent referència a una Comissió Informativa anterior,
en la qual el seu Grup demanava que algú expliqués els canvis del reglament, quina
relació tenia amb el Pla de modernització de l'any 2002 i no va ser possible. Per això
insisteix a dir que no considera adequat blindar amb un reglament un tema d'aquestes
característiques, sinó que cal prendre les decisions després d'un debat i amb una
informació prèvia.
Reitera el que ja va explicar a la Comissió Informativa sobre aquest tema, considerant
que es tracta d'una aprovació inicial i que es disposa de trenta dies per parlar-ne, el seu
Grup s'abstendrà, i esperen poder parlar-ne dins aquest termini.
Reconeix l'esforç que ha fet el Consell de Mallorca durant els darrers tres anys pel que
fa a la modernització i ampliació de les plantilles i respecte al Pla d'emergències,
pendent encara d'inserir comenta que convendria que es faci pensant no només per
l'àmbit del Consell, sinó pensant en la coordinació de tot el conjunt de persones que
actúen dins l'àmbit de les emergències dins Mallorca. Pensa que és important aquesta
visió global per deixar ben establert aquest reglament.
Explica, però, que hi ha casos en què no considera adequat que es regulin per mitjà d'un
reglament d'aprovació inicial ni definitiva, amb blindatge, com és el cas de l'estructura
organitzativa. Explica que, per sistema, el correcte és fer una relació de llocs de treball,
explicar les funcions, els drets i deures, regular determinades situacions administratives,
i que podria ser un Reglament de Funció Pública, amb un apartat referent als bombers,
tot i que es pot entendre que tenguin les seves particularitats i pugui ser regulat a part,
però pel que fa estrictament a l'organigrama, el seu Grup entén que no és correcte el que
es proposa.
Pel que fa a l'estructura concreta, diu que per una qüestió de transparència hi hauria
d'haver un gran esforç d'oferta. Considera que no és correcte que durant aquesta
legislatura no hi hagi hagut encara cap oferta i no s'hagi regulat cap oferta anual o
bianual després de les macroofertes del 1998 i del 2001, considerant que l'any 2003 ja
estava tot preparat per començar immediatament una oferta. Proposa que per
tranquil·litat de tothom, després d'establir uns llocs i uns càrrecs, siguin coberts per
mitjà dels sistemes prevists per llei, per tal d'evitar sospites.
Observa que es tracta d'un debat relativament distint perquè ara es dissenya una cosa
que no s'acaba d'entendre perquè està inserida dins un reglament i per tant el seu Grup
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entén que serà millor que no formi part de la redacció definitiva. Comenta que, atès que
ara entrarà dins una aprovació inicial i també entén que durant el mes d'agost era difícil
mantenir contacte amb els responsables dels sindicats per poder parlar-ne més
distesament, considera que serà positiu aquest període d'informació pública, si ara no es
retira aquest tema, per parlar-ne, presentar al·legacions i aconseguir que el reglament
final sigui del gust de tothom. Insisteix en la importància d'un tema com aquest, que
afecta a emergències i bombers i expressa el seu desig d'arribar a un acord, que en
ocasions anteriors ha existit sempre.
El Sr. Crespí (PSOE) considera que hi ha hagut poc temps per estudiar correctament
aquest reglament. Tal i com ja ha exposat quan parlava del tema de residus, pensa que
determinat tipus de documents s'aproven sense que la oposició hagi tengut el temps
suficient per documentar-se, presentar propostes assenyades i alternatives i per tant en
aquesta situació es fa difícil donar-los suport. Anuncia que el seu Grup s'abstendrà, per
aquest motiu. Expressa el desig de trobar fórmules de consens per arribar al millor
acord durant la resta del període de tramitació, atesa la importància i abast d'un servei
tan important.
El Sr. Buils (UM) aporta una sèrie de reflexions respecte a les presses de què s'ha parlat.
Explica que, com a director insular de Medi Ambient, va viure molt de prop el Pla de
modernització del cos de Bombers de Mallorca, aprovat durant la passada legislatura ha
permès una modernització tècnica i un increment de plantilles espectacular, per tal de
donar una millor cobertura en situacions d'emergències, incendis, i tota situació que
requereixi el serveis d'un cos que actualment està considerat com un dels més
professionals de tot l'estat espanyol.
A continuació fa referència a algunes de les emergències que es varen produir durant la
passada legislatura (tardor de 2001) i ell com a responsable, en coordinació amb els
organismes corresponents, amb actuacions d'emergència espectaculars i gràcies a l'acord
amb totes les forces sindicals ho hagués fet impossible tan alt nombre d'efectius per ferhi front (un total de 4000 emergències en menys de 24 hores). Expressa el seu
reconeixement als Bombers de Mallorca i a la capacitat de diàleg de tots els
representants sindicals. Comenta que d'aquí va sorgir la necessitat de reglamentar tot el
que fa referència als aspectes bàsics de funcionament.
Expressa l'agraïment molt especial al Departament d'Obres Públiques, al cap de servei i
als tècnics de Bombers de Mallorca, a la directora d'emergències del Consell de
Mallorca. També fa extensiu l'agraïment al director de Funció Pública i al Departament
de Funció Pública, destacant la feina feta durant mesos amb les seccions sindicals per
dur endavant aquest reglament. Assenyala que s'ha negociat en mesa sectorial amb totes
i cadascuna de les seccions sindicals i que reflecteix les aportacions fetes per la Direcció
Insular d'Emergències, la Direcció Insular de Funció Pública i les de totes les seccions
sindicals del Consell de Mallorca i que el consens aconseguit és molt alt, que supera el
70% del vot dins l'estructura de Bombers de Mallorca. Per tant, considera que el
reglament que avui es presenta té el consens necessari, que no vulnera ni interfereix les
competències d'altres institucions i que l'únic que fa és donar transparència al
Reglament de Bombers de Mallorca, en l'ús intern i en l'organització, estructura,
procediments i funcions per categories. A més, dóna resposta a temes que eren del tot
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imprescindibles, com el tractament automatitzat de dades, els cossos especialitzats, com
el de rescat de muntanya, a més de l'antiga reivindicació sobre els bombers que a una
certa edad, malgrat no poder dur a terme determinades funcions, sí que per la seva
experiencia i capacitat tenen l'habilitat necessària per a altres comeses, per garantir un
millor funcionament del servei.
Finalment comenta que considera inacceptable el comentari de la Sra. Rosselló,
afirmant que definir l'estructura del cos de Bombers suposa una estratègia de partit.
Comenta que un conseller hauria de ser més prudent abans de fer determinades
afirmacions.
Considera que és un insult a la intel·ligència dels Bombers de Mallorca, que viuen
situacions molt dures en el seu treball, als representants sindicals participants, fins i tot
als que no votaren a favor però havien participat d'una forma molt positiva i a totes
quantes persones, davant les situacions d'emergència, han col·laborat de forma tan
eficaç.
La Sra. Rosselló puntualitza que el Sr. Buils ha fet una interpretació errònia del seu
comentari. Diu que en cap moment s'ha referit de forma negativa a la tasca dels
Bombers de Mallorca, tot el contrari, expressa el reconeixement a la seva vàlua i
dedicació. Aclareix que no ha insultat ni qüestionat la seva tasca, el que sí ha qüestionat
és el reglament que es presenta, perquè aquesta reestructuració organitzativa estableix
una secció jeràrquica important però amb pocs efectius, que és precisament el que es
necessita per aconseguir una actuació eficaç davant aquestes situacions. Pensa que es
perd la visió més tècnica i de més eficàcia i eficiència, per crear una sèrie de càrrecs, el
detall dels quals s'hauria de revisar més detingudament i que el Sr. Buils fós més
explícit en parlar-ne.
Remarca que, precisament perquè és un tema que li interessa i preocupa, insisteix a fer
aquestes precisions. Demana al Sr. Buils que no faci demagògia amb aquestes
qüestions.
Discrepa de l'afirmació sobre el grau de consens aconseguit per aquest Reglament, pel
que fa a l'àmbit sindical, reconeix el consens de la resta dels participants, però insisteix
en les mancances ja expressades i en la necessitat de revisió i de millora. Comenta que
el seu Grup presentarà les al·legacions oportunes i que la seva voluntat és col·laborar per
millorar-lo.
El Sr. Crespí renuncia al seu torn de paraula, atès que el Sr. Buils no ha fet cap
referència a la seva anterior intervenció.
El Sr. Buils respon a la Sra. Rosselló que és fals que el Reglament presentat tengui caps
però no efectius, lamenta que no ho hagi entès, potser per com està expressat al
document. Explica que les àrees que es creen són imprescindibles, que potser ja
existien, però ara tenen una importància diferent i, per acabar, ressalta la tasca que duen
a terme totes i cada una de les seccions i que justifica aquesta nova distribució.
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP, UM) i dotze abstencions (PSOE, PSMEN, EU-Els Verds).
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DEPARTAMENT DE TERRITORI
PUNT 14.- CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL RELATIVA AL PLÀNOL S26 (AMPLADA D'UN NOU VIAL EN SÒL URBÀ), DEL PGOU DE PALMA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del
DEPARTAMENT DE TERRITORI:
"Vista la proposta de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Patrimoni Històric, en sessió celebrada dia 16 de juny de 2006, s'eleva al Ple del Consell
Insular de Mallorca la següent proposta d'
ACORD
«Atès l'expedient promogut per l'Ajuntament de Palma en relació a la correcció de
l'error material detectat al Pla General d'Ordenació del municipi de Palma, consistent en
l'error de grafisme en l'amplada del nou vial de sòl urbà de S'Aranjassa per a arribar al
col·legi públic, existent a l'actual plànol S-26, de conformitat amb el dictamen de la
Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i d'acord amb la proposta de la
Comissió Insular, en base al que disposa l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim
jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, el Ple del
Consell Insular de Mallorca acorda acceptar la correcció proposada de l'error material
produït, i, en conseqüència procedir a la seva rectificació, havent-se de procedir a
substituir el plànol S-26 rectificat grafiant-se en el sentit que l'alineació oest del nou vial
s'ha de grafiar paral·lela a l'alineació est, de manera que el vial mantingui una amplada
constant de vuit metres, tot procedint a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.»
S'aprova la proposta per unanimitat.
PUNT 15.- MODIFICACIÓ PUNTUAL, EN EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA,
RELATIVA A LA IMPLANTACIÓ DEL SECTOR URBANITZABLE SUNP 2401, SON PUIGDORFILA SUD, DEL PGOU DE PALMA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del
DEPARTAMENT DE TERRITORI:
"Vista la proposta de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Patrimoni Històric, en sessió celebrada dia 16 de juny de 2006, s'eleva al Ple del Consell
Insular de Mallorca la següent proposta d'
ACORD
«Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual del pla general d'ordenació del
municipi de Palma relativa al sector SUNP 24-01 "Son Puigdorfila Sud", en execució de
la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, número 293, de 24
d'abril de 2003, per la qual s'estima el recurs contenciós administratiu interposat pels
Srs. Sastre Alzamora, contra l'acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, de 23 de
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desembre de 1998, pel qual es va aprovar definitivament la revisió del Pla General
d'Ordenació Urbana de Palma de Mallorca (BOCAIB de 2 de febrer de 1999), en allò
referent a la prescripció número 16 del referit acord, relatiu a la classificació i ordenació
del sector Son Puigdorfila Sud, mantenint-se la continguda en el document d'aprovació
provisional de la revisió del PGOU per aquest sector (Sòl Urbanitzable no programat), i
d'acord amb la proposta de la Ponència tècnica d'ordenació del Territori i urbanisme,
aquesta Comissió Insular, en el tràmit previst a l'article 132.3 del Reial Decret
2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, acorda informar
favorablement la present modificació puntual per a la seva aprovació definitiva per part
del Plenari del Consell de Mallorca.»
S'aprova la proposta per vint-i-cinc vots a favor (PP, PSOE, UM) i cinc abstencions
(PSM-EN, EU-Els Verds).
El Sr. Crespí intervé per comentar que votar en un cas com aquest, amb una única opció
de vot positiu, li sembla una forma elegant de perdre el temps. Considera que si s'ha de
complir una sentència que es faci, però fer una votació en aquests termes no li sembla
correcta.
El Sr. Nadal respon al Sr. Crespí que el resultat de la votació és una clara demostració
de que no només podia votar-se a favor. Li agraeix la seva aportació, però li reitera que
s'ha de sotmetre a votació.
El Sr. Alorda comenta que totes les sentències tenen un marge de maniobra abans de ser
executades, a vegades amb alternatives i fórmules diverses per afrontar-les, però retreu
al Sr. Nadal que això no es faci. Posa l'exemple recent de Son Vaco i Son Puigdorfila.
Per aquest motiu, considera que ha quedat prou clar el motiu de l'abstenció del seu Grup
en la votació.

