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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA  

A les onze hores i cinc minuts del dia 6 de novembre de 2006 es reuneix, en sessió ordinària del 
Plenari del Consell de Mallorca, amb els assistents que a continuació es relacionen:  

 

Hble. Sra. Presidenta: Maria Antònia Munar Riutort.  

Hbles. Srs. Consellers: Bernat Aguiló Siquier, Antoni Alemany Cladera, Celestí Alomar Mateu, 
Antoni Alorda Villarrubias, Maria Binimelis Amengual, Cosme Bonet Bonet, Rafael Bosch 
Sans, Bàrbara Maria Bujosa Picornell, Miquel Càneves Vanrell, Francesc Cañellas Alemany,  
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, Antoni Nadal Urrea, Andreu Obrador Gornals, Gaspar Oliver Mut, Eduardo Puche 
Castillejo,  Margalida Rosselló Pons, Fernando Rubio Aguiló, Maria Pilar Sansó Fuster, Manuel 
Suárez Salvà, Catalina Sureda Fons, Maria Magdalena Tugores Bautista, Bartomeu Vallori 
Perelló, Carlos Luis Veramendi Mestre. 

Hbles. Srs. Consellers que excusen l'assistència: Miquel Amengual Guasp, M. Francisca Ramón 
Pérez de Rada. 

També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Miquel A. Flaquer Terrasa, Antoni 
Pascual Ribot, Bartomeu Vicens Mir, Miquel Angel Borràs Llabrés, Catalina Julve Caldendey, 
Francesc Buils Huguet, Joan Cerdà Rull. 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. Jeroni Miquel Mas Rigo. 

Interventora General: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

 

En el punt 7è, s’absenta el Sr. Crespí que retornà en el punt següent. En el punt 10è, s’absenta la 
Sra. Bujosa que retorna en el punt 12è. En el punt 11è s’absenta el Sr. Crespí, que retorna en el 
punt següent. En el punt 14è s’absenta el Sr. Bonet que retorna en el punt 16è. En el punt 15è 
s’absenten la Sra. Mulet i el Sr. Vallori que retornen en el punt següent. En el punt 18è s’absenta 
la Sra. Binimelis que s’incorpora en el punt 20è. En el punt 23è surt la Sra. Munar que 
s’incorpora en el punt següent. En el punt 25è surten la Sra. Binimelis i el Sr. Oliver, que 
s’incorporen en el punt següent. 

 

PUNT 1.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS CONSELLERS. 

El secretari llegeix els següents escrits, tramesos pel president de la Junta Electoral de les Illes 
Balears: 

 
"Em pertoca de comunicar-vos que, atès el nomenament de la Sra. Aina Rado i Ferrando com a 
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, i donada la incompatibilitat d'aquest càrrec amb el de 
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consellera del Consell de Mallorca, la Junta Electoral de les Illes Balears, en la seva sessió del 
dia d'avui, ha acordat expedir i trametre al Sr. Antoni Nadal i Urrea la credencial de conseller del 
Consell de Mallorca. 
 
El que vos comunic pel vostre coneixement i perquè se'n derivin els efectes oportuns." 
 
"Em pertoca de comunicar-vos que, atesa la renúncia a l'acta de consellera, presentada per la Sra. 
Caterina Canyelles Marquès del Consell de Mallorca, la Junta Electoral de les Illes Balears, en la 
seva sessió del dia d'avui, ha acordat expedir i trametre al Sr. Bernat Aguiló Siquier la credencial 
de conseller del Consell de Mallorca. 
 
El que vos comunic pel vostre coneixement i perquè se'n derivin els efectes oportuns." 
 
 
A continuació, en presència del Sr. Antoni Nadal i Urrea i del Sr. Bernat Aguiló Siquier, llegeix 
la següent fórmula de jurament o promesa: 
 
"Jurau o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir feelment les obligacions del càrrec 
de conseller del Consell de Mallorca, amb lleialtat al Rei, i de servar i fer servar la Constitució 
com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia i la Llei de consells insulars". 
 
El Sr. Antoni Nadal i Urrea contesta: "Promet" 
El Sr. Bernat Aguiló Siquier contesta: "Sense renunciar al dret a l'autodeterminació dels nostres 
pobles, sí, promet" 
 
Així, per haver manifestat que acaten aquest compromís, el Sr. Nadal i el Sr. Aguiló prenen 
possessió del càrrec i adquireixen el ple exercici de les funcions pròpies i, amb aquestes, els drets 
i les prerrogatives annexes. 
 
A continuació, la presidenta els dóna la benvinguda i els lliura la medalla i la insígnia de la 
corporació i els nous consellers, Sr. Nadal i Sr. Aguiló, i passen a ocupar el seu escó. 

 

PUNT 2.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (02/10/2006). 

 

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que el fet de no haver-hi un diari de sessions 
complica molt les actes, pensa que Secretaria ho fa de la millor manera possible però 
que ha revisat un cas concret, una pregunta sobre el complex hípic a Manacor, i 
considera que no es reflecteix tot el contingut de la pregunta ni el de la resposta, encara 
que si que és cert el que diu. Demana una mica més de cura en la redacció de les actes. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) fa constar la protesta per un Ple tan llarg i de tan de relleu i 
considera que seria més adequat un debat del pressupost en un Ple específic. 
 
La presidenta considera que no és el moment per aquesta intervenció, ja que ens trobam 
a l'aprovació de l'acta anterior. 
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S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat. 
 
La presidenta comenta que hi ha una declaració institucional sobre la Balanguera com a 
himne de Mallorca i demana si tots els grups n'estan assabentats. 
 
La resposta és negativa i per tant es debatran més endavant. 

 

PRESIDÈNCIA  

PUNT 3.- PROPOSTA DE CORRECCIÓ D'ERRORS EN LA CONFECCIÓ DE L'ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DIA 6 DE MARÇ DE 2006.´ 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

"Segons l'escrit del tècnic de la unitat econòmica administrativa del Departament de Cultura, de 
data 22 de setembre de 2006, en la confecció de l'acta del Ple de dia 6 de març de 2006, en el 
punt núm. 9 (relatiu a la concessió d'una subvenció plurianual a favor de la Fundació Teatre 
Principal), es va cometre un error consistent en no transcriure les prescripcions que han de regir 
la concessió i pagament de l'aportació per part del Consell.  

 Comprovat per aquesta Secretaria General l'autenticitat de l'error comès en la transcripció de 
l'esmentat Acord es proposa que pel Ple de la Corporació, previ dictamen favorable de la 
Comissió Informativa, s'acordi: 

  

1r Esmenar l'error comès en la confecció de l'acta corresponent a la sessió plenària de dia 6 de 
març de 2006, en el punt núm. 9 de l'ordre del dia (relatiu a la concessió d'una subvenció 
plurianual a favor de la Fundació Teatre Principal) i, en conseqüència,  incloure les següents 
prescripcions: 

  

«Les prescripcions que regiran en la concessió i pagament d'aquesta aportació plurianual són: 

PRIMERA.- CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ.  

A) El Consell Insular de Mallorca, com únic membre de la Fundació Teatre Principal de Palma, 
farà efectiva la col·laboració abans esmentada a través de l'atorgament d'una aportació plurianual 
que tindrà la mateixa durada que el termini del préstec que s'ha de contractar, es a dir, 23 anys.  

B) Quant al seu import anual, aquest coincidirà necessàriament  amb la suma de la totalitat de les 
quotes que s'hagin d'abonar en aquell any. Les quotes trimestrals del préstec, inicialment 
previstes, són aquelles que estan reflectides a la taula d'amortització del préstec que s'adjunta a 
aquest acord. 

Sobre les condicions concretes del préstec que es recullen a la oferta presentada per l'entitat 
BBVA s'ha de ressenyar que la devolució del préstec es farà en el termini de 23 anys a través 
d'un sistema d'amortització de capital constant, llevat del primer any en què només es pagaran 
interessos, mitjançant el pagament de quotes trimestrals amb un tipus d'interès variable ja que 
aquest està fixat d'acord amb el EURIBOR TRIMESTRAL + 0,10 %.   
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Per tant, en el cas que el tipus d'interès EURIBOR TRIMESTRAL sofrís un augment i això 
suposés que l'aportació aprovada inicialment resulta insuficient, el Consell de Mallorca realitzarà 
els tràmits necessaris per tal de modificar el seu import. Aquest canvi del tipus d'interès haurà de 
ser notificat al Consell Insular de Mallorca. 

C) L'execució de les obres de condicionament així com l'adquisició de l'equipament escènic del 
Teatre Principal es realitzaran d'acord amb els projecte aprovats pel Consell de Mallorca o, en el 
seu cas, per la Fundació Teatre Principal de Palma. No obstant això, si com a conseqüència de la 
variació del tipus d'interès o de la concurrència de circumstàncies imprevisibles o 
extraordinàries, fos necessari un major finançament s'hauria de procedir, si escau, a atorgar una 
nova aportació o a modificar l'atorgada, havent-se de complir tots els requisits legals pertinents 
que es varen exigir per a la concessió d'aquesta aportació. 

D) L'aportació corresponent a l'any 2006 es farà efectiva a càrrec de la partida pressupostària 
20.45710.78902 del pressupost vigent (núm. d'ordenat 200600006482) i les aportacions 
corresponents als exercicis futurs es farà a càrrec de la partida pressupostària que aquest Consell 
hagi previst cada any.   

SEGONA.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI 

La Fundació Teatre Principal de Palma, com a beneficiari de l'atorgament de l'aportació 
plurianual, en compliment de les bases d'execució dels pressuposts del Consell de Mallorca i, 
supletòriament, del Reglament de Subvencions del Consell de Mallorca, haurà d'observar el 
següents requisits:  

A) La Fundació Teatre Principal de Palma es compromet a dur a terme, d'acord amb els projectes 
aprovats, les obres de condicionament i l'adquisició de l'equipament tècnic del Teatre Principal, 
que són l'objecte del finançament del préstec esmentat les despeses financeres del qual s'han 
d'abonar amb aquesta aportació plurianual. 

B) La Fundació es compromet a remetre al Departament de Cultura del Consell de Mallorca la 
següent documentació:  

1) Còpia del contracte de préstec formalitzat amb l'entitat bancària BBVA per dur a terme les 
obres de condicionament i l'adquisició de l'equipament tècnic del Teatre Principal. 

2) Certificació del secretari de la fundació relativa a la liquidació final de l'obra 

3) Certificat, si n'és el cas, de l'acord d'adjudicació de l'equipament escènic. 

C) La Fundació Teatre Principal de Palma haurà de permetre, en qualsevol moment, que el 
Consell Insular de Mallorca pugui inspeccionar les obres i l'equipament escènic que son objecte 
d'aquesta aportació plurianual per tal de comprovar el seu estat d'execució. 

D) La Fundació Teatre Principal de Palma haurà de comunicar al Consell de Mallorca les 
modificacions que s'hagin produït en les condicions que hagin estat la causa de la concessió 
d'aquesta aportació. 

E) La Fundació Teatre Principal de Palma haurà de comunicar al Consell de Mallorca, en 
qualsevol moment, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades 
en la documentació presentada. 

F) L'incompliment, per part del beneficiari, de les obligacions previstes en aquesta prescripció 
segona i, supletòriament, les recollides a l'article article 10 del Reglament de subvencions del 
Consell de Mallorca ( publicada la seva aprovació definitiva  en el BOIB núm. 132, de 03/11/01) 
comportarà la revocació de la concessió de l'aportació plurianual i, consegüentment, el 
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reintegraments de les quantitats rebudes tot allò d'acord amb l'aplicació supletòria dels article 13 
del Reglament de Subvencions del Consell Insular de Mallorca, dels articles 43, 44 i 45 del 
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, i 
del títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 276 de 
18 de novembre de 2003. 

TERCERA.-  PAGAMENT DE L'APORTACIÓ PLURIANUAL 

A) El pagament de l'aportació es farà en el compte corrent 0201503631 oberta perla Fundació 
Teatre Principal de Palma a l'oficina nº 5747 de l'entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( 
BBVA ). 

B) El lliurament de cada aportació anual s'ajustarà al calendari de la operació de crèdit 
contractada per la Fundació Teatre Principal de Palma amb l'entitat financera BBVA.  

Per dur a terme el pagament de l'aportació serà obligatori que la fundació remeti, abans del 15 de 
novembre de cada any, la següent documentació: 

* L'administrador/a de la Fundació Teatre Principal de Palma o la persona pertinent haurà de 
presentar un escrit explicatiu, remès per l'entitat bancària, sobre la obligació de pagament relativa 
a les quotes del préstec corresponent així com, si n'és el cas, còpia de la documentació bancària 
acreditativa dels càrrecs bancaris efectuats per mor dels pagaments corresponents. A més a més, 
en el primer any serà necessari també justificar degudament l'import corresponent a les despeses 
de formalització del préstec.  

** L'administrador/a de la Fundació Teatre Principal de Palma o la persona pertinent una còpia 
acarada de la documentació acreditativa existent de l'obra duta a terme aquell any ( ex: 
certificacions d'obra, factures, etc ) i, si n'és el cas, de l'equipament escènic adquirit.» 

2n Notificar a tots els interessats aquesta rectificació." 

 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 

PUNT 5.- DECRETS A RATIFICAR. 

Es dóna compte dels següents decrets: 

 

"ASSUMPTE: NOMENAMENT REPRESENTANT DEL CONSELL DE 
MALLORCA A L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA CAJA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES « SA NOSTRA ». 
 
 
DECRET: 
 
Atesa la necessitat de nomenar representat del Consell de Mallorca a l’Assemblea 
General de la Caixa de Balears, per raons d’urgència i en base a les atribucions 
conferides per l’article 48 del Reglament Orgànic 
 
 RESOLC 
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1. Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Bartomeu Nadal Bestard com a 
representant del Consell de Mallorca a l’Assemblea General de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa Nostra”. 

 
2. Nomenar representant del Consell de Mallorca a l’Assemblea General de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa Nostra” el Sr. Manuel 
Oliva Cervera  amb DNI  núm. 17052379 H. 

 
D'aquesta resolució es donarà compte al Ple per a la seva ratificació." 
 

 
Es ratifica per devuit vots a favor ( PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, PSM-EN, EU-
Els Verds). 

 
 
 

"ASSUMPTE: NOMENAMENT REPRESENTANT DEL CONSELL DE 
MALLORCA A L'INSTITUT BALEAR DE L'ENERGIA.  
 
Vist l'acord pres pel Consell Executiu de data 9 d'octubre de 2006, en el qual proposa el 
nomenament de representants d'aquest Consell a l'Institut Balear de lEnergia, per raons 
d'urgència i de conformitat en l'art. 48 del ROC resolc nomenar com a titular el Sr. 
Gabriel Oliver Segura representant d'aquest Consell a l'esmentat organisme i el Sr. 
Miquel Amengual Buades com a suplent. 
  
Aquesta resolució es donarà compte al Ple per a la seva ratificació." 

 
 

Es ratifica per devuit vots a favor ( PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, PSM-EN, EU-
Els Verds). 
 

 

PUNT 6.- DONAR COMPTE COMUNICACIONS DEL GRUPS POLÍT ICS. 

Es dóna compte de les diverses comunicacions del grups polítics. 
 

" Assumpte: Comunicació dels representants del grup polític PSM-Entesa Nacionalista 
als diferents òrgans del Consell Insular de Mallorca. 

Comunicada, al Ple del 2 d'octubre, la renuncia de la consellera del grup Sra. Caterina 
Canyelles Marquès i efectuada la seva substitució, segons comunicació de la Junta 
Electoral Provincial de les Illes Balears, per part del Sr. Bernat Aguiló Siquier, el qual 
prendrà possessió del càrrec de conseller al proper Ple del 6 de novembre de 2006, us 
comunicam el conseller titular i suplent als diferents Òrgans, Comissións, Patronats i 
Consells del Consell de Mallorca en representació del grup polític PSM-Entesa 
Nacionalista: 
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 TITULAR 
 

SUPLENT 

Comissió de govern 

 

Antoni Alorda 
Vilarrubias 

Bàrbara Bujosa Picornell 

Junta de Portaveus 
 

Antoni Alorda 
Vilarrubias 

Bàrbara Bujosa Picornell 

Comiss. Informativa i  de 
comptes 
 

Antoni Alorda 
Vilarrubias 

Bàrbara Bujosa Picornell 

Comissió Insular d'Urbanisme 
 

Antoni Alorda 
Vilarrubias 

Bàrbara Bujosa Picornell 

Fòrum de la immigració a 
Mallorca 
 

Bernat Aguiló Siquier Bàrbara Bujosa Picornell 

Patronat Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga 
 

Bàrbara Bujosa 
Picornell 

Bernat Aguiló Siquier 

Junta Rectora Institut Esport 
Hípic 
 

Bàrbara Bujosa 
Picornell 

Bernat Aguiló Siquier 

Patronat de la fundació Teatre 
Principal de Palma 
 

Bàrbara Bujosa 
Picornell 

Bernat Aguiló Siquier 

Comissió de Seguiment de 
gestió de Residus 
 

Bernat Aguiló Siquier Antoni Alorda Vilarrubias 

Comissió de Seguiment del Pla 
Territorial de Mallorca 
 

Antoni Alorda 
Vilarrubias 

Bàrbara Bujosa Picornell 

Consell Assessor ISSEM 
 

Bernat Aguiló Siquier Bàrbara Bujosa Picornell 

Consell administració TV 
Mallorca 

Bernat Aguiló Siquier   --------------------------------
-- 
 

 

 

"Assumpte: Comunicació del representant del grup polític PSM-Entesa Nacionalista al 
Consell Assessor de Televessió de Mallorca. 

Us comunicam que eñ Sr. Jaume Sansó Caldentey serà substituit pel Sr. Andreu Caballero 
Romero al Consell Assessor de Televició de Mallorca." 

 

 

Es dóna compte del següents escrits del grup de consellers socialistes: 
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"El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA comunica el nomenament del 
conseller COSME BONET BONET com a Portaveu suplent del Grup." 
 

"El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA comunica el nomenament de PILAR 
SANSÓ I FUSTER com a consellera titular del Grup a la COMISSIÓ INFORMATIVA 
GENERAL I DE COMPTES." 
 

"El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA comunica el nomenament de Cosme 
Bonet Bonet com a conseller titular del Grup a la COMISSIÓ DE GOVERN, nomenant al 
mateix temps a Pilar Sansó i Fuster com a consellera suplent." 
 
"El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA comunica el nomenament del 
conseller CELESTÍ ALOMAR MATEU com a representant del Grup a la COMISSIÓ 
TÈCNICA INTERINSULAR, essent nomenat ANTONI ALEMANY CLADERA com a 
conseller suplent." 
 
"El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA  comunica el nomenament de la 
consellera PILAR SANSÓ I FUSTER com a vocal suplent del Grup al Patronat de la 
FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONGA, en substitució del conseller COSME 
BONET BONET." 
 
"El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA comunica el nomenament de PILAR 
SANSÓ I FUSTER com a consellera representant del Grup a la COMISSIÓ D’ACTIVITATS 
CLASSIFICADES." 
   
El Ple en resta assabentat. 
 

 

PUNT 7.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 2 9 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2006 I DE 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL P RESSUPOST DE 
2006. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

"Aquesta Presidència, per Providència de dia 20 d'octubre 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 23 
d'octubre 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 
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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 o 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 

"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 29 de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 
2006, d'acord amb el següent detall: 

  

 A C O R D: 
 
 
"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 29 de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 
2006, d'acord amb el següent detall: 
 
 
EXPEDIENT NÚM. 29 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 PROJECTE 
00,45900,48915 Mallorca sense fronteres 10.000,00  
00,46330,48917 Federació de Bandes de Música 13.000,00  
50,44400,64000 Inversions inmaterials Medi Ambient 1.500,00  
55,45310,78911 TOR Sant Francesc p/rest.mobles Cor Convent Palma 66.881,30  
80,72110,48941 Aport.a la Fundació COINT 5.000,00  
 TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 96.381,30  
    
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  
    
1) Baixes per anulació   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 
00,46330,48900 Subvencions dinamització rel.institucionals 10.000,00  
00,54100,48902 Federació Bandes de música Diada de Mca. 13.000,00  
50,44400,62500 Nova inversió mobiliari medi ambient 1.500,00  
55,45310,60000 Terrenys i béns naturals patrimoni cultural 30.000,00  
55,45310,62300 Nova inversió maquinària Patr.cultural 6.881,30  
55,45310,63500 Reposició mobiliari i estris patr.cultural 30.000,00  
    
 total baixes p/anul·lació 91.381,30  
    
2) Romanent de tresoreria   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
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99,87000 Romanent tresoreria p/fin.crèdits extraor 5.000,00  
 Total romanent de tresoreria p/fin.crèdits extr. 5.000,00  
    
 TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT CRÈDITS EXTRAORDINARIS 96.381,30  
 
    
* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (supl-/06)    
    
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/SUPLEMENTS  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 
20,45290,22604 Publicacions/act.culturals Svei.Joventut 12.000,00  
    
 TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS 12.000,00  
    
B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS:  
    
1) Baixes per anulació   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 
    

 TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ  0,00  
    
2) Romanent de tresoreria   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
99,87001 Romanent tresoreria p/fin.suplements 12.000,00  
    
 Total romanent de tresoreria p/fin.suplem. 12.000,00  
    
 TOTAL FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS 12.000,00  

 
 
   

 ROMANENT LÍQUID UTILITZAT PER FINANÇAR MOD.CRÈDITS 17.000,00  
    
    
* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-18/06)  
    
A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
00,11100,22601 Protocol òrgans de govern presidència 50.000,00  
    
 TOTAL AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES  50.000,00  
    
B) DISMINUCIONS DE CRÈDITS P/ TRANSFERÈNCIES  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
00,46100,47900 Programes d'interès general Gabinet Premsa 50.000,00  
    

 TOTAL DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES  50.000,00  
 
    

* GENERACIONS DE CRÈDITS (GEN-5/06)  
    
A) AUGMENTS DE DESPESES  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
55,45310,76208 Conveni Ajunt.Pollença p/ BOCCORIS 40.000,00  
    
 TOTAL AUGMENTS DESPESES 40.000,00  
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B) AUGMENT PREVISIONS D'INGRESSOS  
    
* COMPROMISOS D'INGRÉS   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  
99,78901 Fundació La Caixa p/ actuacions al pedret de Bóquer 40.000,00  
    

 TOTAL AUGMENT PREVISIONS D'INGRESSOS  40.000,00  
 
 
 
SEGON.- Rectificar l'error observat a l'expedient núm 10 de modificació de crèdits en el 
pressupost propi de 2006, aprovat per acord del ple d'aquesta corporació el dia  8 de maig de 
2006 en el següent sentit: 
 
On diu: "00.45130.47901 Mediterraneum sport Marketing, SL 3.000,00€" 
Ha de dir: "00.45130.48914 Margarita Fullana Riera 3.000,00€" 
 
 
TERCER.- 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  
 
DIADA DE MALLORCA  
 
Donar de baixa de Diada de Mallorca punt 2 Objectius específics per destinatari o Convocatòria 
la següent partida: 
 
00.45100.48902 Federació de Bandes de Música Diada de Mallorca.. 13.000 € 
 
Per transferir-ho a la partida nominativa de nova creació:  
 
DIRECCIÓ INSULAR DE RELACIONS INSTITUCIONALS  
 
00.46330.48917 Federació Bandes de Musica 
Objectiu específic: Donar suport a un dels moviments socials i associatius rellevants de l’illa de 
Mallorca, amb gran importància social i cultural 
 
 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE LA 
VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 
2006  
 
A l’Area de Vicepresidència primera, Direcció Insular de Comunicació atesos d'una banda 
l'aprovació mitjançant Decret de la presidenta de data 13 d'octubre de  l'expedient núm 28 de 
modificació de crèdits per transferències de la partida 00.46100.47900 Patrocini programes 
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d'interès general, per l'import de 33.637  euros a la partida 00.46100.22799 i d'altra la proposta 
de modificació de crèdits per transferència que s'inclou en aquest expedient rectificar el següent:  

 
-El punt 5 referent al "Pressupost previst",  es redactarà com es detalla a continuació: 
 
00.46100.47900 Patrocini programes interès general----0 euros. 

 
 
 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL 
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA PER A L'ANY 2006  
 

ATESA l'aprovació de l'expedient num. 28 de modificació de crèdits 
mitjançant transferencia, de la partida  10.75100.46200  a la partida 10.75100.22706 
per import de 8.000,00€  per decret de la presidenta de data 13 d'octubre de 2006, a 
l'apartat: 

 
5. Pressupost previst.  
 
Allà on diu:  10.75100.46200 Ajuntaments  8.000’00€ 
 
Ha de dir:  10.75100.46200 Ajuntaments  0€ 
 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA PER A L'ANY 2006  
 
 
Al punt 2. Objectius específics per destinatari, apartat Activitats culturals, canviar el 
nom del beneficiari de la següent subvenció: 
MEDITERRANEUM SPORTS MARQUETING per MARGARITA FULLANA 
RIERA  
 
No hi ha canvi ni a l’import, 3.000,-€, ni al motiu de la concessió: Promoció del nom de 
Mallorca de l’equip  PIUK-ILLES BALEARS a les copes del món i curses nacionals. 
 
 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL 
DEPARTAMENT DE PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL DE ANY 2006  
 
 
ADDICIÓ   D’UN  APARTAT AL CAPÍTOL  2 
 
2.3  Creació de partides per suplementar expedients de subvenció  
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Modificació de crèdit per dotar l’expedient de subvenció RESTAURACIÓ DE BÉNS 
MOBLES DEL COR DEL CONVENT DE SANT FRANCESC DE PALMA, atesa la 
impossibilitat d’incorporar el crèdit pel fet de provenir de fons no afectats. 
 

OBJECTIU:  Possibitar la subvenció de la restauració d’un important bé 
cultural, constituït per els cinc cantorals més significatius del conjunt de  28 contorals 
que completen l’any litúrgic del Convent de Sant Francesc de Palma 

 
ADDICIÓ  A L’APARTAT 5 
                                   SUBVENCIONS ANUALS  
     

PARTIDA 
             OBJECTE          

IMPORT 
  55 

45310 78911 
RESTAURACIÓ DE 

BÉNS MOBLES DEL COR DEL 
CONVENT DE SANT FRANCESC 
DE PALMA 

 
         

66.881,30 € 

 
a l’apartat 2.l. epígraf Conveni amb diferents ajuntament s per excavacions 
arqueològiques.  
 
 
INCREMENT DE LA SEGÜENT PARTIDA : 
 
En virtud de la subvenció atorgada per la Caixa la partida dedicada a l’excavació del 
Pedregaret de Bóquer s’incrementa en 40.000,00€ i ha de figurar com segueix  
........ 
  55 45310 76208 Conveni Ajunt. Pollença. boccoris      70.000,00 € 
Al Punt 2. Objectius específics per destinatari o convocatòria. Afegir: 
00 45900 48915 MALLORCA SENSE FRONTERES 
 
L’augment progressiu de residents a la nostra illa procedents de diverses parts del món 
constitueix un sector que, en principi, desconeix la nostra realitat lingüística. Si volem 
facilitar la integració d’aquestes persones i facilitar-los l’exercici dels drets que els 
corresponen com a ciutadans, cal facilitar-los, evidentment, el dret a conèixer i usar la 
llengua catalana i l’accés als beneficis socials que aquest coneixement comporta. 
 
Aquesta associació compta amb experiència acreditada en aquest camp d’actuació i, per 
tant, resulta ben justificat el suport del Consell de Mallorca a les seves activitats. 
 
Objectiu específic: incorporar el coneixement de la llengua catalana en el sector de 
població nouvinguda. 

 
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL  
– DIRECCIÓ INSULAR DE COOPERACIÓ LOCAL- DE ANY L'2006  

 
ATESA l'aprovació de l'expedient num. 28 de modificació de crèdits 

mitjançant transferencia, de la partida  65.51830.61200  a la partida 65.51800.76201 
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per import de 2.327.660,55.-€  per decret de la presidenta de data 13 d'octubre de 
2006. 

A l'apartat 2: "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 

 

� Convocatòria de subvencions adreçada a les Corporacions Locals de Mallorca 
per a obres i serveis de competència municipal.  

 

Cooperar amb les Corporacions Locals de Mallorca per a l'execució d'obres i 
serveis de competència municipal. 

 

A l'apartat 3: "Efectes prevists", modificar: 

  

a) El nombre total d'entitats beneficiàries de subvenció, que de 80-90 passa a ser de 
110-120. 

 

b) El nombre total d'actuacions, que de 130-140 passa a ser de 160-170. 

 

c) El nombre total de subvencions major o igual a 3.000,00 €, que de 75-85 passa a ser 
de 105-115. 

En aquest apartat 3 s'afegeix un efecte previst referit al nombre d'obres i serveis de 
competència municipal, que serà de 20-30. 

A l'apartat 5: "Pressupost previst", afegir la següent partida:  

CONVOCATÒRIES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

65.51800.76201 
Ajuntaments i la resta d’entitats locals de 
l’art. 3.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  de 
població igual o inferior a 50.000 habitants 

2.327.660,55.-€ 

 

MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL 
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA  
DE ANY L'2006  

 

A l'apartat 2. "Objectius específics per destinatari o convocatòria", afegir: 
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� Subvenció a la Fundació Coint 

 

a) Donar a conèixer als diferents sectors productius de Mallorca les 
possibilitats i beneficis que suposa la cooperació internacional 

 

A l'apartat 5. "Pressupost previst", afegir la següent partida:  

 

PARTIDES NOMINATIVES 

PARTIDA DESTINATARI IMPORT 

80.72110.48941 Aportació Fundació Coint 5.000.-€ 

... ... ... 

 

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

  

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) considera que el pressupost s'hauria de debatre en un sessió 
plenària específica i no d'aquesta manera. Demana una major responsabilitat a l'hora de redactar 
el pressupost per tal d'evitar les continues modificacions com les d'aquest any 2006. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu Grup s'abstendrà ja que considera que tantes 
modificacions no són adequades i, a més, creu que l'any vinent es durà la mateixa mecànica de 
correccions continues. 
 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor ( PP, UM) i dotze abstencions (PSOE, PSM-EN, EU-
Els Verds). 

 

PUNT 8.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA,  BASES D'EXECUCIÓ I PL ANTILLA PER A 
L'ANY 2007.  

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

"La Presidenta de la corporació, conformement amb el que disposen els art.112 i 90 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i també l'art.162 a 171 del Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i la resta de disposicions que regulen la 
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matèria, ha procedit a elaborar el Projecte de Pressupost General d'aquesta corporació per a 
l'exercici de l'any 2007. 

  

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

  

D’altra banda, vist que no s'ha aconseguit l'objectiu d'estabilitat pressupostària fixat en l'article 
20 de la llei 18/2001, de 12 de desembre General d'Estabilitat Pressupostària, amb les mesures 
contingudes en el pla econòmic financer del pressupost general de l'exercici de 2004 aprovat pel 
ple de la corporació en sessió celebrada el dia  8 de març de 2004 , el Ple haurà d'aprovar en el 
termini de tres mesos des de l'aprovació d'aquest Pressupost en situació de desequilibri, un pla 
econòmic financer de reequilibri en aplicació  del que disposa l'article 22 de l'esmentada llei.  

  

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

"1r. Aprovar el Pressupost propi de la corporació, el dels Organismes Autònoms "Institut de 
l'esport hípic de Mallorca" , " Institut de Serveis socials i esportius de Mallorca" i l'Estat de 
despeses i ingressos  de la societat mercantil "Radio i Televisió de Mallorca, SA" per a l'exercici 
de 2007, el resum dels quals per capítols és el següent: 

 

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

          

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

          

Operacions corrents   Operacions corrents 

          

1. Imposts directes 10.333.660,00    1. Remuneracions personal 42.392.495,54 

2. Imposts indirectes 17.564.447,35    2. Compra de béns corrents i serveis 43.686.128,91 

3. Taxes i altres ingressos 3.215.491,69    3. Interessos 5.149.995,89 

4. Transferències corrents 179.237.274,43    4. Transferències corrents 107.454.418,78 

5. Ingressos patrimonials 3.030.634,68       

          

Total operacions corrents 213.381.508,15   Total operacions corrents 198.683.039,12 

          

Operacions de capital     Operacions de capital   

          

6. Alienació d'inversions reals      6. Inversions reals 22.469.054,12 
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7. Transferències de capital 22.388.491,85    7. Transferències de capital 25.346.034,55 

          

Total operacions de capital 22.388.491,85   Total operacions de capital 47.815.088,67 

          

Operacions financeres     Operacions financeres   

          

8. Variació d'actius financers 90.000,00    8. Variació d'actius financers 4.090.000,00 

9. Variació de passius financers 27.000.000,00    9. Variació de passius financers 12.271.872,21 

          

Total operacions financeres 27.090.000,00   Total operacions financeres 16.361.872,21 

          

TOTAL INGRESSOS 262.860.000,00   TOTAL DESPESES 262.860.000,00 

           

P R E S S U P O S T    I N S T I T U T   D E   L ' E S P O R T  H Í P I C   D E   M A L L O R C A   

          

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

          

Operacions corrents   Operacions corrents 

          

1. Imposts directes 0,00    1. Remuneracions personal 687.572,99 

2. Imposts indirectes 0,00    2. Compra de béns corrents i serveis 2.688.599,54 

3. Taxes i altres ingressos 260.018,03    3. Interessos 0,00 

4. Transferències corrents 2.686.152,24    4. Transferències corrents 289.222,26 

5. Ingressos patrimonials 833.287,14       

          

Total operacions corrents 3.779.457,41   Total operacions corrents 3.665.394,79 

          

Operacions de capital     Operacions de capital   

          

6. Alienació d'inversions reals 0,00    6. Inversions reals 105.053,45 

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

          

Total operacions de capital 0,00   Total operacions de capital 105.053,45 

          

Operacions financeres     Operacions financeres   

          

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

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

          

Total operacions financeres 6,01   Total operacions financeres 9.015,18 

          

TOTAL INGRESSOS 3.779.463,42   TOTAL DESPESES 3.779.463,42 



 18

  

          

PRESSUPOST  INSTITUT  DE  SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA   

          

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

          

Operacions corrents   Operacions corrents 

          

1. Imposts directes 0,00   1. Remuneracions personal 37.133.110,49 

2. Imposts indirectes 0,00   2. Compra de béns corrents i serveis 33.444.386,61 

3. Taxes i altres ingressos 5.070.031,20   3. Interessos   

4. Transferències corrents 85.984.213,95   4. Transferències corrents 18.584.261,10 

5. Ingressos patrimonials 26.680,13       

          

Total operacions corrents 91.080.925,28   Total operacions corrents 89.161.758,20 

          

Operacions de capital     Operacions de capital   

          

6. Alienació d'inversions reals 0,00   6. Inversions reals 854.969,58 

7. Transferències de capital 0,00   7. Transferències de capital 1.034.197,50 

          

Total operacions de capital 0,00   Total operacions de capital 1.889.167,08 

          

Operacions financeres     Operacions financeres   

          

8. Variació d'actius financers 0,00   8. Variació d'actius financers 30.000,00 

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

          

Total operacions financeres 0,00   Total operacions financeres 30.000,00 

          

TOTAL INGRESSOS 91.080.925,28   TOTAL DESPESES 91.080.925,28 

  

          

ESTAT DE PREVISIONS DESPESES I INGRESSOS SOCIETAT MERCANTIL RADIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SA 

  

          

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

  

Operacions corrents   Operacions corrents 

          

1. Imposts directes     1. Remuneracions personal 2.603.142,65 

2. Imposts indirectes     2. Compra de béns corrents i serveis 5.829.443,58 
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3. Taxes i altres ingressos 500.000,00   3. Interessos   

4. Transferències corrents 4.500.000,00   4. Transferències corrents   

5. Ingressos patrimonials         

          

Total operacions corrents 5.000.000,00   Total operacions corrents 8.432.586,23 

          

Operacions de capital     Operacions de capital   

          

6. Alienació d'inversions reals     6. Inversions reals 2.067.413,77 

7. Transferències de capital 1.500.000,00   7. Transferències de capital   

          

Total operacions de capital 1.500.000,00   Total operacions de capital 2.067.413,77 

          

8. Variació d'actius financers 4.000.000,00   8. Variació d'actius financers   

9. Variació de passius financers     9. Variació de passius financers   

          

Total operacions financeres 4.000.000,00   Total operacions financeres   

          

TOTAL INGRESSOS 10.500.000,00   TOTAL DESPESES 10.500.000,00 

  

 2n.- L'estat de consolidació per a l'exercici 2007 del pressupost de la Corporació, dels Organismes Autònoms Institut de l'Esport 
Hípic i Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca  i de la societat mercantil Ràdio i Televisió de Mallorca, SA, a nivell de 
capítols és el següent: 

   

 ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER A L'EXERCICI 2007 DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA 

AMB ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES PÚBLIQUES 

                

INGRESSOS               

  
CONSELL DE 
MALLORCA 

                                     
ISSEM IEHM RTVM 

TOTAL SENSE 
CONSOLIDAR 

TRANSF. 
INTERNES 

TOTAL 
CONSOLIDAT 

A) OPERACIONS 
CORRENTS               

                

1- Imposts directes 10.333.660,00 0,00 0,00   10.333.660,00   10.333.660,00 

2- Imposts indirectes 17.564.447,35 0,00 0,00   17.564.447,35   17.564.447,35 

3- Taxes i altres ingressos 3.215.491,69 5.070.031,20 260.018,03 500.000,00 9.045.540,92   9.045.540,92 

4- Tranferències corrents 179.237.274,43 85.984.213,95 2.686.152,24 4.500.000,00 272.407.640,62 92.638.071,28 179.769.569,34 

5-  Ingressos patrimonials 3.030.634,68 26.680,13 833.287,14   3.890.601,95   3.890.601,95 

Suma Operacions Corrents 213.381.508,15 91.080.925,28 3.779.457,41 5.000.000,00 313.241.890,84 92.638.071,28 220.603.819,56 

                

B) OPERACIONS DE 
CAPITAL               
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6- Alienació d'inversions reals   0,00 0,00   0,00   0,00 

7- Transferències de capital 22.388.491,85     1.500.000,00 23.888.491,85 1.500.000,00 22.388.491,85 

8- Actius financers 90.000,00   6,01 4.000.000,00 4.090.006,01 4.000.000,00 90.006,01 

9- Passius financers 27.000.000,00 0,00 0,00   27.000.000,00   27.000.000,00 

Suma operacions de capital 49.478.491,85 0,00 6,01 5.500.000,00 54.978.497,86 5.500.000,00 49.478.497,86 

                

TOTAL INGRESSOS 262.860.000,00 91.080.925,28 3.779.463,42 10.500.000,00 368.220.388,70 98.138.071,28 270.082.317,42 

                

DESPESES               

                

A) OPERACIONS 
CORRENTS               

                

1- Despeses de personal 42.392.495,54 37.133.110,49 687.572,99 2.603.142,65 82.816.321,67   82.816.321,67 

2- Desp. béns corrents i 
serveis 43.686.128,91 33.444.386,61 2.688.599,54 5.829.443,58 85.648.558,64   85.648.558,64 

3- Despeses financeres 5.149.995,89   0,00   5.149.995,89   5.149.995,89 

4- Tranferències corrents 107.454.418,78 18.584.261,10 289.222,26   126.327.902,14 92.638.071,28 33.689.830,86 

Suma Operacions Corrents 198.683.039,12 89.161.758,20 3.665.394,79 8.432.586,23 299.942.778,34 92.638.071,28 207.304.707,06 

                

B) OPERACIONS DE 
CAPITAL               

                

6- Inversions reals 22.469.054,12 854.969,58 105.053,45 2.067.413,77 25.496.490,92   25.496.490,92 

7- Transferències de capital 25.346.034,55 1.034.197,50 0,00   26.380.232,05 1.500.000,00 24.880.232,05 

8- Actius financers 4.090.000,00 30.000,00 9.015,18   4.129.015,18 4.000.000,00 129.015,18 

9- Passius financers 12.271.872,21 0,00 0,00   12.271.872,21   12.271.872,21 

Suma operacions de capital 64.176.960,88 1.919.167,08 114.068,63 2.067.413,77 68.277.610,36 5.500.000,00 62.777.610,36 

                

TOTAL DESPESES 262.860.000,00 91.080.925,28 3.779.463,42 10.500.000,00 368.220.388,70 98.138.071,28 270.082.317,42 
  

  

 3r.- Aprovar, les Plantilles del Personal que es preveuen  en els esmentats Pressuposts. 