PUNT 16.- CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL RELATIVA A LA
PROFUNDITAT EDIFICABLE AL CARRER VALDES LEAL, CANTONADA
CARRER SANT MAGÍ, DEL PGOU DE PALMA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del
DEPARTAMENT DE TERRITORI:
"Vista la proposta de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Patrimoni Històric, en sessió celebrada dia 16 de juny de 2006, s'eleva al Ple del Consell
Insular de Mallorca la següent proposta d'
ACORD
«Atès l'expedient promogut per l'Ajuntament de Palma en relació a la correcció de
l'error material detectat al pla General d'Ordenació del municipi de Palma, relativa a la
profunditat edificable al carrer Valdes Leal, cantonada Carrer Sant Magí (Santa
Catalina), de conformitat amb el dictamen de la Ponència Tècnica d'Ordenació del
Territori i Urbanisme, aquesta Comissió, en base al que disposa l'article 105.2 de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment
administratiu comú, acorda NO acceptar la correcció proposada com a error material
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produït, tot considerant que la profunditat edificable inexistent en l'actual plànol G20
del Pla General, front al carrer Valdés Leal, de Santa Catalina, resulta acord amb les
determinacions generals del PGOU tant de la seva memòria (apartat 2.1.1. "zones amb
tipus amb alineació vial") com de l'article 99.1 el qual estableix, com a criteris general,
que les profunditats edificables sols poden donar front a vials rodats i espais lliures
públics.»
S'aprova la proposta per unanimitat.
PUNT 17.- MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A L'EQUIPAMENT
EQ4A/SC-P;56-04-P PER A LA SEVA REQUALIFICACIÓ EN DUES
PARCEL·LES CADASCUNA DE 2.500 M2 COM A EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL I COM A EQUIPAMENT SANITARI PÚBLIC, A SON RULLAN,
DEL PGOU DE PALMA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del
DEPARTAMENT DE TERRITORI:
" Vista la proposta de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Patrimoni Històric, en sessió celebrada dia 16 de juny de 2006, s'eleva al Ple del Consell
Insular de Mallorca la següent proposta d'
ACORD
«1er.- Vist el dictamen de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i urbanisme,
s'informa favorablement la proposta de modificació puntual del Pla General d'ordenació
Urbana de Palma, relativa a la requalificació de l'equipament EQ4a/SC-P; 56-04-P en
dues parcel·les per a equipament socio-cultural EQ4a/SC-P; 56-04-P i equipament
sanitari públic EQ4a/SA-P; 56-05-P, a son Rul·lan, pel que fa al reajustament per raons
funcionals de zones d'equipament, als estrictes efectes del tràmit previst a la Disposició
Addicional Tercera punt 2.d) de la Llei 14/2000, de 21 de desembre d'Ordenació
Territorial.
2on.- Atès l'expedient relatiu a la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de
Palma, relativa a la requalificació de l'equipament EQ4a/SC-P; 56-04-P en dues
parcel·les per a equipament socio-cultural EQ4a/SC-P; 56-04-P i equipament sanitari
públic EQ4a/SA-P; 56-05-P, a son Rul·lan, i d'acord amb el dictamen de la Ponència
Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i la proposta de la Comissió insular, en
el tràmit previst a l'article 132.3 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament
de Planejament Urbanístic, aprovar definitivament l'expressada modificació.»
S'aprova la proposta per unanimitat.
PUNT 18.- MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A L'EQUIPAMENT
EQ0A/SC-P (S'INDIOTERIA), UE 52-01, PER A LA SEVA REQUALIFICACIÓ
PASSANT DE SOCIOCULTURAL A EQUIPAMENT SANITARI PÚBLIC, DEL
PGOU DE PALMA.
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Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del
DEPARTAMENT DE TERRITORI:
"Vista la proposta de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Patrimoni Històric, en sessió celebrada dia 16 de juny de 2006, s'eleva al Ple del Consell
Insular de Mallorca la següent proposta d'
ACORD
«1er.- Vist el dictamen de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i urbanisme,
s'informa favorablement la proposta de modificació puntual del Pla General d'ordenació
Urbana de Palma, relativa a la requalificació de l'equipament socio-cultural EQ0a/SC-P;
52-07-P en equipament sanitari públic EQ0a/SA-P; 52-07-P, a S'Indioteria, pel que fa al
reajustament per raons funcionals de zones d'equipament, als estrictes efectes del tràmit
previst a la Disposició Addicional Tercera punt 2.d) de la Llei 14/2000, de 21 de
desembre d'Ordenació Territorial.
2on.- Atès l'expedient relatiu a la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de
Palma, relativa a la requalificació de l'equipament socio-cultural EQ0a/SC-P; 52-07-P
en equipament sanitari públic EQ0a/SA-P; 52-07-P, a S'Indioteria, i d'acord amb el
dictamen de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i la proposta de
la Comissió insular, el Ple del Consell de Mallorca en el tràmit previst a l'article 132.3
del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic,
acorda aprovar definitivament l'expressada modificació.»
S'aprova la proposta per unanimitat.
PUNT 19.- COMPLIMENTACIÓ DE PRESCRIPCIONS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL RELATIVA AL SECTOR URBANITZABLE SON XIMELIS/CAN
FONTET, TEXT REFÓS, DEL PGOU DE PALMA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del
DEPARTAMENT DE TERRITORI:
"Vista la proposta efectuada per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Patrimoni Històric a la seva sessió de 28 de juliol de 2006, s’eleva al Ple
del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’
ACORD
«Atès l’expedient tramitat per l’Ajuntament de Palma amb relació a la complimentació
de les prescripcions establertes en l’acord del Ple del Consell Insular de Mallorca,
adoptat en sessió de dia 3 de novembre de 2003, mitjançant els quals es va aprovar
definitivament amb prescripcions la modificacions del PGO de Palma relativa a la
creació d’un nou sector urbanitzable programat d’ús terciari (Son Ximelis) i modificació
del SUNP de Can Fontet; així com atès que el punt 6è de l’acord va assenyalar que
l’Ajuntament hauria de presentar un text refós, de conformitat amb el dictamen de la
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ponència tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme i la proposta de la Comissió
Insular, el Ple del Consell Insular, acorda:
1er.- Donar per complimentades les prescripcions recollides a l’acord del Ple del
Consell Insular de Mallorca, de 3 de novembre de 2003.
2on.- Donar conformitat al contingut Text Refós presentat, tot i assenyalant que, haventse aprovat per part del Consell Insular de Mallorca, en sessions de 5 de juliol i 4
d’octubre de 2004, la modificació del PGO relativa a les normes urbanístiques, i estant
actualment en tramitació el text refós de les dites normes, per a l’aplicació de
planejament de desenvolupament caldrà aplicar, pel que fa als usos el Quadre núm. 5 de
l’article 64 de la dites normes modificades, que, en el text refós de les NU, cas de ser
aprovat, passa a ser el Quadre núm. 5 de l’article 65.»
S'aprova la proposta per vint-i-sis vots a favor (PP, PSOE, UM) i cinc vots en contra
(PSM-EN, EU-Els Verds).
PUNT 20.- MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA IMPLANTACIÓ
D’UNA NOVA ZONA S4G, A CAN GRANADA, DEL PGOU DE PALMA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del
DEPARTAMENT DE TERRITORI:
"Vista la proposta efectuada per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Patrimoni Històric a la seva sessió de 28 de juliol de 2006, s’eleva al Ple
del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’
ACORD
«Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual del pla general d’ordenació urbana del
municipi de Palma relativa a la creació d’una nova zonificació anomenada S4g a una
parcel·la actualment qualificada com a S2b , dins el sòl urbà existent d’ús terciari de la
finca “Can Granada” per tal de, tot i mantenint la mateixa edificabilitat i volum, poder
concentrar la mateixa amb un major nombre de plantes (passant de 2 a 4 plantes) i una
menor ocupació dels terrenys per l’edificació, i d’acord amb el dictamen de la Ponència
Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, i la proposta de la Comissió Insular, en
el tràmit previst a l’article 132.3 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament
de Planejament Urbanístic, el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda denegar
l’aprovació definitiva de l’expressada modificació puntual atenent a les següents
motivacions:
1era. La disposició addicional tercera de la Llei 14/200, d’Ordenació Territorial, en el
seu apartat primer determina que només es podran aprovar revisions o modificacions de
planejament municipal quan aquests s’adaptin a les determinacions dels instruments
d’ordenació territorial regulats a la mateixa Llei. Malgrat en el seu apartat 2 es
determina que, no obstant l’anterior, es poden aprovar les modificacions de planejament
urbanístic general que tenguin com objecte exclusiu, entre d’altres, la disminució dels
coeficients d’edificabilitat o de percentatges d’ocupació de les edificacions o la
53

disminució de l’alçària màxima de les edificacions; la modificació proposada es troba
dins el supòsit de disminució de l’edificació, però en contravenir el supòsit b) d’alçària
de les edificacions, en proposar un augment de l’alçària de l’edificació no compleix la
condició assenyalada a l’encapçalament de l’apartat 2on de tenir com objecte exclusiu
una de les finalitats assenyalades, no podent-se acollir tampoc a l’excepció determinada
a l’apartat tercer de la disposició addicional tercera esmentada, en haver finalitzar el
termini d’exposició pública de la modificació (10/03/05) amb posterioritat a l’entrada en
vigor del Pla Territorial Insular de Mallorca i del Pla Director Sectorial de
Telecomunicacions.
2ona.- Per altra banda la modificació presentada, encara que es manifesti que l’aplicació
de la nova normativa creada seria possible a altres parcel·les o indrets del sòl urbà del
terme municipal, tot i que aquests no es concreten i que la modificació en sí mateixa
només es presenta per a una única parcel·la, l’ordenació representaria una disposició
urbanística de caràcter singular no justificada en raons objectives.
Amb independència dels punts anteriors, assenyalar igualment que manca a la
modificació puntual proposada una major anàlisi de les repercussions sobre el conjunt
de la façana que dóna a la via de cintura, no podent diferir-se aquest estudi a un projecte
constructiu, així com també assenyalar que, a la documentació presentada es detecten
errades pel que fa a l’adaptació de les nomenclatures a les Normes Urbanístiques del
PGOU aprovades pel Ple del Consell de Mallorca en dates 5 de juliol i 4 d’octubre de
2004 (BOIB núm. 116 i 171 de 2006).»
S'aprova la proposta per vint-i-sis vots a favor (PP, PSOE, UM,), dos en contra (EU-Els
Verds) i tres abstencions (PSM-EN).
PUNT 21.- COMPLIMENTACIÓ DE PRESCRIPCIONS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL RELATIVA A LES NORMES URBANÍSTIQUES, TEXT REFÚS,
DEL PGOU DE PALMA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del
DEPARTAMENT DE TERRITORI:
"Vista la proposta efectuada per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Patrimoni Històric a la seva sessió de 28 de juliol de 2006, s’eleva al Ple
del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’
ACORD
«Atès l’expedient tramitat per l’Ajuntament de Palma amb relació a la complimentació
de les prescripcions establertes en els acords del Ple del Consell Insular de Mallorca,
adoptats en dates 5 de juliol de 2004, 4 d’octubre de 2004 i 4 d’abril de 2005,
mitjançant els quals es varen aprovar definitivament amb prescripcions les
modificacions de les normes urbanístiques del vigent Pla General d’Ordenació Urbana
d’aquell municipi ; així com atès que el punt 4rt de l’acord de 4 d’octubre de 2004 i el
punt 2on de l’acord de 4 d’abril de 2005 varen assenyalar que l’Ajuntament, en el
moment oportú , hauria de recollir el conjunt de les Normes Urbanístiques en un text
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refús, de conformitat amb el dictamen de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori
i Urbanisme, i la proposta de la Comissió Insular, el Ple del Consell Insular, acorda:
1r.- Donar per complimentades les prescripcions recollides als acords del Ple del
Consell de Mallorca, de 5 de juliol i 4 d’octubre de 2004.
2n.- Donar la seva conformitat al contingut Text Refós presentat, amb l’excepció de la
inclusió dels apartats 2 i 3 de l’article 86 els quals no foren objecte de cap prescripció i
no figuraven a publicació de l’aprovació definitiva.
3r.- Com a conseqüència dels punts de l’anterior acord i per una major claredat de la
normativa aplicable al terme municipal, procedir a la publicació de l’esmentat text
refós.»
S'aprova la proposta per vint-i-sis vots a favor (PP, PSOE, UM,), dos en contra (EU-Els
Verds) i tres abstencions (PSM-EN).
PUNT 22.- COMPLIMENTACIÓ DE PRESCRIPCIONS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL RELATIVA A LA SEGONA AMPLIACIÓ DE MERCAPALMA ,
DEL PGOU DE PALMA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del
DEPARTAMENT DE TERRITORI:
"Dictaminat CIOTUPH de 28-7-2006
PROPOSTA D'ACORD
Complimentació de prescripcions de la modificació puntual relativa a la segona
ampliació de Mercapalma , del PGOU de PALMA.
Vista la proposta efectuada per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Patrimoni Històric a la seva sessió de 28 de juliol de 2006, s’eleva al Ple
del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’
ACORD
«Atesa la documentació i l’expedient tramitat per l’Ajuntament de Palma amb relació a
la complimentació de les prescripcions establertes en els acords del Ple del Consell
Insular de Mallorca, adoptats en sessió de 5 de juny de 2006, d’aprovació definitiva
amb prescripcions de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del
municipi de Palma relativa a la modificació i ampliació del Pla especial de l’ampliació
del SGEC/CO (77-04-P), Mercapalma, de conformitat amb el dictamen de la Ponència
Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, i la proposta de la Comissió Insular, el
Ple del Consell Insular, acorda:
1.- Mantenir la prescripció 1a, assenyalada al referit acord i relativa a condicions
imposades en l’informe de la Comissió Balear de Medi Ambient per a la fase
d’urbanització dels terrenys.
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2.- Donar per complimentada la prescripció 2na de l’acord.
3.- Donar trasllat, així mateix, dels presents acords al Consell Consultiu de les Illes
Balears, als efectes procedents.»
S'aprova la proposta per unanimitat.

DEPARTAMENT DE PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL
PUNT 23.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ D'INTERÈS
CULTURAL, A FAVOR DE LA COL·LECCIÓ GUASP, VALLDEMOSSA.
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del
DEPARTAMENT DE PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL:
"A la vista que, mitjançant acord de data de 24 de novembre de 2005, la Comissió
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la
incoació de l'expedient de declaració de bé d'Interès Cultural a favor de la Col·lecció
Guasp, Valldemossa.
A la vista que, mitjançant acord de data de 16 de juny de 2006, la Comissió d'Ordenació
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar
favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva
declaració.
Atès l'informe jurídic, de data 25 de juliol de 2006, de la Tècnica de la secció
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric.
Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d'acord amb les competències
atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars en matèria de
Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del CIM, aprovat pel Ple del 8 de març de
2004, aquest President de la Comissió d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Històric eleva al Ple la següent proposta d'ACORD:
I.
Declarar com a Bé d'Interès Cultural la Col·lecció Guasp, Valldemossa, la
descripció de la qual figura a l'informe tècnic de data 19 d'octubre de 2005, que
s'adjunta i forma part integrant del present acord.
II.
Els efectes d'aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei
12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la normativa
concordant.
III.
Aquest acord s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín
Oficial del Estado, i s'ha d'anotar al Registre Insular de Béns d'Interès Cultural de
Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè
procedeixi a la seva anotació al Registre de Béns d'Interès Cultural de les Illes Balears i
insti la seva anotació al Registre General de Béns d'Interès Cultural de l'Estat.
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IV.
Aquest acord s'ha de comunicar als interessats, a l'Ajuntament de Valldemossa
i al Govern de les Illes Balears."
S'aprova la proposta per unanimitat.

INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA
PUNT 24.- ADHESIÓ A LA FEDERACIÓ D'ENTITATS "PLATAFORMA DE
VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS"
Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del INSTITUT
DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA:
"Vista la proposta de la coordinadora de l'Àrea de Recursos Assistencials amb el
vistiplau del director en funcions de l'Àrea, d'11 de juliol de 2006, on consten els
següents antecedents:
"El Ple del Consell de Mallorca mitjançant acord de data 15 de setembre de 2003 aprovà
la constitució de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca (l'Institut), el qual
té com objecte fonamental, d'acord amb l'article 2.1 dels Estatuts de l'Institut, aprovats
per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 15 de setembre de 2003 (BOIB
núm.133, de 23-09-2003) l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les
competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis
socials i esports.
L'Institut té la missió de desenvolupar els programes, serveis i centres de serveis socials
i esports de Mallorca i també aquells altres transferits i aquells delegats pel Govern de
les Illes Balears al Consell de Mallorca.
Des de gener de 2004 l'Institut ha assumit les competències i responsabilitats establertes
a la llei 14/2001, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis
socials.
L'àrea de recursos assistencials de l'Institut té, entre els seus objectius bàsics: la
prevenció i l'assistència de les persones majors, vàlides i dependents, de Mallorca. Entre
d'altres serveis, gestiona els serveis residencials temporals o definitius en les seves
residències pròpies i d'altres places concertades, així com serveis Socioculturals
mitjançant la gestió directa de la Llar Avinguda Argentina, la Llar de Felanitx, la Llar
de Manacor i la Llar Reina Sofia. Aquestes residències i llars son gestionades
directament per l'Institut, amb mitjans personals i materials propis.
Juntament amb l'activitat desplegada per aquest personal propi, l'Institut es conscient de
la important tasca d'un col·lectiu de persones, impulsades per sentiments solidaris i de
justícia, que volen comprometre de manera lliure i voluntària a ajudar per millorar les
condicions de vida dels sectors de població més desfavorits que, des de una o altre
perspectiva són beneficiaris dels diferents serveis de l'Institut. Són els voluntaris.
Per millorar la qualitat de vida de les persones beneficiàries dels programes i serveis de
l'Àrea de recursos assistencials s'ha creat el servei de voluntariat com un recurs més per
assolir les finalitats per les que es va constituir l'Institut."
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Atès que el 25 de maig de 2005, segons consta a l'acta fundacional, es va constituir la
"Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears", la qual es configura, d'acord amb
l'article primer dels Estatuts, com una Federació d'Entitats sense ànim de lucre, amb
personalitat jurídica pròpia, que té com a finalitats les que enumera a l'article quart:
Promoure el voluntariat a la societat, i sensibilitzar a aquesta de la seva
aportació.
Intercanviar experiències de feina i facilitar la col·laboració entres els
components de la Plataforma i d'altres plataformes establertes a l'Estat Espanyol.
Estudiar la realitat jurídica existent i promoure en conseqüència els marcs
jurídics que permetin potenciar el voluntariat.
Participar de forma permanent a l'elaboració de propostes sobre polítiques i
programes de voluntariat que desenvolupi l'administració a tots els nivells.
Servir de marc per a la defensa dels interessos i la independència de les entitats
en la seva labor de promoció del voluntariat.
Qualsevol altra finalitat de foment, desenvolupament i enfortiment del
voluntariat.
A l'acta fundacional consta l'assistència de l'Institut a la sessió constitutiva, manifestant
la seva voluntat de participar activament en la federació en un futur proper amb la
condició de "membre adherit".
Considerant que l'article 17 de la Llei 3/1998, de voluntariat de les Illes Balears,
atribueix als consells insulars diverses competències en matèria de voluntariat, entre
elles el foment de les activitats de voluntariat i la coordinació d'aquestes.
L'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca està interessat en adherir-se a la
"Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears", com a membre adherit, en atenció a les
finalitats que constitueixen el seu objecte.
Vist l'informe jurídic favorable de data 11 de juliol de 2006,
Atès que, d'acord amb l'article 47.2 lletra g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, l'acord d'incorporació a la Federació correspon al Consell
de Mallorca, en concret al Plenari, ja que s'haurà d'adoptar amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
PROPOSTA D'ACORD
Primer. Aprovar la adhesió de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca com a
membre adherit a la federació d'entitats "Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears".
Segon. Aprovar els Estatuts pels quals es regeix la Federació, segons consten en
l'expedient i sotmetre'ls a informació pública per un termini de trenta dies per tal que
totes les persones que hi estiguin interessades puguin examinar l'expedient i formular
les al·legacions que estimin pertinents. Si no se'n presentessin, l'acord s'elevarà a
definitiu.
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Tercer. Fer front a l'aportació econòmica a la Federació que correspongui a l'Institut,
com a membre adherit.
Quart. Designar com a representant de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca al Sr. Antonio Serra Torres, president de l'entitat, organisme autònom creat pel
Consell de Mallorca i depenent d'aquest, l'objecte fonamental del qual és l'exercici de
les competències atribuïdes per qualsevol títol en matèria de serveis socials i esports.
No obstant això, el Ple resoldrà."
S'aprova la proposta per vint vots a favor (PP, UM, PSM-EN) i deu abstencions (PSOE,
EU-Els Verds).
A continuació, el Sr. Crespí (PSOE) demana que el Ple feliciti a la selecció espanyola
de bàsquet i concretament al jugador mallorquí Rudy Fernández, que en formava part.
El vicepresident ho consulta amb la resta de portaveus, que hi estan d'acord i demana al
secretari que en prengui nota.

MOCIONS
PUNT 25.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN PER LA
REVOCACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE LA MINISTRA DE MEDI AMBIENT
SOBRE PRIVATITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC.
Es dóna compte de la següent Moció:
"La darrera resolució de la Ministra de Medi Ambient sobre les condicions d'accés a una
piscina a la Costa dels Pins suposa, a la pràctica, un cas de privatització del domini
públic.
Les condicions "imposades" al propietari consistents en permetre visites guiades als
escolars del municipi de Son Servera, s'emparen en suposats criteris pedagògics i
d'educació medi ambiental, certificats pel conseller d'Educació. Però, quins criteris
pedagògics i quina educació medi ambiental es pot derivar d'una construcció que
envaeix el domini públic impedint el pas a que, per Llei, tenen dret tots els ciutadans?
El cas ha esdevingut d'especial rellevància per la intervenció activa del President del
Govern de les Illes Balears i els seus Consellers (Medi Ambient i Educació) que han
arribat a desafiar el compliment de la llei de Costes i han desqualificat les persones i
institucions mobilitzades en favor del caràcter públic del litoral.
MOCIÓ
1.El Ple del Consell de Mallorca insta la Ministra de Medi Ambient del Govern
espanyol a revocar la resolució 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 a emprendre les accions legals
escaients per tal de restituir la legalitat al citat espai i preservar el domini públic.
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3.El Ple del Consell de Mallorca reprova el President del Govern de les Illes
Balears per la seva parcialitat, per emparar l'ocupació privativa del litoral públic, i com
a màxim responsable de les declaracions del Conseller de Medi Ambient contra la llei
de Costes i de què el conseller d'Educació s'avengui a certificar en base a criteris
pedagògics absurds.
4.- El Consell de Mallorca es compromet a recórrer la resolució esmentada i adoptar
les mesures al seu abast per garantir l'accés al Domini Públic mallorquí."
Sr. Alorda (PSM-EN) presenta la moció. Comença explicant els fets reals, per tal
d'evitar polèmiques.
En primer lloc, assegura que la piscina es troba dins un domini públic i que per tant és
d'ús públic. Recorda que el Sr. Matas, quan era ministre, va resoldre per l'ús d'aquesta
piscina una concessió il·legal que ni tan sols va ser publicada al BOIB. A més, en el
moment de fer-se la concessió hi havia una suspensió de llicències.
En segon lloc, considera desafortunades les declaracions del Sr. Font, conseller de Medi
Ambient del Govern balear, quan deia que la concessió era única i que la culpa de la
polèmica era la Llei de costes.
En tercer lloc, no entén perquè el PP es va manifestar a favor de la concessionària amb
el tema de la hospitalitat i tampoc comprèn com el ministeri de Medi Ambient (PSOE)
primer digués que la costa mallorquina és la que té més ocupació il·legal, desprès
(l'estiu passat) suspengués el domini públic i recentment reguli l'ús públic de la piscina,
mitjançant una resolució ministerial peculiar, que regula una unitat didàctica pels nins
de Son Servera per anar a nedar a la piscina descoberta el mesos de maig, juny,
setembre i octubre i, alhora, estableix que els mesos de juliol i agost es dediquin al
manteniment i reparació de les instal·lacions.
Per altra banda, està satisfet per la reacció de la societat civil defensant el domini
públic, de la posició del PSOE de Mallorca i del desacord d'UM sobre l'ordre
ministerial.
Per acabar, demana que es deixi sense efecte l'ordre ministerial esmentada i que el
Consell de Mallorca actuï per mitjà del Pla territorial de Mallorca, per tal de protegir el
litoral, i sobretot vol destacar que cal fer una reprovació al president Sr. Matas, per
assistir a la contramanifestació, per amistat amb el concessionari de la piscina, en
contra del domini públic.
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que votarà a favor de la moció i que està
d'acord amb els arguments del Sr. Alorda sobre el domini públic, l'estranya resolució
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ministerial i les inoportunes declaracions de membres del Govern balear, PP i el
president Sr. Matas.
El Sr. Crespí (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció.
En primer lloc, vol posar de manifest la dificultat d'administrar l'herència rebuda de
l'anterior Govern central.
En segon lloc, considera que s'ha d'aplicar la llei.
En tercer lloc, no està d'acord amb la postura pública del Sr. Matas.
En quart lloc, creu necessari corregir els errors produïts per l'aplicació o no de la Llei de
costes.
El Sr. Coll (PP) anuncia que el seu grup votarà en contra pels següents motius.
En primer lloc, perquè tenen un gran respecte per l'Estat de dret.
En segon lloc, per la consideració que els mereixen les institucions; per tant, estan
d'acord amb la resolució del Ministeri de Medi Ambient.
En tercer lloc, perquè estan a favor de la propietat privada de les persones i el dret a la
intimitat, per la qual cosa coincideixen amb la plataforma "Basta Ja", que demana el
retorn de la tranquil·litat a la zona.
En quart lloc, perquè creuen que l'actuació del president Sr. Matas a favor de la
tolerància i la convivència va ser adequada.
Per acabar comenta que si a algú no li sembla correcta la resolució del ministeri pot
acudir als tribunals.
El Sr. Buils (UM) considera que l'ordre ministerial és un error i que va en contra de la
legislació vigent.
A continuació demana al Sr. Alorda votar per separat els punts i diu que encara que no
estigui d'acord amb l'actuació del Sr. Matas no es necessari reprovar-la, per això
aclareix que votarà a favor dels punts un, dos i quatre i en contra del tres.
El Sr. Alorda agraeix el suport dels grups i diu que està satisfet per la reacció política i
ciutadana davant aquest fet.
Demana al Sr. Coll si troba coherent que la piscina estigui fora de servei els mesos de
juliol i agost, per realitzar tasques de manteniment, i també si creu oportú fer classes de
natació els mesos de setembre i octubre a una piscina descoberta.
Reitera els seus arguments en contra de l'actuació del president i considera que el
ministeri hauria de reconsiderar la resolució ministerial.
Per acabar comenta que accepta la proposta del Sr. Buils i per tant la votació es farà per
separat.
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La Sra. Rosselló creu que s'hauria d'aplicar correctament la Llei de costes i que la
tolerància ha de ser de tots. Reitera la seva disconformitat amb l'actuació del president i
puntualitza que el govern del Pacte de Progrés va fer un informe en contra de la
concessió de la piscina i que l'exministre Sr. Matas no el va tenir en compte.
El Sr. Crespí comenta que abans ha exposat quatre punts a favor per donar suport als
conjunt de la proposta, però que si ara s'ha canviat de criteri i decideixen votar el punts
per separat, el seu Grup no hi donarà suport.
El Sr. Coll diu que no vol xerrar per responsabilitat política.
El Sr. Buils reitera la seva petició de fer la votació per separat i repeteix els seus
arguments sobre la moció.
El Sr. Alorda comenta que li hauria agradat tenir el màxim suport i lamenta el canvi de
paper d'alguns, encara que mantén la votació per separat.
A continuació proposa al Sr. Buils que faci una esmena per excloure el punt tres que
parla del Sr. Matas i així poder votar la moció en un sol bloc.
El Sr. Buils anuncia l'esmena de supressió del punt tres.
El Sr. Crespí vol saber si aquest funcionament és correcte.
La presidenta demana al secretari quin és el seu parer.
El secretari comenta que hauria de ser el proposant qui demanés la supressió d'un punt.
Correspon al presentador de la moció la iniciativa i l'acceptació de les esmenes. Això és
la pràctica que s'ha duit a terme al Ple del Consell en altres ocasions.
El Sr. Alorda anuncia que mantén la votació separada de tots els punts.
Primer punt
Es rebutja el punt per vuit vots a favor (PSM-EN, UM, EU-Els Verds), setze en contra
(PP) i nou abstencions (PSOE).
Segon punt
Es rebutja el punt per vuit vots a favor (PSM-EN, UM, EU-Els Verds), setze en contra
(PP) i nou abstencions (PSOE).
Tercer punt
Es rebutja el punt per cinc vots a favor (PSM-EN, EU-Els Verds), denou en contra (PP,
UM) i nou abstencions (PSOE).
Quart punt
Es rebutja el punt per vuit vots a favor (PSM-EN, UM, EU-Els Verds), setze en contra
(PP) i nou abstencions (PSOE).
Arribat a aquest punt la presidenta suspèn la sessió a les 13.55 h, i anuncia que es
reprendrà a les 16.30 h.
Es reprèn la sessió a les 16.40 h.
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PUNT 26.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU-ELS VERDS SOBRE
COMPLIMENT DE LA DIRECTIVA 91/271/CEE D'AIGÜES RESIDUALS.
Es dóna compte de la següent Moció:
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La Directiva Europea de 21 de maig de 1991, sobre el tractament d'aigües residuals
urbanes (91/271/CEE), la qual té per objecte la recollida, el tractament i l'abocament de
les aigües residuals urbanes i el tractament de les aigües residuals procedents de
determinats sectors industrials. L'objectiu de la directiva és protegir el medi ambient
dels afectes negatius dels abocaments de les aigües residuals.
Segons l'esmentada directiva, concretament a l'article 3, s'especifica de forma clara que
com a màxim el 31 de desembre del 2005 totes les conurbanacions que tenguin entre
2.000 i 15.000 habitants equivalents han de disposar de sistemes col·lectors per a les
aigües residuals urbanes.
El Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, incorpora a l'ordenament jurídic
espanyol els preceptes de la Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig, sobre el tractament
de les aigües residuals urbanes i imposa a les conurbanacions l'obligació de disposar de
sistemes col·lectors per a la recollida i conducció de les aigües residuals, així com
l'aplicació de distints tractaments abans del seu abocament a les aigües continentals o
marítimes.
Actualment a Mallorca encara hi ha zones urbanes que no disposen de sistemes de
clavegueram, xarxa de recollida, tractament i abocament de les aigües residuals. En els
municipis on encara hi ha zones urbanes amb aquestes característiques estarien
incomplint la normativa europea abans esmentada.
Aconseguir que totes les zones urbanes disposin d'una adequada xarxa de clavegueram
hauria d'ésser una prioritat bàsica per a totes les administracions implicades: estatal,
autonòmica, insular i local, pe tal d'assegurar una bona recollida, tractament i
abocament de les aigües residuals urbanes i assegurar la protecció del medi ambient, i
evitar focus de contaminació.
El Consell Insular de Mallorca, com a administració insular i que té com a objectiu la
cooperació amb tots els municipis de l'illa per facilitar els serveis bàsics, d'obligat
compliment, als municipis i la protecció del medi ambient, hauria de plantejar-se
aquesta qüestió com a una prioritat.
Per tot això proposam al Ple del Consell Insular de Mallorca que adopti el següent
ACORD:
1. El Consell Insular de Mallorca conjuntament amb els municipis de l¿illa han de dur a
terme un anàlisi de la situació actual respecte a les mancances existents en les xarxes de
clavegueram, recollida, tractament i abocament d¿aigües residuals per tal d¿adequar la
realitat insular a la normativa legal vigent.
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2. El Consell Insular de Mallorca establirà com a prioritat en els convenis de plans
d¿obres i serveis anuals entre les diverses administracions implicades el finançament
d¿obres destinades a la recollida i tractament d¿aigües residuals a les zones urbanes que
no disposen d¿aquests serveis bàsics i obligatoris.
3. El Consell Insular de Mallorca establirà amb els ajuntaments implicats les ajudes
financeres extraordinàries per dur endavant aquesta actuació en la major brevetat
possible."
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) explica els motius pels quals es presenta la moció.
En primer lloc, perquè la qüestió de les aigües residuals i el seu tractament, recollida i
distribució és un element fonamental per al medi ambient, pel que fa al bon ús i per
evitar la contaminació. En segon lloc, per la importància que té, com a servei públic,
disposar d'una adequada xarxa de clavegueram, que és un signe de progrés d'una
societat moderna.
Considera que és un tema prou important perquè es tracti al Consell de Mallorca perquè,
tot i ser una competència compartida amb altres administracions, és fonamental que ho
faci, tant des del punt de vista d'ajudar a establir una normativa com també per
col·laborar amb els ajuntaments, molts dels quals tenen dificultats econòmiques per
poder fer una xarxa de clavegueram i un tractament de residus idoni.
Recorda a continuació que la Directiva Europea de 21 de maig de 1991 d'aigües
residuals (97/271/CEE), al seu article tercer, estableix la data del 31 de desembre de
2005 com a termini màxim per a disposar de sistemes col·lectors per a les aigües
residuals urbanes i que afecta totes les conurbacions que tinguin entre 2.000 i 15.000
habitants.
Explica que aquesta directiva europea també està avalada per la llei estatal de l'any
1995, la qual establia el mateix calendari, a més dels requisits establerts per a dur-la a
terme. Observa que la situació actual és de total incompliment, tant pel que fa a la
directiva europea com a la llei estatal esmentades. A més, assegura que a Mallorca
existeixen zones urbanes que encara no disposen de xarxa de clavegueram ni tampoc de
recollida, abocament ni tractament d'aigües residuals; per l'exemple, el cas de Son Vida,
macrourbanització que recentment ha estat exonerada de tenir l'esmentada xarxa. Un
altre exemple és el cas de Portocolom, on a més es projecta la construcció d'un passeig
marítim, sense haver resolt abans el problema més bàsic, com és disposar d'una xarxa de
recollida i tractament d'aigües residuals.
Insisteix en el caràcter prioritari que ha de tenir la construcció d'aquesta xarxa, no
només perquè així ho estableixen les normatives indicades, sinó pel seu caràcter bàsic,
com element prioritari pel que fa a la conservació del medi ambient, ateses les especials
característiques de la illa de Mallorca.
Per acabar, concreta les actuacions que el Consell de Mallorca hauria de dur a terme. En
primer lloc, la obligació que té el Consell de Mallorca, en col·laboració amb tots els
ajuntaments, de fer una bona anàlisi per tal de detectar les mancances que en aquest
sentit té Mallorca i posar-hi remei el més aviat possible, com també complir les