  

4rt.- Aprovar el Projecte de les Bases Generals d'Execució del Pressupost per a l'any 2007. 

  

5è.- Sol·licitar condicions a les entitats financeres per a formalitzar operacions de crèdit per un 
import màxim de  27.000.000,00€ per finançar part dels capítols VI, VII i VIII del pressupost 
propi del Consell Insular, d’acord amb l’annex d’inversions. 
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6è.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor dins l'exercici a què es refereix, 
una vegada que s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de Règim Local, i també l'art. 169 del Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals." 

 

ESMENA DE CORRECCIÓ DELGRUP DE CONSELLER DEL PARTIT  POPULAR AL 
DICTAMEN EMÈS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I  DE COMPTES 
EN RELACIÓ AL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL 

"El passat 27 d’octubre de 2006, la Comissió Informativa General i de Comptes va dictaminar 
favorablement la proposta de pressupost del Consell de Mallorca i dels seus organismes 
autònoms per a l’any 2007. 

En la documentació relativa al pressupost de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, 
es constata una contradicció entre la Memòria i el Pla Estratègic de subvencions relatiu a l’àrea 
de recursos assistencials, que preveu la signatura d’un conveni amb la Confederació 
d’Associacions de Persones Majors de les Illes Balears per al desenvolupament de programes de 
prevenció, i la descripció de la corresponent partida del projecte de pressupost dictaminat per 
l’esmentada Comissió. 

Així, a la partida 10.31327.48900, el projecte de pressupost consigna un import de 1.025.000,00 
euros per a la “Convocatòria per programes de prevenció”, mentre que com ja s’ha dit, el Pla 
Estratègic de Subvencions estableix, a la mateixa partida i pel mateix import una subvenció 
nominativa per a la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’esmentada Confederació. 

Atès que es tracta d’una errada manifesta en la descripció de la partida 10.31327.48900, que 
entra amb contradicció amb els objectius definits en el Pla Estratègic de subvencions de l’Institut 
de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. 

Per tot això, es proposa la següent esmena de correcció al dictamen emès per la Comissió 
Informativa General i de Comptes en relació amb la proposta de pressupost del Consell de 
Mallorca i dels seus organismes autònoms per a l’any 2007: 

Modificar la codificació i la descripció de la partida 10.31327.48900 del projecte de pressupost 
de l’Institut per tal que allà on diu “10.31327.48900 Convocatòria per programes de prevenció” 
digui “10.31327.48901 Conveni Confederació associacions persones majors”, i fer la 
corresponent correcció al Pla Estratègic de Subvencions." 

 

 

ESMENES DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES. 
 
"ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ DE L’AVANTPROJECTE DEL 
PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA PER A 2007 
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El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, davant l'Avantprojecte de Pressupost 
del Consell de Mallorca pel 2007 presentat per l’equip de govern, considera: 
 
Que aquests pressuposts consoliden la tendència dels darrers anys de desequilibri i de previsió de 
despeses no assumibles per la institució, arribant, una vegada més, a la impossibilitat de quadrar 
els pressuposts sense preveure forts endeutaments que a la vegada incrementen cada any més la 
despesa. 
 
Per tant el GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES proposa al Ple del Consell de Mallorca la 
devolució de l’avantprojecte de pressupost del Consell de Mallorca pel 2007." 
 
 
 
"ESMENES DE REDUCCIÓ 
 
A la partida 20-45130-48909:  
“Conveni Associació d’Activitats Socioculturals de Mallorca”.  
Quantitat a reduir: 199.000 euros. 
 
A la partida 20-45190-22604:  
“Publicacions/Activitats Culturals” 
Quantitat a reduir: 100.000 euros. 
 
A la partida 20-45290-22606:  
“Reunions Conferències i Cursets Servei Juventut”” 
Quantitat a reduir: 30.000 euros. 
 
A la partida 20-45840-22706:  
“Estudis i treballs tècnics museu de l’esport” 
Quantitat a reduir: 37.000 euros. 
 
A la partida 50-11106-22601:  
“Protocol i representació O.G. Medi Ambient i Natura”  
Quantitat a reduir: 30.000 euros. 
 
A la partida 00-44400-22602:  
“Publicitat i Propaganda Medi Ambient i Natura” 
Quantitat a reduir: 200.000 euros. 
 
A la partida 50-44400-22706:  
“Estudis i treballs tècnics medi ambient” 
Quantitat a reduir: 300.000 euros. 
 
A la partida 50-44400-48900:  
“Altres transferències medi ambient” 
Quantitat a reduir: 100.000 euros. 
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A la partida 00-51100-22602:  
“Publicitat i propaganda carreteres i camins” 
Quantitat a reduir: 200.000 euros. 
 
A la partida 00-44200-22602:  
“Publicitat gestió de residus” 
Quantitat a reduir: 15.000 euros. 
 
A la partida 00-11100-22601:  
“Protocol i representació O.G. Presidència” 
Quantitat a reduir: 100.000 euros. 
 
A la partida 00-11100-22706 
“Estudis i treballs tècnics OG Presidència 
Quantitat a reduir: 100.000 euros 
 
A la partida 00-46100-22602:  
“Publicitat i propaganda gabinet de premsa” 
Quantitat a reduir: 300.000 euros. 
 
A la partida 00-45100-22706 
“Estudis i Treballs tècnics Diada de Mallorca” 
Quantitat a reduir:2.000 euros 
 
A la partida 40-32300-48900:  
“Altres transferències PERSONES MAJORS” 
Quantitat a reduir: 200.000 euros.  
 
A la partida 40-32300-22706 
“Estudis i treballs tècnics persones majors” 
Quantitat a reduir: 5.000 euros 
 
A la partida 60-45209-48900:  
“Altres transferències alt. Prog. I serveis espor.” 
Quantitat a reduir: 50.000 euros. 
 
A la partida 30-31359-22706:  
“Estudis i treb. Tècnics Prg. Serveis Soc.” 
Quantitat a reduir: 60.000 euros.  
 
A la partida 20-45130-48952: 
“Aportació Centre Cultural Campos” 
Quantitat a reduir: 30.000 
 
A la partida 00-45110-22602: 
“Publicitat i Propaganda CC La Misericòrdia”  
Quantitat a reduir: 200.000 
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A la partida 20-45110-22706: 
“Estudis i treballs tècnics CC La Misericòrdia” 
Quantitat a reduir: 22.000 
 
 
ESMENES D'INCREMENTACIÓ 
 
Creació nova partida a Cultura:  
“Beques joves conveni UIB” 
Quantitat a incrementar: 100.000 euros. 
 
A la partida 65-51830-46201:  
“Transf.Ajuntament AL21”. 
Quantitat a incrementar: 100.000 euros. 
 
A la partida 55-43210-46200:  
“A Ajuntaments millora planejament urbanístic”. 
Quantitat a incrementar: 250.000 euros. 
 
Crear una partida després de la partida 00-45900-48913:  
“Aportació Associació premsa forana”. 
Quantitat a incrementar: 30.000 euros. 
 
Crear una partida de promoció turística als municipis:  
Quantitat a incrementar: 100.000 euros. 
 
A la partida 65-51800-76200:  
“Aport. Ajunt. Pos Pla Obres i Serveis”. 
Quantitat a incrementar: 1.000.000 euros. 
 
A la partida 60-45209-46200:  
“Altres transferències Ajuntaments ”. 
Quantitat a incrementar: 150.000 euros. 
 
A la partida 40-32300-48964:  
“Fet. Associacions jubilats i pensionistes IB.”. 
Quantitat a incrementar: 200.000 euros." 
 
 
 
ESMENES DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN. 

 

ASSUMPTE:  ESMENES  L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST DEL CONSELL DE 
MALLORCA PER A 2007 QUE ES PRESENTA AL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA 
DE DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2006. 
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1.- Teatre  Municipal d’Inca 
 

- Incrementar la partida  20 45130 78902 en 300.000 euros. 
 
- Reduir: 

 
o Partida   20 45130 48909 en 200.000 euros (Associació d’activitats socioculturals 

de Mallorca). 
 
o Partida 00 45110 22602 en 100.000 euros (Publicitat i propaganda del Centre 

Cultural La Misericòrdia). 
 
 
2.- Patrimoni: 
 

- Creació nova partida per escometre un pla de restauració de jaciments  en 300.000 euros. 
 
- Reduir: 

 
o 30 45310 48902 Associació per a la Conservació i difusió del Patrimoni en  

135.000 euros. 
 
o 30  45310 48903 Conveni Associació Amics de s’Obelisc en 14.000. 

 
o 30 45310 78903 Associació per a la Conservació i difusió del Patrimoni en 21.000 

euros . 
 

o 00 46100 22602 Publicitat i propaganda  gabinet de premsa en 100.000 euros. 
 

o 10 12140  22706 Estudis i treballs tècnics servei informàtica en 130.000 euros 
 
3.- Cultura. 
 

- Incrementar els següents  programes: 
 

o 45810  Museu Krekòvic en 222.833 euros (mateixa aportació que l’any passat). 
 
o 45830 Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Blai Bonet i Pare Ginard 

403.000 euros, per escometre les obres de la casa Museu de Blai Bonet. 
  

o Creació d’una nova partida dotada en 200.000 per tal d’iniciar totes les qüestions 
referents a la creació del Museu de la Mar: posada en marxa del Pla Director, 
convenis amb els Ajuntaments on s’ubicaran les diverses seccions. 

 
 
 

- Reduir les següents partides: 
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o 10 12140  22706 Estudis i treballs tècnics servei informàtica en 200.000 euros.  
 
o 90 51110 22706 Estudis i treballs tècnics  transferències carreteres en 200.000 

euros. 
 

o 90 51110 21000 Conservació infrastructures  i béns nat. svs. tranf. carreteres en 
225.833 euros. 

 
o 90 51110 60100 Inversió nova infrast svs tranf carreteres 200.000 euros 

 
 
 
4.- Reconversió territorial 

 

- Creació nova partida dotada en 5.000.000 euros. 
 
- Reduïr les següents partides: 

 
o 10 12140  22706 Estudis i treballs tècnics servei informàtica en 300.000 euros.  
 
o 90 51110 21000 Conservació infrastructures  i béns nat. svs. tranf. carreteres en 

2.000.000 euros. 
 

o 90 51110 22799 Altres prestacions  serveis transferits carreteres en 500.000 euros. 
 

o 00 11100 22601 Protocol i representació òrgans de govern Presidència en 
150.000. 

 
o 00  11100 22706 Estudis i treballs tècnics Presidència en 150.000 euros. 

 
o 00 46100 22602 Publicitat i propaganda gabinet de premsa  en 500.000 euros. 

 
o 00 46330 22604 Publicacions/ Activitats culturals relacions institucionals en 

100.000 euros. 
 

o 20 11103 22601 Protocol i representació òrgans de govern cultura en 250.000 
euros. 

 
o  00 45110 22602 Publicitat i propaganda CC La Misericòrdia en 150.000 euros. 

 
o 20 45290 22706 Estudis i treballs tècnics joventut en 200.000 euros. 

 
o 00 44400 22602 Publicitat i propaganda Medi Ambient i Natura en 200.000 euros. 

 
o 80 72110 48921 Aportació Associació Agrícola Ramadera Fora Vila en 84.000 

euros. 
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o 80  72110 22604 Publicacions activitats culturals  promoció econòmica en 
200.000 euros. 

 
o 90 51110 21000  Conservació infrastructures  i béns nat. svs. tranf. carreteres en 

216.000 euros. 
 
5.- Serveis Socials 
 

- Creació nova partida dotada en  800.000 euros per adquisició d’un immoble destinant a 
l’atenció primària de menors. 

 
- Reducció de la següent partida: 

 
o 90 51110 21000  Conservació infrastructures  i béns nat. svs. tranf. carreteres en 

800.0000 euros. 
 
6.- Ruta de pedra en sec 
 

Adquisició d’una finca entre Estellencs i Banyalbufar , a fi de completar aquest tram de la Ruta 
de Pedra en Sec. 

 

- Creació d’una nova partida, dotada en 1.300.000 euros. 

 

- Reduir de les següents partides: 

 

o 90 51110 21000 Conservació infrastructures  i béns nat. svs. tranf. carreteres en  
1.000.000 euros. 

 

o 50 44400 22706 Estudis i treballs tècnics medi ambient i natura  en 300.000 
euros. 

 

ESMENA  A LA TOTALITAT DEL GRUP DE CONSELLERS DEL P SM-EN 

"Assumpte: esmenes a l'avantprojecte de pressupost del Consell de Mallorca per a 2007 que es 
presenta al Ple del consell de Mallorca de dia 6 de novembre de 2006. 

 

1.- Normalització lingüística. 
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Incrementar la partida 30 45900 48900 en 600.000 euros 

 
Reduir la partida 90 51110 60100 inversió nova infraestructura serveis transferits carreteres."  

 

 

El Sr. Flaquer (UM) presenta el pressupost del 2007 i llegeix el següent text: 
 
" El Pressupost consolidat del Consell de Mallorca que avui presentem per l’exercici 2007 pujarà 
a 270.082.317 euros amb 42 cèntims el que suposarà una disminució del 2,99% respecte de l’any 
2006. Aquesta lleu disminució ha estat possible sobretot gràcies a un gran esforç per part de tots 
els departaments i dels organismes autònoms per mantenir els ingressos. 
 
Tot això significa que aquesta institució passarà a gestionar 347 euros per habitant. 
 
No voldria entrar a realitzar una anàlisi exhaustiva d'aquesta planificació econòmica sense fer 
una breu aturada en l'evolució pressupostària d’aquesta casa els darrers set anys. Hem passat de 
gestionar 108 milions d’euros a l’any 2000 a 270 milions d’euros per l’any 2007 la qual cosa 
significa que hem més que duplicat la xifra amb un increment del 150% en set anys. Podem dir 
que la situació, els darrers anys, ha canviat substancialment i tant a nivell competencial com a 
nivell econòmic el pressupost que avui presentem correspon al d'un autèntic govern, tant en 
xifres com en els projectes que es proposen. 
 
Com és ja sabut per tots, el Pressupost consolidat de la institució inclou, en primer lloc, la 
planificació econòmica d'ingressos i despeses per el Consell pròpiament dit, amb una xifra de 
262,8 milions d’euros i també pels seus dos organismes autònoms: l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca que gestionarà 91 milions d’euros, l’Institut de l’Esport Hípic que 
gestionarà 3,7 milions d’euros i la Ràdio Televisió de Mallorca amb un pressupost de 10,5 
milions d'euros. 
 
Som de l'opinió que un any més ens hem de returar amb deteniment a analitzar uns dels aspectes 
que més ens preocupaven a l'hora d'afrontar la confecció d’aquest pressupost 2007: els ingressos. 
Hem de pensar, i podria parèixer una obvietat, que les entrades, el finançament, l’oxigen 
financer, en definitiva  els recursos necessaris pel funcionament de la institució, són l'essència en 
l'elaboració d'un pressupost. Sense ingressos és impossible pensar en gastar, i sobretot, és 
impossible poder dur a terme cap projecte polític. 
 
Ja he explicat altres vegades a aquest Ple, i em permetran que ho torni a fer, que el Consell 
sobreviu essencialment gràcies a tres tipus d'entrades externes: per una banda uns recursos que 
ens transfereixen altres institucions, per altre banda les taxes pròpies i per una altra els doblers 
que ens deixen prestats les entitats de crèdit.  
 
Una anàlisi rigorosa de les nostres fonts de finançament ens fa veure que només el capítol 3 el de 
taxes i altres ingressos correspon als recursos generats per la nostra institució, o sigui, recursos 
interns. Això suposa  el 3,35% del total d’entrades i un total de 9 milions d'euros. Podem afirmar 
amb rotunditat que l’autofinançament, o la capacitat de generar recursos per nosaltres mateixos, 
és escassa. 
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Els impostos directes i indirectes, així com les transferències corrents i de capital són recursos 
que provenen d’altres administracions. No ens hem d’enganyar, el capítol 1 i dos són la 
participació del Consell a la cistella d’impostos estatals: l'IRPF, l'IVA i els impostos especials. 
Per tant, poc marge de maniobra tenim sobre ells. Són tributs on el Consell de Mallorca no té cap 
tipus de capacitat normativa, ni tributària i són recaptats des de  Madrid. 
 
Per tant podem dir sense por a equivocar-nos que el 85,18% dels ingressos són doblers que 
provenen de l'exterior. Essencialment, aquests ingressos ens seran transferits per la Comunitat 
Autònoma i per l’Estat via participació en els impostos de l’Estat o via transferències. 
 
La disminució del pressupost l'hem de cercar en la reducció del capítol 6 d'ingressos, ja que no es 
produirà cap tipus de venda d’actius, recurs que al 2006 va suposar 34,6 milions d'ingressos. 
 
Concloent el capítol d'ingressos hem de xerrar del préstec, o el que és el mateix, l’endeutament 
que necessitarem. El passius financers seran de 27 milions d'euros, el que suposa només un 
7,18% del total d’ingressos. Una xifra assenyada i responsable que manté i consolida la fortalesa 
financera de l'entitat. Avui vull anunciar que des del meu departament estam ja elaborant un Pla 
econòmic i financer, en compliment de la Llei d'estabilitat pressupostària, per els pròxims quatre 
anys. 
 
No voldria finalitzar aquesta introspecció dins el conjunt d’ingressos sense fer un breu 
comentari, un any més, a la situació d'estrangulament financer que estan vivint les 
administracions perifèriques. Creiem que ha arribat el moment en què l’Estat central afronti amb 
valentia la configuració d'un nou model de finançament per les Entitats Locals i Consells 
Insulars per tal de resoldre la falta de recursos actuals. De res serveix tenir una competència 
determinada si no es tenen els doblers necessaris per desenvolupar-la adequadament. 
 
Però si continuem aprofundint dins el Pressupost arribem al que realment interessa a la gran 
majoria de la gent: les despeses. Mirin, l’esforç per dotar al pressupost de consistència i equilibri 
entre els diferents capítols podem dir amb claredat que s’ha aconseguit. Quan vàrem assumir la 
gestió econòmica d’aquesta  institució vàrem establir com fet prioritari equilibrar el balanç, 
dotar-lo de solidesa estructural. Les xifres que avui presentem així ens ho avalen: un 12,47% per 
transferències a l’exterior, un 23% per inversions directes o indirectes, un 62,3% per despeses de 
funcionament, i només un 6,4% de despeses financeres i amortització de deute. És una 
demostració de responsabilitat haver millorat aquests quatre anys l'estructura del pressupost de 
despeses. 
 
Voldria fer una especial menció a l’esforç inversor que està fent el Consell aquests darrers 
exercicis. Les inversions el 2007, pujaran més de 52 milions d’euros. No oblidem que l’any 
passat ja es va incrementar el capítol d'inversions en un 16%. El creixement inversor en cinc 
anys ha estat d’un 180%, el que vol dir que quasi  hem multiplicat per dos la inversió. Durant 
aquesta legislatura la inversió del Consell de Mallorca haurà pujat més de 300 milions d’euros. 
 
Així mateix, no puc deixar de ressenyar l’esforç que està fent aquesta institució en el capítol de 
transferències a l’exterior, tant corrents com de capital per millorar el finançament d'altres 
institucions, col·lectius i entitats. A pesar de la negativa postura d'alguns intentant confondre 
l'opinió pública; les ajudes, les subvencions i les aportacions a tercers són positives. A més a 
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més, quan totes aquestes transferències estan avalades per una fiscalització prèvia i a posteriori i 
per a una total transparència en la informació. El ciutadà valora i demana aquest tipus de política 
i mai en la història del Consell de Mallorca havia fet tantes convocatòries de subvencions per 
ajuntaments, entitats sense ànim de lucre i particulars.  
 
Però tal vegada un dels aspectes més clars d’aquest pressupost és que gràcies a una política 
responsable d’endeutament mantenim la carrega financera en un nivells totalment suportables, 
amb unes despeses financeres del 1,91% i uns passius financers per amortitzacions de préstec de 
només el 4,54% del pressupost. 
 
Les despeses de personal suposen el 30,66% i les despeses corrents i de serveis un 31,71%. 
Aquestes xifres es situen a un nivell semblant al 2006, amb un petit increment com a 
conseqüència de les despeses de funcionament de l’ISSEM, molt elevades per la pròpia 
naturalesa d’aquest organisme autònom. 
 
Entrant a analitzar el repartiment dels doblers a les diferents àrees del Consell veiem que 
Presidència gestionarà un pressupost net de 8,3 milions d'euros una vegada restades les 
transferències als organismes autònoms i empresa pública. Destaquen també els programes de 
Relacions Institucionals, Diada de Mallorca, Gabinet de Premsa i Secretaria General. Es 
mantenen les aportacions a la FELIB, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies  i al 
Consorci d'Informàtica. En definitiva, el pressupost d’aquesta àrea puja un 6,92%. 
 
El Departament d'Obres Públiques té un pes del 25% del pressupost, amb una despesa de 66 
milions d’euros. Dins aquest departament destaca la direcció insular de Carreteres, amb un 
pressupost de 54,8 milions d'euros ja que pensem incrementar el manteniment, millora i 
conservació de la xarxa viària de Mallorca, una de les principals preocupacions de la ciutadania. 
El pagament de les certificacions del projecte de la carretera Palma - Manacor, de la segona fase 
de la variant del Port de Pollença, de la millora de la carretera Calvià – Capdellà, de la segona 
fase de la carretera Campos - Sa Ràpita, de la carretera Santa Maria- Sencelles i el desdoblament 
del camí de Jesús seran sense dubte les despeses més important d'aquesta àrea. Cal ressenyar 
també el pressupost de Bombers, amb un import global de 9,7 milions d'euros i la finalització del 
nou parc d’Alcúdia. 
 
El Departament de Cultura tendrà un pes del 8% del total del pressupost gestionant 21,7 milions 
d’euros. El programa més important serà el de Promoció Cultural on el Consell hi dedicarà 6 
milions d'euros amb la finalitat de continuar amb la política de fer arribar la cultura a tots els 
mallorquins i mallorquines. És voluntat d’aquest equip de govern que el Centre Cultural de La 
Misericòrdia es converteixi en el vertader referent cultural d’aquesta illa i per això el dotarem 
amb 4,3 milions d'euros. La Fundació Teatre Principal incrementa el seu pressupost de forma 
substancial arribant a 4,9MILIONS D'EUROS. La resta d'àrees com la Fundació Llorenç 
Villalonga, biblioteques, arxius i museus o la Direcció Insular de Joventut tenen importants 
dotacions econòmiques. 
 
El Departament de Cooperació Local tendrà un pes del 7% del total del pressupost i pujarà 18,7 
milions d'euros. Gran part de la despesa es dedicarà al Pla d’obres i serveis (POS) i a Cooperació 
Municipal, que arribarà a la xifra de 13,2 milions d'euros. L’increment del POS serà del 0,6%. La 
Direcció Insular de Gestió de Residus gestionarà 4,8 milions d'euros, amb la idea de continuar 
estudiant solucions de futur i donar solucions valentes al problema dels residus. També cal 
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destacar unes partides especials d’ajudes als ajuntaments per al foment de l’economia, recolzant 
econòmicament l'organització de fires locals. 
 
El Departament de Medi Ambient suposa el 4% del total del pressupost, gestionant una xifra de 
9,9 milions d'euros. Cal destacar tot un conjunt d’accions i projectes per a la protecció i 
conservació de la natura. Pensem dur a terme millores a les finques públiques, refugis i al Parc 
de Sa Dragonera perquè les puguin gaudir tots els mallorquins. Continuarem impulsant la Ruta 
de Pedra en Sec, la catalogació de camins, la restauració de molins i el programa Mallorca i la 
Mar. Així mateix volem potenciar els tallers d'ocupació de fusteria i ferreria per formar 
professionals que ajudin a recuperar el patrimoni cultural de la nostra terra. 
 
El nou Departament de Patrimoni i Identitat Cultural ha incrementat el seu pressupost un 12,5% 
especialment a les Àrees de Normalització Lingüística, que puja un 7%, i a la de Patrimoni 
Cultural, que gestionarà 5,1milions d'euros. És la nostra voluntat continuar amb el foment del 
català com una eina positiva d'integració de tots els ciutadans que conviuen a aquesta terra. Es 
dedicaran més recursos a la difusió de la nostra riquesa cultural, a la restauració i investigació 
dels nostres vestigis històrics i a la millora de la formació de professionals.  
 
El Departament de Presidència responsable de les àrees de Funció Pública, Sistemes de 
Informació i Oficines de Turisme tendrà un pressupost de 5,5 milions d'euros i un pes sobre el 
total del 2%. Cal destacar també la partida de Promoció Turística i del Servei de Informàtica. 
 
El Departament de Territori tendrà un pressupost de 4 milions d'euros, de les quals 2,4 milions 
d'euros seran per Urbanisme i 1,2 milions d'euros per Ordenació del Territori. 
 
El Departament d'Economia i Hisenda gestionarà 7,7 milions d'euros, dels quals la gran majoria 
es dedicaran a la gestió dels serveis interns d’aquesta institució: Intervenció, Tresoreria, Serveis 
Tècnics, Contractació, Serveis Generals, Majordomia, parc mòbil i assegurances. Es continuarà 
amb el Pla de convocatòries públiques dins l’àmbit del foment de l'economia per afavorir les 
associacions, les empreses i les entitats sense ànim de lucre, amb especial atenció a la promoció 
dels productes mallorquins.  
 
L’ISSEM tendrà un pressupost de 91 milions d'euros amb un increment del 4,5% sobre el 2006 i 
una aportació global del Consell de 85,5 milions d'euros, un 22% més que l’exercici anterior. Es 
dedicaran 36,4 milions d'euros a Serveis Socials (és a dir: atenció primària, accessibilitat, 
discapacitats, inserció, menjador de transeünts, atenció a la immigració, drogodepèndencia, etc.), 
12,5 milions d'euros a menors i família, 2,6 milions d'euros a gent gran i persones majors i 5,2 
milions d'euros a esport base. La pròpia naturalesa del servei a prestar per l’Institut fa que el 
76,25% del seu pressupost es dediqui a despesa corrent amb la influència que aquesta dada té 
sobre el pressupost consolidat. El manteniment de les tres residències i de les cinc llars puja molt 
les despeses de capítols 1 i 2. 
 
El pressupost de l’Institut Hípic serà de 4 milions d'euros, dels quals 3,3 milions d'euros es 
dedicaran a despeses de béns i serveis pel funcionament normal de les instal·lacions. La Ràdio 
Televisió de Mallorca tendrà un pressupost de 10,5 milions d'euros. 
 
Desprès d'aquesta anàlisi exhaustiva de les diferents conselleries i organismes autònoms, podem 
observar que es tracta d'un avantprojecte de pressupost totalment coherent amb la línia que 
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aquest govern nacionalista té traçada des de fa alguns exercicis. Uns pressuposts  realistes, 
responsables i valents. Una planificació econòmica enfocada a donar solucions efectives i 
concretes a tots els problemes de la ciutadania. Uns pressuposts pensats per fer, per actuar, per 
anar complint el nostre compromís amb tots els mallorquins i mallorquines. 
 
No voldria acabar la meva intervenció sense agrair la feina que ha fet molta gent per dur 
endavant aquest avantprojecte de pressupost. Gràcies als tècnics d'aquesta institució i en especial 
a l'equip del Departament d'Intervenció. També moltes gràcies a tots els secretaris tècnics per la 
seva labor de coordinació i de suport, una feina gris i, a vegades, poc reconeguda que vull 
destacar. I també un reconeixement al meu equip de col·laboradors del Departament d'Economia 
i Hisenda per la seva dedicació, entusiasme i professionalitat que han fet possible el que fa un 
mes pareixia un vertader miracle: poder presentar avui aquí el Pressupost 2007. També agrair el 
suport i la comprensió de tot l’equip de govern. 
 
Senyors consellers, senyores i senyors, tinguin per segur que el Consell és cada dia una institució 
més important i més arrelada dins el poble mallorquí. La nostra obligació és treballar amb il·lusió 
per no decebre a ningú. Aquest pressupost significa un esglaó més, una tímida passa dins aquest 
llarg camí que ens ha de dur a obtenir els nivells de qualitat de vida que tots els nostres ciutadans 
es mereixen.  
 
Moltes gràcies." 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que aquest pressupost està marcat per les properes 
eleccions i es torna a queixar de la precarietat del debat. Recorda que ja hi ha hagut queixes al 
respecte i que sembla que UM vulgui passar de puntetes per aquest tema. Creu que és una 
vergonya que és faci aquest debat tan important en aquestes condicions, que fins i tot avui matí 
encara els han fet arribar canvis de darrera hora i tan sols tenen quinze minuts per donar l'opinió i 
defensar les esmenes. 
 
Considera que aquest debat esdevé virtual, ja que les dades que es presenten van variant  amb 
modificacions de crèdit, la incorporació de romanent i les vinculacions de partida,  per tant no es 
sap mai exactament quina és la realitat econòmica. Posà d'exemple, a la Comissió Informativa, 
una partida del capítol 1 de personal eventual que pareixia que havia desaparegut, però el 
responsable tècnic li va comentar que no era així perquè que les partides d'aquest capítol estaven 
vinculades. 
 
A continuació recorda que hi ha hagut una baixada del pressupost, que respon bàsicament a la 
negativa de vendre més patrimoni. Creu que la venda de can Domenge va ser un negoci ruïnós 
per quadrar els comptes. Respecte a l'any 2006, els passius financers s'han incrementat en 7 
milions d'euros i que aquesta actuació es reflecteix en l'increment de l'amortització i del deute al 
pressupost del 2007 que com a resultat té un augment considerable de la partida del préstec. 
 
Per altra banda, comenta la manca d'una aportació real del pressupost al 0'7% per a cooperació 
internacional; constata que actualment hi ha una preocupació per a la immigració i fins i tot, la 
presidenta de la institució n'ha parlat en el seus discursos, per això creu que és un contrasentit no 
fer aquesta aportació correctament. 
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A continuació comenta que el debat del pressupost es pot dividir en dues parts. La primera 
correspon el Consell de Mallorca, l'Institut Hípic de Mallorca i la Ràdio i Televisió de Mallorca 
dirigit pel UM i la segona a l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, que el gestiona 
el PP. 
 
Per començar parla del pressupost de l'ISSEM. Explica que el Consell de Mallorca arran del 
pacte amb el PP, s'ha despreocupat per complet d'aquest organisme i que fins i tot sembla una 
conselleria del Govern balear. Destaca que els recursos econòmics també estan vinculats al 
Govern balear amb unes transferències importants de doblers per a l'illa de Mallorca. Sembla que 
pel 2007 també hi ha previstes més transferències en conceptes de tractaments contra la 
drogoaddicció, però el programa de l'ISSEM per aquest col·lectiu estranyament s'ha reduït. El 
mateix succeeix amb el conveni d'immigració i una partida d'associacionisme. Diu que l'Institut 
necessita recursos econòmics, i que hi ha un dèficit estructural per fer front a les despeses del 
capítol 1, i el Govern balear fa tot el que pot per millorar aquesta situació.  
 
Tot seguit, manifesta que l'any 2006 les aportacions del capítol de personal varem ser d'uns 37 
milions d'euros. Recorda que aquest capítol ha sofert diverses modificacions de crèdit per tal 
d'incrementar-la fins a arribar a 43 milions d'euros, i no queda clar si la quantitat serà suficient 
per arribar a final d'any. Per tot això, considera que la xifra pressupostada pel 2007, ja que és 
similar a la inicial del 2006, no serà suficient per fer front a les despeses de personal; i a més, cal 
tenir en compte les millores de complements que s'han produït a la plantilla de l'Institut.  
 
Així mateix comenta que aquest pressupost continua afavorint la Confederació d'Associacions de 
Persones Majors que li consignen 2 milions d'euros i augmenta les partides de menors i 
discapacitats en places concertades a empreses simpatitzants del PP. Creu que aquesta política va 
en contra del servei públic i de la millora dels serveis socials. 
 
Pel que fa al pressupost de l'ISSEM conclou dient que no preveu cap euro per fer front a l'inici de 
places concertades per a les residències que s'estan acabat de construir i que sembla ser entraran 
en funcionament el proper any. 
 
Respecte al pressupost del Consell de Mallorca, creu que Presidència i el Departament de 
Cultura són les que més reparteixen, hi ha moltes transferències i una llarga llista de subvencions 
nominatives, a més de les partides de publicitat i estudis i treballs tècnics.  Comenta que al 
Departament de Cultura continuen les partides nominatives i les ajudes al Centre Cultural de 
Campos, i a l'Observatori Astronòmic de Costitx entre d'altres, per bé que, diu que amb algunes 
subvencions hi està d'acord.  
 
Sobre els Departaments de Cooperació Local, de Patrimoni i Identitat Cultural, i d'Economia i 
Hisenda, opina que continuen amb la mateixa línia d'afavorir les entitats properes al partit que 
governa a la Institució. 
 
Pel que fa al Departament de Medi Ambient i Natura comenta que el conseller responsable que 
viatja molt per Europa i fomenta una sèrie d'activitats que no tenen gaire relació amb el seu 
Departament, com n'és la Diada dels Caçadors.  
 
Sobre disciplina urbanística assegura que la presidenta en fa bandera pel tal d'aconseguir que els 
municipis s'adaptin al Pla territorial de Mallorca però que per desgràcia no augmenta els seus 
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recursos; creu que passa el mateix amb la gestió de residus, la qual presenta una situació caòtica 
pel que fa al Pla d'enderrocs i a més la partida d'inspecció i control es redueix respecte a l'any 
anterior. 
 
Acaba comentant que, en general, té una visió molt negativa del pressupost. 
 
La presidenta li demana a la Sra. Tugores que acabi ja que ha superat el temps d'intervenció del 
seu Grup. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) afirma que el pressupost del Consell de Mallorca no havia davallat 
mai fins ara, afirma que tots els capítols d'ingressos pugen excepte el capítol 3 i el 7. Per altra 
banda, diu que està d'acord amb el Sr. Flaquer sobre la manca d'autonomia financera i de 
recursos propis, però no creu que aquest fet sigui l'excusa per la minva del pressupost. 
 
Pel que fa al pressupost del 2006 creu que l'operació de venda de patrimoni es va utilitzar per 
pagar la despesa corrent i per fer carreteres, encara que l'equip de govern havia anunciat que 
aquest doblers servirien per pagar la reforma de la Misericòrdia i la façana de Palau Reial. 
 
Està d'acord amb el pressupost de la Ràdio Televisió de Mallorca però atès que no es pot votar 
per separat, votaran en contra de la totalitat del pressupost. 
 
Creu que és un pressupost per governar tan sols mig any i per això pensa que la majoria de les 
partides s'acabaran dins aquest període i que sobretot s'invertirà amb la propera inauguració de la 
reforma del Teatre Principal de Palma i a més quasi mig milió d'euros s'han assignat a entitats 
lligades a UM, pendents d'investigacions judicials. 
 
Pel que fa a l'ISSEM reconeix que el pressupost ha augmentat encara que no està d'acord amb la 
forma en què es reparteix. Retreu la partida abans esmentada per la Sra. Tugores sobre la 
Confederació d'Associacions de Persones Majors i els sis euros a l'Associació de Jubilats i 
Pensionistes. Comenta que no entén perquè les aportacions al programa de drogodependències i 
immigració no han augmentat. 
 
Pel que fa al Departament de Cultura, exceptuant l'increment de la reforma del Teatre Principal, 
la resta de centres davallen de forma escandalosa; no creu que es pugui parlar d'una consolidació 
del pressupost, ja que aquest davalla. Afirma que es manté la subvenció a l'Associació 
Sociocultural de Mallorca en 200.000 euros enguany, un total de 772.000 euros en quatre anys. 
Destaca la desaparició d'entitats culturals que feia més de deu anys que feien feina per la cultura 
popular i tradicional; creia que amb el nou Departament de Patrimoni i Identitat Cultural 
aquestes actuacions no succeirien i hi hauria més sensibilitat. 
 
Sobre el Departament de Patrimoni i Identitat Cultural, creu que és un dels pocs departaments 
que pugen, la novetat és tenir un nou conseller però la línia d'actuació és continuista, amb 
novetats amb normalització lingüística que aplaudeix però cap canvi amb la gestió del patrimoni. 
Diu que continua la subvenció als Amics del Obelics amb una quantitat superior a la 
convocatòria de subvencions als ajuntaments. Per altra banda, no entén quina és la funció de Son 
Rossinyol, però constata que es continua pagant el lloguer. 
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Del Departament de Medi Ambient i Natura destaca les partides d'estudis i treballs tècnics que 
augmenten per poder promocionar el departament i fer festes i que també augmenta la partida 
d'altres transferències per subvencions. 
 
Pel que fa al Departament d'Economia i Hisenda, remarca les noves partides l'àrea de Promoció 
Econòmica i la davallada d'algunes antigues, encara que es manté la subvenció a l'Associació 
Fora Vila. 
 