64

normatives esmentades. En segon lloc, establir com a màxima prioritat, al Pla d'obres i
serveis i demés normatives implicades, el finançament d'aquestes obres, que pel seu
caràcter no reben normalment el mateix tractament que les obres més visibles:
carreteres, autopistes, etc. En tercer lloc, un cop detectades les necessitats, implicar-se
en el finançament de caràcter extraordinari de totes les obres que així ho requereixin.
Insisteix en el caràcter urgent d'aquestes actuacions, atesa la situació d'incompliment
absolut ja esmentada.
El Sr. Alorda (PSM-EN) destaca la importància que per Mallorca té aquest tema, i opina
que, tot i l'esforç que ha fet el Consell de Mallorca per col·laborar en aquest sentit amb
els ajuntaments, el balanç encara és insuficient si es considera el caràcter d'illa turística
que té Mallorca i les conseqüències negatives de caràcter mediambiental que se'n
deriven de l'incompliment de la normativa.
Tot seguit, retreu la permissivitat que demostra el Pla territorial de Mallorca pel que fa a
les exoneracions, com també l'ús que n'ha fet l'Ajuntament de Palma, intentant burlar
l'aprovació del Consell de Mallorca, per silenci administratiu. Davant aquests fets,
considera que el Consell de Mallorca hauria de fer tot el possible per evitar aquestes
excepcions poc raonables a la necessitat d'una xarxa de clavegueram que el propi sentit
comú indica. També considera que s'ha d'estendre a tots els ajuntaments el compliment
obligatori d'aquesta normativa. Diu que aquests dos darrers anys hi ha hagut dues
opcions: la primera, donar prioritat a la xarxa de clavegueram i la segona admetre
sempre la prioritat i la sobirania municipal. Explica que, en realitat, s'ha tolerat que
ajuntaments que encara no disposaven d'aquesta xarxa, dediquessin el pressupost a
altres inversions i considera que això no és correcte. Per aquest motiu, proposa que el
proper Pla d'obres i serveis ja consideri com a obligatòries les obres indicades.
El Sr. Suárez (PSOE) anuncia el vot favorable del seu Grup perquè es tracta d'un tema
que ja té prou jurisprudència prèvia, per la qual cosa existeix ja una obligació de
compliment, no cal parlar de voluntarisme. Considera que no s'hauria de permetre que
existeixin nuclis de població sense les instal·lacions correctes. Per aquest motiu,
considera que el Consell de Mallorca ha de jugar un paper fonamental com autèntic
impulsor i dinamitzador amb la tasca dels ajuntaments que encara no disposin d'aquesta
xarxa i que la seva actuació sigui no només per ajudar, sinó també per obligar a
instal·lar-la.
El Sr. Vallori (PP) considera correcte el que ha explicat la Sra. Rosselló sobre el primer
punt de la directiva 91/271/CEE, que estableix la recollida, el tractament i l'abocament
de les aigües residuals urbanes i el tractament de les aigües residuals procedents de
determinats sectors industrials. Respecte al segon punt, no ho considera tan correcte;
entén que no és l'article tres el que especifica de forma clara el termini màxim atorgat a
les conurbacions que tenguin entre dos-mil i quinze-mil habitants per tal de complir-la.
Considera que és el punt quatre el que realment ho estableix, però també li diu que ha
omès l'article dos, que és precisament el que fa referència a les alternatives per donar
solucions diferents, atenent les característiques específiques del nucli de població, per la
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qual cosa es deixa a criteri de les comunitats autònomes, sempre i quan es respecti la
necessària protecció del medi ambient.
Explica que el Pla territorial de Mallorca, concretament a la norma núm. 13, ja preveu
diferents solucions, atenent les especials característiques, pel que fa a les assignacions
econòmiques necessàries. Comenta que també estan previstes al Pla d'obres i serveis.
Per aquestes raons, explica que el seu Grup no està d'acord amb la proposta, atès que
suposaria una repetició de normes ja aprovades pel Consell de Mallorca. Anuncia que el
seu Grup donarà suport a la decisió que prengui el Consell de Mallorca sobre aquest
tema.
La Sra. Julve (UM) intervé per explicar que considera que el Consell de Mallorca, com
a organisme competent, ja ho té prou regulat per mitjà del Pla territorial de Mallorca i,
pel que fa al finançament i la campanya per a fer-ne prendre consciència, té el Pla
d'obres i serveis. A més, assegura que els municipis fan inversions importants en aquest
sentit i això és una realitat demostrable.
Tot seguit, explica que el Consell de Mallorca en cap cas ha concedit directament
l'autorització per fer una excepció relativa a obres de xarxa de clavegueram. Es refereix
en concret al cas de la urbanització de Son Vida, que anteriorment ha retret la Sra.
Rosselló. Explica que, en tot cas ha estat a petició dels responsables de la pròpia
urbanització o de l'ajuntament de Palma, i que evidentment no es pot interferir en el seu
dret d'autonomia municipal.
Reitera que el Pla territorial de Mallorca regula tots aquests serveis, concretament a la
norma núm. 13. Explica que únicament existeix una excepció a aquesta normativa; quan
es tracta d'un nucli aïllat, que no té una pressió de cabal hidrològic suficient, sí que és
possible en aquest cas exonerar-lo del compliment de la normativa, però mai segons el
criteri únic de la institució, sinó previ informe de la Comissió balear de Medi Ambient i
a sol·licitud pròpia de l'ajuntament corresponent. Queda clar, per tant, que intervenen
tots els organismes i les institucions implicades en aquella urbanització.
Aprofita per destacar que precisament ara els ajuntaments tenen la única i darrera
oportunitat per adaptar-se al Pla territorial de Mallorca, que preveu regular tots aquests
serveis. Insisteix a destacar que s'han finançat les obres que els ajuntaments han
considerat prioritàries. Informa que durant els darrers quatre anys s'han fet obres a
diferents municipis de Mallorca, relacionades amb aquesta qüestió, per un valor total de
vint-i-quatre milions d'euros, dels quals catorze milions d'euros han estat finançats pel
Consell de Mallorca mitjançant Plans d'obres i serveis. Per aquest motiu, considera que
aquesta institució i equip de govern compleix totalment allò que li correspon, per tal de
fer complir les normatives. Afegeix que també és previst tot el que necessita una estació
de tractament de fang, com ja s'ha explicat, amb l'ampliació del contracte i amb la
posada en marxa de la revisió del Pla director sectorial de residus.
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Per aquests motius, anuncia que el seu Grup votarà en contra de la proposta.
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) respon a la Sra. Julve que, pel que acaba d'escoltar, no
s'ha entès el que ha dit. Explica que l'únic que ha plantejat el seu Grup és el compliment
de la llei, perquè, tot i que s'establien uns terminis per a dur a terme les obres, encara ara
és ben evident l'incompliment de les normatives corresponents. Per aquest motiu,
demana més responsabilitat, perquè considera inadmissible la vaguetat de les
explicacions donades i pensa que és obvi que cal concretar compromisos i que el
Consell de Mallorca en té la responsabilitat i aquest tema ja hauria d'estar resolt.
Diu que no està d'acord amb el que s'entén per prioritats, perquè tot i que els
ajuntaments lògicament poder establir-ne, és el Consell de Mallorca qui té les
competències per establir l'obligat compliment d'una normativa, com és aquest cas.
Pensa que ha de quedar clar que no es pot considerar més necessari pagar les obres per
fer una plaça, una acera, etc que les d'una xarxa de clavegueram, que són bàsiques.
Retreu al PP i a UM que per una part afirmin que defensen el medi ambient i després no
donin suport a la moció, formulada en uns termes que considera inqüestionables.
Lamenta que els Grups polítics demostrin tan poc interès per afavorir el compliment de
la normativa i per instar directament el Consell de Mallorca, com a organisme
responsable, a fer-ho amb urgència.
El Sr. Alorda matisa que són moltes les urbanitzacions implicades en situacions
jurídicament complicades i que no poden considerar-se dins l'apartat d'excepcions del
que s'ha parlat.
Matisa les afirmacions de la Sra. Julve, quan ha parlat d'exonerar una urbanització
d'aquesta obligació. Afirma que no és l'ajuntament qui exonera, sinó el Consell de
Mallorca, un cop estudiat el plantejament que en faci l'ajuntament corresponent. En el
cas de la urbanització de Son Vida, l'Ajuntament de Palma ha volgut burlar el Consell
de Mallorca aprovant un planejament que és competència d'aquest, basant-se en el
silenci administratiu. Explica que aquest cas provoca una situació complicada, però és
un cas diferent. El que ha de quedar clar és que és el Consell de Mallorca qui té la
darrera paraula en aquests casos.
Finalment, lamenta que no s'aprovi la moció i diu que, tot i reconèixer el que s'ha fet
fins ara, insisteix a destacar la obligació que té el Consell de Mallorca d'exigir el
compliment de la llei, com a administració responsable, i també insisteix en la urgent
necessitat de disposar d'aquesta necessària infrastructura, per les raons que s'han
exposat, ben evidents. Opina també que cal posar ordre en el fet que, majoritàriament,
es prefereixi dur a terme obres que per a la majoria de ciutadans resulten més atractives
i es descuidin les esmentades, perquè no són tan visibles ni donen tanta popularitat.
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El Sr. Suárez comenta que discrepa de les opinions dels portaveus del PP i UM quan
afirmen que no cal duplicar les normes, que ja està tot prou regulat, que les excepcions
també hi consten. Per damunt de les opinions d'ajuntaments i de veïnats, reclama la
figura del Consell de Mallorca per impulsar i obligar al compliment de la legalitat
vigent en aquesta matèria. També reconeix el que s'ha fet fins ara amb el Pla d'obres i
serveis, però diu que el que es discuteix és tan senzill com decidir què es vol tenir, si
fosses sèptiques o xarxa de clavegueram adequada.
El Sr. Vallori explica que quan la Sra. Rosselló ha presentat la moció ha omès el segon
punt, que tracta de les diferents interpretacions que puguin sorgir i per això ha volgut
justificar que hi consten, com també ho preveu el Pla territorial de Mallorca.
La Sra. Julve coincideix amb el Sr. Suárez en l'existència i magnitud de determinades
urbanitzacions amb aquest tipus de mancances. Diu que també es mostra a favor de les
xarxes de clavegueram i no de fosses sèptiques, però el que no pot és declarar que una
cosa és il·legal si la directiva la preveu i si la preveu i la regula el Pla territorial de
Mallorca. Opina que no s'hauria de fet ara aquest debat. Reitera que és partidària de que
els ajuntaments facin aquestes obres, tan necessàries, però diu que el que no pot fer és
obligar-los si no ho han fixat com una prioritat dins el seu propi Pla d'obres i serveis.
Afirma que les normes d'actuació entre administracions no admeten aquest
intervencionisme que se li demana i reitera el respecte al dret d'autonomia dels
ajuntament que cal observar.
Per acabar, puntualitza a la Sra. Rosselló que en la seva intervenció anterior ha dit que
el Grup d'UM votaria en contra de la moció, no ella, per motius evidents.
Es rebutja la moció per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i desset en
contra (PP, UM).

PUNT 27.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE
CREACIÓ COMISSIÓ PER ESTUDIAR LA LEGALITAT DELS EXPEDIENTS
URBANÍSTICS DES DE L'INICI DE LA SEVA TRAMITACIÓ MUNICIPAL.
Es dóna compte de la següent Moció:
"La Llei de Disciplina Urbanística dóna als Consells Insulars un paper important en
aquesta matèria i la legislació atribueix a aquests un paper fonamental en el control de
legalitat sobre els actes de les institucions locals en matèria de territori. Es per això que
el Consell de Mallorca té constituïda, entre d'altres, la Comissió Insular d'Ordenació del
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric.
Fets com la declaració (i posterior anul·lació) de l'interès general d'unes instal·lacions
hípiques a Ses Salines, amb totes les implicacions tècniques i polítiques; l'intent de
l'Ajuntament d'Andratx d'aprovar unes NN. SS. la missió més important de les quals era
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la incorporació al planejament d'actuacions urbanístiques totalment irregulars; el cas,
encara sota expedient informatiu de la fiscalia, de les NN. SS. de Santa Margalida; el
cas de Son Espases, etc. demostren que els mitjans humans que té el Consell per exercir
les seves competències sobre els diversos temes de territori i patrimoni no són suficients
per garantir unes polítiques territorials justes, transparents i encaminades únicament a
l'interès general.
És evident que, si es coneix la dificultat que té el Consell de Mallorca per exercir
correctament les seves competències, ha de prendre les decisions necessàries per reparar
aquesta mancança.
Seria necessari conèixer la historia dels expedients que s'han de resoldre a la Comissió
Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, tant la situació laboral
dels tècnics que participen a l'expedient a l'ajuntament com la compatibilitat d'aquests,
així com la relació dels polítics que tenen les responsabilitats de la gestió urbanística
juntament amb aquests tècnics.
Es per això, que el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presena pel
seu debat al proper Ple de la institució la següent MOCIÓ:
El Consell de Mallorca constituirà una comissió que estudiï l'estricte compliment de la
legalitat des del començament dels expedients urbanístics en seu municipal, així com la
idoneïtat i compatibilitat de les persones tècniques i polítiques que hi intervenguin ."

El Sr. Alemany (PSOE) explica que la Llei de disciplina urbanística concedeix un paper
important al Consell de Mallorca i, a més, segons la legislació bàsica també el té sobre
el control de la legalitat sobre les actuacions dels ajuntaments en temes urbanístics i de
territori i sobre els planejaments territorials locals.
A continuació fa referència als fets ocorreguts a diferents indrets de Mallorca, que
considera que han d'alarmar els polítics i ser una causa suficient perquè prenguin
decisions per tal d'evitar-ne d'altres. En primer lloc, la declaració d'interès general de les
instal·lacions hípiques de Ses Salines, que va fer el Consell de Mallorca i més tard va
revisar i anul·lar, després de comprovar que no era procedent l'acord inicial. Tot seguit,
parla de l'intent d'aprovació d'unes normes per part de l'Ajuntament d'Andratx,
presentades inicialment al Consell de Mallorca amb una aparença correcta, des del punt
de vista tècnic, amb la consideració d'interès general, però que un cop valorades es va
detectar que es tractava d'un recull d'actuacions urbanístiques irregulars i la pretensió
era donar-los així un suport jurídic. Per aquest motiu no es varen aprovar les Normes
Subsidiàries d'Andratx.
A continuació, posa l'exemple de l'aprovació de les Normes Subsidiàries de
l'Ajuntament de Santa Margalida, pel que fa a les informacions dels mitjans de
comunicació, segons les quals aquestes normes s'haurien fet, no per interès general, sinó
per interessos particulars i per mitjà de compensacions econòmiques es feien les
qualificacions urbanístiques.
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Explica que, davant la responsabilitat del Consell per donar el vist-i-plau a un expedient
i atès el costum, per respecte institucional, d'informar favorablement tot allò que ja ve
informat per un ajuntament, perquè comenta que l'experiència demostra que no és un
bon sistema i que es fa necessari estudiar cada expedient amb detall. Comenta que ha
conegut situacions d'aquest tipus, per exemple al municipi d'Andratx, on un expedient
de llicència en sòl urbà que es tramitava com a ampliació i reforma d'una caseta ja
existent, però el Consell de Mallorca ha descobert que no ha existit mai cap caseta.
Per tots aquests fets que ha posat com un exemple del que habitualment es fa, considera
que el Consell de Mallorca ha de crear una estructura tècnica i política o com ho
consideri convenient. El seu Grup proposa la creació d'una comissió que estudiï des dels
inicis aquells expedients sobre els que el Consell de Mallorca, mitjançant aquest plenari
o la Comissió d'Urbanisme hagi de prendre decisions. Com a conseqüència dels
exemples i les experiències que s'han tingut, presenta la moció.
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que hauria de ser innecessari presentar una
moció instant la creació d'una comissió per garantir l'estricte compliment de la legalitat
de tots els expedients urbanístics municipals, s'hauria de poder confiar en que
l'administració, insular i local, és objectiva, transparent, que funciona amb criteris
d'aplicació de la llei idèntics per a tothom, per la qual cosa el compliment de la legalitat
hauria de ser inqüestionable.
Considera que el que realment s'ha de plantejar és que falla un principi tan bàsic com el
compliment de la legalitat, és una greu disfunció democràtica i això és el que hauria de
preocupar un govern i una institució com el Consell de Mallorca i, atès que s'ha
convertit en habitual la imparcialitat i la utilització del càrrec per afavorir particulars,
reitera que és urgent que aquesta institució assumeixi la seva obligació, com a
administració responsable de que no es produeixi cap situació de corrupció ni situació
anòmala sobre expedients urbanístics.
Malgrat tot el que ha exposat, considera que el seu Grup ha de votar a favor de la moció,
perquè és excessiu l'incompliment de la legalitat en aquest aspecte.
El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que, davant aquesta moció, el seu Grup té també una
confusió, que explica tot seguit. Per un costat, no veu pràctica ni clara la mecànica que
estableix per un correcte funcionament; posa una sèrie d'exemples d'aspectes
impossibles de detectar abans de començar a parlar-ne (converses prèvies, cintes
gravades, etc) i que només sorgeixen per motivacions polítiques, filtracions,
investigacions, etc. També els sorgeixen dubtes pel que fa al com es duria a terme i qui
la formaria, perquè tampoc seria una garantia de control i exclusió per causa de
parentiu, per exemple, de difícil detecció.
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Comenta que tampoc els queda clar si es tracta d'una comissió tècnica o política ni els
mecanismes de funcionament. Tot i això, troben encertada la decisió de presentar-la.
Diu que el seu Grup votarà en funció dels aclariments que li donin, però anuncia que si
finalment s'abstén, es tracta d'una abstenció positiva. Opina que potser seria millor votar
per separat punts distints, fer un canvi de redacció, per tal de poder votar a favor.
El Sr. Puche (PP) retreu al Sr. Alemany que presenti una moció d'aquestes
característiques, considera que en unes altres circumstàncies no l'hauria defensada, per
exemple quan ell va ser batle, perquè és clarament una moció intervencionista sobre
qüestions municipals i demostra una total desconfiança cap als ajuntaments i una
ingerència inadmissible. A més, tots els casos exposats estan perfectament controlats
per la Comissió insular d'Urbanisme del Consell de Mallorca.
Comenta que els organismes tenen les seves competències i responsabilitats, com també
els seus funcionaris, que mereixen idèntic respecte independentment de l'administració a
la qual pertanyin.
Diu que sembla que es proposa la creació d'una sèrie de comissaris polítics que
controlin als controladors, o alguna cosa semblant. Coincideix amb el Sr. Alorda quan
parla de mirar més o menys arreu, en funció del color polític i també amb la Sra.
Rosselló quan afirma que no s'hauria de presentar, caldria poder fiar-se de
l'administració. Pensa que els organismes democràtics funcionen i quan es produeix
alguna anormalitat, es detecta; en qualsevol cas, intervenir sobre l'autonomia municipal,
li sembla un menyspreu a una institució com el Consell de Mallorca.
No està d'acord que es parli de idoneïtat i compatibilitat de les persones tècniques i
polítiques que intervinguin. Pel que fa a la compatibilitat, la considera evident i parlar
de idoneïtat li evoca comissaris polítics i no ho accepta, com tampoc que es qüestioni
que el sistema democràtic funciona. Per tota això, no considera necessari crear cap
organisme d'aquestes característiques.
El Sr. Vicens (UM) considera molt correcta l'exposició de la moció per part del Sr.
Alemany. Explica que el seu Grup coincideix en un 90% amb el que s'ha dit, perquè
comparteix la preocupació expressada, però també manifesta que la Comissió
d'urbanisme ja actua com a control de legalitat, detectant anomalies, sancionant i
impugnant llicències; en tot cas, necessitarien més mitjans, funcionaris i inspectors,
atesa la problemàtica existent i la preocupació que genera. Per aquest motiu el seu Grup
no comparteix la moció tal i com es presenta, pel fet que envaeix competències
municipals. En aquest sentit, coincideix amb el que ha expressat el Sr. Alorda.
Demana a tots els Grups polítics que llegeixin bé el text, perquè vol matisar, en primer
lloc, que el seu Grup està d'acord, perquè la comissió ja està constituïda, en una part del
text, quan diu: ".. el Consell de Mallorca constituirà una comissió per l'estudi estricte
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del compliment de la legalitat." En canvi, no ho comparteix quan diu: " ... des del
començament dels expedients urbanístics a la seu municipal."
Recorda la conveniència de conèixer el contingut de les Lleis de Bases de Règim Local,
on queda reflectit, per una part, que les competències dels ajuntaments són en règim
d'autonomia i pròpia responsabilitat i, per una altra, que dins les competències del Ple,
consta l'aprovació inicial del planejament general i que posi fi a la tramitació municipal
dels plans. També explica que a la Llei del sòl, de l'any 1976, apareix definit com a
competència plenament municipal que els plans municipals seran formulats pels
ajuntaments.
Per aquests motius, pensa que tal i com està expressat no és possible donar-li suport;
potser la causa sigui un error de redacció, però des del punt de vista jurídic, no la
considera correcta.
Pel que fa als termes idoneïtat i compatibilitat, afirma que la idoneïtat està avalada per
la Ponència Tècnica i la Comissió Insular d'Urbanisme i aquesta mateixa comissió
garanteix també la compatibilitat dels funcionaris.
Per tots aquests motius, recorda la conveniència de llegir bé el text abans de votar.
El Sr. Alemany considera que un dels objectius de la moció ja s'ha complit, atès que tots
els Grups, a excepció del PP, han reconegut que el tema d'urbanisme no funciona com
seria desitjable. Expressa, com opinió pròpia, que si algú investigués a Mallorca com es
va fer a Marbella, segurament l'expedient seria similar i aquesta és la denúncia principal
de la moció.
Comenta que també ha expressat abans que entenia la dificultat de redactar una proposta
ben clara per evitar això i que el que realment es vol dir amb la proposta és que s'ha de
prendre qualque decisió per evitar que es produeixin aquests fets.
Respon al Sr. Vicens, quan explica que ja es fa, que es fa però amb moltes d'errades i
només coneixem les errades que es descobreixen, però no la resta; com aclariment del
que diu, posa l'exemple de l'expedient de Ses Salines, en el qual el PSOE i EU varen
presentar un recurs de reposició demanant la revisió de tots els informes, per determinar
si era correcte. El motiu era que alguns tècnics parlaven d'unes edificacions que no
existien en realitat, com finalment s'ha comprovat. Reconeix que és molta feina, però
demana que aquest procediment que es va fer en aquest cas i que es va demostrar tan
útil, es faci extensiu a tots els expedients, perquè va quedar ben demostrat que les
actuacions anteriors de l'administració local no havien estat les adequades.
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Explica que, quan ha dit que no sabia si la solució era la creació d'una comissió és
perquè accepta que li diguin quina redacció és l'adequada per a la proposta; demana que,
si s'accepta que existeix el problema, es faci la proposta per solucionar-lo i proposa que
s'estudiï la forma més adient per aquests casos.
No accepta que li diguin que això és intervencionisme i llevar competències municipals,
com tampoc la interpretació que fa el Sr. Puche sobre la idoneïtat dels tècnics; posa
l'exemple de l'expedient de Ses Salines, concretament dels tècnics que signen informes
afirmant l'existència d'edificacions no existents, com confirmen després les fotos aèries.
Respon al Sr. Puche que no coincideix amb ell en aquest sentit, perquè ha pogut
comprovar casos de contractacions puntuals d'un tècnic per a un expedient concret, que
finalitzen quan l'expedient es tanca. Explica que si es tractes d'un tècnic funcionari la
consideració seria diferent, però no sempre és així i aquest és un dels motius de la
proposta.
Reitera el problema d'urbanisme que hi ha a Mallorca pel que fa a les subrogacions, els
interessos generals o l'aprovació de planejaments i que el Consell de Mallorca, com a
institució responsable, amb competències ben clares sobre aquest tema ha de prendre les
decisions oportunes per tal d'evitar que situacions com les esmentades es puguin repetir.
Respecte al contingut de la proposta, diu que ho deixa en el sentit ampli que ha explicat,
perquè s'estudiï amb el millor criteri com correspondria fer-ho.
La Sra. Rosselló respon al Sr. Alemany que reconeix l'existència del problema i
coincideix amb ell en que les actuacions han de ser clares i contundents, perquè és
evident que només es coneix la punta de l'iceberg. Considera que la proposta és prou
clara i està d'acord amb el que el seu Grup ja ha expressat en la seva intervenció
anterior. Anuncia que, després del que ha explicat el Sr. Alemany, el seu Grup votarà
encara amb més fermesa a favor de la proposta.
El Sr. Alorda afirma que el seu Grup està d'acord amb la nova redacció de la proposta i
anuncia que li donarà suport. Aprofita, però, per fer dues reflexions. En primer lloc, diu
que dins les seus polítiques tenen un marge de maniobra pel que fa als tècnics,
inspeccions, etc pel que fa a la disciplina, però que altres col·lectius també implicats,
com és el cas de la Guàrdia Civil, pel que fa a inspeccions a firmes de documents
absurds o quan s'ha d'estudiar un cas judicialment; posa l'exemple de Ses Covetes i el de
Cala Tuent, amb plets i recursos que començaren els anys 1992 i 1991 respectivament.
Una actuació del Ministeri de Justícia correcta i puntual faria possible la celeritat
necessària per resoldre els expedients.
El Sr. Puche retreu al Sr. Alemany que parli com si mentre va ser batle no hagués vist
mai cap cas semblant als plantejats ni l'afectés gens aquest tema. Li comenta que, quan
es detecta que un tècnic ha fet un informe que no és correcte, s'ha de recórrer
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automàticament als tribunals, però això no justifica que es retiri als ajuntaments la seva
autonomia municipal.
Puntualitza que ell no ha admès que alguna cosa falla, sinó que alguna cosa funciona i
que, tan aviat com es detecta una irregularitat, s'activen els mecanismes corresponents i
es soluciona el problema. Una cosa és fer això i l'altre és privar els ajuntaments de la
seva competència en la gestió urbanística, assignada per llei.
El Sr. Vicens considera que s'ha aconseguit un aclariment i si l'esperit de la proposta és
el de respectar les competències municipals i les del Consell de Mallorca pel que fa a
control de la legalitat establerta, evidentment un control posterior, anuncia que el seu
Grup votarà a favor.
El Sr. Alemany intervé, just al començament de la votació, per aclarir que el Sr. Vicens
havia fet una proposta de canvi de redacció, que encara no s'ha concretat. Per això,
considera que és important que quedi ben definida, per conèixer bé el que es vota.
La presidenta ho accepta i dóna la paraula al Sr. Vicens, que llegeix el text definitiu de
la proposta d'esmena. Per tant, allà on diu: "El Consell de Mallorca constituirà una
comissió que estudiï l'estricte compliment de la legalitat des del començament dels
expedients urbanístics en seu municipal, així com la idoneïtat i compatibilitat de les
persones tècniques i polítiques que hi intervinguin" ha de dir: "Sense perjudici de les
competències municipals, el Consell de Mallorca i la Comissió Insular d'Ordenació del
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric promouran i potenciaran l'estricte compliment
de la legalitat per part de les Administracions municipals en la elaboració dels
planejaments municipals i altres instruments d'ordenació urbanística."
El Sr. Alemany intervé per comentar que el seu Grup retira la part corresponent a
l'acord de la moció, que quedaria substituïda pel text elaborat per Unió Mallorquina, que
ha llegit el Sr. Vicens. La resta de la moció, per tant, queda igual.
El Sr. Puche demana també la paraula. En aquest moment, la presidenta fa un recés de
cinc minuts, per tal que es posin d'acord els portaveus dels diferents Grups pel que fa a
la redacció definitiva de la proposta. Transcorregut aquest temps, demana als portaveus
si ja tenen clar el que s'ha de votar.
El Sr. Rubio (PP) intervé per explicar que el seu Grup votarà la proposta que ha fet el
portaveu d'Unió Mallorquina, però puntualitza que no està d'acord amb el text que
precedeix la proposta, perquè està totalment en contra d'aquesta exposició de motius.
Deixa clar que el que vota el seu Grup és només la proposta alternativa presentada pel
Sr. Vicens.
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El Sr. Alorda també intervé per anunciar que el seu Grup votarà a favor de la proposta
del Sr. Vicens i per fer constar que considera que precisament l'exposició de motius és
el que li dona sentit i coherència.
La Sra. Rosselló explica que el seu Grup subscriu les afirmacions anteriors del Sr.
Alorda.
Tot seguit, atès que el consens en la proposta alternativa és general, s'aprova la moció
per unanimitat.