Pel que fa al Departament de Cooperació Local, comenta que està d'acord amb l'increment la 
partida de gestió de residus, però no amb la petita pujada del Pla obres i serveis. 
 
A continuació comenta que el Departament d'Obres Públiques és el que està més ben dotat. 
 
Per acabar,  explica les esmenes presentades pel seu Grup. 
 
La primera és la creació d'una partida per rehabilitar el Teatre Municipal d'Inca. Explica que hi 
ha hagut actuacions similars a altres municipis i creu que el PP votarà a favor. És un municipi 
prou important a la comarca per tenir aquest tipus d'instal·lacions culturals, creu que els doblers 
es podrien treure de Cultura. 
 
La segona correspon a la creació d'una partida específica de Patrimoni, per a l'elaboració d'un Pla 
de restauració de jaciments arqueològics, que marqui uns objectius i unes prioritats que hores 
d'ara el Pla director no estableix. Els doblers per aquest projecte serien els de les partides 
d'estudis i treballs tècnics. 
 
La tercera proposa dotar econòmicament el Museu Krekòvic i la Fundació Casa Museu Llorenç 
Villalonga, la de Blai Bonet i la del Pare Ginard, per accelerar el funcionament dels centres. 
També creu important fer el Museu de la Mar, ja hi ha un Pla director elaborat i que ja és ben 
hora que vetlli per el patrimoni marítim de Mallorca. 
 
La quarta es refereix a assignar  una partida per a la reconversió territorial, ja que el Pla 
territorial de Mallorca té previstes reconversions urgents i que cal posar doblers per dur-ho 
endavant. 
 
La cinquena correspon a l'ISSEM. Pensa que cal invertir i adquirir un immoble per a l'atenció 
primària de menors, perquè saben que és un tema delicat i que hi ha problemes amb aquest 
sector. 
 
La sisena tracta de la Ruta de Pedra en Sec creu necessària l'adquisició d'un finca entre 
Estellencs i Banyalbufar per completar aquest tram, pensa que un refugi en aquest indret 
completaria la Ruta. 
 
La darrera esmena fa esment a Normalització Lingüística, amb un increment de 600.000 euros 
per compensar les reiterades davallades que es produeixen per part del Govern balear en aquesta 
matèria. 
 
Aquestes propostes reduirien les partides d'estudis i treballs tècnics, protocol, carreteres. 
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Comenta que estaria d'acord amb negociar un canvi de partides a reduir si es necessari per arribar 
a un acord. 
 
La conclusió del pressupost és que hi ha altres maneres de gestionar econòmicament la institució, 
reitera que no està d'acord amb la venda de Can Domenge, ni amb la forma ni en els terminis en 
què es va fer, com tampoc amb l'augment de l'endeutament. 
 
 
Intervé el Sr. Alemany (PSOE).  Comença agraint a l'equip de govern la manera en què ha 
presentat la documentació del pressupost, encara que  comenta el mateix que la resta de membres 
de l'oposició sobre la creació d'un Ple l'únic pel pressupost,per tal de donar la importància que té 
a aquest tema. Recorda que ja ho demanaren a la Comissió Informativa i a la Junta de Portaveus. 
No descarta demanar que es convoqui un Ple extraordinari per fer un debat de la situació 
econòmica d'aquesta institució. 
 
A continuació comenta que el Sr. Flaquer ha fet una presentació molt similar a l'any passat i ha 
parlat de l'autonomia financera. Creu que és una realitat i que realment hi ha pocs ingressos. Fa 
una reflexió sobre els ingressos i comenta que tanmateix els doblers sempre venen de la 
ciutadania. Per aquest motiu el pressupost ha d'intentar donar solucions als seus problemes i els 
recursos per aquest fi s'han d'utilitzar com cal. 
 
Explica que s'han augmentat molt els ingressos de l'exterior, sobretot de l'Estat, i augment del 
préstec amb 27 milions d'euros més. Diu que l'endeutament serà de 17,2 milions d'euros. Tot 
seguit compara les dades: el 31 de desembre del 2005 el Consell de Mallorca devia 115 milions 
d'euros, a la mateixa data del 2006 deurà 124 milions d'euros i possiblement el 31 de desembre 
de 2007 en deurà 138 milions d'euros. Opina que no és un bon ritme d'endeutament. 
 
En relació amb la davallada del pressupost del 3%, considera que no hauria de ser així. I 
Indica que tots els departaments davallen excepte Presidència i l'ISSEM. Demana al Sr. Flaquer 
que si l'esforç que fa el Consell de Mallorca d'incrementar el pressupost de l'Institut és perquè 
creu en les seves polítiques socials, arran del pacte PP, UM. 
 
Tot seguit, fa una anàlisi de les despeses del pressupost consolidat. Afirma que el capítol 1 
s'incrementa, que el capítol 2 i 3 també augmenten, i creu que si la situació continua en aquesta 
línia de crear necessitats s'haurà de cobrir amb un deute cada vegada més gran que donarà lloc a 
una situació insostenible. 
 
Després parla de les inversions i comenta que aquest any seran les més baixes d'aquestes 
legislatures. Considera que es deu a la manca de recursos per invertir degut a la mala gestió 
durant diversos anys ja que els comptes no estan sanejats.  
 
Per altra banda, pensa que el pressupost embulla perquè hi ha partides que el 2006 s'han 
incrementat, amb modificacions de crèdit, i pel 2007 assignen el mateix import inicial o fins i tot 
més baixes. Pensa que la raó podria ser la proximitat de les properes eleccions a mitjans de l'any 
que ve. 
 
Assegura al Sr. Flaquer que aquest pressupost no és realista i que per tant el seu Grup votarà en 
contra. 
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El Sr. Obrador (PP) comenta que el seu Grup ha presentat una esmena per a la modificació al 
pressupost de l'Institut d'una partida de convocatòria de programes de prevenció de 1.025.000 € 
que espera tengui el suport de la cambra. 
 
A continuació, comenta que donarà suport al projecte del pressupost, i que encara que s'hagi 
reduït un 2,99%, si no tenim en compte l'ingrés extraordinària del 2006, es veu com el pressupost 
ha augmentat respecte al ingressos ordinaris. 
 
Diu que hem d'estar molt satisfets de l'evolució del pressupost d'aquesta legislatura, perquè ha 
sofert un increment molt important ja que des de l'any 2003 fins a l'any 2007 l'increment d'un és 
66%, encara que és cert que hi ha hagut traspassos de competències. 
 
Pel que fa a les despeses per habitants destaca que al 2004 foren de 273 €/h. i que pel 2007 està 
previst que arribin a 347 €/h. En conseqüència, els mallorquins i les mallorquines tendran més 
qualitat de vida. 
 
Assenyala que les despeses de personal es mantenen duran tota la legislatura, i que aquest 
concepte equival a un 30% del pressupost; per tant són equilibrats, encara que  demana a l'equip 
de govern que faci un esforç amb les despeses de béns corrents i serveis, un capítol molt 
important. 
 
En contra de la resta de grups, estan a favor de la millora de les carreteres perquè així són més 
segures i millors. 
 
Sobre el pressupost de l'ISSEM creu que són degudes a la consolidació d'un projecte de principi 
de legislatura. Creu que aquest organisme ha millorat molt les tasques socials, i considera que 
aquesta iniciativa ha estat vàlida. Destaca que les àrees de Recursos Assistencials i de Menors 
tenen un augment d'un  90% del total.  
A continuació explica que l'Institut garanteix els compromisos amb els diferents serveis socials, 
la reestructuració de la xarxa d'inserció, el finançament de les places de menors i la millora de 
l'atenció i la qualitat de les residències. 
A més, recalca que s'ha aconseguit l'homologació de tot el personal, una descentralització en les 
dues noves seus a Inca i Manacor, que s'ha millorat la qualitat del servei de menors ja que hi ha 
hagut un increment de places concertades,  s'ha eliminat la llista d'espera a places per a 
discapacitats, i s'han augmentat les prestacions bàsiques i serveis d'assistència a domicili, la 
millor atenció assistencial i la futura integració de les noves residències. 
 
Pel que fa a l'apartat esportiu comenta que s'ha duplicat el nombre de participacions en totes les 
activitats promogudes per l'Institut, i que actualment hi ha 145.000 usuaris. 
 
En definitiva el sector social ha vist que l'Institut ha donat resposta als problemes de les persones 
amb més necessitats de la societat. 
 
Finalment vol agrair al Sr. Flaquer i demés persones que han col·laborat amb l'elaboració del 
pressupost el detall de tota la documentació entregada sobre la informació sol·licitada. 
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El Sr. Flaquer inicia la rèplica a la Sra. Tugores i li contesta que a la Comissió Informativa varen 
poder demanar als consellers i tècnics dels diferents departaments el que volgueren. Diu que avui 
també en poden tornar a parlar, però no està d'acord amb que es vulgui restar importància al 
tema.  
 
Pensa que ha mesclat conceptes per embullar i li recorda que les modificacions de crèdit, el 
romanent de tresoreria i les vinculacions estan permeses per llei i per tan són eines adequades per 
gestionar el pressupost. També comenta que ha barrejats algunes dades, com ara l'augment de 
préstec del 2007, que encara no ha afectat la situació financera de la institució. 
 
Pel que fa al 0,7% de cooperació internacional afirma que ja s'hi destinen doblers, el que passa és 
que no estan d'acord amb el càlcul, encara que ja fa vuit anys que es calcula de la mateixa 
manera. 
 
Per altra banda, no entén perquè la Sr. Tugores critica les aportacions que fa el Govern balear a 
l'ISSEM i al Consell de Mallorca i quan el seu partit va ser qui va firmar la transferència de 
competències de Serveis Socials que tenim ara, recorda que va ser la Sra. Caro que va reduir al 
màxim. Gràcies a l'actitud responsable del Govern i del Consell es poden rebre aquestes 
quantitats i el problema d'una transferència mal dotada econòmica. 
 
Sobre les partides de publicitat i a estudis i treball tècnics assegura que pel 2007 no ha 
augmentat. 
 
En referència a la "repartidora" als Departaments de Cooperació Local, de Patrimoni i Identitat 
Cultural, i d'Economia i Hisenda afirma que són les tres conselleries que menys subvencions 
ofereixen i que per tant no són certes les seves afirmacions. 
 
Pel que fa a les despeses del Departament de Medi Ambient, comenta que el conseller i els 
tècnics han de fer viatges a Europa per tal de gestionar aquest programes correctament. 
 
Contesta a la Sra. Bujosa que la baixada del pressupost no és cap tragèdia, creu que han estat 
realistes. Pel que fa a les declaracions sobre la venda d'actius per millorar carreteres afirma que 
no és cert, que aquesta venda s'ha dedicat a moltes actuacions, entre elles les carreteres i li 
sembla que els ciutadans estan contents. També han millorat el patrimoni del Consell, s'estan 
efectuant obres de millora i restauració a la majoria de dependències. 
 
A continuació comenta que l'endeutament acumulat a dia avui és 104 milions d'euros, i aquesta 
xifra es pot suportar. 
 
Per altra banda sobre la partida d'òrgans de govern diu que no té res d'estrany i que serveix per 
pagar sou d'aquest personal.  
 
Respon a la Sra. Bujosa i al Sr. Alemany que aquest pressupost és per executar en un any i no en 
cinc mesos,  que pensen continuar governant després d'eleccions i que, a més és impossible 
gastar-se el pressupost anual en quatre mesos. 
 
Creu que l'anàlisi que fa de Cultura no és global, no s'han de fixar en subvencions concretes, sinó 
tenir una visió més general sobre la millora de la gestió cultural. 



 39

 
Sobre la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, creu que no ha d'embullar. Evidentment, 
l'any passat la partida era molt elevada per tal de realitzar les obres de reforma; en acabar-la es 
mantindrà el pressupost de funcionament de la fundació. Diu que la Sra. Bujosa ho sap perquè és 
membre al Patronat de la Fundació. 
 
Pel que fa a les partides del Departament d'Economia, afirma que ha dit coses que no són certes i 
explica que s'han fet una sèrie de projectes que es mantenen i uns altres que no es repetiran. 
 
El Sr. Flaquer inicia la rèplica al Sr. Alemany i en primer lloc li dóna les gràcies per reconèixer 
la millora en la informació. Li reitera que el debat del pressupost té la importància que se li 
vulgui donar i que a la Comissió Informativa varen tenir tot l'equip de govern per aclarir dubtes. 
 
Creu que el més important és gastar bé el pressupost i pensa que s'ha aconseguit, s'ha demostrat 
en aquesta legislatura la bona gestió pressupostària executant més projectes    que mai. Per 
aquest motiu no creu en la mala salut de la institució financera. L'indicador de l'estalvi net serà 
de set a nou milions d'euros a l'any 2007. Aquest percentatge no superarà al 70% i podria arribar 
fins al 110%. 
 
Contesta, sobre la pregunta de l'ISSEM, que l'equip de govern augmenta el pressupost de la 
institució per convicció total i preocupacions per les polítiques socials. 
 
Explica que el capítol 1 puja perquè augmenta el nivell de vida, i serveix per pagar les despeses 
de personal de la casa. En parlar del capítol 2 de despeses corrents i no de "repartidora", posa 
com exemple pagar el llum de la sala de plens i del manteniment de les carreteres. El capítol 4, 
per subvencions no de "repartidora", hi ha molt de doblers i no totes les partides són per a 
subvencions com és el cas de les aportacions a l'ISSEM, l'IEHM i Ràdio Televisió de Mallorca. 
A més capítol 1, 2 i 4 no es poden finançar amb endeutament. 
Comenta el capítol 6 d'inversions ha baixat perquè han assignat molt de doblers pel manteniment 
de carreteres i que ho va explicar a la Comissió Informativa. Al pressupost d'enguany consten 
moltes obres de reforma que no es faran l'any que ve. Per aquest motiu molts de doblers destinats 
a carreteres al capítol 6 que ha passat a capítol 2 pel seu manteniment. 
 
Intervé la Sra. Tugores opinant que creu que hauria de ser un debat seriós i comenta que ella no 
ha dit que les modificacions de crèdit i resta d'operacions fossin il·legals, encara que troba que 
canvia la visió general del pressupost. 
 
Puntualitza que la seva pregunta sobre l'Institut de Serveis Socials es referia al capítol 1, pel que 
suposa l'increment dels sous del personal, i sobre la millora de les retribucions rebut resposta.  
 
Per altra banda està contenta que el Govern balear es mostri sensible amb els Serveis Socials i 
que cada anys incrementi les subvencions que fa de manera arbitrària, encara que no d'acord amb 
l'ús que se'n fa. 
 
Lamenta la forma en què es fa el debat del pressupost. Afirma que és un tema complex. Reitera 
que els que reparteixen més doblers, "repartidora", són el Departament de Cultura i Presidència i 
no havia dit el Departament d'Economia i Hisenda. 
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Intervé la Sra. Bujosa per contestar al Sr. Flaquer que no creu que la disminució del pressupost 
sigui bona i que evidentment tenen un visió diferent del projecte. 
 
Per altra banda, comenta que no creu que tots els ciutadans estiguin d'acord amb la política de 
carreteres ja que durant aquests tres anys i mig hi ha hagut diverses manifestacions, protestes i 
actes en contra de tant d'asfalt. 
 
A continuació agraeix l'aclariment sobre l'endeutament de la institució, encara que reitera que el 
pressupost tan sols servirà per governar durant mig any. 
 
Pel que fa a la valoració del Departament de Cultura, assenyala que mai havien demanat amb 
tanta insistència la dimissió de la consellera de Cultura, ja que s'ha desentès de les competències 
de Patrimoni i de Normalització Lingüística i tan sols s'ha quedat la "repartidora" i les 
contractacions més que dubtoses, que veurem després en una interpel·lació.  
 
Pel que fa a la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, és cert que forma part del Patronat, 
comenta que és cert que es va ajuntar la gestió de les tres cases per agilitar el procés però en el 
pressupost presentat no surt res de la Casa Museu de Blai Bonet. 
 
Sobre Normalització Lingüística reitera que està d'acord amb l'augment, però creu que no és 
suficient, degut a les polítiques del Govern balear en aquesta matèria. 
 
Per acabar diu que troba estrany que no hagi fet esment a les entitats simpatitzants a UM i que 
reben una gran quantitat de subvencions del Consell de Mallorca. 
 
El Sr. Alemany diu al Sr. Flaquer que el debat no pot tenir la mateixa importància si hi han tants 
de punts a l'ordre del dia. És clar que el mitjans de comunicació reflectiran la transcendència del 
pressupost o d'altres punts tractats avui en aquesta cambra, per això creu que ho fan 
expressament.  
 
Pel que fa al romament de tresoreria, creu que s'hauria d'analitzar per què es produeix. Pensa que 
la causa és la mala gestió del pressupost. Considera que en cas d'haver-n'hi s'hauria de reduir el 
préstec; per altra banda, espera que no venguin més patrimoni, ja que considera que ha estat un 
error. 
 
Sobre la durada del pressupost, reitera que creu que tan sols durarà quatre mesos, però que el 
temps ho aclarirà. Pensa que hi ha crisis pressupostària perquè per quadrar el pressupost ha fet un 
nou préstec de 27 milions d'euros. 
 
En referència a l'ISSEM, creu que si han incrementat el pressupost per convicció, haurien de 
controlar més la gestió de l'Institut. Llegeix les principals partides i comenta les estranyes 
quantitats assignades a associacions. 
 
El Sr. Flaquer respon en primer lloc a la Sra. Tugores referint-se a les relacions entre l'ISSEM i 
el Consell de Mallorca les quals varen ser correctes a l'hora de negociar el pressupost. Pel que fa 
al capítol 1 recorda que aquest serà suficient per cobrir les despeses salarials i que a més ha 
passat per la fiscalització. Reitera que aquest debat és suficient i que depèn de la serietat i rigor 
que li doni cada partit. Tot i això agraeix els seus comentaris. 
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A la Sra. Bujosa li comenta que tan sols és una minoria que no està d'acord amb la política de 
carreteres del Consell, creu que la gran majoria coincideix amb la bona gestió de les 
competències en carreteres i la millora de la seguretat vial. 
 
Reitera que el pressupost és per tot un any i a més en quatre mesos és impossible gastar-ho tot.  
 
Repeteix que la gestió del Departament de Cultura ha estat extraordinària, i pel que fa a les 
despeses de la Casa Museu Blai Bonet i la del Pare Ginard, assenyala que estan incloses dins la 
Fundació Llorenç Villalonga i que aquesta gestionarà degudament les tres cases. 
 
Vol que quedi clar que les subvencions s'han atorgat d'acord amb la llei i que si hi ha res il·legal 
ja ho diran els tribunals, perquè tot està degudament justificat. 
 
Diu al Sr. Alemany que creu que és impossible que no hi hagi superàvit, ja que mai es pot 
executar el 100% del pressupost, i per tant l'exercici conclou amb superàvit o dèficit. Reitera que 
no està d'acord amb la crisi econòmica de la institució, ell ha comentat les xifres de l'estalvi net i 
el 70% és un símptoma clau de la salut financera. 
 
Per acabar manifesta al Sr. Obrador el seu agraïment i a la feina conjunta amb l'Institut, valorant 
el talant negociador. Agraeix també l'ajuda i col·laboració de tots els departaments de la casa. 
 
 
En primer lloc es votarà l'esmena a la totalitat del PSOE. 
 
Es rebutja l'esmena a la totalitat per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds), i devuit 
en contra (PP, UM). 
 
En segon lloc es votarà l'esmena del PP. 
 
S'aprova l'esmena per devuit vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, PSM-EN, EU-
Els Verds). 
 
En tercer lloc es votaran les esmenes del PSM-EN. 
 
Es rebutja les esmenes  per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds), i devuit en 
contra (PP, UM). 
 
En quart lloc es votaran les esmenes del PSOE. 
 
Es rebutja les esmenes per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds), i devuit en 
contra (PP, UM). 
 
En cinquè lloc es vota la proposta 
 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, PSM-EN, EU-
Els Verds). 
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DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA  

 

PUNT 9.- PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ DEL PLA ESTRA TÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 200 7. 

Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu d'Economia i Hisenda: 

"La llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions preveu en el seu capítol II, article 8 
que els òrgans de les administracions públiques que proposin l'establiment de subvencions, amb 
caràcter previ, han de concretar-ne un pla estratègic als efectes de complir els objectius 
d'estabilitat pressupostària.  

  

 En compliment de l'anterior, el Consell de Mallorca ha elaborat i aprovat anualment un Pla 
Estratègic de subvencions  per cadascuna de les Direccions Insulars en què està dividit el Consell 
de Mallorca i els Organismes Autònoms,  amb la metodologia i contingut que assenyala l'article 
8 de l'esmentada llei: objectius i efectes, termini d'aplicació, costs previsibles i fonts de 
finançament d'acord amb les previsions contingudes en el pressupost general de la corporació. 

  

Atès que en data  21 de juliol de 2006, s'ha aprovat mitjançant el RD 887/2006 el Reglament de 
la llei 38/2003 que desenvolupa en  els articles 10 al 15 de la secció 1ª del Capítol III  del Títol 
Preliminar  els principis directors, àmbit, contingut, competència, seguiment i efectes del 
incompliment del pla estratègic de subvencions  i que  en la  disposició transitòria primera 
determina que en el termini de sis mesos a partir de la seva  entrada en vigor s'ha de dur a terme 
l'adequació dels plans estratègics vigents.  

  

Atès que la disposició final primera del citat Reglament determina no obstant el caràcter NO 
bàsic de la secció  1ª del Capítol III del Títol Preliminar,  i que l'apartat 2 d'aquesta disposició 
final disposa que respecte de les Comunitats Autònomes amb competències assumides en 
matèria de règim local, el reglament s'aplicarà a les entitats que integren l'Administració Local en 
l'àmbit territorial de les referides comunitats autònomes,  el conseller qui subscriu proposa que el 
Ple adopti el següent 

PRIMER.- Aprovar el Pla estratègic de subvencions dels Departaments i Organismes Autònoms 
del  Consell de Mallorca per a l'exercici de 2007, amb el contingut i detall que es concreta en  el 
text annex. 

  

 SEGON.- Publicar íntegrament el contingut d'aquest Pla en el Boib." 

 

El Sr. Alemany (PSOE) creu que l'assignació del  Pla estratègic és pot gastar en quatre mesos i 
que per això votarà en contra. Pensa que hauria estat més democràtic consensuar el Pla i no ser 
una proposta única de l'equip de govern. 
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El Sr. Flaquer (UM) assenyala que dins el Pla estratègic hi ha totes les convocatòries de 
subvencions i que per terminis és impossible que s'atorguin totes en quatre mesos. 
 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP, UM) i tretze en contra (PSOE, PSM-EN, EU-
Els Verds). 
 

 

PUNT 10.- CONTRACTACIÓ PRESTECS EXERCICI 2006.  

Es dóna compte de la següent proposta del Conseller Executiu d'Economia i Hisenda: 

"Atesa la necessitat de concertar un préstec de 20.000.000,00 euros, amb la finalitat de finançar 
les inversions als capítols 6 i 7 del pressupost propi de despeses per a 2006. 

  

Atès l’informe tècnic sobre les ofertes econòmiques presentades per les diferents entitats 
financeres, i essent les més avantatjoses pels interessos del Consell de Mallorca, les presentades 
per les entitats financeres Banca March, Dexia Sabadell i La Caixa, aquest Conseller Executiu 
proposa al Ple de la corporació la següent  

1r.- “Aprovar la contractació de tres operacions de préstec amb les entitat que a continuació es 
detallen i amb les condicions següents: 

  

  

a) Banca March 

             

Entitat  Banca March 

Import  4.000.000 € 

Termini  12 anys amb 2 de carència inclosos 

Tipus d’Interès Euribor trimestral + 0,04% 

Comissions  0 € 

Interessos demora + 1% sobre interès 

Amortització  Trimestral 

Garantia Cap 

Finalitat  Inversions pressupost 2006 

  

b) Dexia Sabadell 

   

Entitat  Dexia Sabadell 
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Import  8.000.000 € 

Termini  12 anys amb 2 de carència inclosos 

Tipus d’Interès Període amb carència: Euribor trimestral. 

Resta: tipus fix 3,73 amb una barrera del 4,90%, on 
s’aplicaria Euribor trimestral 

Comissions  0 € 

Interessos demora Eonia+1% 

Amortització  Trimestral 

Garantia Cap 

Finalitat  Inversions pressupost 2006 

  

c) La Caixa 

  

Entitat  La Caixa 

Import  8.000.000 € 

Termini  12 anys amb 2 de carència inclosos 

Tipus d’Interès Euribor trimestral+0,095% 

Comissions  0 € 

Interessos demora Tipus d’interès+1% 

Amortització  Trimestral 

Garantia Cap 

Finalitat  Inversions pressupost 2006 

  

   

2n.- Aprovar el projecte de contracte que s’adjunta a aquesta proposta 

  

3r.- Facultar a l’Honorable presidenta perquè en nom i representació del Consell de Mallorca, 
pugui firmar tots els documents que siguin necessaris per a dur a bon terme aquest acord.” 

 

El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà en contra de la proposta, per 
disconformitat amb la política econòmica de la institució. 
 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP, UM) i dotze en contra (PSOE, PSM-EN, EU-
Els Verds). 
 

INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA   
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PUNT 11.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN Q UE HA 
D'ORDENAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ A PERSO NES QUE 
ROMANEN AL CARRER - UNITAT MÒBIL D'EMERGÈNCIA SOCIA L. 

Es dóna compte de la següent porposta del President de l'Institut de Serveis Socials i Esportius 
de Mallorca: 

"D'acord amb l'article 1 de la Llei 9/1987, d'11 de febrer, d'acció social de la CAIB, és 
responsabilitat dels poders públics aconseguir el major benestar social possible en el territori de 
la comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant un sistema d'acció social integrat per 
serveis socials i mesures d'assistència social, tendent a afavorir el desenvolupament ple de la 
persona dins la societat i a superar i prevenir-ne les causes determinats de la marginació, tot 
promovent-ne la integració social plena. 

Les prestacions del sistema d'acció social de la comunitat autònoma consisteixen en actuacions 
orientades a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, atenció i ajuda per a aquelles 
persones que, a causa de les dificultats de desenvolupament en la societat, tals com marginació 
social o extrema necessitat, les necessitin, sempre que reuneixin els requisits que s'estableixin 
reglamentàriament a aquest respecte. 

Aquestes prestacions poden ser tècniques o econòmiques. Les prestacions tècniques es poden 
realitzar mitjançant: 

-          Serveis socials generals, els qual promouran el desenvolupament del benestar socials dels 
ciutadans, informant-los i orientant-los sobres els drets i deures que el possibiliten, així com 
fomentant l'associacionisme i el voluntariat social. Dins aquests serveis socials generals hi ha, 
entre d'altres, els serveis de informació, la comesa dels quals és prestar als ciutadans la 
informació, orientació i assessorament en relació  als drets i recursos socials existents per tal de 
resoldre les necessitats que se'ls plantegin en matèria de prestacions tècniques i econòmiques del 
sistema d'acció social. 

-          Serveis específics, entre els quals hi figuren els d'assistència a col·lectius diferents com; 
família, infància, joventut, discapacitats, dona i tercera edat, encaminats a proporcionar suport, 
prestacions tècniques i reinserció socials, a persones marginades que es troben in situacions tals 
com toxicomanies, exreclusió, manca de llar, situació d'extrema necessitis o emergència. 

D'aquests drets en són titulars els ciutadans de les Illes Balears i els transeünts a la comunitat 
autònoma. 

Els estrangers, asilats, refugiats i apàtrides, d'acord amb el disposat als convenis internacionals, i, 
si aquests hi manquen, en el principi de reciprocitat, en podran ser beneficiaris. 

D'acord amb l'article 15 de la Llei 9/1987, és competència del Consell Insular, entre d'altres, la 
creació, organització i la gestió d'aquells centres o serveis que per la naturalesa i característiques, 
siguin de caràcter supramunicipal 

Vista la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en 
matèria de serveis socials i seguretat social. (BOIB núm. 135, 10/11/2001) ha atribuït al Consell 
de Mallorca la funció executiva i la gestió en matèria de serveis socials, d'acord amb el que 
preveu l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i en els termes establerts a 
l'esmentada llei. 

El Ple del Consell en sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2003 va aprovar definitivament la 
constitució de l'organisme autònom de caràcter administratiu ¿Institut de Serveis Socials i 
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Esportius de Mallorca, en endavant l'Institut, l'objecte fonamental del qual és l'exercici, de forma 
directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de 
Mallorca en matèria de serveis socials i esports. 

D'acord amb la disposició addicional segona dels seus estatuts ( BOIB núm. 133, de 23-09-
2003), l'Institut es subrogà a partir del dia 1 de gener de 2004 en tots els drets i obligacions del 
Consell relatius als serveis i competències atribuïts a l'esmentat institut. 

Atès l'article 2.2 b) i d) dels Estatuts, l'Institut ha de detectar les noves necessitats i proposar els 
recursos més adients per a poder afrontar-les.  

Un d'aquests recursos es la Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES) que dóna atenció a 
persones en situació d'exclusió social sense sostre que romanen al carrer o a infrahabitatges, en el 
seu mateix àmbit. 

Els objectius generals del Servei són atendre les necessitats bàsiques i/o d'emergència de les 
persones sense sostre que romanen al carrer i es troben en situació o risc d'exclusió social, 
motivar-los perquè vulguin accedir als recursos de la xarxa d'inserció social i oferir-los el suport 
necessari amb l'objecte de facilitar la seva inserció dins la xarxa sociosanitari. 

Els responsables de l'Institut han considerat necessari contractar aquest servei atès que no es 
disposa de mitjans propis per dur-ho a terme. D'acord amb el que preveu l'art. 158 TRLCAP, 
abans de fer-ho es necessari elaborar un reglament de règim intern del Servei en què es reguli 
l'abast de les prestacions a favor dels administrats i es declari expressament que l'activitat queda 
assumida per l'administració com a pròpia. 

Primer. Aprovar inicialment el reglament de règim intern que ha d'ordenar la prestació del servei 
d'atenció a persones que romanen al carrer - Unitat Mòbil d'Emergència Social, el qual quedarà 
redactat en el següents termes: 

"REGLAMENT DE RÈGIM INTERN QUE HA D'ORDENAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D'ATENCIÓ  A PERSONES QUE ROMANEN AL CARRER UNITAT MÒBIL 
D'EMERGÈNCIA SOCIAL (UMES)  

ANTECEDENTS 

D'acord amb l'article 1 de la Llei 9/1987, d'11 de febrer,d'acció social de la CAIB, és 
responsabilitat dels poders públics aconseguir el major benestar social possible en el territori de 
la comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant un sistema d'acció social integrat per 
serveis socials i mesures d'assistència social, tendent a afavorir el desenvolupament ple de la 
persona dins la societat i a superar i prevenir-ne les causes determinats de la marginació, tot 
promovent-ne la integració social plena. 

Les prestacions del sistema d'acció social de la comunitat autònoma consisteixen en actuacions 
orientades a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, atenció i ajuda per a aquelles 
persones que, a causa de les dificultats de desenvolupament en la societat, tals com marginació 
social o extrema necessitat, les necessitin, sempre que reuneixin els requisits que s'estableixin 
reglamentàriament a aquest respecte. 

Aquestes prestacions poden ser tècniques o econòmiques. Les prestacions tècniques es poden 
realitzar mitjançant: 

-          Serveis socials generals, els qual promouran el desenvolupament del benestar socials dels 
ciutadans, informant-los i orientant-los sobres els drets i deures que el possibiliten, així com 
fomentant l'associacionisme i el voluntariat social. Dins aquests serveis socials generals hi ha, 



 47

entre d'altres, els serveis de informació, la comesa dels quals és prestar als ciutadans la 
informació, orientació i assessorament en relació  als drets i recursos socials existents per tal de 
resoldre les necessitats que se'ls plantegin en matèria de prestacions tècniques i econòmiques del 
sistema d'acció social. 

-          Serveis específics, entre els quals hi figuren els d'assistència a col·lectius diferents com; 
família, infància, joventut, discapacitats, dona i tercera edat, encaminats a proporcionar suport, 
prestacions tècniques i reinserció socials, a persones marginades que es troben in situacions tals 
com toxicomanies, exreclusió, manca de llar, situació d'extrema necessitis o emergència. 

D'aquests drets son titulars els ciutadans de les Illes Balears i els transeünts a la comunitat 
autònoma. 

Els estrangers, asilats, refugiats i apàtrides, d'acord amb el disposat als convenis internacionals, i, 
si aquests hi manquen, en el principi de reciprocitat, en podran ser beneficiaris. 

D'acord amb l'article 15 de la Llei 9/1987, és competència del Consell Insular, entre d'altres, la 
creació, organització i la gestió d'aquells centres o serveis que per la naturalesa i característiques, 
siguin de caràcter supramunicipal aquesta competència s'exerceix per l'Institut de Serveis Socials 
i Esportius de Mallorca, organisme autònom creat i depenent del Consell, l'objecte fonamental 
del qual és, d'acord amb els seus Estatuts l'exercici, en forma directa i descentralitzada de les 
competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i 
esports. 

Un d'aquests serveis és el de la Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES) que dóna atenció a 
persones en situació d'exclusió social sense sostre que romanen al carrer o a infrahabitatges, en el 
seu mateix àmbit. 

Els responsables de l'Institut han considerat necessari contractar aquest servei atès que no es 
disposa de mitjans propis per dur-ho a terme. D'acord amb el que preveu l'art. 158 TRLCAP, 
abans de fer-ho es necessari elaborar un reglament de règim intern del Servei en què es reguli 
l'abast de les prestacions a favor dels administrats i es declari expressament que l'activitat queda 
assumida per l'administració com a pròpia. 

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI 

El Servei UMES (Unitat Mòbil d'Emergència Social) és un servei d'atenció per a persones en 
situació d'exclusió social sense sostre que romanen al carrer o a infrahabitatges, en el seu mateix 
àmbit, que s'emmarca dins de la Xarxa d'Inserció Social. 

La Xarxa d' Inserció Social és la interrelació dels diferents serveis d'atenció a persones en 
situació d'exclusió social de l'Institut i, actualment, està integrada pels serveis de Casa de família 
(Acollida i Residencial), Sa Placeta, Es Sostre, el Menjador Social, l'Equip de Valoració i 
Derivació de la Xarxa i la UMES. També hi ha un seguit de serveis que s'entrellacen amb la 
Xarxa però que s'emmarquen fora d'aquesta, donat que són serveis d'allotjament i acullen a 
persones sense sostre amb perfil propi, en concret són l'Alberg de l'Ajuntament de Palma (perfil 
sociolaboral de ciutadans de la Unió Europea) i el Programa Turmeda (perfil immigrants 
extracomunitaris).  

Els objectius generals del Servei són atendre les necessitats bàsiques i/o d'emergència de les 
persones sense sostre que romanen al carrer i es troben en situació o risc d'exclusió social, 
motivar-los perquè vulguin accedir als recursos de la xarxa d'inserció social i oferir-los el suport 
necessari amb l'objecte de facilitar la seva inserció dins la xarxa sociosanitari. 
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ÀMBIT D'APLICACIÓ. BENEFICIARIS 

Els beneficiaris que poden gaudir  del Servei són les persones en situació o risc d'exclusió social 
que viuen a Mallorca i no tenen sostre. 

El Servei te caràcter supramunicipal i  es desenvolupa en el terme de Palma, donat que per 
capitalitat es el Municipi on s'agrupa la major necessitat/demanda d'aquest recurs. Malgrat 
l'exposa't hi pot  haver itineraris que surtin del municipi per arribar a municipis veïns, 
Lluchmajor , Calvià, Marratxí, etc. 

Les persones beneficiàries poden estar en dues situacions clarament diferents: situació temporal 
(per diverses causes) i situació permanent (aquelles persones que habiten normalment al carrer, 
amb períodes relativament llargs). 

Sempre seran prioritàries les persones que romanen llargs períodes de temps al carrer i no es 
descarta, el desplaçament puntual de  la UMES a algun altre indret de l'illa de Mallorca. 

COST DEL SERVEI PELS USUARIS El Servei és totalment gratuït pels usuaris.  

PRESTACIONS QUE OFEREIX I ABAST DE LES MATEIXES 

El Servei d'atenció a persones en situació o risc d'exclusió social que romanen al carrer consta de 
dues línees d'intervenció:  

1) La Unitat mòbil, la qual treballa de nit detectant situacions d'emergències individuals així com 
situacions d'emergència col·lectiva i aplicant els distints Plans Individuals d'intervenció ( PII). 

2) L'equip d'atenció psicosocial, el qual treballa de dia aplicant els PII i connectant amb les 
persones en situació d'exclusió social que romanen al carrer i que han estat detectades per la 
Unitat mòbil. 

Els serveis que s'ofereix són els següents: 

-          Cobriment de necessitats bàsiques (lliurement de mantes, menjar i begudes calentes, ...) 

-          Actuacions sociosanitaris i d'emergència (repartiment de preservatius i xeringues, 
ingressos a hospitals i a albergs, ...) 

-          Actuacions psicològiques, educatives i socials (xerrades d'informació, derivació a serveis 
i centres, acompanyament a realització de gestions, seguiment permanent de les persones 
mitjançant el PII, ...). 

FUNCIONAMENT DEL SERVEI 

El Servei UMES treballa tant de dia com de nit i col·laborarà directament amb els altres serveis i 
centres de la Xarxa d'Inserció Social. 

L'UMES treballa de forma coordinada amb l'Equip de valoració, el qual és el responsable de 
valorar i avaluar el recurs més adient segons els perfils i necessitats dels usuaris, per tal de 
determinar el Pla individual d'intervenció (PII) de les persones que romanen al carrer, es durà a 
terme i en farà el seguiment  

L'UMES treballa en dues possibles situacions: 

-          Situació normalitzada: Activitats dirigides a facilitar processos d'inclusió en la xarxa 
sociosanitari normalitzada: es fan xerrades de companyonia, assessorament sobre recursos, 
acompanyaments, ingressos voluntaris a centres d'allotjament, i seguiment dels PII, etc. 
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-          Situació d'emergència: Es pot subdividir en dues situacions: emergència individual i 
emergència especial. La primera comprèn aquelles activitats diàries dirigides a localitzar a les 
persones que viuen al carrer i que es trobin en una situació individual que faci aconsellable el seu 
ingrés en algun centre (problemes de salut i malalties vàries, comes etílics, etc.). La segona 
suposa aquelles activitats característiques de quan és activada una situació d'emergència per fets 
greus o per canvis climàtics i que poden afectar a tot el col·lectiu de persones sense sostre, com 
una onada de fred o de calor i/o d'altres similars. 