INTERPEL·LACIONS
PUNT 28.- INTERPEL.LACIÓ QUE PRESENTA L'HBLE SR. ANTONI
ALORDA VILARRUBIAS DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN A
L'HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA REFERIDA A
"POOT".
Es dóna compte de la següent interpel.lació:
"D''acord amb el que preveu l'art. 75 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, el
conseller sotasignant formula per al proper Ple ordinari la següent interpel·lació.
Tema: POOT
El GRUP DE CONSELLERS DEL GRUP PSM-ENTESA NACIONALISTA vol
interpel·lar al Presidenta del Consell sobre l'execució del POOT per part del Consell de
Mallorca."

El Sr. Alorda (PSM-EN) introdueix el tema recordant que, arran de la segona crisi
turística dels anys vuitanta es va promoure un debat sobre si el model ja no era vàlid i si
venien massa turistes. Recorda que existia en el sector turístic un sentiment de
necessitat de regular l'oferta turística. Aquesta inquietud va culminar en unes propostes i
uns criteris, aprovats pel Parlament l'any 1989 i un Pla d'ordenació de l'oferta turística
(POOT), aprovat l'any 1995.
Explica que el POOT tenia com a repte principal la reconversió turística, trobant
solucions per enderrocar els hotels que ja havien quedat obsolets, per desatapeir les
zones més denses de Mallorca; amb aquesta finalitat, establia una sèrie de mecanismes
donant per fet que hi hauria una intervenció urbanística. La realitat és que han passat els
anys, però no s'ha vist aquesta reconversió; les Directrius d'Ordenament Territorial
(DOT) tornen a parlar-ne, com si ara ja hagués arribat el moment, però en realitat no
s'han vist mesures concretes.
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Explica que el seu Grup presenta aquesta interpel·lació perquè des del mes de març de
2001 són els Consells els organismes responsables de regular, aplicar i executar el Pla
d'ordenació de l'oferta turística (POOT) i pensa que el Consell de Mallorca ha oblidat el
POOT i ha oblidat que és el gestor d'aquest Pla; per aquest motiu, demana al conseller
Sr. Vicens si se'n recorda d'aquest compromís i de quan es va aprovar i també que
expliqui en quin punt es troba pel que fa a la seva gestió i execució.
Recorda que el POOT animava a fer plans especials a les zones més degradades (art.
22), per la qual cosa demana quines actuacions s'han fet en aquest sentit, en quins plans
ha col·laborat, en quins té intenció de fer-ho.
També demana, en relació a l'art. 23 del POOT i al seu òrgan de seguiment i gestió, que
informi amb detall sobre quan i com pensen crear aquest òrgan de gestió, qui el
composarà i quantes de les funcions que té atribuïdes s'ha duit a terme. Explica que té
funcions tan importants com impulsar la realització d'operacions d'intercanvi i
aprofitament, realitzar els supòsits d'actuacions en el patrimoni públic del sòl, l'exercici
de funcions instrumentals de caràcter tècnic, executar plans i programes, preparar i
proposar a les autoritats competents qualsevol tipus de document presentat, concerts o
convenis amb administracions públiques, vigilància i control d'operacions d'execució;
per aquest motiu, demana també que expliqui quants de projectes de plans d'ordenació
ha elaborat i quants de projectes d'urbanitzacions ha redactat.
Assegura que, si es dugués a terme el POOT seria ben evident, entre d'altres coses
perquè l'art. 25 regula que cada quatre anys s'ha de presentar un estudi econòmic i
financer del que es farà el proper quatrimestre i també una memòria del que s'ha fet i no
n'ha vist cap. Creu que el Govern balear en va presentar un al Parlament, però no
recorda que el Consell de Mallorca hagi fet cap estudi financer ni cap memòria en
aquest sentit des de l'any 2001. Demana que li expliquin el motiu.
Informa que el propi Govern balear ha anunciat a la Mesa de Turisme que modificarà el
POOT i presenta propostes per modificar-lo. Aclareix que només el Consell de Mallorca
pot fer propostes en aquest sentit però, tot i pensar que fa una interpretació correcte de
la Llei, en demana un aclariment, atesa la seguretat amb què el Govern balear assumeix
competències que no li corresponen. Demana que el conseller informe sobre què opina
el seu Grup sobre les iniciatives que planteja el Govern i fins a quin punt han estat
pactades amb el Consell de Mallorca. També demana si aquesta institució té previst fer
més canvis al POOT, posteriors als que ja va fer amb el Pla Territorial de Mallorca.
Opina que cada dia hi ha una munió de normes noves i, malgrat que el Sr. Vicens digui
que un dels mèrits del PTM és haver-ho aclarit, el seu Grup opina que la normativa
legal urbanística reglamentària del país és tremendament confusa i reiterativa, que hi ha
massa normes i fa l'efecte que només interessa crear la norma, oblidar-la i fer-ne una
nova, per dir el mateix; com exemple, les àrees de reconversió territorial en són una
bona mostra, perquè fa anys que existeix l'obligació de fer-ne, segons la normativa
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existent, però retreu al Sr. Vicens que cada vegada que en parla, pareix que acaba de
d'inventar-ho ell. Per això, a més de les preguntes, també demana que s'apliqui d'una
vegada l'esmentada normativa.
Per acabar, es refereix a la informació donada pels mitjans de comunicació sobre un
catàleg dels punts negres arquitectònics de l'illa de Mallorca, que s'havia sol·licitat a
ARCA i al Col·legi d'Arquitectes. Atès que no en té cap informació, demana que li
expliquin si aquest conveni s'ha arribat a formalitzar, si és important pel PTM, si
existeix i li pot fer arribar o si, finalment, no es va fer res.
El Sr. Vicens (UM) comença la seva intervenció explicant que, efectivament és el
Consell de Mallorca la institució competent per a les funcions d'elaboració i aprovació
del POOT i que la seva aprovació va ser l'any 1995. Per aquest motiu retreu al Sr.
Alorda no haver-se interessat l'any 1999 i el 2003 per les memòries i estudi que
esmenta, atès que tots aquests anys ha estat ben vigent.
Comenta que el problema d'aquest Pla és que es dicta una norma que podria ser eficaç,
però que no s'hi adapten alguns ajuntaments. Són molt pocs els que s'hi han adaptat, tot i
haver tengut temps de sobra.
Informa que, a través del Pla territorial de Mallorca, el seu equip de govern, durant
aquesta legislatura, ha regulat totes les qüestions sobre el canvi d'usos, la reconversió,
l'article vuitè d'aquest pla i actualment ho fa seguint una seqüència de gestions ben
planificada, per evitar fer lleis que després no s'apliquin. Fomenten que els ajuntaments
s'adaptin al PTM i, en haver-ho aconseguit, també s'hauran d'adaptar al POOT.
Assegura al Sr. Alorda que té les seves mateixes inquietuds i que també les transmet als
ajuntaments.
Per acabar, informa que en aquest moment no és possible fer revisions del POOT, però
si el Consell arribés a tenir les competències en matèria de turisme, i en el cas que ja
s'hagués produït la correcta adaptació al PTM, sí que seria possible fer-ho, sempre que
no fos amb presses. Aprofita per demanar als ajuntaments que facin l'esforç d'adaptació
necessari.
El Sr. Alorda fa dues precisions al Sr. Vicens. Pensa que ha expressat ben clarament la
visió que Unió Mallorquina i aquest govern en té del que és un instrument territorial,
que s'ha d'elaborar, regular i aprovar. Això és tot el contrari del que expressava el Sr.
Cladera, conseller de Turisme del Govern balear quan es va aprovar el POOT, que
posava l'èmfasi en la gestió i execució del pla, no només en l'existència dels articles
reguladors. Li retreu que s'hagi fet tot el contrari, que la gestió sigui nul·la i ho tingui
completament oblidat i que posi com excusa els ajuntaments. Atès que no ha rebut
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resposta, li formula altra vegada la pregunta sobre si pensa fer o no els informes i
memòries establerts.
Reitera que la seva tasca des de l'any 2001 fins ara ha estat intentar, amb els
responsables de cada moment, que s'apliqui no només la normativa, sinó també que es
dugués a terme la gestió i l'execució de l'esmentat pla.
Li recorda la obligació que té de crear l'òrgan de gestió del POOT, segons l'art. 23 i
també que l'art. 25 estableix que la seva vigència és indefinida. Recorda que va costar
molt posar-ho en marxa i que ara l'equip de govern no pot fer-ne interpretacions
particulars i deixar perdre tants d'esforços anteriors, alhora que li ofereix la
col·laboració del seu Grup en suport i opinió, per tal de dur endavant aquesta tasca de
reconversió, que considera un repte prou important.
El Sr. Vicens, tot seguit, tranquilitza el Sr. Alorda i li assegura que els ajuntaments
acabaran per adaptar-se al PTM i que això farà possible continuar després amb el
POOT. La resta son només revisions, estudis i mentrestant les lleis més elementals no
es compleixen. Li recorda, a més, que el POOT afectava deu ajuntaments i ja són set els
que s'hi han adaptat. També diu que hi ha trenta-set zones turístiques i només catorze
estan regulades, però que amb l'esforç de tots ho aconseguiran.
Per acabar, l'informa que precisament per mitjà del PTM, que el seu Grup no va votar,
s'aconseguirà finalment poder donar compliment al POOT.

PUNT 29.- INTERPEL.LACIÓ QUE PRESENTA L'HBLE SRA. AINA RADO
FERRANDO DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES A L'HBLE. SRA.
PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA REFERIDA A
"SUBVENCIONS FEPAE".
Es dóna compte de la següent interpel.lació:

"Aina Rado Ferrando, com a consellera del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE
MALLORCA, per al proper Ple ordinari, d'acord amb el que preveu l'art. 75 del
Reglament Orgànic, formula al Presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia
Munar Riutort la següent interpel·lació:
Tema: Subvencions FEPAE
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar al President
de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca sobre les subvencions concedides
a la FEPAE"
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La Sra. Rado (PSOE) explica que el tema objecte de la interpel·lació d'avui, i pel qual ja
s'han interessat en ocasions anteriors, té el seu origen el 23 de juliol de 2004, quan
l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca va signar un contracte amb la
Federació Palmesana d'Associacions i Entitats ciutadanes (FEPAE). Comenta que, per
començar, ja sembla estrany que una federació de veïnats signi un conveni amb una
administració, perquè l'habitual és que les associacions sense ànim de lucre solen rebre
els ajuts en forma de subvencions per dur endavant les tasques que consideren adients.
Assenyala que es tracta d'una decisió estranya, però reconeix que absolutament legal,
pel fet que justament nou dies abans de la signatura del contracte esmentat aquesta
associació va ser donada d'alta al registre d'entitats jurídiques del Ministerio de
Economía y Hacienda, en data 14 de juliol de 2006. En virtut d'aquest contracte,
l'associació va rebre 30.000 euros de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca.
Destaca que l'objecte del contracte era adjudicar una consultoria i assistència, consistent
en la elaboració d'un pla d'actuacions per fer efectiva la igualtat d'oportunitats,
mitjançant la creació d'una oficina itinerant a Palma, que ha de dur a terme la detecció
d'aquesta problemàtica i les necessitats dels diferents col·lectius: infància, joventut,
dona, família, discapacitats, immigrants i gent gran. Comenta i reconeix que a aquesta
associació, o empresa, no li manca ambició ni coratge. Pensa que, ateses les
característiques tan diferents d'aquests col·lectius, cal reconèixer que és molt agosarat el
plantejament que es fa.
Informa que durant l'any 2005, atès que el contracte acabava el 31 de desembre de 2004,
el seu Grup va presentar diferents preguntes, per escrit, demanant informació sobre
quines actuacions han duit a terme amb els esmentats col·lectius i han obtingut
respostes, però cap és satisfactòria. Retreu al Sr. Serra que una d'aquestes respostes, la
del dia 24 de juny de 2005, al seu entendre, implica una voluntat d'ocultació de dades i
fins i tot un cert menyspreu envers la tasca del partits de la oposició, ja que els diu que
una vegada avaluades les dades es farà la difusió que pertoca, i es farà a través dels
fòrums i mitjans públics adients. Li demana si considera, potser, que el PSOE no és
adient per conèixer aquestes dades.
A continuació, explica que el 5 de gener de 2006 varen formular més preguntes, per
escrit, de les quals varen rebre resposta el dia 3 de febrer de 2006. Considera que altra
vegada varen rebre una resposta poc adient sobre l'esmentat contracte, atès que s'explica
que l'objecte d'aquest document tan sols consistia en l'aportació de dades, a peu de
carrer, especialment del col·lectiu d'immigrants, cosa que no seria certa si no s'ha
produït una modificació de la clàusula inicial, que agrupava molts més col·lectius; com
a tota resposta, els adjunta un fulletó titulat "Convivència, respir i formació" explicant
que conté la informació sol·licitada. Un cop consultat l'esmentat fulletó, observen que fa
referència a una subvenció per l'IBATUR i que enlloc consta cap informació referent a
la FEPAE, que era el que demanaven. Davant aquesta actitud, no sap si el Sr. Serra
pretén fer befa del seu Grup o ocultar informació i per això demana que li expliqui a
quin apartat consta el que realment demanaven.
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Insisteix a dir que el que realment vol conèixer el seu Grup són les activitats que s'han
fet, amb cada un dels col·lectius esmentats al contracte, amb els 30.000 euros rebuts,
perquè són doblers públics que s'han d'emprar d'una forma transparent i, si no s'han duit
a terme, què ha fet l'organisme que dirigeix per tal que li sigui retornada la quantitat
total o parcial no justificada degudament.
Espera que avui, definitivament, davant el Ple, la resposta que doni sigui satisfactòria,
per no haver de tornar a insistir en el mateix tema, poder donar-lo per tancat i evitar
totes les sospites que han sorgit, per una qüestió de transparència i en benefici de la
institució i també de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca.
El Sr. Serra (PP) respon a la Sra. Rado que, si li resulta estrany que es pugui fer un
contracte en els termes expressats, convé que consulti el Dret administratiu, per saber si
és o no possible fer-ho. Tot seguit, estableix la diferència entre la voluntat de fer una
subvenció, que ha de ser oberta a tothom, amb plena concurrència i en interès d'un
col·lectiu específic i l'altre que és fer una cosa concreta com voler conèixer l'opinió dels
ciutadans de les diferents barriades envers els tema de la igualtat d'oportunitats, i molt
concretament la situació dels immigrants. Això pot fer-se des de molts punts de vista, i
es va decidir fer-ho atenent el de les barriades. Diu que no està d'acord a fer la
publicació de l'estudi que ha fet la FEPAE, perquè ho considera una opinió més, que
s'ha tingut en compte i que ja l'han expressada.
Retreu a la Sra. Rado que no en tingui informació, per no actuar com pertoca, com a
membre de la oposició. Li recorda que precisament el passat dia 26 de juliol, a les 20,30
h estava convocada a una reunió, a la qual no va assistir, convocada per presentar el
document explicatiu de tot el que s'ha fet, basat en l'estudi que ha fet la FEPAE, des del
punt de vista de les barriades, del qual pot aconseguir-ne una còpia.
Explica que li ha presentat la documentació que ha demanat, però només la necessària
perquè es nega a presentar-li l'estudi que ha fet la FEPAE i que després es presenti com
el punt de vista de l'Institut. Considera que és un punt de vista més, important, el de les
barriades, i això és exactament el que es pretenia quan es va fer aquesta contractació de
servei.
Recorda que, pel fet de no tractar-se d'una subvenció, pot evolucionar el termini en el
decurs de la feina, i això és el que es va fer. Explica i li recorda, per si li estranya aquest
procediment, que la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, presidida per la Sra.
Rosa Bueno, va rebre del seu partit, en una legislatura anterior, una subvenció de 60.000
euros.
Finalment, li diu que no té motiu per queixar-se de les explicacions rebudes, que ha
tingut la informació necessària, quan pertocava, i més extensa que la que tenia per
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costum donar el Sr. Antoni Garcies Coll, durant el govern del Pacte de Progrés, quan
era el PP qui demanava explicacions des de l'oposició.
Li retreu que no acudís a la reunió esmentada, no pel desaire fet a l'Institut, sinó al
col·lectiu d'immigrants als quals anava adreçada aquesta iniciativa.
La Sra. Rado respon que ha quedat prou clar que tampoc avui s'aclarirà el tema, perquè
ha parlat de moltíssimes coses, menys del que li demana. Diu que va presentar el
document a la reunió, però això no l'eximeix de l'obligació que té d'enviar-lo també a la
seu del Grup de consellers del PSOE.
Puntualitza que en cap moment ha qüestionat la legalitat d'aquest contracte, per tant li
demana que no li atribueixi afirmacions que no ha fet. L'únic que ha fet és esmentar
com a curiositat la coincidència de constitució en societat d'aquesta federació, coincidint
amb la data del contracte.
Per acabar, comenta que ha quedat prou clar el motiu pel qual contracten serveis amb la
FEPAE, una associació propera al PP, creada coincidint amb el pas del Sr. Rodríguez
per Cort, per fer la competència a la Federació d'Associacions de Veïnats de Palma, de
llarga tradició i que ha fet molta feina per aquesta comunitat.
Per acabar, insisteix a demanar respostes concretes i clares, li sembla bé que es faci
feina pel col·lectiu d'immigrants, però li recorda que el contracte no parlava només
d'aquest, per això vol conèixer què ha passat amb la feina feta pels altres col·lectius.
Li retreu, per acabar, l'elevat cost d'aquesta iniciativa, explicant que els 30.000 euros
assignats, repartits entre les quaranta-vuit entrevistes fetes, ha suposat un cost de 625
euros per a cada entrevista.
El Sr. Serra intervé per respondre a la Sra. Rado que es veu que no coneix gens el que
suposa un estudi d'aquestes característiques i li explica que, si el que fa és dividir les
quaranta-vuit entrevistes entre la despesa total, oblida moltes coses; en primer lloc, el
plantejament teòric, l'aplicació, l'enquestador, les dinàmiques de grup, les preguntes, la
part quantitativa, l'estudi, l'anàlisi, l'informe, etc. Per tot això, li diu que en fa una
valoració molt reduccionista i que amb tot el que dit només pretén sembrar el dubte,
donar opinions incorrectes a través de la pàgina web del seu Grup, però sense cap tipus
de base, ni legal ni científica.
Per acabar, li agraeix que hagi reconegut que la contractació era legal, com també que
hagi admès que li havia donat resposta almenys a una part de la seva pregunta i que
admeti que ha rebut les respostes en temps i forma. Tot seguit, li retreu que qüestioni les
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coses des d'un desconeixement total, sense haver-se preocupat prèviament per
aconseguir la informació oportuna.
Aprofita també per agrair a la Sra. Canyelles (PSM-EN) la seva assistència a la reunió
esmentada i la feina feta i convida la Sra. Rado a fer el mateix i col·laborar de manera
efectiva i positiva.