L'UMES disposarà d'un o varis protocol/s d'actuació en funció del treball a realitzar que  aportarà 
el titular del servei. 

Els horaris d'atenció es pactaran entre l'empresa adjudicatària i el titular del servei, però no es 
descarta que s'hagi de treballar els horabaixes, ni la possibilitat d'haver de realitzar algun treball 
en cap de setmana, sempre emmarcat dins de les distintes estratègies dels Plans Individuals 
d'intervenció (PII). 

DRETS I DEURES DELS USUARIS 

Els drets dels usuaris d'aquest servei són els mateixos que els de qualsevol ciutadà: dret a la 
informació, dret d'accedir als recursos públics ( sanitat, serveis socials, etc.) dret a tenir cobertes 
les necessitats bàsiques de habitatge, higiene i alimentació, dret a la promoció. 

Altres drets: 

Expressar les demandes als professional del Servei. 

Dret a ser respectats pels monitors i companys. 

Dret a exposar les queixes i/o reclamacions que considerin adients, davant els responsables dels 
serveis. 

Ser atesos i escoltats pel titular del servei, si no son ateses les seves demandes o reclamacions. 

Deures: 

Els deures dels usuaris venen determinats pel mateix compromís que adquireixen a l'hora 
d'expressar la seva voluntat d'iniciar, re-iniciar o continuar un procés de millora en la seva 
situació amb el suport dels professionals del Servei i de realitzar una sèrie de passes inherents a 
la consecució d'aquest objectiu. 

DRETS QUE ES RESERVA EL TITULAR DEL SERVEI  

Drets: 

-          Direcció tècnica i inspecció del Servei 

-          Control d'execució, determinar els ritmes de planificació i l'avaluació del Servei 

-          Establir els criteris de selecció dels usuaris 

-          Establir els espais de regulació 

-          Coordinació amb el conjunt de les institucions/entitats de la ciutat i de la resta de l'illa, 
així com amb el Govern de les Illes Balears. 

Obligacions: 

-          Difusió del servei 

-          Vetllar per una prestació del servei adequada 
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En tot cas es fa constar expressament que el Servei que es prestarà és assumit pel Consell de 
Mallorca com a propi. 

FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 

Serà a través de concert amb persones jurídiques que venguin realitzant prestacions anàlogues. 

DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Son tots aquells altres que es recullin als plecs de prescripcions tècniques i als plecs de clàusules 
administratives particulars que regiran el servei." 

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents 
anuncis en el tauler d'edictes de l'Institut i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que 
totes les persones que estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els 
suggeriments que estimin pertinents, dins el termini de trenta dies a comptar des de la inserció 
del corresponent anunci en el butlletí. 

En el supòsit que no se'n presentessin, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i es publicarà el 
text íntegre dels Estatuts al Butlletí Oficial de les Illes Balears, els quals entraran en vigor 
transcorreguts els quinze dies hàbils a que fan referència els article 70.2 i 65.2 de la Llei 7/85 de 
2 d'abril, modificada per la llei 57/2003." 

 

ESMENA QUE PRESENTA EL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN. 

 

Esmena 1  
Addició al final del segon paràgraf: DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI 

En el mateix sentit un seguit de serveis i de prestacions complementen la intervenció de la Xarxa 
en raó de les seves característiques d’atenció d’urgències com els sanitaris, inclosa la salut 
mental, i els policíacs o, en raó de la població a la que van destinada, com els de reducció de risc 
en drogodepèndencies, atenció a la prostitució, incapacitats i d’altres. 

 
Esmena 2 
Modificació tot el redactat: AMBIT D’APLICACIÓ. BENEFICIARIS 
 
BENEFICIARIS I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
Els beneficiaris que poden gaudir del Servei són les persones en situació o risc d’exclusió social 
que viuen a Mallorca i no tenen sostre o resideixen en infrahabitatges. 
Tendran prioritat en l’atenció les persones que resideixen al carrer de manera permanent o 
habitual, front a les que es troben en aquesta situació per períodes breus, excepte quan es detecti 
la presencia de menors i joves, que seran atesos de manera preferent. 

El Servei te caràcter supramunicipal, i, en una primera fase, es desenvoluparà en el terme de 
Palma, donat que per capitalitat és el municipi on es concentra la major necessitat/demanda 
d’aquest recurs. Tot i això es preveurà l’atenció a la conurbació de Palma (Llucmajor, Calvià, 
Marratxí, etc.) i en cas de necessitat es desplaçarà a qualsevol indret de Mallorca, sempre que 
sigui possible.  
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En tot cas s’arbitraran mecanismes d’avaluació per tal de determinar la suficiència del servei per 
el conjunt del territori de Mallorca. 
 
 
Esmena 3 
Addició, desprès de l’apartat numerat amb el 2: PRESTACIONS QUE OFEREIX I ABAST DE 
LES MATEIXES 
 
3) Telèfon gratuït d’informació, el qual recollirà demandes d’intervenció i situacions de 
necessitat amb independència de la seva procedència. L’esmentat telèfon serà objecte de difusió 
especial entre els recursos que puguin col·laborar en la prestació del servei i la ciutadania en 
general, també serà el principal recurs de comunicació per a la detecció de necessitats fora del 
terme municipal de Palma. 
 
 
Esmena 4 
Addició després del primer paràgraf: FUNCIONAMENT DEL SERVEI 
 
El Servei UMES treballa tant de nit com de dia i col·labora directament amb els altres serveis i 
centres de la Xarxa d’Inserció Social, així com amb els altres recursos disponibles que puguin ser 
convenients per a la prestació del servei. Quan les situacions d’emergència ho facin aconsellable 
es preveurà el reforç del servei per tal d’abordar situacions de risc especial. 
 
 

Esmena 5 

Modificació del darrer paràgraf mateix punt 
Els horaris d’atenció es determinaran en funció de les necessitats de la població atesa i tendran 
caràcter flexible, incloent vespres i caps de setmana. En qualsevol cas seran objecte d’avaluació i 
adaptació contínua en els espais de regulació entre l’adjudicatari i el titular del Servei." 
 

El Sr. Serra (PP) comenta que aquest reglament és una eina que ha estat fruit de la feina conjunta 
amb Ajuntament de Palma, i el Govern de les Illes Balears aquest quatre darrers anys, per tal de 
donar estabilitat al servei. A continuació comenta les millores i característiques d'aquest nou 
reglament. 
 
Pel que fa a les esmenes presentades per PSM-EN diu que tendran una difícil acceptació ja que 
aquest servei és gestionat per les tres institucions citades anteriorment, encara que valora 
positivament la feina realitzada i comenta que recollirà algunes de les aportacions. 
 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) creu que aquestes tres institucions que presenten el reglament 
haurien de millorar aspectes bàsics que no estan prou aclarits, entre ells considera que no queda 
clar la col·laboració amb ISSEM i pareix que es desvincula de les administracions, a més de no 
fixar els criteris d'atenció i selecció dels usuaris. 
Creu que cal concretar actuacions, assenyala que està d'acord amb les esmenes PSM-EN ja que 
intenten aclarir aspectes que es redacten de forma massa genèrica. 
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Indica que si no s'accepten les esmenes PSM-EN el seu Grup s'abtendrà. 
 
El Sr. Aguiló (PSM-EN) comença la seva intervenció comentant la satisfacció de tornar a ser 
conseller al Consell de Mallorca. 
 
Agraeix al Sr. Serra que consideri les seves esmenes de forma adequada. Pensa que la intenció 
era donar un contingut polític al reglament, per tal de millorar i concretar la redacció i definir 
altres aspectes concrets. Comenta que el seu Grup presentarà aquestes esmenes en forma 
d'al·legacions per tal que puguin ser estudiades, i per això ara s'abstendran, a l'espera de veure 
com queda el text definitiu, un cop resoltes les al·legacions. 
 
El Sr. Serra agraeix el talant positiu de la proposta i convida el PSM-EN a presentar les 
al·legacions, que seran estudiades. 
 
Pel que fa a la intervenció de la Sra. Rosselló sobre els aspectes bàsics, comenta que es preferible 
que ho presentin en forma d'al·legacions i millor si concreta més les seves aportacions. 
 
Comenta que avui tenim un saldo negatiu de persones al carrer, des de la millora de la xarxa i 
que s'han triplicat les persones incloses en processos d'inserció que s'inserten als programes 
específics, sobretot en els casos de drogodependents. 
 
En primer lloc es voten les esmenes del PSM-EN. 
 
Es rebutgen les esmenes per quatre vots a favor (PSM-EN, EU-Els Verds), devuit en contra (PP, 
UM) i set abstencions (PSOE). 
 
En segon lloc es vota la proposta. 
 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP, UM) i onze abstencions (PSOE, PSM-EN, EU-
Els Verds). 
 

 

PUNT 12.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA RELACI Ó DE LLOCS DE 
TREBALL I LA PLANTILLA PER L'ANY 2007 DE L'INSTITUT  DE SERVEIS 
SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA.  

Es dóna compte de la següent porposta del President de l'Institut de Serveis Socials i Esportius 
de Mallorca: 

"Vist que s'ha elaborat la relació de llocs de treball per l'any 2007 de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca per donar un correcte tractament a tot el personal per tal de millorar els 
serveis i el funcionament de la entitat. 

Vist l'informe del cap de Recursos Humans en el que consten els següents antecedents: 

"Els Acords esmentats es varen prendre en el marc del que es preveu a l'art. 10 del capítol III 
dels Estatuts de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, aprovats pel Ple del Consell 
de Mallorca en sessió de dia 15 de setembre de 2003. Aquests Acords, posteriorment ja han 
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tengut reflex concret, sobre la RLT de l'Institut, en l'aprovació pel Ple del Consell de Mallorca, 
en la reunió de 5 de maig de 2005, de les modificacions de la relació de llocs de treball amb 
efectes de dia 1 de juny de 2005 de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. De la 
mateixa manera, i de manera escalonada, s'han seguit implementant en l'estructura organitzativa 
de l'Institut les modificacions oportunes, com és el cas de l'aprovació de llocs de feina per a l'any 
2006 de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en la reunió del 12 de desembre de 
2005 i ara, amb la modificació que es proposa per a 2007, acaba la seva implementació. 

Totes aquestes modificacions a la Relació de Llocs de feina s'han realitzades en el marc legal 
previst en els articles. 90.2 i 126.4 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local i en els articles 15 i 16 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la funció 
pública. Tot això, d'acord amb la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als 
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social." 

Atès, per tant, que per a l'elaboració de la relació de llocs de treball s'han tengut en compte les 
propostes de les distintes àrees de L'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i s'ha 
aprovada per la Mesa Sectorial de Negociació de L'Institut en data 19 d'octubre i per la Mesa 
General de Negociació del Consell de Mallorca en data 27 d'octubre. 

Vist que, segons el que estableix l'article 8.1 p) de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells 
insulars, i d'acord amb l'article 25.1 del Estatuts de l'Institut (BOIB núm. 133, 23/09/2003), 
correspon al Ple del Consell de Mallorca l'aprovació de la relació dels llocs de treball de S' 
Institut. 

Atès que, d'acord amb l'article 7.d) dels Estatuts de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca (BOIB 133, 23/09/2003), correspon al president de l'Institut proposar la relació de llocs 
de treball a fi de que sigui aprovada pel Ple del Consell de Mallorca. 

APROVAR, amb efectes de dia 1 de gener de 2007, la relació de llocs de treball i la plantilla de 
l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca que s'adjunta com a document annex a la 
present proposta i AUTORITZAR al president de l'Institut de Serveis Socials i esportius de 
Mallorca per dur a terme l'aplicació individualitzada de les determinacions contingudes a la 
modificació aprovada." 

 

ESMENA DE CORRECCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PART IT POPULAR 
AL DICTAMEN EMÈS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERA L I DE 
COMPTES EN RELACIÓ A LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL  DE L'INSTITUT 
DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA. 

"El passat 27 d'octubre de 2006, la Comissió Informativa General i de Comptes va dictaminar 
favorablement la proposta de Relació de Llocs de Treball de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca per a l'any 2007. 

Atès que s'ha produït una errada material en la el.laboració de la Relació de Llocs de Treball de 
l'Institut de Serveis Socials i Esprotius de Malllorca per a l'any 2007. 

Per tot això, es proposa la següent esmena de correcció al dictamen emès per la Comissió 
Informativa General i de Comptes en relació amb la proposta de Relació de Llocs de Traball de 
l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca per a l'any 2007: 
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Els llo0cs de treball enumerats amb el codis: 00057, 00087, 00330, ha d'estar configurats amb un 
CD de 26. 

Els llocs de treball enumerats amb els codics: 00058, 00068, 00078, han d'estar configurats amb 
un CD de 22. 

El lloc de treball enumerat amb el codi 00234 ha d'estar configurat com a grup A." 

 

El Sr. Serra diu que avui es presenta la definició del capítol 1 de l'Institut i vol agrair la 
col·laboració de totes les entitats sindicals des de 2004 com també agrair l'ajuda del conseller de 
Presidència del Consell de Mallorca per haver convocat la Mesa General de Negociació que va 
fer possible l'aprovació d'aquesta relació de llocs de treball (RLLT). Per altra banda, també vol 
agrair la seva col·laboració a la Intervenció del Consell de Mallorca. 
 
A continuació explica les millores de les diferents grups i complements dels mateixos, per tal 
d'homologar tot el personal de l'Institut. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds)  creu positiu l'acord a què s'ha arribat entre la direcció de 
l'Institut i els representants sindicals. Diu que aquesta relació de llocs de treball sembla que 
millora en la qualitat del treball, però vol saber perquè les partides pressupostària no quadren 
amb les necessitats i augments comentats i anuncia que si no s'aclareix aquesta disfunció el seu 
Grup s'abtendrà. 
 
Intervé el Sr. Alorda (PSM-EN). En primer lloc, comenta que està d'acord amb la relació de llocs 
de feina, però voldria saber si aquesta ja està inclosa dins el pressupost del 2007. Lamenta que no 
es presenti la relació del personal del Consell. 
 
Pel que fa al document, li sembla bé però es queixa que des del 2004 no hi hagi hagut cap oferta 
pública, creu que és un greu error. Pensa que encara hi ha carències socials però li sembla bé, 
com a primera passa endavant, i per això anuncia que el seu Grup li donarà suport. 
 
Demana a la presidenta que expliqui la crítica tan dura que va fer respecte a l'aprovació d'aquesta 
relació de llocs de feina i ara pareix que té un ampli consens. 
 
Per acabar afirma que la redacció de les relacions de llocs de feina són molt complexes, i recorda 
que el PP quant era a l'oposició, va fer dures crítiques a la RLLT de l'anterior govern perquè 
considerava que les funcions no estaven prou definides i  ara han seguit el mateix model.  
 
El Sr. Alemany (PSOE)  anuncia que està d'acord amb el consens obtingut a la Mesa, però creu 
que les declaracions de les presidenta contra aquest fet han estat fortes. Diu que no és cert que 
presentés en temps i forma, sinó que va anar a la Comissió Informativa d'urgència i per despatx 
extraordinari. Considera que com que el conjunt de les actuacions són dubtoses s'abtendran com 
a protesta per a la forma en què s'ha actuat. 
 
El Sr. Serra (PP) comenta que el pressupost passa els tràmits legals oportuns i que per tant és 
correcte. Reitera que aquest acord ja s'aplicava des de 2005 i que ara això s'ha reflectit a la 
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relació de llocs de feina. Assenyala que es va dur d'urgència a la Comissió Informativa degut al 
compromís adquirit a la Mesa General amb els sindicats. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) demana si les modificacions estan incloses al pressupost i li contesten 
afirmativament. I per altra banda vol fer una reflexió política, no entén com ningú dels afectats 
amb la polèmica sobre la presentació de la relació de llocs de feina de l'Institut tengui res a dir i 
no ho troba una conducta seriosa. 
 
Comenta que va parlar amb els sindicats i amb el Sr. Buils per entendre la situació i pareix que 
no hi havia cap problema. Anuncia que el seu Grup li donarà suport. 
 
El Sr. Serra comenta que s'ha presentat una esmena sobre la diferència del complement de 
destinació entre els grups A i B. 
 
Primer es vota l'esmena del PP. 
 
S'aprova l'esmena per devuit vots a favor (PP, UM) i tretze abstencions (PSOE, PSM-EN, EU-
Els Verds). 
 
En segon lloc es vota la proposta. 
 
S'aprova la proposta per vint-i-un vots a favor (PP, UM, PSM-EN) i deu abstencions (PSOE, 
EU-Els Verds). 

 

INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA  

13.- PROPOSTA AL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA  DE LA  MODIFICACIÓ DE 
L’ARTICLE SISE PUNT DOS I LA DISPOSICIO FINAL DE L' ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA  UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DE LES INTAL.LA CIONS DE 
 L'HIPODROM SON PARDO.  

Es dóna compte de la següent proposta de la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de 
Mallorca: 

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

  

Per tot això la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca ha acordat en data 2 
d'octubre de 2006 proposar al Ple del Consell de Mallorca l'aprovació del següent  

“1.- Aprovar la modificació de les tarifes incloses en l’article sisè, punt Dos i la Disposició Final 
de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per a la Prestació de Serveis i la Utilització 
Privativa o l’Aprofitament Especial de les Instal.lacions de l’Hipòdrom de Son Pardo, que han 
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d’entrar en vigor a partir de l’1 de gener de 2007, amb un increment del 3,7 % segons l’índex de 
preus de consum, d’agost de 2005 a agost de 2006, de l’Institut Nacional d’Estadística.  

  

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

  

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

  

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

  

  

TEXT ANNEX 

  

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

  

“ARTICLE SISÈ.-TARIFES 

  

1.- ... 

  

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

  

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

  

2) Quadres “B”   42,62 Euros/mes. 

  

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

  

4) Magatzems (Altells).......... 17,18 Euros/mes. 
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5) Corrals...... 81,93 Euros/mes 

  

6) Corrals "B"          40,97 Euros/mes 

  

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

  

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

  

9) Entrada i reserva: 

a.      Taula “A” preferència (12 mesos) 660,78  Euros 

b.      Taula “B” preferència (12 mesos) 396,47  Euros 

c.      Taula "C" general (12 mesos) 264,32  Euros 

d.      Taula "D" general (12 mesos) 198,23  Euros 

  

10) Caminadors          0,63 Euros/hora 

  

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

                                                                                               premis de la cursa. 

  

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

3.- ... 

  

DISPOSICIÓ FINAL 

  

La present Ordenança, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple del Consell de 
Mallorca, en sessió de dia                      entrarà en vigor el mateix dia que es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, serà d’aplicació a partir de dia 1 
de gener de 2006 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.” 

  

  

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

la següent manera: 

  

“2.- La quantia de les taxes regulades en aquesta ordenança és la fixada en les tarifes següents: 
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1) Quadres .....  35,63 Euros/mes. 

  

2) Quadres “B”          44,20 Euros/mes. 

  

3) Quadres "C"          68,52 Euros/mes 

  

4) Magatzems (Altells)........... 17,82 Euros/mes. 

  

5) Corrals....... 84,96 Euros/mes 

  

6) Corrals "B". 42,49 Euros/mes 

  

7) Entrada general............    2,05 Euros/jornada 

  

8) Entrada i aparcament vehicle.............    6,85 Euros/jornada. 

  

9) Entrada i reserva: 

e.      Taula “A” preferència (12 mesos) 685,23  Euros 

f.        Taula “B” preferència (12 mesos) 411,14  Euros 

g.      Taula "C" general (12 mesos) 274,10  Euros 

h.      Taula "D" general (12 mesos) 205,56  Euros 

  

10) Caminadors          0,65 Euros/hora 

  

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

                                                                                               premis de la cursa. 

  

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

  

 DISPOSICIÓ FINAL 

  

La present Ordenança, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple del Consell de 
Mallorca, en sessió de dia                      entrarà en vigor el mateix dia que es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, serà d’aplicació a partir de dia 1 
de gener de 2007 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa." 
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S'aprova la proposta per vint-i-sis (PP, UM, PSOE) vots a favor i cinc abstencions (PSM-EN, 
EU-Els Verds). 
 
 
La presidenta anuncia que tot seguit llegirà la Declaració Institucional. 
 
El Sr. Alorda intervé per comentar que, en relació a aquesta qüestió, el seu Grup havia presentat 
al conseller Sr. Cerdà una sèrie de suggeriments; atès que no s'han esmentat, explica que, si 
s'accepten, el seu Grup no té cap inconvenient a votar a favor, però si no és així demana que se'n 
parli més tard. La presidenta li respon que se'n parlarà més tard. 
 
 
Arribat a aquest punt, la presidenta suspèn la sessió a les 14.15 h i anuncia que es reprendrà a les 
16.30 h. 
 
Es reprèn la sessió a les 16.40 h. 
 
 
La presidenta, atès el comentari anterior del Sr. Alorda, demana si pot explicar a la resta dels 
portaveus quina és la dificultat observada. 
 
El Sr. Alorda explica que considera estrany que no s'hagi duit una declaració institucional a la 
Junta de Portaveus. Comenta que li sembla molt bé que es faci una declaració a favor de La 
Balanguera, perquè n'estan molt orgullosos de la declaració de l'any 1996, però no està d'acord 
que es faci una defensa de la Diada; considera que ha de quedar al marge, perquè la declaració és 
per La Balanguera. És per aquest motiu que preferiria llevar un paràgraf, però si almenys es 
retira una frase no tindrien cap inconvenient a aprovar aquesta declaració institucional. Si no és 
així, prefereix que quedi pendent per a una altra Junta de Portaveus. 
 
La presidenta demana que concreti quina frase llevaria. El Sr. Alorda indica que és la següent: "i 
l'establiment de la Diada el 5 de maig de 1997". Diu que el seu Grup considera que s'ha 
d'eliminar aquesta referència, tot i que no entra ara en valoracions  sobre la Diada. Pel que fa a la 
resta, hi està d'acord i votaria a favor. 
 
La presidenta respon que comprèn que no li agradi aquesta Diada, que va ser aprovada per la 
resta de forces polítiques, però atès que avui del que es tracta és de fer esment del desè aniversari 
de la proclamació de La Balanguera com a himne de Mallorca i l'esmentada declaració 
institucional només fa referència a aquest tema, no té inconvenient a retirar la frase. Diu que, si a 
tots els portaveus els sembla bé, es pot donar per eliminada l'esmentada frase. 
 
Tot seguit, llegeix la Declaració Institucional amb motiu del desè aniversari de la proclamació de 
La Balanguera com a himne de Mallorca, un cop feta la rectificació demana pel Sr. Alorda. 
 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
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"10è ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE  LA BALANGUERA COM A HIMNE DE 
MALLORCA" 
 
"Els pobles, per refermar la seva personalitat i els valors que determinen una societat 
democràtica - llibertat, igualtat i justícia social -, necessiten punts de referència que identifiquin i 
unifiquin les voluntats i els sentiments individuals de tots i cada un dels ciutadans. 
 
El territori, les dates commemoratives de fites històriques, les banderes, els himnes, la llengua 
pròpia, la tradició cultural, les institucions... són, tots ells, els fonaments sobre els que s’assenta 
el sentiment col·lectiu de pertinença a una comunitat i són, alhora, les referències obligades en 
l’estructuració d’un país. 
 
Amb la proclamació de La Balanguera com a Himne de Mallorca dia 4 de novembre de 1996 el 
Consell de Mallorca donà resposta a aquesta necessitat d’estructurar el país, completant la 
simbologia pròpia que, juntament amb la bandera i l’escut, identifiquen Mallorca i en són 
l’expressió de la seva realitat. 
 
Però no tan sols hi ha hagut una tasca de recuperació institucional, sinó que al mateix temps 
també s’ha treballat perquè tots els nostres trets i símbols característics fossin coneguts i estimats 
per tots, així com en convertir l’Himne, la Diada i el Consell de Mallorca, primera institució de 
l’illa, en una part essencial del patrimoni sentimental dels mallorquins i les mallorquines. 
 
Avui, es pot afirmar que la institucionalització i a la popularització de La Balanguera com a 
Himne dels mallorquins és un fet inqüestionable i, malgrat els canvis demogràfics que hem sofert 
i la pressió homogeneïtzant i externa que patim, el camí emprés no té retorn. 
 
El Consell de Mallorca, quan es compleix el 10è aniversari i conseqüent amb l’Acord de dia 4 de 
novembre de 1996, convida a tots els mallorquins i mallorquines, sigui quin sigui el seu origen, a 
fer-se seus, encara més, la lletra, la música i el missatge de La Balanguera, Himne de Mallorca, 
com a garantia d’un futur en el que, de manera col·lectiva i autònoma, assegurem el nostre 
benestar i donem continuïtat al nostre llegat històric." 
 

  

DEPARTAMENT DE TERRITORI  

PUNT 14.- PROPOSTA DEL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT DE 
TERRITORI DE LA RECTIFICACIÓ D'ERRADES DE L'ACORD D EL PLE DE 6 DE 
FEBRER DE 2006, D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REVISI Ó DEL PDS PER A LA 
GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS DE L'ILLA DE MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Territori: 

"Atès la sol·licitud de la Consellera Executiva de Cooperació Local de rectificació de l'errada 
detectada a l'article 5.2 de la normativa del PDS per a la Gestió dels Residus Urbans de l'illa de 
Mallorca, i l'informe emès pel Servei d'Ordenació del Territori d'aquest Departament. 
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Atès que tal com s'explica a l'escrit de la sol·licitud, s'ha detectat un error l'article 5.2 de la 
normativa del PDS per a la Gestió dels Residus Urbans de l'illa de Mallorca, aprovat  mitjançant 
acord del Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 6 de febrer de 2006 ¿ BOIB núm. 35 de 9 de 
març de 2006 ¿, ja que la referència a l'atribució al Consell de Mallorca de l'atribució del registre 
i autorització de gestors de residus no perillosos no pot ser exercida per aquesta institució en 
estar atribuïda a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, de conformitat 
amb l'article 4.2 de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus. 

  

Atès que la documentació es tramet d'acord amb el que preveu l'article 10.1 de la Llei 14/2000 de 
21 de desembre, d'Ordenació territorial, en relació als seus articles 10.2 i 13.3 i en atenció al que 
fixa el punt 7.a[1] del Decret de Presidència de 17 de maig de 2004, pel qual es determina 
l'organització del Consell de Mallorca, per tal que el Departament del Territori procedeixi a la 
tramitació per a la seva aprovació. 

  

Atès que en conformitat amb l'article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre ¿ modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener ¿ LRJ-PAC que en el seu apartat 2 assenyala: "Les 
administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètic existents en els seus actes", 
procedeix rectificar l'error material explicitat en la documentació, que es va produir en l'esmentat 
acte d'aprovació definitiva, pel que es proposa que el Ple del Consell, resultant l'òrgan que té 
atribuïda la competència per aprovar els instruments d'ordenació territorial, l'adopció del següent 
acord:. 

[1] Les atribucions del Departament del Territori que exerceix el conseller executiu del Territori 
són les següents: 

a) Les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del Departament assignades al 
Consell de Mallorca per la legislació de règim local i legislació sectorial aplicable, i en especial 
l'elaboració, tramitació i impuls de la formació, revisió o modificació del Pla Territorial Insular i 
dels Plans Directors Sectorials, amb inclusió de les Normes Territorials Cautelars que els hagin 
de precedir, tot conforme a l'atribució competencial en matèria d'ordenació del territori efectuada 
per la Llei 2/2001, de 7 de març; gestió de les facultats administratives contingudes a la Llei de 
les Directrius d'Ordenació Territorial. 

  

"1. A l'article 5.2 del PDS per a la gestió dels residus urbans de l'Illa de Mallorca,  

  

On diu: "l) Registre i autorització de gestors de residus no perillosos. 

 m) La Revisió i/o modificació d'aquest Pla Director Sectorial." 

  

Ha de dir: "l) La Revisió i/o modificació d'aquest Pla Director Sectorial. 

  

2. Publicar aquest acord de rectificació d'error material del text de la Revisió del PDS per a la 
Gestió dels Residus Urbans de l'illa de Mallorca al BOIB als efectes oportuns." 
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La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup votarà a favor, però vol matisar que de 
cap manera pot acceptar que es tracti d'una errada material, com indica la proposta d'acord. 
Explica que les atribucions de funcions indicades no poden ser assumides pel Consell de 
Mallorca, sinó que corresponen a la conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. 
Per tant, és clar que no es tracta d'un error, sinó d'una decisió política el fet de mantenir-ho quan 
es va aprovar el Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de l'illa de Mallorca.  
 
Justifica la seva afirmació en el fet de l'existència d'un informe de la Conselleria de Medi 
Ambient, del qual té constància el Consell de Mallorca, que indica que el registre és competència 
de la Comunitat Autònoma. A més, explica que el seu Grup va presentar al·legacions indicant 
que aquest Pla de residus s'atribuïa competències que no tenia, ni per llei ni en funció de cap 
normativa i que, malgrat tot, el Consell va mantenir talment l'article 5.2 .  
 
Per acabar, comenta que veu que s'ho han repensat, però insisteix a fer constar que es tracta d'una 
utilització política que es va fer, per crear una disputa entre els dos organismes. Opina que el que 
es presenta com una bona coordinació sembla no ser així; per tant, proposa una reordenació de 
les competències entre administracions, dins un marc de col·laboració. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que el seu Grup dubte que es pugui tramitar com una correcció 
d'errada una qüestió de la qual el Consell de Mallorca n'era ben conscient, perquè havia rebut les 
advertències oportunes. De totes formes, atès que és cert que existia aquesta incongruència 
normativa i calia fer l'adaptació adient a la llei, anuncia que votarà a favor, tot i la seva 
discrepància pel procediment seguit. 
 
Tot seguit, s'aprova la proposta per unanimitat. 
 

PUNT 15.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE PALMA REF ERIDA AL 
SECTOR LLEVANT- FAÇANA MARÍTIMA 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Territori: 

"De conformitat amb la proposta de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric efectuada en sessió de 20 d'octubre de 2006, s'eleva al Ple la següent proposta 
d' 

  

                                                               ACORD  

«Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana del 
municipi de Palma de Mallorca, referida al Sector Llevant ¿ Façana Marítima, i d'acord amb el 
dictamen de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i la proposta de la 
Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en el tràmit previst a 
l'article 132.3 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, 
el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda aprovar definitivament l'expressada modificació 
puntual, tot subjectant-se a les següents prescripcions: 
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1ª.- Queden suprimides, de la memòria, les referències a l'eliminació de l'equipament FIRA o 
Recinte Firal, així com les omissions a la seva ubicació. 

2ª.- A l'article 13.10. Règim general de l'edificació, queda eliminat l'apartat b), referent a l'alçada 
per planta de les edificacions. 

3ª.- A l'article 16. Ordenació de l'edificació de la subzona  E(L1), es manté el gràfic existent al 
dit article. 

4ª.- Es manté la Disposició Transitòria 2ª, la qual fa referència a l'actual Centre de Son Molines, 
corregida segons l'explicitat a la prescripció 4ª de l'acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 2 
de juny de 2003, es a dir , de la manera següent : " Per a poder executar les Unitats d'Execució 
afectades o vinculades al Sistema General d'Infrastructures  de la Central de Son Molines, s'haurà 
d'haver obtingut l'informe vinculant de l'Administració competent per a poder desafectar 
l'activitat actual  i complir amb el determinat al Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació 
definitiva del Pla Director Sectorial Energètic." 

5ª. Queda incorporat, a l'article 28. Compromisos pel desenvolupament d'unitats d'execució del  
Text Refós, el quadre d'edificabilitats per unitats de gestió que contenia l'article 21, amb el 
mateix títol, de les normes del text inicial. 

6ª.- El quadre d'edificabilitats per unitats de gestió i per propietats queda modificat, pel que fa a 
la UEL/02.B, amb una superfície de 13.500 m2 com a edificabilitat de la mateixa i, pel que fa al 
total, amb una superfície de 383.229 m2. 

7ª.- Pel que fa a la proposta respecte als enllaços MA-19/MA-20 i MA-20/C-715, així com al 
soterrament de la via MA-19, el seu projecte definitiu serà el que l'òrgan de l'Administració 
competent determini finalment, tot i assenyalant que per a l'execució d'aquests sistemes generals 
modificats s'haurà d'haver aprovat prèviament l'instrument  o projecte adient segons la vigent 
Llei de Carreteres de les Illes Balears i transposar la solució final al planejament general. 

8ª.- No es podrà realitzar la connexió dels carrers transversals a la via MA-19 mentre aquesta no 
estigui executada, d'acord amb el que finalment determini l'Administració competent en matèria 
de carreteres.» 

  

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comença la seva intervenció referint-se amb ironía a què 
possiblement no ha entès correctament tot el que els mitjans de comunicació han explicat sobre 
aquesta qüestió. Comenta que en tot moment s'ha produït una situació molt controvertida entre 
UM i PP.   
 
Explica tot seguit quina és l'opinió del seu Grup respecte a aquesta modificació puntual. En 
primer lloc, explica que l'any 2001 l'Ajuntament de Palma va presentar una proposta de 
remodelació de la façana marítima de Palma, que suposava una intervenció important a la 
primera línia i presentava aspectes interessants, com ara la construcció del recinte firal i del palau 
de congressos al polígon de Llevant, obrir a la mar el barri de Ses Veles, per mitjà de carrers 
perpendiculars a la via de cintura actual i la primera línia; això suposava revitalitzar barris 
degradats de Palma i per tant era un aspecte positiu. En canvi, el seu Grup considerava negatiu el 
fet que se'n derivés un aprofitament urbanístic, perquè consistia en enderrocar els edificis 
d'habitatges militars de la zona del Baluard per tornar a construir una altra barrera d'edificis i en 
primera línia de la mar. 
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Recorda que quan es va votar al Consell aquesta proposta, el seu Grup es va abstenir; va valorar 
que, malgrat tot, la revaloració dels barris de La Soledat i Ses Veles era positiva. Ara, en canvi, 
la discrepància és total, perquè s'ha canviat per complet el projecte; els plans per a la ubicació del 
Palau de Congressos i del recinte firal han canviat totalment i s'ha iniciat una nova modificació 
de l'esmentat pla i l'actual planificació ja no conté cap dels aspectes positius que tenia el projecte 
anterior, dissenyat pel Sr. Busquets. Explica que amb el nou es mantén la construcció 
d'habitatges en primera línia i s'hi afegeix, també en primera línia, el palau de congressos i un 
hotel, molt més gran que el previst inicialment, a més d'una gran superfície comercial. Opina, per 
tant, que l'actual projecte l'únic que fa és empitjorar l'inicial i els aspectes positius que tenia 
desapareixen completament i no té res a veure  des dels punts de vista filosòfic ni urbanístic amb 
l'inicial.  
 
Tampoc entén les presses per aprovar aquesta modificació puntual, ni té cap sentit al seu parer; 
en primer lloc, perquè no és indispensable per fer el Palau de Congressos, atès que la ubicació 
inicial al polígon de Llevant era encertada i en segon lloc, perquè és prioritari resoldre el 
problema del trànsit abans d'aquesta aprovació, i encara no s'ha fet. Recorda que el Sr. Busquets, 
autor del projecte inicial, ho havia resolt amb la creació d'un boulevard, com a via de circulació a 
velocitat lenta que aconseguia una imatge agradable per aquest indret. Per aquest motiu insisteix 
a demanar que es recuperi aquest projecte.  
 
Recorda que ja des del primer moment es va parlar dels problemes tècnics, sobretot el que 
sorgiria amb el trànsit en primera línia de la mar, al qual s'afegia tot l'increment derivat de la 
construcció d'aquest nou nucli d'habitatges i Palau de Congressos.  
 
Opina que actualment no es pot mantenir la proposta d'habitatges a primera línia de la mar, que 
Palma necessita zones verdes i espais amplis, que actualment és una ciutat on es fa dur viure i 
per aquest motiu és molt important que es repensi des d'un principi aquest projecte i amb més 
motiu ara, a poc temps d'unes eleccions, no seria seriós hipotecar el futur.  
 
Per tot el que ha explicat, anuncia el vot negatiu del seu Grup a la proposta i diu que vol sentir la 
opinió de tots els Grups polítics i especialment la d'UM, pel fet que considera incompatible el 
suport que dóna al nou projecte amb les promeses electorals que fa, actualment molt difícils de 
complir.    
 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que coincideix amb el que acaba d'expressar la Sra. Tugores i 
considera que serà una oportunitat perduda si avui s'aprova l'actual projecte per a la façana 
marítima, que com indret paisatgístic urbà de primer ordre mereixeria una valoració seriosa, amb 
molta més profunditat i no és admissible que es valori únicament com una competència 
municipal; de fet, si s'ha duit a Ple la seva aprovació, és un indicador prou clar de l'àmbit de 
competència.  
 
Explica que quan l'any 2003 el Sr. Busquets va presentar el seu projecte, el seu Grup no va voler 
votar en contra, perquè va donar prioritat als aspectes positius, vist el projecte anterior, dels anys 
80, que era molt pitjor, i indiscutiblement pitjor la façana marítima que plantejava, com 
demostren les edificacions de l'època a la zona del Molinar.  Tot i això, recorda que ja aleshores 
el seu Grup va manifestar que demanava més zones verdes i menys edificabilitat i que el seu vot 
va ser l'abstenció.  
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Ara, en canvi, el que es presenta és un empitjorament global de la situació. La ubicació del Palau 
de Congressos és del tot desencertada; també considera exagerada l'afirmació del seu arquitecte 
quan el compara amb el Guggenheim, perquè en tot cas és la ciutadania qui l'ha de valorar. 
Igualment considera desencertada la zona comercial prevista, per la preocupació que crea al 
sector de la petita i mitjana empresa i, a més, amb un hotel de 300 places; en aquest cas, 
puntualitza que cal ser conscients que no és funció de l'administració cercar el millor indret, en el 
millor solar de Mallorca, per a construir un hotel.  
 
També demana explicacions sobre alguns punts que el seu Grup no entén. En primer lloc, es 
mantén la grafia corresponent al recinte per a Fires i Congressos al polígon de Llevant, quan es 
coneix ja que existeix un pacte entre l'Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes Balears per a 
instal·lar-lo a l'aeroport de Palma. En segon lloc, aquest projecte parteix de la premissa 
d'enderrocar l'edifici de GESA, quan s'ha incoat un expedient de catalogació d'aquest edifici. 
Comenta que si el Consell de Mallorca considera que és catalogable  - malgrat encara no hagi 
acabat la incoació- i ara rep una modificació puntual que no considera aquest fet, sembla que 
caldria afegir una prescripció que indiqués que cal incloure l'edifici de GESA almenys al catàleg 
municipal i revisar la solució final. Retreu aquesta incongruència i destaca la gran quantitat de 
doblers que això suposa, perquè es tracta d'uns dels millors solars de Mallorca, amb moltíssim de 
valor afegit. Manifesta que no és seriós aquest procediment per part d'una administració. 
 
Tot seguit, esmenta que el problema dels accessos no queda clar. Atès que recentment semblava 
haver-hi una bona entesa d'UM amb el PP que feia pensar en una solució distinta de la que 
plantejava l'Ajuntament de Palma, no s'entén el que ha passat.  
 
Recorda que a la Comissió Insular d'Urbanisme es va fer una proposta per part d'Unió 
Mallorquina per tal de suspendre la construcció de la zona residencial a primera línia i, després 
de les valoracions del Sr. Rodrigo de Santos, el Sr. Nadal torna enrera i fa la proposta 
d'aprovació tal com constava a l'inici, demanant que s'aprovi tal com ho demana l'Ajuntament de 
Palma, només amb una precisió: que no pot haver-hi aquests enllaços amb l'autopista. Semblava 
que es donava el vist i plau, però just acabar, a la roda de premsa, va informar que s'havia aturat 
la construcció dels habitatges a primera línia de la mar. Retreu la indefinició actual, perquè 
mentre l'Ajuntament de Palma té clar que pot donar llicències i les donarà, en el Consell les 
opinions estan dividides. També és dubtosa la interpretació que se'n deriva de la qüestió dels 
enllaços amb l'autopista; si primer s'ha d'aprovar l'instrument de carreteres i després s'ha de 
transposar al planejament general, sorgeixen massa dubtes. A la proposta de l'any 2003 quedava 
ben clar que es parlava del soterrament del Passeig Marítim extern i que no es podrien obrir al 
trànsit els carrers que hi sortien; això es mantén, però la resta és una confusió total.  
 
Comenta que, davant aquesta situació, és evident que urgeix un aclariment del que es vota. 
Demana aquest aclariment, advertint que si no es fa existeix el risc de trobar-se amb llicències 
atorgades, amb una qüestió molt delicada i resolt de manera gens raonable.   
 
Explica que, vist el que es presenta, el que s'ha de fer és retornar-ho a l'Ajuntament perquè hi 
doni una altra solució. Assegura que hi ha prou recursos per fer una zona verda àmplia, si no a 
primera línia, sí molt més del que s'ha previst i per demostrar-ho explica el comentari del 
portaveu de l'Ajuntament de Palma que va explicar, just després de la reunió de la Comissió 
Insular d'Urbanisme, que es poden enderrocar edificis del Moll Vell i dur l'edificabilitat a la 
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façana marítima de Palma, fent una proposta formal en aquest sentit; és evident que sobra 
edificabilitat a la façana marítima i en sobra tanta que es pot enderrocar el Moll Vell; per tant, és 
qüestió de prioritats. Per aquest motiu,  insisteix a demanar més zones verdes, menys 
equipaments, menys edificabilitat lucrativa i no enderrocar res de moment, ja se'n parlarà més 
endavant per tal d'establir prioritats. De fet, el Moll Vell té recursos propis suficients per fer 
atractiva qualsevol intervenció que s'hi faci i, tractant-se de solars de propietat pública, sensibles 
a operacions de remodelació pública de la façana marítima i per tant les possibilitats són moltes.  
 
Anuncia que el seu Grup votarà en contra, per tornar enrere el que consideren un error i perquè 
és sensible a la demanda ciutadana que ha sorgit sobre aquesta qüestió.  Comenta que espera que 
UM també sigui més coherent amb la línia de sensibilitat que ha manifestat durant les darreres 
setmanes que amb el que va fer a la Comissió Insular d'Urbanisme.  
 
Per acabar, recorda que a l'època de les reivindicacions per aconseguir el Parc de la Mar també es 
considerava utòpic qui ho demanava, però actualment ningú no dubta que és millor tenir davant 
la Seu un parc que un pàrquing i que trobar una solució en el sentit que proposa serà agraït per 
les futures generacions.  
 
El Sr. Alemany (PSOE) assenyala la coincidència del seu Grup amb el que ja s'ha dit, això no 
obstant, vol fer una sèrie de consideracions pròpies. Explica que s'ha d'acceptar, com a principi, 
que la moció que es presenta és bastant confusa.  
 
Recorda que la Ponència Tècnica d'Ordenació de Territori i Urbanisme, quan va analitzar el 
projecte, va manifestar opinions diverses; així, mentre un sector considerava que es podia 
aprovar, amb anomalies i prescripcions, l'altre pensava que s'havia de suspendre. Per aquest 
motiu, es va presentar a la Comissió Informativa sense proposta i UM en va decidir una, que va 
ser considerada per l'Ajuntament de Palma con un xantatge inacceptable. 
 
Per aquest motiu, es va fer una nova redacció de la proposta, que ha demostrat no ser prou clara, 
atès que tot just signar-la, les declaracions a la premsa dels assistents eren totalment distintes: el 
representant de l'Ajuntament va informar que s'havia decidit que es podia construir els habitatges 
i el Palau de Congressos, segons UM es podia construir el Palau de Congressos, però no els 
habitatges i tot seguit, un altre portaveu indicava que no es podia construir ni una cosa ni l'altre. 
Al seu parer, és evident que existia confusió en el text aprovat, quan tres portaveus assistents 
manifestaven diferents acords. Retreu que arribi al Ple la mateixa confusió. 
 
Comenta els aspectes tècnics i les diferències de solució dels projectes inicial i actual pel que fa 
al trànsit i observa que segons sembla seria impossible fer el Palau de Congressos, però UM, que 
va fer la proposta diu que no és així i que el que impossibilita és fer els habitatges.  
 
Explica que el seu Grup és partidari de fer un Palau de Congressos a Palma però diu que va anar 
a l'acte de presentació del projecte que va fer l'arquitecte i va sortir convençut que no era un bon 
projecte; explica que el motiu és que el va definir com un projecte de ciutat dins una ciutat, amb 
funcionament autònom, amb més de 2.000 m2 de superfície comercial, dos hotels i una terrassa 
coberta de mils de m2, plena de quiosquets, explicant que tot aquest equipament el feia 
autosuficient i que no necessitava la ciutat per a res i aquest és el motiu inicial del seu desacord, 
perquè al seu parer, un palau de congressos ha de ser per la ciutat. Tot seguit, també va explicar 
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que és tan rendible que en tres anys quedava amortitzat; per aquest motiu es parla de fer una 
concessió per 40 anys.   
 
Comenta que, davant aquesta situació, és prou important tenir ben clar el que es vota i quines són 
les repercussions, per tal de no crear malentesos ni provocar que es posin obstacles a una o altre 
opció, per desconeixement. Assegura que un palau de congressos el volen tots, però el que el seu 
Grup qüestiona és aquest model presentat, no ho veu necessari i manifesta els seus dubtes 
respecte al projecte de ciutat dins la ciutat. Afegeix que, al marge d'aquestes consideracions, 
pensa que era millor la ubicació prevista inicialment i que la superfície era suficient per fer un 
bon edifici. A més, la prioritat és que un Palau de Congressos formi part de la ciutat de Palma i 
que ajudi al seu desenvolupament, no tenir un altre Guggenheim. Retreu, a més, la incongruència 
que suposa que el propi arquitecte elogiés la figura del Sr. Busquets i tot el que havia fet, per tot 
seguit presentar un projecte desfent i capgirant per complet el projecte que ell havia presentat, 
per adequar-lo a altres interessos. 
 
Reconeix que és cert que avui només es tracta de fer la modificació puntual, però opina que 
també s'ha de parlar un poc de tot; per exemple, recorda que quan es va fer la planificació de la 
façana marítima ja es varen posar prescripcions, però s'ha vist que sense cap efecte real i que ara 
es vol fer el mateix, aprovar amb prescripcions. Opina que el més prudent seria aturar, arreglar el 
que calgui i més endavant tornar a parlar-ne. Arribat aquest punt, explica que el seu Grup també 
demanaria una façana marítima sense edificis i que els 100 milions d'euros que ha de costar el 
projecte poden estalviar-se, per fer-hi una zona verda important, i atès que es tracta de solars 
públics, que pugui gaudir-ne tota la ciutadania, no només les persones que puguin accedir-hi per 
privilegi, atès que es tractaria de preus molt elevats.  
 
Per tots els motius esmentats, anuncia que el seu Grup votarà en contra.  
 
El Sr. Vicens (UM) destaca, en primer lloc, l'existència d'un problema tècnic viari i, en segon 
lloc, la coherència del Consell de Mallorca, en distints governs (2002, 2003, 2005 i 2006)  i 
assenyala que a cada un dels informes de carreteres s'ha fet esment de la necessitat de donar una 
solució al problema viari. Reitera que el Consell de Mallorca és conscient d'aquest problema i de 
que pot agreujar-se si es duen a terme determinades intervencions. Precisament per això quan es 
va aprovar el primer projecte, l'any 2003, es varen posar dues prescripcions i són les mateixes 
que s'han inclòs a l'acord que es presenta avui. Reitera que ja varen detectar aquest problema 
l'any 2002, que no s'ha solucionat i que en són conscients també actualment, però recorda que 
avui es fa exactament el mateix que varen fer l'any 2003, és a dir, aprovar l'acord però amb 
aquestes dues prescripcions, referents al sistema viari. 
 
Comenta que coincideix amb els portaveus que han intervingut a valorar molt positivament el 
projecte del Sr. Busquets, com també a demanar zones verdes i parcs per a la ciutat de Palma, i 
amb més motiu si són a primera línia.  
 
Pel que fa al cas de l'edifici de GESA explica que no existeix cap contradicció entre la incoació 
de la declaració de bé cultural i la modificació puntual que es presenta, sinó tot el contrari: 
precisament perquè està incoat, està en fase d'al·legacions i si finalment es declarés BIC, 
evidentment aquesta decisió preval sobre qualsevol altre, d'acord a allò que estableix la Llei de 
Patrimoni i en el moment en què es declara formalment, s'incorpora al planejament municipal. 
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Respon al Sr. Alemany que avui no s'aprova cap projecte de Palau de Congressos, que pot 
satisfer més o menys, sinó que només s'aprova una modificació puntual del planejament de la 
ciutat de Palma. Reitera que les prescripcions són les mateixes, que abans eren la segona i la 
tercera i avui la sisena i la setena, però la redacció és textual. Per facilitar l'aclariment que li ha 
demanat, la llegeix tot seguit: 
 
"Pel que fa a la proposta respecte als enllaços PM 19, PM 20, PM 715, així com el soterrament 
de la PM 19, el seu projecte definitiu serà el que l'òrgan de l'administració competent –és a dir, la 
Direcció Insular de Carreteres- aprovi". I, repeteix, per aclarir-ho millor: "S'haurà d'haver 
aprovat prèviament l'instrument o projecte adient segons la  present Llei de carreteres, posant 
especial èmfasi en el terme "prèviament".  
 
També en llegeix un altre: "No es podrà realitzar la connexió dels carrers trasversals a la via PM 
19". Torna a repetir-ho per segona vegada. Comenta que amb la lectura dels apartats 7 i 8 de 
l'acord de 2006, la proposta que es vota avui, espera que quedi clar que les prescripcions són 
idèntiques i que si eren vàlides l'any 2003 també ho han de ser avui. Puntualitza que l'únic que ha 
canviat és el soterrament i el boulevard i que UM veu amb simpatia que puguin fer-se ambdues 
coses.  
 
Aclareix també que no es pot mesclar el que correspon al Govern de les Illes Balears amb les 
manifestacions d'un membre d'UM que ha dit que era favorable a la opció de fer un parc a 
primera línia; evidentment, prefereixen aquesta possibilitat, però cal tenir clar que el Consell de 
Mallorca no pot imposar, i l'acord és el que és. Manifesta que el govern del Consell de Mallorca 
vol que Palma i Mallorca tengui un palau de congressos, i el tengui el més aviat possible, però 
puntualitza que no és competència seva la decisió, de fet si hagués estat així potser seria diferent 
i ubicat en un altre lloc, però cal ser conscients que si no s'accepta així, Palma tornarà a patir un 
altre retard.  
 
Assenyala, per acabar, que UM té ben clar que aquestes prescripcions s'han de complir 
necessàriament, perquè els problemes de trànsit són ja ben evidents actualment, per tant 
s'agreugeran notablement si s'afegeix a la zona tot el conjunt d'equipaments prevists. Recorda 
que avui el Consell de Mallorca només fa el control de legalitat d'aquesta modificació, no és el 
moment de discutir si el Palau agrada o no agrada, com tampoc de les característiques de la resta 
d'equipaments.  
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds), en la seva intervenció, parla en primer lloc de les 
contradiccions que es varen manifestar amb les diferents opinions dels membres de la Ponència 
Tècnica sobre la mateixa modificació; mentre per a uns s'havia de suspendre per deficiències, per 
altres s'havia d'aprovar amb prescripcions.  
 
Puntualitza que, malgrat només es tracti d'aprovar una modificació, alguns dels aspectes tenen 
molta importància, i cal tractar-los amb l'esment que mereixen, com ara el canvi d'ubicació 
previst per al Palau de Congressos, perquè el lloc decidit és en primera línia i, evidentment, és 
per tractar-ho seriosament. No cal parlar només de la prescripció tècnica de soterrament o no del 
trànsit, tot i que també és important.  
 
També explica que, així com a la primera versió del projecte l'Ajuntament de Palma eliminava el 
recinte firal i, atès que existia una prescripció que indica que no es pot eliminar si no aporta 
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l'alternativa d'un altre lloc on situar-lo, es va aplicar el criteri establert i es mantenia, això no es 
respecta a la proposta d'avui, i ja s'ha dit que no està previst fer el recinte firal.  
 
Considera que tampoc és admissible el canvi en les dimensions de l'hotel i la incorporació d'una 
superfície comercial excessiva.  
 
Tot seguit, qüestiona la interpretació que el Sr. Vicens fa de la paraula "prèviament", inclosa a 
l'apartat de prescripcions d'ambdós projectes, per les repercussions que se'n deriven en el 
planejament. Per aquest motiu, en demana un aclariment. 
 
Comenta que el seu Grup no comparteix cap d'aquestes decisions esmentades, per tant anuncia 
que votarà en contra. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) diu a la presidenta que no és seriós el que es fa amb la façana marítima 
de Palma, com tampoc ho és que s'estigui discutint aquesta qüestió sense tenir un coneixement 
de totes les seves conseqüències.  
 
Explica que el Sr. Rodrigo de Santos va fer exactament la pregunta que acaba de fer la Sra. 
Tugores, al conseller Sr. Vicens, quan va acabar la reunió de la Comissió Insular d'Urbanisme i 
que aquest va respondre: "Hem aprovat el que hem aprovat". Així les coses, considera que avui 
s'ha d'aclarir tot inequívocament i demana que, com a mínim, es faci un pronunciament clar per 
part del Sr. Vicens explicant què és el que ell interpreta i que ho faci prou clarament perquè 
qualsevol lector honest pugui entendre-ho. Diu que la pregunta exacte és: "Quan s'hagi aprovat 
aquesta modificació, es pot fer el Palau de Congressos o necessita projecte viari, aprovat i 
incorporat al Pla director sectorial de carreteres i incorporació al planejament general, i que no 
depèn de l'Ajuntament de Palma, perquè torna a passar pel Consell de Mallorca, o no ?".  
 
Diu que ho demana per aclarir a què afectaria tot, si als habitatges, o també al Palau de 
Congressos, perquè considera que tothom mereix una explicació clara. 
 
Per acabar li diu que només existeix una fórmula urbanística correcta per a resoldre la qüestió i 
és la suspensió amb deficiències.  
 
Retreu, tot seguit, la poca serietat en què s'ha tractat la qüestió de l'edifici de GESA. Considera 
que si s'han inclòs al catàleg municipal altres elements (edifici, molí, sínia, etc.) prèvia valoració 
oportuna, el mateix s'hauria de fer amb l'edifici esmentat. Assenyala la incongruència que suposa 
que consti en el catàleg insular i no en el municipal, fet que faria variar totalment el projecte.  
 
Per acabar, demana a UM on són, en aquest projecte i en primera línia, els espais públics que diu 
que vol. Explica que el seu Grup demana legalitat i la oportunitat per interessos mallorquins, 
perquè la façana marítima mereix un respecte i un valor mallorquí; s'ha de mirar per Mallorca, 
que és qui ho ha d'aprovar i és el Consell de Mallorca qui té la darrera paraula. Anuncia que el 
seu Grup votarà a favor si s'admet el que ha exposat, en cas contrari votarà en contra.  
 
El Sr. Alemany (PSOE) comença qualificant de "massa espessa" la proposta presentada i 
assenyala les conseqüències que se'n deriven d'això, advertint que si s'aprova en els termes 
indicats, quan més endavant es voti la definitiva es farà referència a que l'anterior es va aprovar, i 
amb aquest argument es justificarà; retreu el procediment seguit, per poc seriós.  



 70

 
També considera poc seriós que es digui que si no s'aprova talment passaran anys sense que 
Palma tingui un palau de congressos, quan és just al contrari: si no s'aprova la proposta d'avui, 
demà mateix poden començar la seva construcció. 
 
Explica que l'informe del Departament de Carreteres era breu però molt clar: "S'informa la 
modificació puntual negativament". Per tant, davant una opinió tan clarament desfavorable a la 
modificació puntual que avui es presenta, afegit a tot el que ha expressat, anuncia que el seu 
Grup votarà en contra.  
 
El Sr. Puche (PP), amb la intenció d'aclarir aspectes que, pel que ha escoltat, considera que no ho 
estan, explica que el seu Grup té molt clar el concepte d'autonomia municipal i que qualsevol 
ajuntament té el ple dret de modificar els seus planejaments generals o les normes subsidiàries, 
en el benentès de tenir el corresponent vist i plau de la Comissió Insular d'Urbanisme, 
responsable en darrera instància de supervisió dels projectes. Per tant, són capaços i tenen 
l'autonomia suficient per prendre decisions en matèria d'urbanisme i no té cap sentit que els 
portaveus dels Grups de l'oposició, que a més tenen tan escassa representació, pretenguin 
imposar els criteris a una majoria absoluta a l'Ajuntament de Palma.  
 
Comenta que si l'Ajuntament de Palma vol un palau de congressos en primera línia té tot el dret 
de sol·licitar-lo, si ho fa d'acord a la normativa establerta. Qualifica de barroeres les pretensions 
de l'oposició i retreu que vulguin implantar un criteri evidentment minoritari sobre un altre que té 
majoria absoluta, a l'Ajuntament de Palma i també al Consell de Mallorca.  
 
Recorda també que al Ple s'han aprovat milers de modificacions de planejament, sense que ningú 
intervingués, s'han aprovat sense cap debat, prèvia comprovació d'ajustar-se a la normativa.  
 
Tot seguit, demana als portaveus esmentats què pretenen amb aquest debat. Qualifica d'aberració 
que vulguin imposar el seu criteri minoritari i els insta a convèncer els electors per tal 
d'aconseguir més representació que els permeti després dur a terme les seves propostes. 
 
El Sr. Crespí (PSOE) demana la paraula per indicar que el Sr. Puche no ha dit, en cap moment de 
la seva intervenció, quin serà el vot del seu Grup. 
 
La presidenta diu que en pren nota. 
 
S'aprova la proposta, per setze vots a favor (PP-UM)  i dotze en contra (PSOE, PSM-EN, EU-Els 
Verds) 
 

PUNT 16.- MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA REQUALI FICACIÓ D'UNA 
ZONA  DE SISTEMA GENERAL D'INSTAL·LACIONS I SERVEIS  A ZONA DE 
SERVEIS/TERCIARI, A SANT JOAN DE DEU,  DEL PGOU DE PALMA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Territori: 

"De conformitat amb allò acordat per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric en sessió celebrada dia 28 de setembre de 2006, s'eleva al Ple del Consell 
Insular de Mallorca la següent proposta d' 
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ACORD 

Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Palma, 
relativa a la requalificació d'una zona de Sistema General d'Instal·lacions i Serveis a zona de 
Serveis/Terciari, a Sant Joan de Deu, i d'acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica 
d'Ordenació del Territori i Urbanisme i la proposta de la Comissió insular, que 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 de Mallorca acorda aprovar definitivament l'expressada 
modificació, tot subjectant-la a les següents prescripcions: 

  

            1r) s'han d'afegir a les normes les condicions imposades per la Comissió Balear de Medi 
Ambient en la seva sessió de dia 12 de setembre de 2006. 

  

            2n) El nou sistema SGCI ha de figurar dins els proposats i, per tant, haurà de tenir el codi 
77-04-P en lloc de 77-04-E." 

 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds), abans d'entrar en la qüestió d'aquest punt, manifesta que vol 
referir-se al comentari anterior del Sr. Puche; diu que, tot i trobar-nos en un Ple en el qual tothom 
pot expressar les seves opinions, sí que li retreu la manca de respecte demostrada cap als grups 
de l'oposició i l'obligació que en té, si més no perquè també el seu Grup pot trobar-se en algun 
moment a l'oposició, per exemple el 2007, i caldria veure aleshores què en pensen de la manca 
de respecte. 
 
Tot seguit, pel que fa a aquest punt, fa referència a tot el que s'ha parlat al punt anterior per 
indicar que la requalificació de la zona de serveis de la zona de Sant Joan de Déu no és més que 
una conseqüència d'aquest conveni de façana marítima de Palma, que al cap i a la fi no és més 
que un canvi substancial de decisions respecte a allò que s'havia decidit per a Sant Joan de Déu i 
ara, degut al canvi d'ubicació del Palau de Congressos, s'ha produït una requalificació de terrenys 
per poder dur a terme una sèrie d'actuacions de serveis o d'equipaments de GESA. 
 
Reitera la disconformitat del seu Grup per les importants mancances del projecte i també pel que 
fa a aquest punt, perquè considera que la zona del Coll de'n Rebassa ja ha patit prou durant anys 
a causa de les instal·lacions de GESA i que la zona de Sant Joan de Déu mereix tenir la 
consideració de perllongació d'Es Carnatge, que seria una millora per Palma, necessitada de 
zones verdes i espais amplis. Indica que es fa necessària una reflexió en aquest sentit, perquè no 
s'ha fet cap anàlisi d'aquesta zona, sinó únicament un canvi de solars. D'aquesta manera, es perd 
la oportunitat indicada i el Coll de'n Rebassa es carrega amb més zona edificada. 
 
Per acabar, retreu que la solució donada no sigui la millor per a la ciutadania, sinó per a 
determinats negocis.  
 
Per totes aquestes raons, anuncia que el seu Grup votarà en contra. 
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El Sr. Alorda (PSM-EN) comença la seva intervenció agraint l'oportunitat de poder expressar la 
seva opinió en un organisme democràtic i amb procediments democràtics, malgrat algú hagi 
qüestionat el dret a parlar, discutir i aprovar allò que les lleis estableixen que s'ha de discutir al 
Consell de Mallorca.  
 
Tot seguit argumenta el perquè de tractar els temes, per ser considerats d'abast mallorquí, com ho 
són, per exemple,  l'entrada d'un gasoducte o la façana marítima.  
 
Reitera la defensa del seu Grup pel que fa a les zones verdes, perquè també la zona de Sant Joan 
de Déu hauria de tenir aquesta consideració i diu que si no es fa s'haurà de considerar una altra 
oportunitat perduda. Creu que és una llàstima que no es tregui més rendibilitat a favor de la 
ciutadania a l'acord de canvi/permuta de solars proposada a GESA.  Considera que en aquest cas, 
com era també el de Can Domenge, una gestió sensible a l'interès públic hauria marcat una 
diferència de filosofia sobre la ciutat de Palma però que s'han fet malbé a causa d'uns projectes 
gens ambiciosos que res tenen a veure amb una visió de futur per a la ciutat de Palma.   
 
El Sr. Puche (PP) intervé per assegurar que evidentment cadascú pot dir el que vulgui, que estam 
en un estat democràtic, però en temps i forma, perquè una cosa és parlar i l'altre és afirmar certes 
coses. Diu al Sr. Alorda i a la Sra. Rosselló que, pel que acaben d'exposar, demostren que no han 
consultat els plànols corresponents a la modificació puntual de què parlen i els retreu que en 
vulguin opinar des del desconeixement; considera que les seves intervencions tenen més de 
demagògia que de rigor en la preparació de les intervencions. 
 
El Sr. Vicens (UM) respon a la Sra. Rosselló i al Sr. Alorda que no entén com un partit que es 
defineix com nacionalista, ecologista, republicà, etc. pot estar en contra d'aquesta proposta. En 
primer lloc, perquè tots els informes són favorables, inclòs el de la Ponència Tècnica 
d'Urbanisme i, a més, pel que fa a GESA i al seu establiment al Coll de'n Rebassa, perquè amb el 
nou projecte es disminueixen 13.000 m2 d'ocupació, es fan oficines i un museu i desapareix de 
primera línia la indústria actual, antiga i que ja donava problemes. Per tant, no entén perquè no 
accepten la proposta.  
 
Per acabar, els retreu la seva actitud habitual de donar sempre un no a les propostes, per bé que ja 
s'hi han acostumat.  
 
 
La Sra. Rosselló respon al Sr. Vicens que ha estat ell qui durant tota la legislatura ha tingut 
l'actitud de no voler escoltar cap de les propostes del seu Grup.  
 
Respecte a la intervenció del Sr. Puche, manifesta que ni tan sols li respondrà, perquè és clar que 
les seves pròpies paraules el desqualifiquen. Li retreu que acusi els altres de no llegir les 
propostes, quan el seu Grup ha aprovat a vegades temes que després han vist que era un desastre 
i no haurien fet si s'haguessin informat abans, tret que fos degut al pacte PP-UM. 
 
Assegura que el seu Grup sempre ha defensat que es desmantellés la central tèrmica de Sant Joan 
de Déu, tot el contrari del que ha entès el Sr. Vicens, i creu que ja s'hauria d'haver fet fa estona, 
el que defensa és l'ús diferent, recuperant-lo com a zona verda i continuació d'Es Carnatge, tot i 
la seva consideració de sòl urbà, que ja coneixen. Aquesta és la seva proposta, des de sempre, i 
ara vol deixar clar que el que no accepta és que s'hagi fet aquest tipus de barat amb GESA, 
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donant uns terrenys al Coll d'en Rebassa per a les noves instal·lacions a canvi de cedir l'actual 
edifici.  
 
Opina que la qüestió de l'enderrocament de l'edifici de GESA només s'entén si forma part d'una 
estratègia electoralista per contentar veïns de la zona, atès que el propi Consell tramita la seva 
protecció com un BIC.  
 
Reitera la mancança d'espais verds que té la ciutat de Palma i que bé es mereix encara s'agreuja 
més amb projectes com aquest, que no permet conèixer clarament les conseqüències per a la 
ciutat de les actuacions que s'hi duran a terme derivades de la seva aplicació.  
 
Assegura que es tracta de qüestions que no es poden desvincular unes d'altres i per aquests 
motius el seu Grup votarà en contra de la proposta. 
 
El Sr. Alorda explica que considera normal la discrepància política i amb més motiu si es tracta 
del PP, però la manca de respecte demostrada, sobretot pel Sr. Puche en les dues darreres 
intervencions és ja d'un gruix tal que no es pot tolerar i d'una profunda actitud antidemocràtica, 
tant pel que fa als termes emprats com als seus atacs a les persones i sense tocar cap argument. 
Comenta que ni tan sols ha esmentat els arguments que els portaveus han donat per defensar les 
opinions.  
 
Insisteix a considerar desencertat l'acord de l'Ajuntament de Palma amb l'empresa GESA, per bé 
que el Sr. Vicens ho presenti com una millora.  
 
Explica que, quan es fa una estació transformadora, la iniciativa té totes les benediccions de la 
ciutadania perquè és una infrastructura pública en tots els ordres, que es fa amb doblers públics. 
Això no és el mateix que fer un edifici d'oficines d'una entitat privada amb afany de lucre, és 
obvi que en aquest cas hi ha una oportunitat, que algú és clar que la va veure.  
 
Respon a les insinuacions del Sr. Puche que ell sí que ha llegit la documentació, i atès que 
recomana que parlin amb els veïns del Coll d'en Rebassa, li respon que com exemple del seu 
parer presenta les al·legacions de les associacions de veïns que demanen que no s'aprovi aquest 
projecte i  demanen més zones verdes.  Potser el Sr. Puche pensa que no representen ningú, però 
a ell la societat civil organitzada li mereix molt de respecte, i per aquest motiu se'n fa ressò en 
aquesta institució i de les seves reivindicacions. Li retreu que en faci befa de la insistència en què 
el seu Grup i aquests representants de la societat civil demana zones verdes per a Palma, com si 
es tractés de desbarats i manies sense cap fonament raonable demanar espais amplis per passejar, 
amb característiques de pulmó verd, com si l'únic assenyat fos la proposta del Grup PP, construir 
al llarg de la primera línia de mar i considerar suficients com a zones verdes, per exemple, la 
transformació del passeig des Born i de la plaça d'Espanya. Reitera que el seu Grup demana per a 
la transformació de Palma una actuació en la línia que han seguit ciutats europees com per 
exemple Berlín i que no fer-ho, quan es tenen  zones apropiades com Es Carnatge i Ses 
Fontanelles és un gran desencert, com ho ha estat perdre l'oportunitat de fer-ho a Son Espases i al 
Parc Central.  
 
Reconeix que és difícil que puguin posar-se d'acord, amb una visió tan diferent de la qüestió, 
però retreu al Grup PP i UM que duguin a terme l'execució de projectes sense pietat, destrossant 
la ciutat i sense escoltar alternatives. Per aquest motiu, anuncia que el seu Grup votarà en contra. 
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Demana, si més no, que abans de votar tornin a considerar tot el que s'ha dit, atesa la 
transcendència de la qüestió. 
 
Tot seguit, torna a intervenir el Sr. Alorda, per indicar la conveniència de fer la correcció d'una 
errada. Observa que a l'informe tècnic, allà on diu sector llevant, façana marítima és de suposar 
que fa referència a Sant Joan de Déu, no a la façana marítima. Atès que es tracta de la proposta 
que fa el tècnic, suggereix la correcció  perquè no hi hagi cap incongruència entre l'informe del 
tècnic i la proposta d'acord que es presenta. Tot seguit, llegeix el paràgraf en qüestió, indicant 
que es troba a la pàgina 5: "Atesa la modificació puntual del PGOU, sector llevant, façana 
marítima, d'acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica".  
 
S'aprova la proposta, per devuit vots a favor (PP, UM)  cinc en contra (PSM-EN, EU-Els Verds) 
i vuit abstencions (PSOE). 
  

PUNT 17.- MODIFICACIÓ PUNTUAL RELATIVA A LA REQUALI FICACIÓ D'UNA 
ZONA D'ESPAI LLIURE PRIVAT A ZONA D'EQUIPAMENT SOCI O-CULTURAL , 
PER AMPLIACIÓ DE L'ARXIU DIOCESÀ, AL C/PALAU, CANTO NADA C/ST. PERE 
NOLASC,  DEL PGOU DE PALMA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Territori: 

"De conformitat amb allò acordat per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric en sessió celebrada dia 28 de setembre de 2006, s'eleva al Ple del Consell 
Insular de Mallorca la següent proposta d' 

  

ACORD 

1r.- Vist el dictamen de la de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i la 
proposta de la Comisió Insular, s'informa favorablement la proposta de modificació puntual del 
Pla General d'Ordenació Urbana de Palma relativa a la requalificació de part de la parcel·la del 
Palau Episcopal, qualificada com a EL0a (Espai lliure privat), en  zona EQ2N/SC per a 
l'ampliació de les dependències destinades a Arxiu Diocesà, 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. 

  

            2n.- Atès l'expedient relatiu a la modificació del Pla General d'Ordenació del Municipi de 
Palma relativa a requalificació de part de la parcel·la del Palau Episcopal, qualificada com a 
EL0a ( Espai lliure privat), en  zona EQ2N/SCL per a l'ampliació de les dependències destinades 
a Arxiu Diocesà 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 del Reial 
Decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, el Ple del Consell de 
Mallorca acorda SUSPENDRE la present modificació per tal que siguin reparades les 
deficiències següents: 
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            1.- S'ha de justificar adequadament la necessitat de construcció d'una nova edificació en 
l'àmbit del jardí existent (EL0a), així com s'ha de resoldre la contradicció de mantenir a les 
directrius d'intervenció de la fitxa de l'element catalogat A2-07/34 la condició següent: "Jardí: 
hauran de suprimir-se els cossos d'edificació existents" i, al mateix temps, proposar la 
descatalogació d'una part del dit jardí amb una nova classificació d'equipament amb construcció, 
complementària d'aquells cossos suposadament a suprimir. 

            2.- La documentació , tant gràfica com escrita, s'ha d'ajustar a les respecta les condicions 
imposades per acord de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric a la seva sessió de 19/12/2003, relatiu al compliment de la Llei 12/1998,  el qual forma 
part integrant, com Annex, de l'acord del Ple de l'Ajuntament, de 25 de març de 2004, 
d'aprovació provisional de la present modificació, es a dir, que a part d'altres condicions de 
control del Patrimoni assenyalades en el dit acord haurà de complir i contenir les determinacions 
següents: 

  

"1ª.- El nou equipament EQ2N/SC 07-01a-P tindrà una ocupació de fins a 100 m2. Així, a la 
fitxa de sistemes figurarà 100 en comptes de 200 a la casella de superfície. La resta de la zona on 
es proposava la nova edificació haurà de mantenir la seva classificació de EL0a i s'haurà de 
conservar la vegetació existent. 

2ª.- L'alçada màxima serà la mateixa del caraner  de l'actual edifici amb codi 076-01-E (dedicat a 
Arxiu Diocesà). L'alçada màxima de façana a carrer no podrà superar l'alçada actual de la tanca. 

3ª.- La nova edificació podrà presentar façana interior al camí central i façana lateral al jardí. 

4ª.- La tanca que limita el jardí cap al carrer es mantindrà íntegrament, sense practicar-hi cap 
obertura. El mur delimitador del jardí amb el pas, amb decoracions geomètriques, s'haurà de 
mantenir íntegrament, així com la vegetació existent als 100 m2 de la cantonada que s'haurà de 
mantenir sense edificació .." 

  

            3.- S'han d'ajustar les referències a l'articulat de la modificació de les Normes 
Urbanístiques aprovades pel Ple del Consell de Mallorca, en sessions de 5 de juliol i 4 d'octubre 
de 2004." 

  

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

PUNT 18.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ D 'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT, A FAVOR DEL  SISTEMA 
HIDRÀULIC DE LA FONT DE LA VILA, PALMA.  

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de 
Territori:                                                        

"A la vista que, mitjançant acord de data de 22 d'abril de 2004, la Comissió d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l'expedient de 
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declaració de Bé d'Interès Cultural, amb categoria de Monument, a favor del sistema hidràulic de 
la Font de la Vila, Palma. 

  

A la vista que, mitjançant acord de data 28 de setembre 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 13 d'octubre, de la Cap de Secció Jurídica Administrativa del 
Servei de Patrimoni Històric. 

  

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

I.                    Estimar parcialment les al·legacions efectuades per l'Ajuntament de Palma a la 
vista de l'informe tècnic emès en data 30 d'agost de 2006, i desestimar les al·legacions efectuades 
per Emaya i Arca a la vista de l'informe tècnic emès en data 30 d'agost de 2006. 

II.                 Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de Monument, a favor del 
Sistema Hidràulic de la Font de la Vila de Palma, la descripció i la delimitació de la qual figura 
als informes tècnics de data 31 de març de 2004 i 30 d'agost de 2006, que s'adjunten i formen 
part integrant del present acord. 

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

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

V.                 Aquest acord de declaració s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i 
en Butlletí Oficial de l'Estat i anotar-ho al Registre Insular de Béns d'Interès Cultural de les Illes 
Balears per tal que es procedeixi a la seva inscripció, i a la vegada comuniqui al Registre General 
de Béns d'Interès Cultural de l'Estat les inscripcions i anotacions que es realitzin. " 

  

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) considera molt positiva la protecció d'un bé cultural, però 
explica que tot i això, observa que la proposta és insuficient pel que fa a allò que hauria de ser la 
protecció i la declaració com a  BIC de la font i el sistema hidràulic.  
 
Explica que el seu Grup no està d'acord, ni en la forma ni en el fons de la proposta i per aquest 
motiu s'abstendrà en la votació. En primer lloc, perquè el Consell de Mallorca ha optat per fer 
una ruptura en el tram longitudinal de l'esmentat sistema hidràulic sense considerar que abasta 
nuclis diferents, com Palma, La Real, etc. Opina que la protecció s'hauria de fer en la seva 
totalitat i no d'una forma parcel·lada, com és el cas. Demana, en primer lloc, que s'unifiquin totes 
les declaracions de BIC aprovades per separat i, en segon lloc, que es declari BIC tot el sistema 
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hidràulic com a conjunt històric, per la seva importància històrica, cultural i patrimonial. 
Considera que tot i que ja s'indica a l'informe que pertany a l'època islàmica i que ha tingut una 
importància cabdal pel que fa a la distribució de l'aigua a la zona de Palma i els seus voltants, sí 
que vol advertir que es perd una oportunitat històrica si no es declara conjunt històric aquest bé 
patrimonial. Per acabar, comenta que és conscient que no serà escoltada la seva petició, però tot i 
això, sol·licita que es reflexioni sobre la proposta i insisteix a dir que és evident que cal incloure-
hi la zona de La Real, el monestir i la Font des Baster; ho demana més especialment al Grup 
d'UM, pel fet d'haver demostrat especial interès pel que fa a la protecció del patrimoni, creant 
una conselleria que, entre d'altres, té les competències sobre el patrimoni històric. Assenyala 
també l'encert i les conseqüències positives que això podria tenir sobre altres sectors, per 
exemple el turístic.  
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) explica que el seu Grup no té per costum l'abstenció ni el vot negatiu 
quan es tracta de declaracions de BIC de béns patrimonials, però anuncia que aquesta serà la 
segona vegada que ho farà. Recorda que la primera vegada va ser quan no va acceptar la figura 
que es va decidir per a catalogar el BIC de La Real, degut al seu entorn de protecció, que va 
considerar insuficient.  
 
En el cas de la proposta que es presenta, l'opinió és la mateixa: l'entorn de protecció de la síquia 
és insuficient i, a més, no es protegeix tot el conjunt, sinó que es consideren secundaris alguns 
trams i això no és correcte; la protecció i la declaració com a BIC s'ha de fer per a la totalitat del 
sistema hidràulic. 
 
Opina que, a més, s'ha de considerar conjunt històric tota la zona i per tant els tres expedients 
diferents que romanen oberts ( la Font de la Vila, La Real i la Síquia d'en Baster) s'haurien 
d'unificar, atesa la unitat històrica, cultural i arquitectònica d'aquest indret. 
 