DESPATX EXTRAORDINARI
PRIMER PUNT.- MOCIÓ D'URGÈNCIA DEL GRUP DE CONSELLER DEL
PSM-EN SOBRE MORATÒRIA CAMPS DE GOLF.
Es dóna compte de la següent Moció:
" L'article primer (apartat 2.e) de la Llei 2/2001, de 2 de març, d'atribució de
competències als Consells Insulars en matèria d'ordenació del territori, atribueix als
Consells la competència relativa a l'elaboració i aprovació del Pla director sectorial de
camps de golf.
El Pla Territorial de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en
sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2004 (BOIB núm. 188 de 31 de desembre), va
optar per limitar-se a establir alguns criteris per a la redacció del Pla Director Sectorial
de Camps de Golf.
En aquests moments hi ha una munió de projectes que prodrien sumar-se a la vintena
de camps de golf autoritzats a Mallorca, la qual cosa suposaria un impacte enorme en la
tercearització del sòl rústic. Endemés es va consoliant una línia jurisprudencial segons
la qual l'ordenament jurídic vigent és procliu als camps de golf, una interpretació que
limita notablement el marge de decisió de la comissió insular d'Ordenació del Territori,
urbanisme i patrimoni en el moment d'atorgar o denegar les sol.licituds d'inerès general.
Si es van autoritzant més camps, el Pla Director Sectoriale s trobaria amb un allau de
fets consumats, per tant, i a fi d'evitar nyaps territorials irreversibles, és imprescindible
susprendre l'autorització de nous camps de golf. Precisament és per aquestes situacions
que la Llei 14/00, de 21 de desembre, d'Ordenació Territorial, preveu l'aprovació de
normes territorials cautelars prèvies als Plans d'ordenació territorial.
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents:
ACORDS
Primer.Iniciar la redacció del Pla Director Sectorial de Camps de Golf amb
l'aprovació simultània d'una norma territorial cautelar que prevegi la suspensió en la
tramitació de nous camp de golf.
Segon.1.

El Pla Director Sectorial es redactarà segons els següents criteris:

No s'autoritzaran nous camps de golf.
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2.

Els camps de golf existents només podran regar amb aigua depurada.

3.
S'estudiarà cas per cas la ubicació dels camps existents i els hotels associats,
establint-se, en els casos que s'escaigui, un termini màxim d'explotació, finalitzat el qual
els terrenys hauran de retornar al seu estat natural."
El Sr. Alorda (PSM-EN) intervé per explicar que actualment estan proliferant les
promocions de camps de golf com a oferta complementària, en una quantitat exagerada,
i considera que això fa imprescindible una valoració política i que es consideri molt
urgent començar a regular aquesta qüestió, amb un Pla director sectorial de camps de
golf.
Reconeix que aquesta proposta és molt semblant a altres que ja han presentat i que no
s'arriben a votar, perquè s'han de presentar per urgència i per això insisteix a defensar
tant com pugui aquesta d'avui, per intentar evitar la degradació contínua de Mallorca.
Ofereix al Sr. Vicens tota la col·laboració del seu Grup, per tal d'aconseguir-ho i
demana que s'accepti la via d'urgència per poder parlar-ne i que votin després
favorablement la moció.
Es rebutja la proposta d'urgència, amb dotze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els
Verds) i devuit abstencions (PP, UM).

PRECS I PREGUNTES

PUNT 30.- PREGUNTA DE L'HBLE. SRA. BÀRBARA BUJOSA PICORNELL
DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN DIRIGIDA A L'HBLE. SRA.
PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA (CONTRACTACIÓ DIADA
SANTUARI DE LLUC).
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.
Pot indicar-nos el Sr. Conseller la Contractació menor per oganitzar la Diada
Patrimonial al Santuari de Lluc, amb la visita guiada dels llocs més emblemàtics, amb
un dinar per a 350 persones i amb servei d'autocar?"
La Sra. Bujosa (PSM-EN) formula la pregunta en els seus termes.
El Sr. Vicens (UM) informa que l'objectiu de la diada era difondre el patrimoni històric
del monestir de Lluc, amb unes visites guiades.
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PUNT 31.- PREGUNTA DE L'HBLE. SRA. BÀRBARA BUJOSA PICORNELL
DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN DIRIGIDA A L'HBLE. SRA.
PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA (CRITERIS SELECCIÓ
PERSONES DIADA SANTUARI DE LLUC).
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.
Quins criteris i normes de selecció es faran servir per elegir les 350 persones que
gaudiran de la Diada Patrimonial al Santuari de Lluc?"
La Sra. Bujosa (PSM-EN) formula la pregunta en els seus termes.
El Sr. Vicens (UM) comenta que els criteris varen ser aleatoris, tan sols es considerava
l'interès pel nostre patrimoni i la nostra història.

PUNT 32.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR. MIQUEL CÀNEVES VANRRELL
DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR DIRIGIDA A
L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I
ESPORTIUS DE MALLORCA (ACORD SINDICATS ÀREA MENORS).
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 .
Pregunta:
Quin és l'acord al que s'ha arribat amb els sindicats per a la millora de les condicions de
treball a l'Àrea de Menors?"
El Sr. Càneves (PP) formula la pregunta en els seus termes.
El Sr. Serra (president de l'ISSEM) comenta que, per afavorir d'aquest servei, s'ha
disminuït el número de casos a quaranta, s'ha millorat el protocol de la seguretat física i
també s'han augmentat els complements del personal d'aquesta àrea per tal d'aconseguir
una millora del servei.

PUNT 33.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR. FRANCESC CAÑELLAS ALEMANY
DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR DIRIGIDA A
L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I
ESPORTIUS DE MALLORCA (OBJECTIUS CONVENI PROJECTE HOME).
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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:
Quins objectius té el conveni signat amb Projecte Home al qual s'Institut aportarà
60.000€?"
El Sr. Cañellas (PP) formula la pregunta en els seus termes.
El Sr. Serra (president de l'ISSEM) respon que la finalitat d'aquest nou conveni és
aconseguir una millor reinserció social dels extoxicòmans que provenen del centre de
Binissalem i pretén oferir durant nou mesos recolzament psicològic per tal de millorar la
reinserció social, cultural i familiar d'unes vint persones.

PUNT 34.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR. MIQUEL AMENGUAL GUASP DEL
GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR DIRIGIDA A L'IL.LM. SR.
PRESIDENT DE L'INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE
MALLORCA (ESTAT INFRASTRUCTURES ÀREA DE MENORS).
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:
Quina ha estat la evolució de la inversió en infrastructures de l'Àrea de Menors?"
El Sr. Amengual (PP) formula la pregunta en els seus termes.
El Sr. Serra (president de l'ISSEM) recorda que s'ha millorat molt en infrastructures i
centres i que des de la creació de l'ISSEM fins ara s'han invertit 696.000€ per tal de
millorar l'atenció als menors.

PUNT 35.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR. COSME BONET BONET DEL GRUP
DE CONSELLERS SOCIALISTES DIRIGIDA A L'HBLE. SRA. CONSELLERA
EXECUTIVA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA (PROJECTE CASA
MUSEU BLAI BONET).
Es dóna compte de la següent pregunta:
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"COSME BONET BONET, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL
DE MALLORCA presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta amb sol.licitud
de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada
a la Consellera Executiva del Departametn de Cultura, la Sra. Dolça Mulet Dezcallar.
A finals de juliol va presentar el projecte de Casa-Museu Pare Ginard a Sant Joan, per
quan té previst presentar el seu Departament el projecte per la Casa-Museu de Blai
Bonet, a Santanyí?"
El Sr. Bonet (PSOE) formula la pregunta en els seus termes.
La Sra. Mulet (UM) reconeix els canvis fets als estatuts per unificar la gestió de les
cases museu. Comenta que per a la Casa Museu del Pare Ginard ja hi ha projecte i
pressupost i l'any 2007 tenen previst fer el projecte de la Casa Museu Blai Bonet de
Santanyí.
PUNT 36.- PREGUNTA DE L'HBLE. SR. COSME BONET BONET DEL GRUP
DE CONSELLERS SOCIALISTES DIRIGIDA A L'HBLE. SR. CONSELLER
EXECUTIU DEL DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES (ACTUACIONS
PROBLEMES CARRETERES).
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
a la Conseller Executiu del Departament d'Obres Públiques, el Sr. Antoni Pascual Ribot.
Té previst el seu Departament algun tipus d'actuació a l'encreuament de les carreteres
Ma-6014, Ma-6015 i Ma-6101 per solucionar els problemes de manca de visibilitat i
reduir la perillositat de la incorporació de dues de les esmentades vies?
El Sr. Bonet (PSOE) formula la pregunta en els seus termes.
El Sr. Pascual (UM) explica que de moment no hi ha cap actuació prevista, però fa pocs
dies s'ha arribat a un principi d'acord amb un propietari d'una finca i millorarà la
carretera i també el creuer de l'Estanyol.

PUNT 37.- PREGUNTA DE L'HBLE. SRA. AINA RADO FERRANDO DEL
GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES DIRIGIDA A L'HBLE. SR.
CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI (CAMP
GOLF MURO).
Es dóna compte de la següent pregunta:
"AINA RADO FERRANDO, com a consellera 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 al Conseller Executiu del Departament del Territori, la Sr. Bartomeu
Vicens Mir.
Pensa el Consell de Mallorca concedir l'interès general per a la construcció d'un camp
de golf al municipi de Muro, en contra de l'opinió majoritària del Ple de l'Ajuntament de
Muro?"
La Sra. Rado (PSOE) formula la pregunta en els seus termes.
El Sr. Vicens (UM) comenta que quan es fa una declaració dels interessos generals es té
en compte el parer de l'ajuntament; en aquest cas hi ha hagut un canvi de consistori, que
es respecta, encara que considera que s'han de complir les sentències judicials, quan és
el cas.

PUNT 38.- PREGUNTA DE L'HBLE. SRA. AINA RADO FERRANDO DEL
GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES DIRIGIDA A L'HBLE. SRA.
PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA (ANAGRAMA CURSOS
CONSELL).
Es dóna compte de la següent pregunta:
"AINA RADO FERRANDO, com a consellera del GRUP SOCIALISTA AL
CONSELL DE MALLORCA presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta
amb sol.licitud de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla l'article 72 del
ROC, adreçada a la Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. Maria Antònia Munar
Riutort.
Com explica la Presidenta que a uns cursos oferts pel Consell de Mallorca s'utilitzi
l'anagrama d'Unió Mallorquina?"
La Sra. Rado (PSOE) formula la pregunta en els seus termes.
El Sr. Pascual (UM) diu que no hi ha cap curs del Consell de Mallorca en el qual hi
aparegui l'anagrama d'UM.

PUNT 39.- PREGUNTA DE L'HBLE. SRA. MARGALIDA ROSSELLÓ PONS
DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU-ELS VERDS DIRIGIDA A L'HBLE. SR.
MIQUEL ÀNGEL FLAQUER (MESURES INFORME SÍNDIC COMPTES).ç
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. Miquel Àngel Flaquer :
Quines mesures pensa dur a terme en el seu departament de cara en els pressupostos del
2007 després de l'informe del Síndic de Comptes?"

87

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes.
El Sr. Flaquer (UM) comenta la satisfacció pel fet d'haver millorat i que l'informe
d'enguany sia més positiu que el de l'any passat i per haver estat el millor dels tres
consells pel que fa a l'anàlisi anual.
Explica que el Síndic de Comptes aporta recomanacions i que en cap moment parla de
responsabilitats comptables; això reflecteix aquesta bona gestió.
Indica tot seguit les millores que s'han fet. En primer lloc, s'ha dotat de previsió de
dubtós cobrament tots els deutors dins la comptabilitat financera. En segon lloc, s'ha
comptabilitzat les modificacions de crèdit que han d'anar a plenari, crèdits
extraordinaris, suplements i transferències, un cop feta l'aprovació definitiva respectant
els tràmits de publicitat. En tercer lloc, s'ha comptabilitzat i es comptabilitzarà
l'endeutament quan el producte del mateix hagi estat ingressat a la tresoreria de l'entitat,
en funció de disposicions efectives del mateix i no quan es formalitza el contracte de
préstec. En quart lloc, s'ha duit a terme l'expedient de regularització dels saldos dels
pressuposts tancats, tant dels pendents de cobrament com de pagament. Com a quinta
millora, que està en marxa, regularitzar els comptes corrents donats de baixa de l'estat
de tresoreria i comptes restringits.
Per acabar, s'ofereix per a continuar donant-li més explicacions sobre la resta de
millores, en propers plenaris.
Arribat a aquest punt, la presidenta dóna la paraula a la Sra. Bujosa (PSM-EN) per tal
que formuli els seus precs.
La Sra. Bujosa explica que va escoltar falques publicitàries emeses per ràdio sobre la
Diada de Mallorca es facin en català, cosa que considera el més lògic.
La presidenta respon que li sembla molt raonable.
Tot seguit, la Sra. Bujosa informa d'un escrit, que fa referència al programa "Coneix el
Consell", amb el logo d'aquesta institució, que llegeix íntegrament. Explica que el varen
rebre a una finca de la barriada de Ses Veles, de Palma, per convidar els veïnats a
gaudir d'una visita a l'Hidropark d'Alcúdia, el passat dia 5 d'agost. A més de qüestionar
aquest tipus d'activitats, demana que com a mínim es redactin en català.
La presidenta informa que es pren nota, no només de la qüestió de l'idioma.
El Sr. Alorda (PSM-EN) intervé per explicar que no li sembla correcta la ubicació
provisional que s'ha decidit a la sala de plens. Explica que el seu Grup considera que
altres cambres han anat millorant els seus mitjans i possibilitats d'accedir fins i tot a
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mitjans telemàtics i demana que es faci una distribució més adequada dels membres de
la corporació dins la sala.
La presidenta agraeix la proposta i demana que aportin qualsevol suggeriment o idea
que tinguin, perquè estan fent feina sobre aquest tema.
Explica que, com a patrimoni històric que és la sala de plens, resulta complicat fer-hi
modificacions, cal trobar alguna solució i dins la mateixa sala.
La Sra. Bujosa intervé per suggerir la possibilitat d'adaptar qualsevol altra sala, per
exemple a la quarta planta, que sembla ser més espaiosa, i deixar la de plens per a actes
oficials. Demana que sigui una solució més funcional, com és el cas de la que es va
arreglar a la planta baixa, davant la sala de CC OO.
La presidenta respon que li sembla una bona iniciativa per tenir en compte a l'inici de la
legislatura, però potser no interessaria, en unes altres circumstàncies. El cert és que en
aquests moments no la considera viable, tot i que se'n podrà parlar més endavant.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la sessió a les denou
hores i desset minuts. De tot el qual se n'esten la present acta, , números de 1 al 210,
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
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