Manifesta també la coincidència de criteri del seu Grup amb les esmenes presentades per 
EMAYA i per l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) referents a la 
Galeria de la Vall de Sant Pere, com també amb la conclusió de l'informe de la Universitat de les 
Illes Balears la qual, com entitat consultiva, es decanta per la categoria de zona arqueològica 
d'aquell indret, més que per la de monument.  
 
 
El Sr. Alemany (PSOE) recorda que el seu Grup ja va manifestar que considerar que la figura de 
monument no era l'adequada per a la protecció, sinó que s'havia de fer en conjunt perquè calia 
incloure, entre d'altres coses, aquest sistema hidràulic, la Font de la Vila. Reitera aquesta opinió, 
insistint en la necessitat de considerar-ho com un conjunt històric. 
 
S'aprova la proposta, per tretze vots a favor (PP, UM), vuit en contra (PSOE) i quatre 
abstencions (PSM-EN, EU-Els Verds). 
 

PUNT 19.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SUSPENCIÓ DEL PLANEJAMENT A 
L'ÀMBIT DE LA ZONA 1 DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL PER  LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS URBANS A MALLORCA, DELS PLANS GENERALS MUNI CIPALS DE 
PALMA I BUNYOLA I DE LES NORMES SUBSIDIARIES DE MAR RATXÍ. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Territori: 
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"Ateses les atribucions derivades de la Llei 2/2001: correspon al Consell de Mallorca la revisió 
del pla director sectorial per la gestió dels residus urbans a Mallorca. Aquesta  revisió es va fer i 
aprovar per acord del Ple del Consell de Mallorca , en sessió celebrada en data 6 de febrer de 
2006 i publicada el 24 de febrer de 2006. 

  

            Atès que de conformitat amb el que s'estableix a l'apartat 4 de l'article 29 del Consell de 
Mallorca pot suspendre la vigència dels plans municipals afectats per les determinacions del PDS 
d'acord amb el procediment establert a l'article 51 de la llei del Sòl i la disposició transitòria 
quinzena de la llei 6/1999 de les Directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i indicar 
normes subsidiàries per a classificar els terrenys de conformitat amb l'ordenació predeterminada 
pel propi PDS. 

  

Atès que la Comissió Insular de urbanisme, Territori i patrimoni Històric de Mallorca, en sessió 
celebrada el dia 16 de juny de 2006, va adoptar l'acord  de iniciar l'expedient de suspensió de la 
vigència del planejament en el àmbit de les àrees geogràfiques grafiades als plànols de 
l'expedient (corresponent a la zona 1 del Pla Director Sectorial per la Gestió de Residus Urbans 
de Mallorca, del Plans Generals d'Ordenació de Palma i de les NNSS de Marratxí). 

  

Atès que s'han realitzat tots els tràmits legalment preceptius i per tot el que s'ha exposat, el 
Conseller executiu del territori eleva al Ple, previ dictamen de la comissió informativa General i 
de Comptes, la següent proposta d'  

ACORD: 

1.- Suspendre parcialment la vigència del planejament a l'àmbit de les àrees grafiades en el 
plànol annex, corresponent a la zona 1 del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus 
Urbans a Mallorca, dels Plans Generals d'ordenació de Palma i Bunyola, i de les NNSS de 
Marratxí, amb base a allò que disposen els articles 51 del Text Refús de la Llei sobre Règim del 
Sòl, article 163 del Reglament de Planejament Urbanístic i la Disposició Transitòria 15ª de la 
Llei 6/1999, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears. 

  

2.- Significar que el present acord comporta la suspensió de l'atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, edificació i demolició dins les mateixes àrees senyalades fins a la 
aprovació definitiva de les  

   

Normes Subsidiàries i Complementàries del Planejament previstes a la Revisió de febrer de 2006 
del Pla Director Sectorial de Residus de Mallorca. 

   

3.- Resoldre les al·legacions causades per l'Ajuntament de Palma en sentit que es deriva del 
present acord, i sobre la base de les consideracions efectuades en l'informe emès pel servei 
d'Ordenació del Territori de data 19  d'octubre de 2006. 
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4.-Publicar els acords de suspensió  al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en un dels diaris  de 
l'Illa de Mallorca, a més de comunicar a les corporacions locals afectades.  

  

5.-Els precedents acords s'adopten d'acord amb el Dictamen del Consell Consultiu de les Illes 
Balears número 151/2006 de data 11 d'octubre de 2006." 

  

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

DEPARTAMENT DE CULTURA  

PUNT 20.- MODIFICACIÓ DE L'ACORD DEL PLE, DE 12 DE DESEMBRE DE 2005, 
RELATIU A L'APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ A UDITORI 
MUNICIPAL DE PORRERES RELATIU A LA REFORMA I REPARA CIÓ DEL 
TEATRE AUDITORI MUNICIPAL DE PORRERES 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Cultura: 

"El Ple del Consell de Mallorca, en la sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2005, va aprovar 
la concessió d'una subvenció plurianual de 360.000,00 € a favor de la Fundació Auditori 
Municipal de Porreres així com l'aprovació del conveni pertinent. En aquest sentit, el dia 20 de 
desembre de 2005, es va signar el conveni esmentat per tal de donar suport econòmic a la 
reforma i reparació del teatre auditori municipal i d'aquesta manera garantir l'existència d'un 
espai escènic adequat a les necessitats culturals de la població i adaptat a les característiques que 
han de tenir aquests tipus de infraestuctures. En el conveni es preveia la concessió, per part del 
Consell de Mallorca, d'una subvenció plurianual de 360.000,00 € integrada per les següents 
anualitats: 60.000,00€ (2005), 120.000,00€ (2006), 120.000,00€ (2007), 60,000,00€ (2008) 
mentre que la resta de la despesa anava a compte de la fundació. 

  

El dia 15 de setembre de 2006 va tenir entrada, en el registre general del Departament de Cultura 
del Consell de Mallorca, la documentació remesa pel president de la Fundació Auditori 
Municipal de Porreres relativa a la sol·licitud d'una nova subvenció de 120.000,00 € per poder 
dur a terme l'execució de les obres de reforma i reparació del teatre municipal que es pretenen 
dur a terme enguany. 

  

La memòria justificativa del Cap de secretaria de presidència, de 25 de setembre de 2006, atesa 
la sol·licitud i documentació presentades per la fundació esmentada, explica els motius per 
augmentar l'anualitat del conveni corresponent a l'any 2006 a través de la  concessió d'una nova 
subvenció de 120.000,00 € per tal de donar un major suport econòmic a la reforma i reparació 
del teatre auditori municipal. 

  

D'aquesta manera, amb la concessió d'aquesta nova subvenció de 120.000,00 €, l'import total de 
la subvenció plurianual del conveni ressenyat és de 480.000,00 € i està  integrat per les següents 
anualitats: 
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Any 2005:   60.000,00€  

Any 2006: 240.000,00€  

Any 2007: 120.000,00€  

Any 2008:   60,000,00€  

  

Per aquests motius, en els pressuposts d'enguany, apart de la partida nominativa 00.45130.78901 
¿Conveni Fundació Auditorium de Porreres" (núm. d'ordenat 2006/6802) amb un import de 
120.000,00 €, per fer front a l'anualitat inicialment concedida, està prevista la nova partida 
00.45130.78911 (núm. d'ordenat 2006/54909) amb la mateixa denominació i amb un import de 
120.000,00 € per fer efectiva la concessió d'aquesta nova subvenció. Mentre que la resta 
d'anualitats es faran a càrrec de la partida que cada any es prevegi en els pressuposts del Consell 
de Mallorca. 

  

La secretària tècnica de la Vice-presidència 1ª del Consell de Mallorca ha informat 
favorablement sobre la modificació dels percentatges establerts a l'article 174.3 del real decret 
legislatiu 2/2004, de 5 març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, per tal de concedir una nova subvenció de 120.000,00 € a favor de la Fundació Auditori 
Municipal de Porreres a fi d'augmentar en 120.000,00 € l'anualitat del 2006 corresponent al 
conveni esmentat. 

  

El T.A.G. d'Economia i Hisenda ha emès informe sobre els aspectes jurídics d'aquest expedient. 

  

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

  

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

1. Avocar, per motius jurídics d'economia procedimental, la competència de la Presidència del 
Consell de Mallorca, prevista en la base d'execució 28.3 dels pressuposts d'enguany, per 
modificar els percentatges establerts per l'article 174.3 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 
març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

  

2. Modificar l'acord, pres pel Ple del Consell de Mallorca, el dia 12 de desembre de 2005, relatiu 
a l'aprovació del conveni amb la Fundació Auditori Municipal de Porreres relatiu a la reforma i 
reparació del teatre auditori municipal de Porreres, en el següent sentit: 

  

PUNT PRIMER.- En el primer paràgraf de l'acord esmentat: 
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a)                                          Allà on diu: " Modificar, a l'empara de l'article (...)". 

  

b)                                         Ha de dir: " Modificar, a l'empara de l'article 174.5 del Real decret 
legislatiu 2/2004, de 5 març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, els percentatges establerts per l'article 174.3 de l'esmentat text legal per tal de procedir a 
l'autorització d'una despesa plurianual de 480.000,00 € (...)." 

  

 PUNT SEGON.- Modificar el conveni, contemplat en el segon paràgraf de l'acord del Ple, tal i 
com es reflecteix en el document, que s'adjunta, com annex, a la present proposta, per tal 
d'augmentar en 120.000,00 € l'anualitat del 2006 corresponent al conveni esmentat, que es va 
signar entre el Consell de Mallorca i la Fundació Auditori Municipal de Porreres, el dia 12 de 
desembre de 2005, i d'aquesta manera donar un major suport econòmic a la reforma i reparació 
del teatre auditori municipal. 

   

PUNT TERCER.-  En el tercer paràgraf de l'acord ressenyat: 

  

a) Allà on diu: " Aprovar i disposar una despesa plurianual de 360.000,00€, en concepte de 
subvenció plurianual, a favor de la Fundació Auditori Municipal de Porreres, titular del CIF P 
0700022 G, per tal d'establir el conveni assenyalat que tindrà una vigència de quatre anys (2005-
2008) amb l'objectiu de donar suport econòmic a la redacció dels distints projectes tècnics 
relatius a la reforma i reparació del teatre auditori municipal esmentat així com a les seves obres 
d'execució. En aquest sentit, subvenció plurianual de 360.000,00€ esmentada estarà integrada per 
les següents anualitats: 

  

Any 2005:   60.000,00€  

Any 2006: 120.000,00€  

Any 2007: 120.000,00€ Any 2008:   60,000,00€  

  

Així mateix, l'anualitat d'enguany se imputarà a càrrec de la partida 00.45130.78901 amb el núm. 
d'ordenat 200500074959 mentre que la resta es faran efectives a càrrec de la partida que es 
prevegi a cada any en els pressuposts. 

  

b) Ha de dir: Aprovar i disposar una despesa plurianual de 480.000,00€, en concepte de 
subvenció plurianual, a favor de la Fundació Auditori Municipal de Porreres, titular del CIF P 
0700022 G, per tal d'establir el conveni assenyalat que tindrà una vigència de quatre anys (2005-
2008) amb l'objectiu de donar suport econòmic a la redacció dels distints projectes tècnics 
relatius a la reforma i reparació del teatre auditori municipal esmentat així com a les seves obres 
d'execució. En aquest sentit, subvenció plurianual de 480.000,00€ esmentada estarà integrada per 
les següents anualitats: 
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Any 2005:   60.000,00€  

Any 2006: 240.000,00€  

Any 2007: 120.000,00€ Any 2008:   60,000,00€   

L'anualitat de 2005 s'ha imputat a càrrec de la partida 00.45130.78901 amb el núm. d'ordenat 
200500074959. L'anualitat del 2006 serà a càrrec de la partida esmentada (núm. d'ordenat 
2006/6802) i de la partida 00.45130.78911 (núm. d'ordenat 2006/54909) mentre que la resta es 
faran efectives a càrrec de la partida que es prevegi a cada any en els pressuposts. 

   

PUNT QUART.- La resta de l'acord es manté igual. 

  

3.- Notificar aquests acords als interessats. 

ANNEX   

MODIFICACIÓ DEL CONVENI  ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA FUNDACIÓ 
AUDITORI MUNICIPAL DE PORRERES PER A LA REFORMA I REPARACIÓ DEL 
TEATRE AUDITORI MUNICIPAL 

  

Palma, xxxxxxxx de 2006 

  

Reunits, d'una part, la Sra. M. Antònia Munar i Riutort, com a presidenta del Consell de 
Mallorca, i acompanyada del secretari general, en funcions, del Consell de Mallorca, el Sr. Jeroni 
Mas Rigo i, de l'altra, el Sr. Joan Sastre Barceló, com a President de la Fundació Auditori 
Municipal de Porreres. 

  

Actuen la Sra. Munar, en nom i representació del CIM i el Sr. Sastre en nom i representació de la 
Fundació Auditori Municipal de Porreres. 

  

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar i 

  

DIUEN   

Que el president de la Fundació Auditori Municipal de Porreres va sol·licitar al Consell de 
Mallorca, a l'any 2005, la concessió d'una subvenció per de procedir a la reforma i reparació del 
teatre auditori municipal com a conseqüència del seu mal estat de conservació a més d'una greu 
deficiència en les seves instal·lacions. 

  

Que el Ple del Consell de Mallorca, en la sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2005, va 
aprovar la concessió d'una subvenció plurianual de 360.000,00 € a favor de la Fundació Auditori 
Municipal de Porreres així com l'aprovació del conveni pertinent. En aquest sentit, en el conveni 
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esmentat es preveia la concessió, per part del Consell de Mallorca, d'una subvenció plurianual de 
360.000,00 € integrada per les següents anualitats: 60.000,00€ (2005), 120.000,00€ (2006), 
120.000,00€ (2007), 60,000,00€ (2008).  

  

Que el Consell de Mallorca pretén continuar la seva línia de recolzament i de suport als 
ajuntaments o a les entitats de què en depenen en la vessant de facilitar i garantir l'existència de 
infraestructures culturals adients perquè es pugui dur a terme una tasca i un servei cultural amb 
les millors condicions possibles i d'aquesta garantir l'existència d'una oferta cultural continuada. 

  

Que davant de la mancança de recursos propis, exposada per la fundació esmentada, i la falta 
d'infraestructures culturals municipals adients, aquesta institució insular considera que es un 
deure i una prioritat cultural recuperar aquests tipus d'espais per proporcionar un lloc adient que 
ajudi a fomentar i difondre la cultura entre la població. En aquest sentit, la reforma i reparació 
del teatre auditori municipal de Porreres ofereix la possibilitat a tots els habitants de Porreres i de 
tota Mallorca de gaudir i disposar d'un espai cultural a través del qual es pot fer arribar i apropar 
a la població de Porreres i de  

tota Mallorca el món de les arts escèniques i el de les distintes manifestacions culturals. 

   

I amb la finalitat de col·laborar, de forma ferma i decisiva, atesa la importància del projecte 
cultural, en la reforma i reparació d'un important espai cultural per als habitants de Porreres i de 
tota Mallorca i, en general, d'oferir a la població unes infraestructures culturals adients, 

  

CONVENEN   

  

1r.- Modificar, a fi de donar un major suport econòmic a les obre de reforma i reparació del 
teatre auditori municipal de Porreres, la primera clàusula del conveni signat, el dia 20 de 
desembre de 2005, entre el Consell de Mallorca i la Fundació Auditori Municipal de Porreres en 
el següent sentit:  

  

            - Allà on diu: " El Consell de Mallorca lliurarà, en el termini de quatre anys, a favor de la 
Fundació Auditori Municipal de Porreres i en concepte de subvenció plurianual (2005-2008), 
(...).  

  

L'anualitat d'enguany serà a càrrec de la partida 00.45130.78901 amb el núm. d'ordenat 
200500074959 mentre que la resta es faran efectives a càrrec de la partida que es prevegi a cada 
any en els pressuposts. 

  

- Ha de dir: " El Consell de Mallorca lliurarà, en el termini de quatre anys, a favor de la Fundació 
Auditori Municipal de Porreres i en concepte de subvenció plurianual (2005-2008), la quantitat 
global de 480.000,00€, a càrrec de la partida 00.45130.78901, per tal donar suport econòmic a la 
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redacció dels distints projectes tècnics relatius a la reforma i reparació del teatre auditori 
municipal de Porreres així com a les seves obres d'execució.  

  

Aquesta subvenció plurianual de 480.000,00€ esmentada estarà integrada per les següents 
anualitats: 

  

Any 2005:   60.000,00€  

Any 2006: 240.000,00€  

Any 2007: 120.000,00€  

Any 2008:   60,000,00€  

  

L'anualitat de 2005 s'ha imputat a càrrec de la partida 00.45130.78901 amb el núm. d'ordenat 
200500074959. L'anualitat del 2006 serà a càrrec de la partida esmentada (núm. d'ordenat 
2006/6802) i de la partida 00.45130.78911 (núm. d'ordenat 2006/54909)  mentre que la resta es 
faran efectives a càrrec de la partida que es prevegi a cada any en els pressuposts. 

   

2n. La resta del conveni es manté igual. 

   

I en prova de conformitat, el signen les dues parts en tres exemplars i a un sol efecte, en el lloc i 
en la data indicats al començament. 

   

          La Presidència                                                                El president 

    del Consell de Mallorca                     de la Fundació Auditori Municipal de Porreres 

  

  

M. Antònia Munar i Riutort                                                 Joan Sastre Barceló 

   

Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general, en funcions, del Consell de Mallorca, en la meva 
condició de secretari i assessor de la corporació, autoritz el present conveni." 

  

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 

 DEPARTAMENT D'OBRES PÚBLIQUES  

PUNT 21.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COLAB ORACIÓ ENTRE 
EL MINISTERI DE FOMENT, EL CONSELL DE MALLORCA I EL  GOVERN DE LES 
ILLES BALEARS EN MATÈRIA DE CARRETERES. 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d'Obres Públiques: 

"L'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears atribueix a la Comunitat Autònoma la competència 
exclusiva en matèria de carreteres, atès que no existeix en el seu territori vies integrades en la 
xarxa d'interès general de l'Estat. 

La Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres, per aquest mateix motiu, planteja una sèrie de 
greus problemes per finançar la realització de noves obres d'infrastructura viària necessàries per 
assegurar el desenvolupament de la comunitat per carretera a l'arxipèlag balear. 

La Llei 12/1996, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l'estat per a 1997, en la seva 
disposició addicional vint-i-setena disposa que en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 
com a compensació del fet insular, tal i com estableix l'article 138.1 de la Constitució i atesa 
l'absència de carreteres que integren la xarxa de carreteres de l'Estat, podran ser finançats per 
part de l'Administració de l'Estat determinats itineraris que siguin considerats d'interès general a 
aquests efectes. 

La Llei 16/2001 de 14 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria 
de carreteres i camins, atribueix als consells insulars la titularitat de les carreteres que fins ara 
corresponia a l'Administració de les Illes Balears. Així els consells insulars han d'exercir en 
relació a aquestes totes les funcions executives i de gestió que tenia atribuïdes l'Administració 
autonòmica en aquesta matèria.    

La disposició addicional novena, apartat 2f) de l'esmentada llei indica que el Govern de les Illes 
Balears ha de promoure davant els òrgans competents que les funcions encomanades per 
l'Administració General de l'Estat a l'Administració de la comunitat autònoma, pugui ser-ho als 
consells insulars respectius.  

D'acord amb l'article 46 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, aquests poden 
subscriure convenis o acords de cooperació amb la resta d'administracions públiques, en els 
quals s'estableixen lliurement als instruments de col·laboració necessaris per a l'assoliment de 
finalitats comunes d'interès públic. 

Mitjançant el present conveni el Consell de Mallorca es compromet a dotar en el seu pressupost 
de despeses la quantitat de 254.450.000€ en el període 2006-2016, per  finançar les obres de 
l'annex II, així com els excessos sobrer el pressupost previst a les obres de l'annex I. 

El Conseller Executiu del Departament d'Obres Públiques, eleva al Ple de la Corporació, per ser 
l'òrgan competent de conformitat amb les competències atribuïdes per l'article 8,1, l) de la Llei 
8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, la següent proposta d' 

 ACORD 

Primer- Aprovar el Conveni de col·laboració, que amb la present proposta s'adjunta, entre el 
Ministeri de Foment, el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears en matèria de 
carreteres,  que té per objecte establir el règim de col·laboració en matèria de carreteres d'interès 
general i que consisteix en dur a terme les actuacions que es relacionen en els Annexes I i II, i 
que s'incorporen com a part integrant d'aquest conveni. 

L'Annex I relaciona les obres que hauran de ser licitades pel Ministeri de Foment a partir del any 
2007, la programació de les quals permetrà la seva total execució l'any 2017. 

L'Annex II incorpora aquelles obres que són licitades, contractades i pagades i executades en la 
seva totalitat pel Consell Insular de Mallorca. 
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Segon.- Per a poder finançar les obres de l'Annex II del present Conveni, el Consell de Mallorca 
es compromet a autoritzar despesa per la quantitat de 254.450.000€, en el període 2006-2016.  

  

Any 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cap. VI 3.2 (1) 16,8 (2) 25 25 25 25 25 27 27 27 28,45 

                        

(1)     3.204.168,83€ 

(2)     16.795.831,17€ 

  

Atès que la majoria de les obres incloses en el marc de l'anualitat 2006/2007 del conveni 
corresponen a expedients de despeses plurianuals iniciades en l'exercici 2006, els quals ja 
compten amb la corresponent autorització de despesa, només s'ha d'autoritzar les despeses per a 
la resta de projectes d'obra en relació als quals no s'ha iniciat la tramitació de l'expedient i que 
sumen un import d'1.309.352,15€. Pel que fa a la resta d'exercicis s¿eleven els percentatges a què 
es refereix l'article 174.3  del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLRHL i 
s'autoritza la despesa amb la següent distribució d'anualitats, en milions d'euros: 

  

Any 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cap.VI 1,3(1) 25 25 25 25 25 27 27 27 28,45 

                      

(1) 1.309.352,15€ 

  

Tercer,.- Facultar a l'Honorable Senyora Presidenta del Consell de Mallorca per a la signatura del 
Conveni " 

  

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) considera que hauria estat més correcte que el responsable 
expliqués, a l'inici, en què consisteix l'esmentat conveni; és cert que en tenen un exemplar, però 
atès que s'han fet modificacions al llarg del dia d'avui, és lògic esperar una explicació del perquè 
d'aquests canvis.  
 
Per començar, reconeix a aquest conveni una millora respecte a l'anterior, signat l'any 2004, que 
al seu parer no s'ajustava a la legalitat. A més, considera que s'havia fet per telepatia i s'havia 
signat un dia abans de les eleccions generals, per bé que la signatura formal es va produir 
posteriorment, després dels resultats electorals. Per tant, el seu Grup mai l'ha considerat un 
conveni vàlid.  
 
Respecte al conveni actual, reconeix que almenys compleix el requisit de formalitat, es presenta 
al Ple i es discuteix en uns termes que fins ara el Partit Popular no havia fet amb la resta dels 
convenis.  
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Tot seguit, explica les raons per les quals el seu Grup votarà en contra d'aquest conveni, tot i 
valorar positivament el seu aspecte formal.  
 
En primer lloc, perquè deixa la qüestió de la conservació de les carreteres a càrrec del Consell de 
Mallorca i no s'hi destinen doblers pràcticament per dur endavant un manteniment correcte de les 
carreteres que es pretén fer, per la qual cosa el Consell de Mallorca haurà de destinar 
posteriorment una xifra molt elevada per al manteniment de la xarxa definitiva, de proporcions 
exagerades, al seu parer. Tot seguit, qüestiona d'on sortiran aquestes quantitats tan elevades de 
doblers, si el Consell de Mallorca ja està endeutat només per fer la carretera de Palma a 
Manacor.    
 
En segon lloc, el seu Grup considera que es fa una ordenació del territori d'una forma peculiar; es 
discuteix un Pla territorial de Mallorca, que es va discutir durant molts d'anys, un Pla director 
sectorial de carreteres i ara de cop i volta es presenta un conveni nou, amb una dotació molt 
elevada (quasi 800 milions d'euros) i, tot i la importància de la despesa, només es presenta una 
llista de projectes, sense explicació del que suposa cadascun; en conseqüència, si s'aprova aquest 
conveni, el que es fa és ordenació del territori, encoberta, si més no, perquè és clar que la 
construcció d'autopistes no pretén millorar el transport, només es millora l'urbanisme, perquè 
permet poder construir més als pobles on s'arriba, afavorint un model territorial absolutament 
centrat en el desenvolupament urbanístic; considera que això és el que ha passat al poble de 
Campos d'ençà que hi arriben vies ràpides. 
 
En tercer lloc, el refusen a causa del desconeixement dels tipus de projectes i alternatives que 
ofereix. Es refereix al cas dels accessos a Palma, que suporten el 80%  d'afluència de cotxes de 
tota Mallorca i, malgrat es parli de que es farà un estudi de mobilitat, en realitat ja s'ha parlat de 
que es vol fer el segon cinturó. Al llarg d'aquesta legislatura ja ha quedat ben demostrat que la 
voluntat és fer més obres, més carreteres i no hi ha voluntat per anar a l'arrel del problema; 
actualment el problema no és una manca d'infrastructures viàries i, per bé que és cert que s'ha de 
millorar i el seu Grup està d'acord a fer-ho, no cal confondre aquesta necessitat evident de 
millores amb la construcció de noves carreteres.  
 
Exposa que a Mallorca el problema real de mobilitat és l'elevada densitat de cotxes, 
desproporcionada per a les dimensions de l'illa. Explica que la proporció actual és de 940 cotxes 
per cada 1000 habitants i això suposa que per millorar la situació s'han de cercar alternatives i la 
principal és el transport públic. La proposta del seu Grup és que, lògicament, ha d'existir la 
partida destinada a la millora de les carreteres, de punts negres i situacions justificades, però de 
cap manera aquestes inversions tan desmesurades en projectes com el segon cinturó, que 
segurament inclou, atesa l'assignació de 106 milions d'euros en concepte d'accessos a Palma i 
resta de projectes. 
 
Adverteix que això, en comptes de solucionar el problema l'agreuja, perquè com més vies ràpides 
es facin, més ús es fa dels cotxes i més embossos es produeixen; per això considera que es fa una 
despesa exagerada de doblers públics. Retreu als components de l'actual equip de govern del 
Consell de Mallorca que varen dir que amb la via de cintura s'arreglaria per sempre el problema 
dels accessos a Palma. Ara s'ha vist que no era cert i que cal un segon cinturó, per més endavant 
dir que en cal un tercer. Adverteix que això és el que passa a Madrid i a altres ciutats.  
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Davant aquest problema, el seu Grup defensa la racionalitat i el sentit comú i per això demana 
que aquest conveni destini una part a la millora de les carreteres ja existents, però que la part més 
important es destini a la millora i augment de la xarxa de transport públic, perquè millorin les 
connexions entre els pobles de Mallorca; aquesta és al seu parer la veritable solució per anar a 
l'arrel del problema, el debat al qual mai s'ha volgut accedir. Comenta que, malgrat el Consell de 
Mallorca només tengui competències en matèria de carreteres, també s'ha de preocupar per la 
qüestió del transport públic, i que en aquest moment la qüestió del debat és el transport i no les 
carreteres. Dit això, comenta una raó més per votar en contra i és que es la llista de projectes i la 
manera de vendre'ls com a millores en determinats punts, però sense cercar alternatives per no 
malmetre tant de territori ni solucions més econòmiques (posa l'exemple del tercer carril de 
l'Aeroport de Palma), com si la qüestió de la mobilitat s'hagués de resoldre seguint el principi de 
fer carreteres i prou. A més, no és possible donar el vist i plau a projectes dels quals se'n 
desconeix la seva magnitud, que per al seu Grup considera que és molt important.  
 
Retreu també un aspecte relacionat amb tot això, com és el problema del canvi climàtic, recordat 
actualment pels Srs. Blair i Al Gore, tot i que reconeix que aquesta qüestió preocupa molt poc a 
aquest Ple, atès que en una altra ocasió semblant ja li varen fer saber que Kyoto estava molt 
lluny. Per aquest motiu comenta que convendria, si més no, tenir un poc més de cura amb 
actuacions que hi contribueixen  clarament,  com la del conveni que avui es presenta. Considera 
que, en aquest moment hi ha d'haver un compromís envers d'una qüestió tan important i cal fer 
una important reflexió per tal d'orientar correctament aquest conveni més cap al transport públic 
que cap a la construcció de moltes més carreteres, que fomenten l'ús del cotxe privat, perquè això 
incidiria en la reducció de les emissions de CO2 a l'atmosfera. Si s'aprova el nou conveni, el seu 
Grup entendrà que només interessa construir carreteres, però no resoldre el problema de la 
mobilitat, que evidentment és el transport públic. 
 
Comenta que el seu Grup no farà cap valoració de la qüestió de l'assignació de doblers procedent 
de Madrid, perquè considera que sempre es fa demagògia. Opina que és evident que a Mallorca 
existeix un dèficit en infrastructures, sobretot ferroviàries i per tant aquesta assignació no es pot 
considerar cap regal, en tot cas uns doblers que arriben enverinats. Per aquesta raó, la proposta 
del seu Grup és una nova orientació d'aquest conveni. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) comença la seva intervenció demanant que quedi ben clar el que es vota 
perquè observa contradicció entre els documents que han rebut els portaveus; per una part, la 
proposta que es presenta al Ple, que és prèvia a l'informe de la Comissió Informativa, i per altra 
un dictamen desfavorable que en va fer aquesta mateixa Comissió Informativa. Davant aquesta 
situació, demana l'aclariment oportú del punt que es sotmet a votació.  
 
Pel que fa al contingut, explica que el seu Grup vol votar a favor d'aquest conveni, perquè creu 
que és necessària una reforma integral important de la xarxa de carreteres existents a Mallorca. 
Considera que el Govern de l'Estat espanyol ens ha escatimat molts de doblers durant molts 
d'anys i que n'és l'exemple més recent el fet que dels convenis de 1998 i de 2004 encara resta 
molt per cobrar. La impressió és de molt poca serietat. 
 
Explica que el seu Grup voldria que s'arribés a un acord. Valora com un fracàs greu de tots els 
polítics implicats no haver aconseguit un consens; insisteix en que no és difícil fer una llista 
d'actuacions necessàries i posar-se d'acord, però han estat incapaços de fer-ho. Insta tots els 
polítics assistents per fer-ho avui mateix i enviar la llista a Madrid del que s'ha acordat, per tal 
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que el Govern de l'Estat aboni l'import de les obres sobre les quals existeix consens i que es deixi 
pendent la llista dels desacords, per discutir-ho més endavant.  
 
A més, ho considera necessari si més no perquè aquestes discrepàncies internes no afavoreixen 
gens a l'hora de defensar el compliment del conveni.  
 
Diu que considera un gran error l'estil que s'ha seguit fins ara pel que fa a les gestions sobre el 
conveni i ho retreu tant a UM com al PSOE; considera que el segon cinturó està pactat, malgrat 
no es reconegui com a tal i el seu Grup està molest per tanta dilació i manca de claredat 
demostrada. També retreu al portaveu del PSOE que en les seves declaracions parli només de 
grups que volen l'autopista i grups que no volen res de res; afirma que així estaven reproduïdes, i 
si era realment aquest el sentit que tenien les seves declaracions, demostra una demagògia de la 
dreta que no s'avé amb un líder progressista del país. Afegeix que confia en que no fos 
exactament així. 
  
Tot seguit, comenta que atès l'augment del trànsit, que és del 5% anual, no és possible una 
solució viària, perquè mai n'hi haurà a bastament. Afirma que el model que es segueix, de nova 
frontera urbanística, amb totes les noves variants i el segon cinturó, només aconsegueix una 
especulació exagerada cap als nous terrenys i és impossible que funcioni.  
 
Retreu, sobretot al Grup PP, la manca de sensibilitat demostrada en tantes ocasions, cap als 
acords i els protocols de Kyoto; en tot moment n'han parlat fent befa, com si només interessés a 
una mínima part de població, amb idees utòpiques, absurdes i poc serioses. Afegeix que en parlar 
de Kyoto no haurien de fer només acudits, sinó ser conscients de la importància que tenen les 
decisions d'occident en aquest sentit per al futur del planeta.  
 
Recorda, pel que fa a les conseqüències de la construcció de més carreteres, que un exemple és 
que se'n duu les terres més bones de Sa Pobla, no s'entén que es faci una carretera nova fent 
desaparèixer Es Marjals. Tampoc té cap sentit la construcció de més de mil habitatges a sa Pobla, 
per això demana en què volen convertir aquest poble i quantes infrastructures més caldrà fer. 
Insisteix a demanar que es pugui opinar sobre totes les iniciatives previstes, ara que encara hi són 
a temps. 
 
Tot seguit, comenta que no està d'acord amb l'annex 2 del conveni, perquè és ridícul haver de dir 
al Govern de l'Estat què es pensa fer durant els propers deu anys. Considera que és inadmissible 
des d'un punt de vista de defensa de la nostra autonomia. 
 
I, per acabar, defensa l'opció del transport públic i retreu que no s'hagi rebut cap aportació per 
aquest concepte, havent-se reunit totes les institucions amb competències per aconseguir-ho; si 
s'afegeix a això que el Sr. Francesc Antich afirma que no serà fins el proper any que es rebin 
aportacions per al transport públic, considera que les gestions i la situació creada són 
inadmissibles.  
 
Conclou la seva intervenció afirmant que el seu Grup votarà en funció del que observi; si estan 
disposats a aprovar una esmena considerant el que ha explicat, el seu Grup votarà a favor, si 
observen algun gest de consens poden plantejar-se l'abstenció, però si no demostren aquesta 
voluntat i aproven el conveni, votarà en contra, perquè considera que perjudica tots els 
mallorquins i el seu futur, tret dels que en sortiran beneficiats econòmicament.  
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El Sr. Alemany (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la proposta del conveni. 
Respon al Sr. Alorda que farà arribar al Sr. Antich l'interès que té per debatre amb ell les 
qüestions esmentades, però que ell no entrarà en el debat, perquè no és el cas.  
 
Pel que fa al conveni, explica que l'assignació econòmica rebuda és per gastar en deu anys i que 
permet la revisió de la situació en cada moment, per tal de prendre decisions i reajustar allò que 
es consideri necessari; existeix una Comissió Mixta que, entre les seves funcions, té les de 
negociar, proposar i fer els projectes que en cada fase es consideri més convenient fer, per la qual 
cosa prendran les decisions els representants que governin en cada moment.  
 
Explica que el parer del seu Grup, si algun dia governa, no proposarà cap nova autopista, però si 
variants, perquè pensa que és imprescindible treure el trànsit de dins les ciutats. Recorda que 
quan es va aprovar el primer Pla de Carreteres ja es va arribar a un acord i s'establia aquesta 
mesura com una obligació; comenta que si es considerar, pot tornar a negociar-se, però el seu 
Grup continua pensant el mateix. Pel que fa al segon cinturó, assegura el mateix que ha dit 
respecte a les autopistes, que la seva postura és no donar-hi el vist i plau. Ara bé, considera que 
s'ha de respectar, fins i tot en allò que no comparteix.  
 
Comenta que el conveni diu que s'ha de fer un estudi de mobilitat, previ a qualsevol projecte 
d'accés a Palma i també ha de dir com s'ha de fer aquest accés. Malgrat les opinions en contra de 
fer-lo, ell assegura que hi està a favor, perquè un estudi de mobilitat ben fet recomanarà que no 
es faci el segon cinturó, però cal que es faci.  
 
Diu que comparteix la necessitat d'unes bones inversions en transport públic, però que això no 
està en contradicció amb la millora de la xarxa de carreteres existent. Assegura que no hi ha una 
sola carretera de nova creació, només ho són les variants i per aquest motiu l'accepten.  
 
Explica que també el seu Grup té discrepàncies amb alguns dels projectes prevists, per exemple 
en el cas de Es Marjals, perquè existeixen altres alternatives, aprofitant carreteres existents, però 
vota a favor per fer possible la solució general del problema. 
 
Insisteix en el fet que cal fiar-se de l'equip de govern de la institució en cada moment i que cal 
tenir clar que no serà aquest mateix el que prengui les decisions durant els deu anys de vigència 
del conveni, sinó que seran els electors els que ho decidiran. 
 
Per tot el que explicat, reitera el vot afirmatiu del seu Grup a la proposta de conveni. 
 
El Sr. Rubio (PP) comenta al Sr. Alemany que està totalment d'acord amb el que acaba de dir i 
que, malgrat els partits respectius no tenguin el mateix model, pel que fa a afavorir totes les 
millores possibles, sí que coincideixen.  
 
Explica que el seu Grup va donar l'enhorabona a l'equip de govern d'aquesta institució i al 
conseller d'Obres Públiques per aquesta negociació feta amb el ministeri, aconseguint 400 
milions d'euros més per a carreteres per a l'illa de Mallorca.  
 
Recorda que és just recordar que el Sr. Matas, com a president del Govern balear, va tenir un 
paper molt important pel que fa a la negociació institucional, atès que aquest govern no té les 
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simpaties del president Zapatero, com ha demostrat incomplint el compromís de pagament per a 
aquestes carreteres, donada al president Matas. En canvi, el PP ha demostrat fer tot el possible 
per afavorir l'acord, perquè considera molt positiu i necessari el que s'ha aconseguit.  
 
Recorda, per explicar el seu parer, que a la passada Comissió Informativa el PP va votar en 
contra d'aquest conveni, però no per rebuig a aquestes infrastructures, sinó perquè el seu Grup 
dubta de la legalitat de la famosa clàusula 11.2 de l'esmentat conveni. Explica que aquesta 
clàusula pot suposar un perjudici per als interessos de les illes, en tant que permet que una 
institució, d'acord amb una altra, puguin decidir sobre els doblers d'una tercera i això, des del 
punt de vista jurídic, no només no té cap sentit, sinó que és una aberració que, a més, pot produir 
una greu situació administrativa. 
 
Opina que la inclusió d'aquesta clàusula s'ha fet per interès polític i partidista, i assegura que està 
convençut que no ha estat per part d'UM, sinó del PSOE. Opina que estan davant una oportunitat 
històrica i que és suficient la retirada d'aquesta clàusula per aconseguir el vot a favor del seu 
Grup, sense problemes ni polèmiques. Retreu al PSOE la creació d'aquesta polèmica i que 
vulguin obstruir la governabilitat al Consell de Mallorca, com també retreu la situació de pressió 
que s'ha creat, confonent la ciutadania. Reitera que tal i com estableix el conveni, pels sistema 
econòmic assignat, els ciutadans de Mallorca surten perjudicats econòmicament respecte als 
ciutadans d'altres comunitats autònomes, per exemple les Illes Canàries.  
 
Recorda la facilitat amb què el seu Grup va ser capaç d'arribar a acords, sense obstacles ni traves, 
amb UM a l'inici de la legislatura, prova de la seva capacitat per governar. Retreu al PSOE la 
seva línia d'actuació, canviant de parer contínuament, alhora que reconeix la coherència de la 
resta, perquè des de l'inici han manifestat el total desacord i ho han mantingut. 
 
Demana, tot seguit, al portaveu del PSOE que clarifiqui la seva postura, a causa de la manca de 
claredat demostrada fins ara. 
 
El Sr. Pascual (UM) intervé per explicar la important inversió de 431 milions d'euros 
aconseguida amb el conveni. Manifesta la seva satisfacció per haver-ho aconseguit, perquè 
després de l'esforç que s'ha fet durant aquesta legislatura, amb moltíssimes obres, fins i tot amb 
fórmules imaginatives com és el cas de la carretera de Manacor, amb peatges a l'ombra, encara 
resten projectes pendents i aquesta inversió els fa possibles, com és el cas de les variants de què 
s'ha parlat i també la solució als accessos a Palma.  
 
Explica que aquest conveni resol el problema i també manifesta, en resposta al Sr. Alorda que és 
ben comprensible que l'Estat espanyol té tot el dret a conèixer què es fa amb uns doblers que 
transfereix a una Comunitat Autònoma, perquè lògicament ha d'existir un control. Li assegura 
també que el segon cinturó no està pactat i que cal esperar l'estudi de mobilitat abans d'opinar. 
Explica que, en aquest sentit, discrepa del Sr. Alemany, que està convençut que l'estudi dirà que 
no cal el segon cinturó i que podrien estalviar-se'l.  
 
Respon a la Sra. Rosselló, que demanava una explicació sobre el conveni, que ja la va donar a la 
Comissió Informativa, a la qual va assistir la seva companya de partit, la Sra. Tugores. Davant la 
seva preocupació per la conservació i el manteniment de les carreteres existents, li respon que 
estigui tranquil·la, que durant deu anys ho té garantit. 
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Assegura que els projectes prevists es faran a carreteres ja existents, excepte en els casos en què 
l'estudi de mobilitat indiqui el contrari. 
 
Comenta que desitja que arribi l'assignació econòmica íntegra, tal com s'ha pactat, però no cal 
distreure's en qüestions com l'incompliment de convenis anteriors, perquè no és el cas i no 
corresponia al Consell de Mallorca la seva gestió. També vol deixar clar que el seu Grup vol per 
a Mallorca no només aquests doblers, sinó tots els que en un futur pertoqui demanar. 
 
Reitera la satisfacció total per la possibilitat de signar aquest conveni i manifesta que hagués 
volgut aconseguir el suport majoritari. 
 
La Sra. Rosselló vol fer constar que no només cal parlar de la inversió del Ministeri de Foment, 
sinó també de les inversions que pensa fer en deu anys el Consell de Mallorca, per la qual cosa 
s'està decidint el futur de quasi 700 milions d'euros, per tant insisteix en la necessitat de 
reflexionar en la destinació que es dóna als doblers públics.  
 
Insisteix en què el conveni preveu fer autopistes i dóna unes solucions ben discutibles, malgrat es 
digui el contrari, per la qual cosa reitera el que ja ha explicat sobre la necessitat de transport 
públic i carrils exclusius per autobús com a alternativa. Afirma que els embossos a l'entrada de 
Palma no disminuiran amb aquest conveni, sinó tot el contrari. 
 
Per acabar, retreu al PP la gestió nefasta que ha fet dels convenis anteriors, així com la gestió del 
Sr. Matas com a ministre de Medi Ambient, que no fa afavorir gens unes inversions que 
aleshores haguessin resultat molt importants per a aquesta comunitat autònoma. Per tant, afirma 
que qui fa demagògia política al Ple és el PP. 
 
Afirma que el seu Grup vol col·laborar per millorar la xarxa de carreteres ja existents, però 
demana que sigui ara i no esperar més per veure que el Consell de Mallorca s'implica en 
l'alternativa del transport públic, per afavorir tota la ciutadania, tingui o no cotxe. 
 
El Sr. Alorda reitera que no considera que s'hagin de donar explicacions al Govern de l'Estat, si 
es prenen en consideració tots els antecedents en matèria de transferència de les competències i 
assignacions rebudes; el seu Grup ho comprèn en termes de negociació, però no com a 
justificació, li sembla excessiu. 
 
Respon al Sr. Alemany que quan ha esmentat el Sr. Francesc Antich és evident que es refereix al 
PSOE, a la seva actitud en l'esmentada negociació. Explica que ho ha fet així amb la intenció que 
el PSOE, per mitjà del seu portaveu, Sr. Alemany, expliqués la veracitat de les afirmacions del 
Sr. Antich aparegudes a la premsa, per aclarir si la interpretació que n'ha fet el PSM-EN era la 
correcta. 
 
Retreu a UM i al PSOE el fet de no haver escoltat les alternatives presentades i que a hores d'ara 
encara es mantingui tanta indefinició respecte al segon cinturó.  
 
Tot seguit, retreu al PP el boicot espectacular que ha fet en la qüestió de les carreteres, des de 
1998 fins a 2004; les versions que han donat en tot moment són un insult a la intel·ligència. 
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Assegura que el titular de la competència en carreteres té tot el dret a gestionar-la, i així s'ha fet 
en tot moment, per tant no té cap sentit el que ha manifestat el Sr. Rubio; és absurd pretendre que 
tot quedi aturat per part de qui la tenia abans. Per aquest motiu, sempre existeixen solucions per 
resoldre aquestes situacions i afortunadament l'Estat de Dret té mecanismes per tirar endavant; 
cosa diferent és no voler assumir responsabilitats o no trobar la fórmula per a fer-ho. 
 
Per acabar, lamenta l'entesa  del PP, UM i PSOE perquè afavoreix un model de gestió que el seu 
Grup no comparteix i que considera insostenible.  
 
El Sr. Alemany explica que mantenen el vot afirmatiu a la proposta i reitera que no existeixen 
noves vies ni segon cinturó i que serà l'estudi previst el que determini què es farà. Pel que fa als 
105 milions d'euros que costa fer l'estudi i que algú relaciona amb el cost del segon cinturó, diu 
que ja decidirà la Comissió Mixta la destinació que els dóna, no hi veu cap problema, perquè 
d'entrada el seu Grup ha valorat que és millor acceptar-ho així, per tal de col·laborar, com ja ha 
explicat.  
 
Respon al Sr. Rubio que la llarga intervenció que ha fet en contra d'ell només s'explica per la por 
que té a la formació d'un partit d'alternativa al Govern de les Illes Balears. Tampoc té sentit que 
atribueixi al PSOE tot el que considera aspectes negatius del conveni; li recorda que qui el signa 
és el Sr. Pascual, conseller d'Obres Públiques, per tant trasllada a aquest tot el que ha expressat. 
 
Considera injust acusar d'incompliment el Sr. Rodríguez Zapatero, quan qui ha donat mostres 
d'aquest comportament no és precisament ell i si fes una anàlisi en profunditat del perquè van 
perdre les eleccions, possiblement no ho diria. 
 
Retreu al Sr. Rubio l'atreviment d'acusar així el Sr. Rodriguez Zapatero si no va ser testimoni de 
la conversa d'aquest amb el Sr. Jaume Matas. Li diu que només ho podria acceptar si fos el Sr. 
Matas qui ho afirmés. 
 
Respecte a la clàusula que ha qualificat d'il·legal i que atribueix al PSOE, li demana que abans 
d'opinar més esperi la sentència dels tribunals; assegura que el seu Grup és respectuós i acceptarà 
la decisió final. 
 
Recorda també al Sr. Rubio que el responsable d'haver perdut l'oportunitat del conveni de 
carreteres anterior va ser el PP i això no s'avé amb les afirmacions que ha fet avui, acusant 
d'haver començat a fer carreteres de forma precipitada, sense complir els acords que establia el 
conveni, sense esperar l'aprovació dels projectes, entrant a les finques abans d'incoar l'expedient 
d'ocupació, etc.  
 
Respon a la pregunta que li ha fet sobre qui pagarà les despeses pendents, li demana per què el 
PP no ho va preveure abans, qui pagaria les feines encomanades; si ho haguessin fet 
correctament, no tindrien cap responsabilitat. Retreu al PP la facilitat amb què contractaven, com 
també la tàctica seguida, perquè enderrocaven al mateix temps a distints llocs, per tal que ja fos 
irreversible.  
 
El Sr. Rubio (PP) respon al Sr. Alemany que, malgrat no ser present a la reunió esmentada, n'està 
ben segur del contingut, si més no perquè les negociacions que es fan a una reunió bilateral es fa 
públic i és fàcil detectar persones que incompleixen les promeses. Demana que en algun moment 
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expliqui perquè, amb aquest conveni, Mallorca ha de perdre 300 milions d'euros. Diu també que 
encara no li ha contestat a la pregunta de com es pot admetre que dues administracions facin 
malbé els doblers d'una tercera. Recorda que perquè el seu Grup pogués votar a favor era molt 
important aquesta resposta, per tant segueix en l'aire aquesta qüestió. 
 
Respon també al Sr. Alemany que no cal culpar el Sr. Pascual; assegura que la causa és que el 
Govern central no vol que el Govern de les Illes Balears participi d'aquest conveni, que el PSOE 
deu una explicació a la ciutadania aclarint perquè les carreteres que fa a altres indrets no s'han de 
pagar i aquí sí. Retreu que el PSOE pretén el bloqueig i el PP cerca fer possible el bon govern de 
la institució. 
 
Per acabar, diu que el PP demostrarà avui, al Ple, que és una força imprescindible per al govern 
d'aquestes illes. Assegura que si el PP no tingués una actitud positiva, aquestes inversions no 
arribarien a les illes i precisament perquè és un partit responsable, que ha garantit que no 
bloqueja ni és obstacle per a res, a més de ser una força decisiva per al bon govern del Consell de 
Mallorca, anuncia que el seu Grup no posarà cap trava. 
 
El Sr. Pascual agraeix al PP que no posi cap trava i s'alegra de que això permeti signar aquest 
conveni. Manifesta que desitja que es faci el més aviat possible.  
 
Respon a la Sra. Rosselló que en aquest cas no cal parlar de les alternatives que proposa, que ha 
d'entendre que només es té competència per a la gestió de carreteres, però no per al que proposa. 
Li demana que no en torni a parlar, perquè l'únic que fa és distreure de la qüestió. 
 
Per acabar diu al Sr. Alorda que no repeteixi més els arguments, que només confonen.  
Considera negativa la seva postura. 
 
La presidenta explica que, arribat aquest punt de l'ordre del dia i atès que aquesta proposta es va 
incloure a l'ordre del dia abans de la realització de la Comissió Informativa, que alhora va ser 
informada negativament, per motius de seguretat jurídica i a proposta de secretaria, informa que 
en primer lloc es votarà la urgència i, posteriorment, es votarà la proposta d'acord. 
 
El secretari intervé per explicar que quan es va fer la convocatòria no havia estat dictaminat per 
la Comissió Informativa i per tant, considerant que havia estat informat desfavorablement, el 
millor és ratificar per majoria simple la inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia.  
 
La presidenta reitera el que ha dit abans, per garantia de seguretat. 
 
La Sra. Tugores manifesta que és normal fer cas al secretari, però considera que  aquesta 
advertència havia de ser prèvia al debat, i així es podria haver evitat la discussió en el cas que no 
fos considerada la urgència.  
 
El secretari comenta que aquest és un procediment que tothom coneix.  
 
La presidenta afirma que la lògica no li ha fet pensar que una qüestió de tants de doblers per 
Mallorca fos poc urgent. 
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Es ratifica la inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia per onze vots a favor (UM, PSOE) i vint 
abstencions (PP, PSM-EN, EU-Els Verds). 
 
El Sr. Alorda intervé per observar que creu que no s'ha ratificat la inclusió de la proposta per 
majoria simple. 
 
El secretari explica que sí, que hi hagut onze vots a favor i vint abstencions. 
 
El Sr. Alorda reconeix que s'havia equivocat i demana disculpes. 
 
El secretari adverteix de que hi ha una esmena del PSM-EN  
 
El Sr. Alorda explica que l'esmena demana afegir a la proposta d'acord, un 4t punt,  amb el text 
següent: 
 
" El projecte no inclourà el projecte de segon cinturó de Palma".  
 
Es rebutja l'esmena, per cinc vots a favor (PSM-EN, EU-Els Verds)  devuit vots en contra (PP, 
UM) i vuit abstencions (PSOE). 
 
Tot seguit, es vota la proposta, tal i com han rebut els portaveus a la darrera carpeta entregada 
avui. 
 
S'aprova la proposta, per onze vots a favor (UM, PSOE), cinc en contra (PSM-EN, EU-Els 
Verds) i quinze abstencions (PP).  
 
 

MOCIONS  

PUNT 22.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'UNIÓ MALLO RQUINA SOBRE 
SUPORT A LA PAU 

Es dóna compte de la següent moció: 

"El Sr. Miquel Nadal i Buades, actuant com a portaveu del Grup de Consellers d'Unió 
Mallorquina al Consell de Mallorca, presenta, per a ser debatuda a la propera sessió del Ple 
d'aquesta institució, la següent MOCIÓ 

Vivim moments d'esperança. 

Fa gairebé tres anys que la nostra societat no ha de lamentar cap nova víctima mortal provocada 
per la violència terrorista d'ETA. 

Sense cap dubte el mèrit d'aquesta esperança s'ha d'atribuir a tots. No se pot emprar el terrorisme 
de manera partidista ni de manera interessada. 

Cada passa endavant, cada èxit en la lluita contra la violència terrorista correspon a tots els 
demòcrates, sense excepció. 
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En aquest moment, el Govern de l'Estat, amb el suport explícit de la majoria del Congrés dels 
Diputats i de la gran majoria dels ciutadans està afrontant un repte en el qual ens jugam molt tots. 

Aquest repte no és altre que aconseguir el final total i definitiu de la violència terrorista d'ETA. 

No és un repte fàcil. No ho és ara ni ho ha estat en altres moments de la nostra història més 
recent, quan altres Governs han intentat el mateix objectiu, dissortadament sense èxit. 

Des d'Unió Mallorquina volem que el Consell de Mallorca manifesti el seu suport explícit als 
esforços del Govern de l'Estat per aconseguir la pau. 

Esforços que no són tan sols del Govern de l'Estat, sinó que són també els de tots els ciutadans, i 
molt especialment de tots aquells que han patit en primera persona la violència terrorista. 

Per això, volem també enviar un missatge de suport unànime al Govern Basc i a totes les 
institucions basques, que han de tenir, sense dubte, un paper protagonista en aquest camí. 

És l'hora de les paraules, l'hora de posar fi d'una vegada per totes a quatre dècades de violència, 
de por, d'amenaces, de víctimes i de botxins. És l'hora de la pau. 

I aquesta pau tan sols serà possible si totes les forces polítiques, totes les institucions i tots els 
ciutadans fem força en el mateix sentit, si actuam des de la lleialtat, respectant les diferències i 
els punts de vista contraris, però treballant plegats perquè la pau sigui, a la fi, una realitat. 

  

ACORDS 

1- El Consell de Mallorca manifesta la seva total comprensió per les víctimes del actes 
terroristes, i els seus familiars, i vol fer-los arribar la seva solidaritat i suport per a la superació de 
la seva situació actual. 

  

2- El Consell de Mallorca manifesta el seu suport als intents del Govern de l'Estat, amb l'acord 
majoritari del Congrés dels Diputats, per assolir un procés de pau que asseguri, de manera 
definitiva i completa el final de la violència terrorista de la banda ETA. 

  

3- El Consell de Mallorca manifesta que l'èxit d'aquest procés per la pau serà, sense dubte, l'èxit 
de tots els demòcrates contra la violència, sense excepcions. 

  

4- El Consell de Mallorca demana a totes les forces polítiques que evitin al màxim emprar el 
terrorisme com a argument de lluita i enfrontament entre els demòcrates i que, sense renunciar a 
la crítica constructiva i a les lògiques diferències de criteri, donem entre tots el màxim suport a 
les institucions de l'Estat i del País Basc, que han de ser capdavanteres en aquest difícil i llarg 
camí cap a la pau." 

  

El Sr. Miquel Nadal i Buades presenta la moció per demanar que el Consell de Mallorca doni 
suport a la pau, comenta que desprès de quaranta anys de violència terrorista tenim una porta 
oberta a l'esperança. Diu que fa quasi tres anys que no hem de lamentar cap víctima mortal i que 
el Govern de l'Estat ha establert les bases per trobar un camí per arribar a la pau. 
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Afirma que aquest procés té el suport de la majoria absoluta del Congrés del Diputats, de tots els 
partits polítics menys un, de la majoria de ciutadans de l'Estat espanyol, de molta gent 
representativa i de fins i tot organismes de la Unió Europea. 
 
Per tot això, creu que el Consell de Mallorca ha d'aprovar de manera unànime el seu compromís 
amb aquest procés de pau. Afirma que la pau és un objectiu de tots els demòcrates, que serà fruit 
de la dedicació, coratge i esforç de tots, sense que ningú pugui treure rendiment partidista del 
final de la violència. 
 
Creu que hem d'estar al costat de les institucions de l'Estat i de les del País Basc perquè sentin el 
nostre suport; per això, hem de reforçar en nostre compromís amb la pau. 
 
Pensa que la recerca de la pau és el millor que podem oferir a les víctimes del terrorisme, per tant 
creu que el Consell de Mallorca ha de donar aquesta passa per tal que triomfi la democràcia, 
l'estat de Dret, la llibertat de pensament i l'opinió política. 
 
Assenyala que des d’Unió Mallorquina demanen que el Consell de Mallorca manifesti el seu 
suport explícit als esforços del Govern de l’Estat per aconseguir la pau. 
 
Per això, vol enviar un missatge de suport unànime al Govern Basc i a totes les institucions 
basques, que han de tenir, sense dubte, un paper protagonista en aquest camí. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que troba positiu que l'equip de govern es preocupi per 
temes que surten de l'entorn de Mallorca i veu amb bons ulls la preocupació per a la pau a 
Euskadi. Considera que la moció és correcta i per tant el seu Grup li donarà suport, encara que 
l'haurien redactat d'una altra manera. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) es congratula per aquesta iniciativa i creu que és important que amb la 
complexitat d'aquest procés hi hagi el suport de les institucions democràtiques. És una tasca 
difícil, complexa i creu que existeixen més camins, a més del policial per poder arribar a la pau. 
Entén que és complicada la negociació, però creu que podem estar tranquils amb els negociadors 
democràtics, i que és bo estar al seu costat. 
 
A continuació comenta que ha presentat una esmena per ampliar el context sobre la denuncia del  
"Pacto por las libertades i contra el terrorismo" pactat per PP i PSOE l'any 2000. Explica que, no 
només no cercava una solució, sinó que posava al mateix sac tota la gent que defensa 
l'autodeterminació i els que accepten les accions violentes i creu que era un greu error. Considera 
que és important tornar a començar el procés i no excloure cap forma polítiques majoritària. 
 
El Sr. Crespí (PSOE) diu que potser algú cregui que aquest debat no té sentit dins aquesta 
institució, però ell pensa que encara que, no se'n tengui la competència, és un tema que preocupa 
molt a la ciutadania i que seria bo definir el pensament polític al respecte. També comenta que ja 
fa molt de temps que no hem de suspendre un Ple per anar a la plaça de Cort per lamentar un 
atemptat terrorista. 
 
Per altra banda recorda que des que es va instaurar la democràcia a aquest país s'ha intentat 
resoldre aquest problema amb diferents mesures per acabar amb la violència, i que si aquest 
govern ho aconsegueix els ciutadans no ho oblidaran. 
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Creu que la responsabilitat que va assumir l'actual president del Govern central de demanar el 
suport de la Cambra per emprendre unes negociacions, la qual cosa no tenia precedent, suposa un 
risc important per tractar-se d'una negociació pública, per tot això el seu Grup donarà suport a la 
moció, tal com està redactada. 
 
Recorda que aquesta proposta té un suport important de la majoria de grups polítics, també del 
Parlament Europeu i de la ciutadania, encara que està d'acord amb que no s'han d'oblidar les 
víctimes i se'ls ha de fer costat, però no han de ser un entrebanc, ja que el més important és que 
no n'hi hagi més. 
 
El Sr. Munar (PP) espera no ferir la sensibilitat de ningú i intentarà ser prou correcte. Considera 
que es plantegen dos paradigmes. El primer el formen les víctimes mortals recollides a la moció 
del Sr. Nadal i l'altre correspon a la pèrdua de llibertat. 
 
Considera que la moció està fora de temps que hauria estat adient al començament del procés 
però que ara ja han passat més de vuit mesos, durant els quals s'han duit a terme diferents 
actuacions. Afirma que li preocupa el "modus operandi" utilitzat, ja que fereix la sensibilitat del 
grup Popular. 
  
Per altra banda indica que el PP està d'acord amb iniciar un procés de pau i vol col·laborar amb 
aquest procés però amb un "modus operandi" diferent, i compara el procés de pau basc amb el 
procés de pau d'Irlanda del Nord.  
 
Per això no considera adient fer costat al procés de pau quan encara es violen les llibertats al País 
Basc, es roben pistoles i es continua extorsionant els empresaris. Per tant, creu que s'ha de 
reconduir la situació i que el president de l'Estat hauria de donar més informació al respecte al 
Congres del Diputats i a més, reprendre les negociacions amb el seu partit per tal d'aconseguir 
que els assassins es rendeixin. 
 
Finalment, proposa votar els punts per separat. Explica que al primer punt hi votaran a favor, al 
segon punt en contra, del tercer punt està d'acord amb la seva redacció, però afegiria en acabar 
"amb els consens de totes les forces parlamentaries" i al quart punt hi votaran en contra. 
 
El Sr. Nadal (UM) contesta al Sr. Munar que aquest procés no és fàcil, però creu que tots els 
demòcrates han de fer sacrificis. Diu que li ha parlat del procés de pau d'Irlanda del Nord, però li 
recorda que el Sinn Fein és un partit polític i qui practicava la violència era l'IRA. Assenyala que 
aquí el procés és distint.  
 
Creu que si existeix una possibilitat d'aconseguir la pau, s'han de fer tots els sacrificis que facin 
falta, fins i tot la renúncia al protagonisme, perquè el més important és recuperar la pau i la 
llibertat.  
 
Per aquest motiu, pensa que per resoldre aquest problema no s'ha de tenir el compte el temps i 
que totes les institucions han de donar suport a les que negocien per tal d'aconseguir l'objectiu, 
de la mateixa manera que quan governava el Partit Popular a Madrid i intentava negociar també 
tenia el suport dels altres demòcrates. Ara el PP diu que no pot donar suport al punt tercer per 
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l'expressió "l'èxit d'aquest procés per a la pau serà, sens dubte, l'èxit a tots els demòcrates". 
Davant aquest fet demana al Sr. Munar si ell no es considera demòcrata. 
Pensa que amb aquesta aportació el Partit Popular vol figurar a un altre banda. Reitera que no 
serà fàcil i que implicarà renuncies per part de tots per tal de aconseguir l'èxit i la pau per a tots. 
 
La Sra. Tugores no comparteix l'argumentació del Sr. Munar. 
 
El Sr. Alorda vol precisar que el text és complex i està d'acord amb la filosofia de la moció. Diu 
que li agradaria que hi hagués un suport unànime, però compren els escrúpols de qualsevol 
procés de negociació d'aquestes característiques. 
 
Per altra banda, veu positiu que al Sr. Munar li sàpiga greu que l'acusin per opinar d'algun tema i 
així se'n pot fer una idea del que han patit alguns demòcrates per haver defensat arguments 
similars als d'avui davant membres del PP. Afirma que el Partit Popular va posar al mateix sac 
l'autodeterminació i el terroristes, sobretot en el text  "Pacto por las llibertades i contra el 
terrorismo" i ho considera molt greu. 
 
Comparteix els arguments del Sr. Nadal i comenta que el seu Grup votarà a favor. Demana molt 
de respecte i sobretot no jugar amb les víctimes.  
 
El Sr. Crespí comparteix les intervencions del Sr. Nadal i creu que la moció està ben redactada. 
Afirma que existeixen mecanismes per poder comentar les actuacions del Govern central en 
aquesta matèria i anomena la Comissió de Secrets Oficials on es poder discutir aquests fets.  
Vol recordar que durant la passada legislatura hi va haver una treva d'ETA i hi va haver kale 
borroka com també negociacions i acostament de presos i que ara les passes van en el mateix 
camí. 
 
El Sr. Munar creu que tots els grups l'han atacat i que és un fet que passa a tot el país ja que estan 
defora del sistema pel fet de defensar la proposta de la pau de forma legítima. 
Reitera que és un procés dificilíssim, però el PP defensa un "modus operandi" diferent, encara 
que  està  d'acord amb que el president del Govern Central vulgui intentar aconseguir la pau. 
Creu, però, que no és pot excloure el principal partit de l'oposició. 
 
La presidenta comenta que l'esmena del PSM-EN no es votarà ja que el seu Grup no l'accepta. 
 
 
Es voten els punts per separat, 
 
El primer punt, 
 
S'aprova per unanimitat. 
 
Els segon, tercer i quart punt 
 
S'aproven per setze vots a favor (PSOE, PSM-EN, UM, EU-Els Verds) i quinze en contra (PP). 
 



 100

PUNT 23.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-ENTESA 
NACIONALISTA SOBRE REVISIÓ DEL PLA TERRITORIAL DE M ALLORCA I 
D'ALTRES NORMES TERRITORIALS  

Es dóna compte de la següent moció: 

"El Parlament de les Illes Balears, en sessió plenària de dia 17 d'octubre de 2006, va acordar no 
prendre en consideració una iniciativa legislativa popular, avalada per 34.000 signatures de 
ciutadans de les Illes Balears, que pretenia rectificar les polítiques territorials desenvolupistes. 
Això no obstant, la votació va mostrar que hi havia una majoria política a la illa de Mallorca 
favorable a debatre la iniciativa, ja que només el PP hi votà en contra.  

  

El Consell és la màxima autoritat urbanística de Mallorca i té importants atribucions en 
planificació territorial. Per tant, si assumeix l'objectiu de les mesures proposades a la iniciativa 
legislativa popular esmentada, té mecanismes suficients per apostar-hi. 

  

Tot i que el Ple del Consell de dia 6 de juny de 2006 va votar en contra de revisar el Pla 
Territorial i d'altres normes territorials en la línia que marca la ILP, s'han produït canvis 
significatius en les declaracions del govern insular que sembla que apunten cap a una 
rectificació. ¿No hi cabem¿, ha arribat a dir la Presidenta en un discurs institucional, recollint, a 
la seva manera peculiar, la reflexió ecologista dels darrers trenta anys, però sense precisar les 
mesures que emprendrà davant aquesta constatació.  

Primer.- Incoar la revisió del Pla Territorial de Mallorca per: 

  

Establir mesures restrictives en el creixement urbanístic del litoral i, en general, sobre l¿oferta 
turística, inclosa la turística-residencial.  Incloure polítiques a favor de l¿habitatge de preu taxat 
en els indrets més idonis. Promoure nous espais verds de relleu a la ciutat de Palma i preservar-
ne el sòl rústic, en concret, el Parc de les Vies, a la Façana Marítima i a Son Espases. Promoure 
mesures en favor del sòl agrari i dels espais naturals, en especial la Serra de Tramuntana. 
Incloure mesures per garantir el pas pel domini públic i l¿accés a la costa. Altres mesures 
conduents a un model sostenible. 

  

Segon.- Modificar el Pla Director Sectorial de Carreteres i el Pla Territorial per eliminar 
l¿autopista d'Inca-Manacor i la segona via de cintura de Palma. 

  

Tercer.- Iniciar la tramitació del Pla Director Sectorial de Camps de Golf per limitar-ne el 
nombre i prohibir hotels associats en sòl rústic. 

  

Quart.- Dictar d¿immediat normes territorials cautelars per suspendre la tramitació de les 
operacions que vagin en contra dels objectius anteriors i, en concret:  
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Urbanitzacions en el litoral, com ara les de Muleta II (Sóller), Cala Blanca (Andratx), part alta 
d'El Vilà i L'Ullal (Pollença), Cala Murada (Manacor), noves urbanitzacions a Sa Ràpita, etc.  
Camps de golf. Nous nuclis de població a Marratxí o possibles ampliacions dels nuclis del 
municipi d'Escorca i dels llogarets mallorquins. 

  

Cinquè.- Constituir d'immediat el patrimoni públic de sòl insular.  

  

Sisè.- Ampliar a 500 metres l'entorn de protecció del BIC del Monestir de La Real." 

  

El Sr. Alorda (PSM-EN) manté la crítica sobre aquest Ple tan llarg i poc raonable. 
Comenta que al Parlament de les Illes Balears hi va haver un gest de la majoria de grups 
polítics mallorquins a favor de la iniciativa legislativa popular. Creu que era una idea 
positiva i pensa que al Consell, màxima autoritat urbanística, té prou mecanismes per 
limitar el creixement urbanístic. 
 
A més recorda les declaracions de la presidenta afirmant que "no hi cabem"  i per això 
creu que s'han de prendre mesures, comenta que el seu Grup ha fet una sèrie de 
propostes recollides en aquesta moció, que enumera tot seguit. 
 
A continuació comenta que confia que UM voti el mateix que en el Parlament i s'ofereix 
a fer negociacions per tal d'aconseguir aquestes mesures i, fins i tot, a tan sols aprovar 
alguns dels punts i així aturar la política desenvolupista. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) vol protestar d'una manera ferma sobre l'evolució del 
Ple, ja que quasi tothom surt a l'hora de debatre les mocions de l'oposició, fins i tot, la 
pròpia presidenta. 
 
Tot seguit, comenta que el seu Grup donarà suport a la moció. Reitera les darreres 
declaracions de membres del Govern insular afirmant que calia aturar el creixement 
urbanístic, i també la seva votació al respecte al Parlament. 
 
Pensa que és el moment adequat i que cal cercar un territori més sostenible en tots els 
àmbits: revisió del PTM, camps de golf, llei del paisatges, etc. Recorda que encara no 
s'ha convocat cap reunió de la Comissió de Seguiment del Pla territorial de Mallorca. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) comenta que està d'acord amb la majoria del temes que es 
proposen i per tant el seu Grup votarà a favor, encara que en el punt dels camps de golfs 
discrepen amb un matís sobre la creació de nous camps de golf. 
 
El Sr. Font (PP) anuncia que no comparteix el diagnòstic del PSM-EN,  no creu que tots 
els mals de Mallorca estiguin motivats pel creixement desenvolupista i a continuació en 
fa una llista. Afirma que el que es pretén és desprestigiar el PP a les properes eleccions. 
 
Per que fa a la protecció, comenta que un informe de Greenpeace constata que el nivell 
de construcció de la costa mallorquina és tal sols d'un 5%, res a veure amb la costa 
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mediterrània. També es desprèn d'aquest informe que el sòl protegit a Mallorca és molt 
gran en comparació amb la península. 
 
Sobre habitatge, diu que el fet de no tenir sòl per construir és culpa de les mesures 
sostenibles i que el mateix succeeix amb altres temes. Afirma que el Govern balear ha 
millorat el transport públic, augmentat freqüències, millorant l'atenció a l'usuari i aviat 
es tendrà un metro. 
 
El Sr. Vicens (UM) comenta a la Sra. Rosselló que, abans de dir que tothom surt millor 
que primer miri al seu voltant. 
 
Creu que el Sr. Alorda demana massa coses i en molt poc temps material, ja que tan sols 
queden set mesos per acabar la legislatura. Afirma que la majoria d'actuacions que 
reclama necessiten molt de temps per dur-se a terme i a continuació enumera les més 
importants: la modificació del PTM, la modificació del Pla de carreteres, la modificació 
del Pla director sectorial de carreteres. Per tot això assenyala que aquesta moció no és 
seriosa i que no es poden tractar tots aquests temes tan importants d'aquesta forma. 
 
El Sr. Alorda vol aclarir que si la iniciativa legislativa popular parlava d'unes lleis, la 
moció havia de fer referència a totes elles per continuar amb la mateixa filosofia.  
Està decebut que UM no vulgui rectificar el Pla territorial. 
Pel que fa a les mesures cautelars comenta que les ha citades explícitament per avançar 
les feines, per tal que es suspenguin les esmentades urbanitzacions, perquè si no es fa 
així ja no hi serem a temps. 
 
Pensa que UM al Parlament va fer un vot per deixar al PP sol, però que realment no fan 
comptes canviar res pel que fa a Ordenació del Territori. 
 
Comenta al Sr. Font que no està d'acord amb que hi hagi poca construcció al litoral. 
Afirma que la realitat del tren no és la que conta, ja que les obres que es duen a terme 
han baixat considerablement la qualitat del servei i el tracte dels usuaris. 
 
Finalment assenyala que no haurà aconseguit revisar el Pla territorial de Mallorca però 
si desemmascarar un llenguatge i que tan sols si hi ha el PSM-EN a l'equip de govern es 
donarà suport a mesures com aquestes. 
 
Es rebutja la moció per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i desset en 
contra (PP,UM). 
 

 

PUNT 24.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU - ELS VERDS SOBRE 
MESURES PER EVITAR L'ABOCAMENT IL·LEGAL DE RESIDUS ORIGINATS PER 
LA CONSTRUCCIÓ 

 Es dóna compte de la següent moció: 
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"EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

  

La posada en funcionament de les vuit plantes de tractament dels residus de construcció, 
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús a Mallorca, gestionades per l'empresa 
MACINSULAR amb una inversió de 421000.000 d'euros, no ha aconseguit eliminar els 
abocaments incontrolats d'aquests residus. Quan aquesta eliminació era l'objectiu prioritari del 
govern del Consell Insular de Mallorca. 

  

La situació actual envers la gestió d'aquests residus és molt greu, problemàtica.  Ja que el propi 
govern del Consell Insular de Mallorca afirma que d'11500.000 tones/any produïdes, 750.000 
tones (la meitat) s'estan abocant i tractant de forma il·legal, sense arribar a les plantes de 
tractament, amb el conseqüent impacte negatiu sobre el medi ambient. 

  

També el propi govern del Consell Insular de Mallorca ha posat diverses denúncies davant la 
fiscalia de Medi Ambient que corresponen a tretze abocaments il·legals ubicats a Sencelles, 
Banyalbufar, Sineu, Campos, Sóller, Muro, Santa Margalida, Artà, Petra, Selva i Calvià, fins i tot 
es considera que hi ha repartits per tota l'illa de Mallorca entre quatre-cents o sis-cents punts 
d¿abocaments incontrolats de residus de construcció i demolició. 

  

El propi govern del Consell Insular de Mallorca denúncia un negoci de venda de canteres 
inactives per abocar residus de construcció i demolició de forma il·legal, i requereix a la 
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears més control de la seva vigilància i 
inspeccions.  

  

Per altra banda la tarifa actual de les plantes de tractament és de 51,6 euros per tona, i una part 
important de l'empresariat de Mallorca ha protestat pel seu l'alt cost, apuntant que aquesta tarifa 
pot ser una de les causes dels abocaments il·legals. 

  

Tot plegat ha generat una situació d'alarma i d'alerta, i evidencia que no s'ha solucionat 
l'abocament dels enderrocs. És evident que no es dur a terme una bona gestió d'aquest residus i 
que del desenvolupament del pla de residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics 
només s'ha dut a terme la construcció de les plantes, no havent-se desenvolupat totalment la resta 
d'objectius de l'esmentat pla.  

ACORD: 

  

1. El Consell Insular de Mallorca plantejarà un pla de mesures concretes i urgents de prevenció i 
minimització de residus de construcció tal com s¿indica els articles 3 i 8 de Pla Director Sectorial 
de Residus de Construccio-Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d¿ús de l¿illa de 
Mallorca: Programes de minimització i reducció de residus involucrant els sectors implicats, 
firma de convenis i acords de col·laboració entre empresaris i administracions (ordenances 
municipals, convenis). 
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2. El Consell Insular de Mallorca revisarà les tarifes actuals i cercarà sistemes tarifaris que 
desincentivin l¿abocament il·legal d¿aquest tipus de residus, així mateix incentivant la separació 
en origen dels diversos components dels residus. 

  

3. El Consell Insular de Mallorca presentarà un pla d¿acció urgent per augmentar i millorar les 
tasques d¿inspecció, vigilància, control i seguiment de tot el procés dels residus de construcció i 
demolició. Aquest pla s¿hauria de plantejar de forma coordinada amb la Conselleria de Medi 
Ambient del Govern de les Illes Balears i els ajuntaments de l¿illa. 

  

4. El Consell Insular de Mallorca demanarà a la Conselleria de Medi Ambient el seguiment del 
pla de restauració de totes les pedreres, autoritzades pel Govern de les Illes Balears, així com 
incrementar les tasques de vigilància, control i les mesures sancionadores, que en el seu cas, que 
puguin correspondre dels abocaments incontrolats d¿aquests tipus de residus." 

  

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) explica que la moció pretén l'adopció d'una sèrie de mesures 
que el seu Grup considera molt importants, per la magnitud dels problemes. 
 
Recorda que no és la primera vegada que han fet propostes en torn a aquesta qüestió i que a la 
darrera proposta presentada el seu Grup va explicar a la Sra. Julve el problema generat per aquest 
abocament il·legal de residus, originats per la construcció i demolició i també li demanava quines 
eren les actuacions previstes per l'equip de govern del Consell.  
 
Retreu que va ser molt poca la informació que reberen, que només consistia a dir que abans es 
feia molt malament i que ara es fa una gestió molt bona; atès que aquest és l'únic missatge que es 
dóna, tant per part d'UM com del PP, demana que es centri la qüestió en el greu problema 
detectat actualment i facin l'esforç de trobar solucions a un problema que és prou preocupant. 
 
Explica que l'exposició de motius que presenta s'ha fet basant-se en declaracions fetes per 
distints responsables del Consell de Mallorca. Concretament, posa l'exemple de distintes 
intervencions i entrevistes del director insular de Gestió de Residus, en les quals manifesta que a 
Mallorca, malgrat la inversió de 42 milions d'euros destinats a l'empresa de recollida d'enderrocs 
MAC Insular, no s'ha aconseguit eliminar els abocaments incontrolats dels residus de construcció 
i demolició. 
 
 
Per altra banda, recorda que aprovant el Pla director de residus sòlids urbans i també el Pla 
director de residus de construcció i demolició, que ja s'havia aprovat a l'anterior legislatura, 
quedava resolt el problema de l'abocament i per tant aquest desapareixia per complet. El cert, 
però, és que no ha estat així i que actualment el propi govern del Consell de Mallorca, afirma que 
de 1.500 tones que es produeixen cada any, 750 tones s'aboquen i es tracten de manera il·legal, 
sense arribar a les plantes de tractament.  
 
Comenta també que el propi govern del Consell de Mallorca ha presentat diverses denúncies a la 
Conselleria de Medi Ambient que corresponen a abocaments il·legals ubicats a Sencelles, 
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Banyalbufar, Sineu, Campos, Sóller, Muro, Santa Margalida, Artà, Petra, Selva i Calvià. 
Assegura que només existeixen denúncies, sense cap actuació concreta contra el Govern balear, 
que en té una part de la responsabilitat. 
 
Explica que el propi Consell de Mallorca ha denunciat un negoci de venda de pedreres inactives 
per abocar residus de construcció i demolició de forma il·legal i que fins i tot la Conselleria de 
Medi Ambient del Govern balear ha donat el vist-i-plau a aquestes pedreres per fer un Pla de 
restauració de pedreres, però realment es un negoci de venda il·legal d'aquests residus de 
construcció i demolició, que es paguen a un preu més barat que si es duen a les plantes de 
l'empresa MAC Insular.  
 
Reitera que el problema no s'ha solucionat. Explica tot seguit el que considera que s'hauria de fer 
per aconseguir-ho. 
 
En primer lloc, un Pla de mesures concretes i urgents, de prevenció i de mínims de residus de 
construcció, tal com s'indica als articles 3 i 8 del Pla director. Recorda que es refereix a allò que 
indica l'esmentat pla, no s'inventa res, per tant assegura que el problema no es resol només amb 
la creació de plantes, sinó amb la intervenció en tot el procés. Insisteix en què, al seu parer, seria 
una passa endavant prendre les mesures de prevenció i de mínims que ha explicat. 
 
En segon lloc, diu que és necessari revisar les tarifes actuals i que s'han de cercar sistemes 
d'aplicació i diversificació de tarifes que eliminin l'incentiu de l'abocament il·legal. Comenta que 
actualment es paguen 51 euros per tona, cosa que fa desistir els constructors de dur els residus a 
la planta i és evident que cal trobar-hi una solució. 
 
En tercer lloc, considera també que s'han de millorar les tasques d'inspecció,  vigilància i control 
de seguiment. Recorda que, tot i que aquesta competència és compartida amb la Conselleria de 
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, ambdues hi tenen responsabilitats. Per aquest 
motiu, considera que aquesta institució ha de demanar a la Conselleria de Medi Ambient un 
seguiment del Pla de restauració de totes les pedreres autoritzades pel Govern de les Illes 
Balears. Al seu parer, no es fa res i per aquest motiu considera obligada la intervenció del 
Consell de Mallorca. 
 
Per acabar, reitera la necessitat de dur a terme tasques de vigilància i control, a més d'establir les 
mesures de sanció pertinents.  
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) intervé per anunciar el suport del seu Grup a la moció. 
 
El Sr. Suárez (PSOE) intervé per anunciar també el suport del seu Grup a la moció. 
 
El Sr. Coll (PP) explica que el seu Grup no donarà suport a la moció. Tot seguit, explica els 
motius. 
 
En primer lloc, vol deixar clar que abocar residus de construcció i demolició a una pedrera no 
sempre és il·legal. Diu que s'ha de tractar la qüestió seriosament i no generalitzar ni afegir 
gravetat als fets ni a les persones. 
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En segon lloc, explica que les pedreres s'han de restaurar i que per fer-ho possible existeixen 
mecanismes legals, com és fer un Pla de restauració. Un cop aprovat aquest pla, s'hi poden 
abocar residus de construcció i demolició nets i no contaminants.  
 
 
Tot seguit, comenta també que, si hi ha persones que incompleixen la llei, en primer lloc s'obri 
un expedient informatiu. Cal considerar, però, que ningú no és culpable fins que no es demostra, 
per tant s'ha de ser més sensible i no generalitzar. En segon lloc, si es comprova que una persona 
ha vulnerat la legislació vigent, s'obri un expedient sancionador.  
 
Refusa tot seguit l'afirmació que ha fet la Sra. Rosselló assegurant que la Conselleria de Medi 
Ambient no fa res i posa un exemple recent referit a Sencelles, que s'ha resolt amb una multa de 
54.000 euros a la persona que explotava la finca, a més d'imposar-li l'obligació de restaurar la 
finca i deixar-la en el seu estat natural.  
 
Reitera el gran esforç i tasca correcta que fan els responsables ambdós organismes, tant pel que 
fa al control i a la informació als empresaris i a la ciutadania en general, com a l'aplicació del Pla 
de residus de construcció i demolició. 
 
Diu que no comparteix aquesta consideració d'estat d'alarma social. Assegura que són conscients 
de l'existència del problema i per aquest motiu han cercat el remei. 
 
Per acabar, opina que el Pla director esmentat, només fa vuit mesos que s'ha posat en 
funcionament i, segons el parer del seu Grup, va per bon camí i creu que la gestió es fa 
correctament. Explica que s'ha informat els ajuntaments i als empresaris afectats i s'ha fet 
prendre consciència a la ciutadania de la necessitat de reciclar aquest tipus de residus i que, si 
més endavant consideren que no funciona del tot bé, ja proposaran que es prenguin les mesures 
oportunes per aconseguir les millores necessàries.  
 
Per tot el que ha explicat, reitera que el seu Grup no donarà suport a la moció. 
 
La Sra. Julve (UM) agraeix a la Sra. Rosselló que presenti la proposta amb una intenció positiva, 
suggerint mesures per tal d'evitar l'abocament il·legal dels residus esmentats.  
 
Assegura que valora totes les aportacions que aconsegueixen que el sistema públic de gestió del 
Pla director pugui aplicar-se de forma correcta, per tant la seva intervenció és molt ben rebuda i 
li agraeix. 
 
Pel que fa a l'exposició de motius que presenta li comenta que cal tenir present que la posada en 
funcionament de l'esmentat pla és molt recent i és lògic que encara necessiti una fase d'adaptació.  
 
Anuncia que no votarà a favor de la moció, perquè no tendria cap sentit, atès que els acords que 
indica ja els duen a terme. Li explica tot seguit els motius. 
 
Pel que fa al pla de mesures concretes i urgents de què parla, informa que el Consell de Mallorca 
ja té un Pla de mesures de prevenció i de mínims de residus de construcció, involucrant tots els 
sectors implicats. Afirma que fa més d'un any es va fer la contractació, per mitjà d'assistència 
tècnica, d'una empresa anomenada GIR Mallorca, que és un gabinet d'inspecció de residus, per a 
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la vigilància, el control, el seguiment i la presa de consciència de tot allò que estableix l'esmentat 
pla. 
 
Informa que aquesta assistència tècnica, finançada per mitjà del cànon establert al concurs 
d'adjudicació de la concessió de MAC Insular, disposa d'una pàgina web, on es pot trobar 
informació de totes les actuacions que es duen a terme i de les tasques de comercialització dels 
productes derivats del tractament de reciclatge, la informació general i especialitzada de l'entrada 
en funcionament del servei, els tríptics amb mètodes de gestió, indicant la correcte gestió dels 
residus, a més de moltes altres activitats, totes elles centrades en el que disposen els articles 3 i 8 
del Pla director, al qual la Sra. Rosselló fa referència. 
 
Pel que fa a la revisió de les tarifes actuals, per evitar l'abocament il·legal, diu que interpreta que 
si la tarifa no fos tan alta, la gent no faria abocament il·legals i actuaria correctament. Afirma que 
no està d'acord amb aquesta afirmació, perquè abans de posar-se en funcionament les mesures 
actuals ja era habitual l'abocament il·legal. Reconeix que actualment aquesta pràctica encara 
existeix, però ja existeixen iniciatives correctes, com ho demostren les 300.000 tones que han 
entrat dins la planta.  
 
Insisteix a demanar temps, presa de consciència i suport a la gestió, per tal que arribi a entrar la 
quantitat prevista: un milió cent mil tones.  
 
Reitera l'interès del Consell de Mallorca per garantir l'aplicació correcta del Pla director, per la 
qual cosa han presentat les denúncies a la Fiscalía, al Servei de Protecció de la Natura de la 
Guàrdia Civil i han comunicat també les dificultats existents a la Conselleria de Medi Ambient 
del Govern de les Illes Balears, amb la qual comparteix competències el Consell de Mallorca.  
 
Respecte al sistema de tarifes escalonat, informa que el Consell de Mallorca ja l'ha establert amb 
la intenció d'incentivar la separació, ja des de l'origen, dels residus. 
 
Pel que fa a la proposta de presentació d'un pla urgent per augmentar i millorar les tasques 
d'inspecció, vigilància, control i seguiment de tot el procés, reitera el que ha dit abans, assegurant 
que l'empresa GIR, dins l'àmbit de les competències del Consell de Mallorca. Matisa que no 
correspon al Consell de Mallorca la tasca de vigilar, inspeccionar i fiscalitzar aquesta gestió, que 
és competència exclusiva del Govern de les Illes Balears.  
 
Per acabar, informa que es duen a terme converses amb el conseller de Medi Ambient sobre la 
qüestió del seguiment del Pla de restauració de totes les pedreres, per tal d'assegurar el correcte 
compliment d'aquest Pla director. Manifesta la seva seguretat d'arribar a un bon acord, perquè 
existeix interès  
 
Reitera que l'únic que li manca al Pla director és temps i voluntat per acceptar aquest model, que 
valora com un model ambiental propi de Mallorca i que no és comparable amb altres d'altres 
indrets.  
 
Explica que es vol convertir un residu en un recurs i per tant requereix una infrastructura de 
plantes que permeti aconseguir un producte reciclat per tal que en un futur no calgui recórrer a 
les pedreres, que evidentment hauria de ser fora de Mallorca.  
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Assegura que cal ser realistes i li recorda que mai ha declarat que l'objectiu fos eliminar per 
complet l'abocament el proper any, sinó per a l'any 2010, quan s'hagi fet efectiva la posada en 
funcionament de totes les infrastructures d'aquest Pla director.  
 
La Sra. Rosselló intervé per agrair als Grups que ho han manifestat el suport a la moció i retreu a 
UM i al PP la seva actitud negativa. 
 
Considera que han tengut prou temps, des de l'any 2002, per fer les coses correctament, perquè el 
Pla director no és recent, només ho és la posada en funcionament de les vuit plantes de les quals 
ha parlat la Sra. Julve.  
 
Explica que el seu Grup vol demostrar que la resta dels aspectes no funcionen, degut al sistema 
de gestió que es segueix, que no ha previst el procés anterior a la construcció d'una planta. 
 
Assegura que no és cert que l'empresa GIR faci tot allò que en les seves propostes planteja.   
 
Reitera l'obligació que té el Consell de Mallorca d'evitar que es produeixin els fets que han estat 
objecte de denúncies. 
 
Per acabar, manifesta que no està d'acord amb les explicacions rebudes pel que fa a les tarifes, 
perquè el propi sector dels constructors ha manifestat recentment aquest problema i pensa que 
encara no està resolt. El mateix creu respecte a la vigilància, control i seguiment, perquè no 
considera que la coordinació entre les institucions responsables sigui la que ha manifestat i ho 
considera un problema ambiental prou greu per exigir-la. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) explica que no havia intervingut abans, però que ho fa ara, atès el 
contingut de les intervencions del PP i d'UM. Considera que el to idíl·lic expressat pel PP i les 
explicacions de la Sra. Julve no s'avenen amb la realitat de Mallorca, expressada a la moció.  
 
Reitera la responsabilitat del Consell de Mallorca perquè té mecanismes suficients per impedir la 
intervenció de la Fiscalia.  
 
Manifesta també la discrepància en la qüestió de les tarifes i assegura que els preus aplicats no 
afavoreixen el compliment del Pla director. Insisteix en el fet que s'ha de poder parlar de tot i 
extreure'n conseqüències, manifestant si cal el "mea culpa", en valorar els resultats. 
 
La Sra. Julve agraeix la implicació que demostra el Sr. Alorda en la valoració conjunta de la 
responsabilitat de la gestió i dels resultats obtinguts.  
 
Comenta que no està d'acord amb la interpretació que en fan dels tràmits fets davant la Fiscalia, 
sobretot quan la Sra. Rosselló ha parlat de responsabilitat del Consell de Mallorca per haver 
denunciat els fets per mitjà d'aquest procediment. 
 
Reitera la seva convicció d'haver seguit les pautes correctes per tal de donar solució als 
problemes detectats i està convençuda que no té cap sentit fer aquestes imputacions al Consell de 
Mallorca. 
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Per acabar, retreu a la Sra. Rosselló que precisament ella, ateses les circumstàncies evidents de la 
seva implicació en una aprovació i unes gestions en les quals va tenir competències anteriorment, 
faci ara aquestes afirmacions, sabent que no es va actuar com calia en el moment oportú. 
Considera que no està en condicions d'exigir més del que es fa i,  com a responsable actual 
d'aquesta gestió, li assegura que defensarà aquest model fins que acabi la legislatura.  
 
Es rebutja la moció, per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds)  i devuit en contra 
(PP, UM). 
 

 

PUNT 25.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE MOCIÓ 
SOBRE  MODIFICACIÓ DEL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA  

Es dóna compte de la següent moció: 

"Les normes del Pla Territorial de Mallorca tenen, segons el propi Pla, tres categories: E.I 
(Eficàcia informativa), E.D. (Eficàcia directiva) i A.P. (Aplicació Plena). Al final del títol de 
cada una de les normes hi figura la categoria de cada norma. Tanmateix la redacció d'aquesta 
clarifica, gairebé en tots els casos, si la norma és d'obligat compliment o no. 

En algunes normes que se qualifiquen d'una determinada categoria la redacció no va en 
consonància amb aquesta. En el cas, per exemple, d'una norma que és d'eficàcia directiva la 
redacció és en els termes "es podrà", "es recomana" o "es proposa", fórmules totes elles 
contradictòries amb la definició de norma d'eficàcia directiva. 

A la norma 57.8 que figura com a d'eficàcia directiva "es proposa" un polígon d'unes 
determinades característiques al municipi de Bunyola. Sembla clar que la norma no imposa el 
polígon però la categoria de la norma podria crear la falsa opinió que el Pla territorial de 
Mallorca, en contra de la reconeguda autonomia municipal, imposàs un polígon a un municipi 
sense que l'Ajuntament hagi manifestat el seu desig de que així sigui. 

Pensam, per tant, que no cal identificar cada una de les normes amb la categoria que li correspon 
ja que, en alguns casos, la categoria és evident d'acord amb la redacció i la norma i en altres és 
contradictòria. Aquest darrer cas podria crear de forma clara inseguretat a l'hora d'aplicar la 
normativa. 

Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel seu debat al 
Ple l'adopció del següent ACORD: 

1. Suprimir de la normativa del Pla Territorial de Mallorca totes les categories que, entre 
parèntesi, figuren després del títol de cada norma. 

2. En qualsevol cas, la norma 57.8 passarà a ser d'eficàcia informativa (E.I.) ja que la seva 
redacció no és impositiva i, en cas que ho fos, aniria clarament en contra de l'autonomia 
municipal. " 

 

El Sr. Alemany (PSOE) manifesta que és conscient que serà difícil iniciar una modificació del 
Pla territorial de Mallorca. Comenta que la moció que presenta el seu Grup pretén eliminar 
malentesos derivats de l'actual redacció, per la qual cosa explica que les denominacions 
classificades com: E.I. (Eficàcia Informativa), E.D. (Eficàcia Directiva) i A.P. (Aplicació Plena) 
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a vegades poden estar en contradicció amb allò que indica la pròpia norma i ocasionar una 
duplicitat innecessària.  
 
Diu que precisament això és el que es va produir en el cas d'una norma, l'article 57.8 de 
l'esmentat Pla, quan indica: "Es proposa un polígon d'unes determinades condicions i 
característiques a Bunyola". Atès que l'esmentada norma té la consideració d'Eficàcia Directiva, 
es va interpretar com a d'obligat compliment, quan sembla ser que no és així.  
 
Per aquest motiu, explica que el seu Grup es dóna per satisfet si no s'aprova la moció i s'accepta 
que no és d'obligat compliment, sinó només una proposta del PTM. Reitera que el que realment 
demana és la modificació del PTM, i que quedi definit, però es conforma si queda clar de 
qualsevol altra forma.  
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció.  
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) manifesta, en relació al primer punt de la moció, que preferiria tractar 
aquesta qüestió en una Comissió de Seguiment del PTM, perquè té dubtes en relació a l'apartat 
qualificat com E.D. (Eficàcia Directiva) i considera que és complicat resoldre-ho només tal com 
indica aquest primer punt i per aquest motiu el seu Grup s'abstendrà.  En canvi, pel que fa al 
segon punt, manifesta que coincideix a considerar que no hauria de ser obligatòria la construcció 
d'un polígon a Bunyola. Explica que el seu Grup preferiria una esmena de supressió del PTM en 
lloc d'una supressió del punt 57.8.D, perquè el cert és que no comparteix la resta, però en 
qualsevol cas, si no accepta l'esmena que demana que només es suprimeixi el punt 57.8.D,  el seu 
Grup votarà a favor d'aquest segon punt.  
 
El Sr. Puche (PP) intervé per comentar que la moció, al seu parer, té una errada en el text, quan 
parla d'eficàcia directiva, eficàcia informativa i aplicació plena. Explica que allà on diu eficàcia 
informativa ha de dir eficàcia indicativa, per la qual cosa la proposta d'acord està mal redactada, 
perquè també parla d'eficàcia informativa. 
 
Per altra banda, la norma d'Eficàcia Directiva diu textualment: "aquestes determinacions són 
vinculants i prevalen sobre el planejament general municipal i sobre els Plans directors 
sectorials, que són competència del Consell de Mallorca". Explica que perquè pugui ser realment 
eficaç, cal que s'incorporin, es desenvolupin i es concretin en els instruments esmentats, és a dir, 
es dóna aquesta potestat als ajuntaments per a dur-ho a terme. Per aquestes raons, el seu Grup 
considera que aquesta moció no té massa sentit.  
 
El Sr. Vicens (UM) comenta que, per no complicar-ho amb mocions, si el que demana és si 
aquesta norma 57.8 és realment directiva però amb la redacció l'ajuntament pot o no incloure-la, 
li assegura que és exactament així, la norma indica propostes d'equipaments de serveis; en 
definitiva, són propostes i l'ajuntament, evidentment de forma justificada, pot fer cas d'aquesta 
proposta o bé considerar, per les raons que sigui, que no té necessitat de l'esmentat polígon. Per 
millor aclariment, posa també l'exemple del polígon agroalimentari de sa Pobla; explica que, dins 
les normes que l'ajuntament vol proposar, renuncia a l'esmentat polígon i ho justifica informant 
que ja tenen un altre polígon nou, amb cabuda suficient per aquests usos alimentaris. Comenta 
que aquest exemple demostra que no es tracta de cap imposició i, de fet, la redacció ja deixa clar 
que és una proposta. 
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El Sr. Alemany intervé per expressar que amb l'explicació del Sr. Vicens ja s'ha aclarit el que 
pretenia la seva moció. Explica que l'Ajuntament de Bunyola havia manifestat que els 
responsables del Departament de Territori havien afirmat que o es feia el que indicaven o 
s'incomplia el PTM. Diu que el seu Grup comparteix que el que és vàlid és el que indica la 
redacció de la norma, no allò que figura entre parèntesi.  
 
Reitera que manté talment la redacció de la moció, però que també acceptarà que quedi clar 
només aquesta consideració de proposta i no de compliment obligatori. 
 
El Sr. Alorda intervé per recordar que el seu Grup havia demanat votació separada dels dos 
punts. 
 
Es rebutja el primer punt de la moció, per deu vots a favor (PSOE, EU-Els Verds), setze en 
contra (PP, UM) i tres abstencions (PSM-EN). 
 
Es rebutja el segon punt de la moció, per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN, EU-Els Verds) i 
setze en contra (PP, UM).  
 

26.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE MOCIÓ SOBRE 
ACTUACIONS DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI 

Es dóna compte de la següent moció: 

"Durant aquesta legislatura el Consell de Mallorca ha vist com la protecció del patrimoni 
històrico-artístic s'ha convertit en una qüestió força preocupant per a l'opinió pública. Hem 
assistit a nombrosos casos d'agressió al patrimoni per part d'administracions públiques, que han 
provocat l'alarma dels sectors preocupats per l'art, per la cultura, per la nostra història. 

Paral·lelament, o pot ser per causa d'aquesta situació, l'autoritat responsable, les Conselleries de 
Territori i actualment la de Patrimoni i Identitat, han augmentat el nombre d'expedients de 
declaració de Béns d'Interès Cultural, i han duit a aprovació un nou Pla de Patrimoni, criticat en 
el seu moment per algunes mancances existents, entre elles el compromís pressupostari. 

Recentment s'ha sabut que les línies d'ajudes econòmiques a la restauració de patrimoni que té el 
Consell de Mallorca no estan obtenint els resultats esperats per la Direcció Insular corresponent. 

És davant aquesta situació que el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA, 
proposa per al seu debat i aprovació al Ple del Consell de Mallorca, la següent MOCIÓ: 

1. El Ple del Consell de Mallorca acorda prendre la iniciativa i arribar a acords amb els 
Ajuntaments que tenen declarats conjunts històrics als seus nuclis urbans per tal de subvencionar 
actuacions de restauració del Patrimoni. 

2. El Ple del Consell de Mallorca acorda destinar més pressupost al Pla de Patrimoni." 

 

El Sr. Cosme Bonet (PSOE) explica que el motiu de la moció del seu Grup són unes declaracions 
del responsable del Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca, que al seu parer són 
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desafortunades perquè, a la pregunta sobre els motius pels quals no s'havien fet despeses en 
restauració de patrimoni va respondre que era perquè els ciutadans no ho demanaven.  
 
Comenta que, un cop informat sobre l'estat d'execució del pressupost de l'any passat, observa que 
és cert que hi ha partides, com ara la d'Aportació als ajuntaments per al patrimoni cultural, que 
només tenia 100 euros pressupostats i comprova que no ha merescut una modificació de crèdit 
d'augment. També és el cas de la convocatòria d'ajuts a restauració i conservació del patrimoni, 
observa l'existència de 150.000 euros sense gastar i a la convocatòria de restauració i conservació 
de béns 130.000 euros també sense gastar.  
 
En canvi, esmenta una sèrie d'actuacions  que considera positives, com és el cas dels convenis 
signats amb alguns ajuntaments, com els d'Alcúdia, Capdepera, Banyalbufar, Felanitx i Pollença 
i amb la Fundació del Castell d'Alaró. 
 
Afirma que el seu Grup coincideix en la mateixa línia d'actuació, considera molt important 
mantenir-la i assegura que aquest és el sentit que té la moció que presenta. 
 
Diu que no és la seva intenció entrar en les polèmiques que han existit en el Departament de 
Patrimoni pel que fa a quines associacions es subvencionava, sinó que vol destacar la part 
positiva, com és el cas dels convenis que existeixen amb la Universitat de les Illes Balears, amb 
la Fundació Son Fornés, amb la Societat Arqueològica Lul·liana, o amb el Bisbat, que és un dels 
principals propietaris de béns objecte de restauració i conservació i que necessiten ser protegits 
per les institucions responsables. 
 
Assegura que en molts d'aquests casos ha observat que no s'havien invertit les despeses previstes, 
per la qual cosa expressa el desig de que la creació d'un nou Departament de Patrimoni i Identitat 
Cultural assegura la inversió de les despeses acordades i l'interès per protegir, conservar i 
restaurar el patrimoni.  
 
Considera que tan sols és una qüestió de voluntat política. Comenta que pensava que havia 
quedat acceptada la línia expressada pel seu Grup, quan en intervencions anteriors havia 
sol·licitat assignacions per a la investigació i difusió del patrimoni.  
 
Explica que aquesta moció demana que l'assignació de doblers sigui real, que no es quedi en 
grans declaracions dels responsables del Consell i que ho tinguin els ajuntaments que ho 
necessiten per mantenir conjunts històrics i demana el compliment de les polítiques acordades en 
el Pla de Patrimoni. Per aquest motiu, espera tenir el suport de l'equip de govern del Consell de 
Mallorca. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) intervé per anunciar que el seu Grup donarà suport a la moció. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) explica que actualment són vuit els ajuntaments que tenen declarat el 
seu nucli com a conjunt històric; això, al seu parer, suposa un greuge respecte als pobles que no 
li tenen i cap als conjunts històrics i arquitectònics que també haurien de ser restaurats. Per 
aquest motiu, considera que la redacció del punt 1 de la moció hauria de ser diferent. 
 
Per altra banda, explica que una passa prèvia a la restauració és la catalogació del patrimoni per 
part dels ajuntaments. Comenta també que ha observat a la memòria del Departament de 
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Patrimoni que són molts els pobles que encara no tenen el seu catàleg elaborat; en conseqüència 
demana que es pugui disposar d'equips de catalogació estables, perquè d'aquesta feina en 
dependrà conèixer què és el que s'ha de restaurar. Comenta que això també fa evident que el 
primer punt hauria de tenir una redacció diferent, però diu que malgrat tot no la considera del tot 
desencertada. 
 
Pel que fa al punt 2 manifesta que el seu Grup hi està del tot d'acord. Considera necessari 
incrementar les dotacions econòmiques de les partides específiques del pressupost, no destinades 
directament al Pla de Patrimoni, però sí un Pla de catalogació de jaciments arqueològics. Per 
acabar, retreu que no s'hagi fet encara tot allò que ja hauria d'estar fet. 
 
La Sra. Sureda (PP) explica que el seu Grup no està d'acord amb unes afirmacions que es fan a 
l'exposició de motius. Considera que totes les actuacions que tenen per objectiu la protecció, 
conservació, foment i difusió del patrimoni històric són positives i necessàries. També és 
conscient de la importància de la col·laboració entre les institucions públiques en matèria de béns 
i valors culturals d'interès històric i considera que els ajuntaments tenen un paper destacat en les 
tasques no només de restauració, sinó també de protecció. Recorda també, en la mateixa línia 
expressada per la senyora Bujosa, la necessitat d'avançar en l'elaboració del catàleg de protecció 
del patrimoni històric dels municipis de Mallorca que encara no l'han incorporat al seu 
planejament. Recorda que el termini de l'actual segona pròrroga per aquestes actuacions acaba el 
dia 1/01/2008 i assegura que aquest ha de ser un compromís de totes les institucions, atès que els 
ajuntaments tenen uns recursos limitats.  
 
El Sr. Cerdà (UM) intervé per proposar al PSOE un canvi en la redacció del primer punt de la 
moció, suprimint la frase "que tenen declarats conjunts històrics als seus nuclis urbans". Proposa 
la redacció final següent: "El Ple del Consell de Mallorca acorda prendre la iniciativa i arribar a 
acords amb els ajuntaments per tal de subvencionar actuacions de restauració del Patrimoni". 
Explica que la intenció és fer possible que el Consell de Mallorca pugui atendre el màxim 
possible de sol·licituds, atès que són vuit els pobles que tenen la declaració de BIC i que són 
molts els ajuntaments amb dificultats econòmiques per a dur a terme aquest tipus 
d'intervencions.  
 
Tot seguit, anuncia que, si s'accepta aquesta correcció, el seu Grup votaria a favor de la moció 
perquè aquest és realment el projecte que es duu a terme. Informa que durant la present 
legislatura s'han signat acords de col·laboració amb molts de municipis de Mallorca ( Pollença, 
Escorca, Alcúdia, Valldemossa, Banyalbufar, Manacor, Artà, Porreres, Búger, Llucmajor, 
Fornalutx, sa Pobla, Santa Margalida, Felanitx, Algaida, Montuïri, Consell, Sóller, Capdepera, 
Esporles, Costitx, Sineu, Palma). Assegura que la voluntat de l'equip de govern és seguir en la 
mateixa línia, col·laborant en tot allò que sia possible.  
 
Pel que fa a la petició de destinar més pressupost, demana que es reflexioni sobre el fet que quan 
UM es va fer càrrec d'aquesta àrea, l'any 2003, el pressupost destinat a particulars i ajuntaments 
era de 140.000 euros i actualment, per al 2007, és de 290.000 euros, per tant l'augment és del 
107%.  
 
Informa també que per a l'any 2006 s'han previst subvencions per un import total de 464.000 €, 
destinades a particulars i ajuntaments i que el termini per a la presentació de sol·licituds encara 
és obert. Explica que l'import indicat és degut a que s'ha incorporat als 280.000 € (150.000 € dels 



 114

ajuntaments i 130.000 € de particulars) la quantitat de 184.000 € corresponent als romanents de 
crèdit de l'anterior pressupost. 
 
Afirma que, pel que ha explicat, és evident que es tracta de la inversió més important feta fins 
ara en matèria de conservació i restauració del patrimoni.  
 
Informa també que per a l'any que ve la quantitat prevista per al mateix concepte és de 290.000 €  
i la conselleria manté la intenció d'incorporar els romanents de crèdit per a aquesta finalitat. Diu 
que és conscient que les mancances són moltes i pocs els doblers assignats per a fer-hi front, 
però assegura que la finalitat és fer un esforç important i arribar a satisfer el màxim possible de 
necessitats dels ajuntaments i dels particulars. 
 
El Sr. Bonet intervé per agrair els suports que li han expressat. Comenta que la proposta del 
PSM-EN i la del Sr. Cerdà coincideixen en el seu sentit, per la qual cosa el seu Grup no té cap 
inconvenient a acceptar el canvi proposat. Aclareix que la redacció inicial tenia com objectiu 
obligar els ajuntaments que tenien conjunts històrics als seus nuclis urbans, però que la moció 
pretenia expressar una voluntat política, que han demostrat també totes les intervencions.  
 
Per acabar, expressa la seva satisfacció i desitja que l'aprovació d'aquesta moció permeti establir 
nous convenis i dur a terme més intervencions que les indicades. 
 
La Sra. Bujosa manifesta que el Grup està d'acord a fer la modificació sol·licitada pel Sr. Cerdà. 
 
Tot seguit, es vota la moció, un cop feta la modificació sol·licitada pel Sr. Cerdà. La redacció 
definitiva és la següent: 
 
"El Ple del Consell de Mallorca acorda prendre la iniciativa i arribar a acords amb els 
ajuntaments per tal de subvencionar actuacions de restauració del Patrimoni" 
 
S'aprova la moció per unanimitat. 
 

 

INTERPEL.LACIONS  

PUNT 27.- INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL/LA SR/A BÀ RBARA BUJOSA 
PICORNELL DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-ENTESA NAC IONALISTA A 
L'HBLE SR/A. PRESIDENTA REFERIDA A "CONTRACTACIONS DEPARTAMENT 
DE CULTURA"  

 
Es retira la interpel·lació. 
 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) intervé per comentar que considera que no és adequat haver de 
treballar tantes hores i en aquestes condicions, que és inadmissible; no ho considera correcte ni 
respectuós per als consellers i conselleres i retreu especialment el cas de la intèrpret del 
llenguatge de signes. Diu que s'afegeix a totes les peticions d'aquest tipus que ja s'han fet en 
altres ocasions.  
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Comenta que el mínim que es pot fer és dedicar al tema de pressuposts un Ple especial i confia 
que per al proper any es consideri aquesta proposta. Acaba la intervenció demanant que es 
prengui en consideració i es posi més esment en la salut dels consellers i conselleres d'aquesta 
institució.  
 
La presidenta diu que en pren nota per a la propera ocasió. 

 

DESPATX EXTRAORDINARI. 

El Sr. Crespí (PSOE) anuncia que el seu Grup retira la moció que havia presentat. 
 

El Sr. Alorda (PSM) diu que es pot votar la urgència de les set mocions presentades de forma 
conjunta.  

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

 

PRECS I PREGUNTES  

PUNT 28.- PREGUNTA DE L'HBLE SR/A COSME BONET BONET DEL GRUP DE 
CONSELLERS SOCIALISTES DIRIGIDA A L'HBLE SR/A. ANTO NI PASCUAL 
RIBOT  

 

El Sr. Bonet (PSOE) diu que, atès que el Sr. Pascual és absent, retira la pregunta. Explica que la 
formularà per escrit.  
 

PUNT 29.- PREGUNTA DE L'HBLE SR/A MªMAGDALENA TUGOR ES BAUTISTA 
DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU - ELS VERDS DIRIGIDA A L'HBLE SR/A. 
ANTONI SERRA  

 

La Sra. Tugores (EU-Els Verds) diu que ja ha quedat d'acord amb el Sr. Serra, president de 
s'Institut i formularà la pregunta per escrit. 
 

 

PUNT 30.- PREGUNTA DE L'HBLE SR/A BÀRBARA BUJOSA PI CORNELL DEL 
GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-ENTESA NACIONALISTA DIRI GIDA A L'HBLE 
SR/A. PRESIDENTA DEL CONSELL  

Es dóna compte de la següent pregunta: 
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"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. 

- Perquè el Consell de Mallorca segueix fent la publicitat institucional en llengua castellana?" 

 

La Sra. Bujosa (PSM-EN) formula la pregunta en els seus termes. Atès que no és la primera 
vegada que la formula, demana que es posi més esment en aquesta qüestió. 
 
El Sr. Cerdà (UM) respon que la publicitat institucional del Consell de Mallorca és en català i 
explica que el cas de publicitat en castellà al qual fa referència la Sra. Bujosa és semblant al que 
ja s'havia tractat en un anterior Ple. Explica que es tracta d'empreses contractades pel Consell de 
Mallorca, en aquest cas és SMAC, que han usat el logotip del Consell de Mallorca sense que es 
tracti d'una publicitat feta directament pel Consell.  
 
Assegura que ja s'ha informat aquestes dues empreses, MAC i TIRME, per tal que sàpiguen que 
quan usen el logotip del Consell de Mallorca el text ha de ser sempre en català.  
 

 

PUNT 31.- PREGUNTA DE L'HBLE SR/A HBLE.SR.FRANCESC CAÑELLAS 
ALEMANY DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR D IRIGIDA A 
L'HBLE SR/A. IL·LM.PRESIDENT DEL INSTITUT DE SERVEI S SOCIALS I 
ESPORTIUS  

 

El Sr. Rubio (PP) anuncia que retira la pregunta i també totes les preguntes del PP. 
 

PUNT 32.- PREGUNTA DE L'HBLE SR/A HBLE.SR. BARTOLOM É VALLORI 
PERELLÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR D IRIGIDA A 
L'HBLE SR/A. IL·LM.PRESIDENT DEL INSTITUT DE SERVEI S SOCIALS I 
ESPORTIUS 

 

Es retira la pregunta. 
 

PUNT 33.- PREGUNTA DE L'HBLE SR/A HBLE.SR. MIQUEL C ÀNEVES VANRRELL 
DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR DIRIGIDA A L'HBLE SR/A. 
IL·LM.PRESIDENT DEL INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I E SPORTIUS  

 

Es retira la pregunta. 
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PUNT 34.- PREGUNTA DE L'HBLE SR/A MARGALIDA ROSSELL Ó I PONS DEL 
GRUP DE CONSELLERS D'EU - ELS VERDS DIRIGIDA A L'HB LE SR/A. MIQUEL 
ÀNGEL BORRÀS  

Es dóna compte de la següent pregunta: 

"Margalida Rosselló i Pons, com a consellera del grup d'Esquerra Unida-Els Verds al Consell de 
Mallorca, i amb domicili a efectes de notificació al carrer Palau Reial, nº1 a Palma de Mallorca 
presenta la següent PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL al sr. Miquel Àngel Borràs, conseller 
de medi ambient : 

Quines obres de construcció o rehabilitació s'han realitzat al Parc Natural de sa Dragonera sense 
comptar amb les llicències pertinents?" 

 

La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Borràs (UM) puntualitza que és la primera vegada que parla sobre aquesta qüestió, per tant 
no és cert el que afirma la Sra. Rosselló pel que fa a declaracions anteriors i li respon que de les 
obres fetes al Parc de sa Dragonera, segons les informacions que té, no n'hi ha ni una que no 
s'hagi fet sense les llicències pertinents. 
 
 

PUNT 35.- PREGUNTA DE L'HBLE SR/A ANTONI ALEMANY CL ADERA DEL GRUP 
DE CONSELLERS SOCIALISTES DIRIGIDA A L'HBLE SR/A. B ARTOMEU VICENS 
MIR  

 

El Sr. Alemany (PSOE) informa que el seu Grup retira la pregunta. 
 

 

PUNT 36.- PREGUNTA DE L'HBLE SR/A CELESTÍ ALOMAR MA TEU DEL GRUP DE 
CONSELLERS SOCIALISTES DIRIGIDA A L'HBLE SR/A. MIQU EL NADAL BUADES  

Es dóna compte de la següent pregunta: 

"CELESTÍ ALOMAR MATEU, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA, presenta per al proper Ple ordinari la següent pregunta, amb sol·licitud de 
RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada al 
Vicepresident Primer, el Sr. Miquel Nadal Buades. 

Quin és l'objectiu i quins tipus d'actuacions pensa que durà a terme el Consorci entre el Consell 
de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, anunciat pel Vicepresident, el Sr. Miquel Nadal, per tal de 
finançar projectes i infrastructures al municipi?" 

 

El Sr. Alomar (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
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El Sr. Nadal (UM) explica que la finalitat del consorci entre el Consell de Mallorca i 
l'Ajuntament de Palma és donar suport a l'Ajuntament de Palma perquè pugui equiparar les 
infrastructures, tant educatives com esportives i de serveis, que té a Palma i als municipis de 
Mallorca. Comenta que es troben en una situació bastant endarrerida, malgrat tenir un pressupost 
tres vegades superior al del Consell de Mallorca.  
 

PRECS 
 
El Sr. Crespí (PSOE) exposa la qüestió del lamentable accident del passat dissabte a la carretera 
de Manacor, que afortunadament no va tenir cap conseqüència greu tot i que a una carretera 
d'aquestes característiques podria haver-ne tingut. Atès que el seu Grup, a través dels mitjans de 
comunicació, ha sabut que se'n farà una investigació, demana conèixer les causes d'aquest 
accident; si és abans del proper Ple, demana la reunió, de forma excepcional, de la Junta de 
Portaveus, per tal de donar tota la informació.   
 
 
Tot seguit, la presidenta dóna la benvinguda, en nom de tots els grups polítics, a la Sra. Catalina 
Ramon, que s'incorpora avui com a secretària adjunta.  
 

 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la sessió a vint-i-una  hores i 
vint-i-dos minuts. De tot el qual se n'esten la present acta (que consta de 212 pàgines rubricades) 
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  

 


