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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA  

 

A les onze hores i deu minuts del dia 22 de gener de 2007 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,  M. Francisca Ramón Pérez de Rada, 
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. 

Hble. Sr. Conseller que excusa l'assistència:. Miquel Amengual Guasp. 

També hi assistiren els Hbles. Srs. Consellers Executius: Miquel A. Flaquer Terrasa, 
Antoni Pascual Ribot, Bartomeu Vicens Mir, Francesc Buils Huguet, Catalina Julve 
Caldendey, Joan Cerdà Rull. Excusà l'assistència l'Hble. Sr. Miquel Angel Borràs 
Llabrés. Igualment hi assistiren 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 4t s'incorpora a la sessió el Sr. Puche ( PP). En el punt 7è s'absenta el Sr. 
Suàrez ( PSOE) que retorna en el punt 9è. En el punt 10è s'absenta el Sr. Aguiló ( PSM-
EM) que retorna en el punt 11è. En el punt 11è s'absenta la Sra. Munar ( UM) que 
retorna en el punt 13è. En el punt 14è s'incorpora a la sessió la Sra. Ramón ( PSOE). 

En el punt 18è s'absenta el Sr. Suárez ( PSOE) que retorna en el punt 19è. 

En el punt 19è s'absenta la Sra. Munar ( UM) i a partir d'aquest moment assumeix la 
presidència el Sr. Nadal ( UM). 

En el punt 20è s'absenta el Sr. Suárez ( PSOE) durant la votació de les propostes 1 a 7. 

En el punt 22è s'absenten els Srs. Font, Oliver, Feliu i Alomar, que ja no es 
reincorporen. 
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PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (04/12/2006). 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

PRESIDÈNCIA  

 

PUNT 2.- DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE. (Document adjunt) 

 

PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR (Document adjunt) 

 

DEPARTAMENT ECONOMIA I HISENDA  

 

PUNT 4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST DE 2007 DE L’INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS 
DE MALLORCA. 

  

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

 

"Vista la proposta del President de l’Institut manifestant la necessitat de procedir a la 
modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2007. 

Vist l’informe de la intervenció general d’aquest Consell insular, en relació a la 
procedència de la modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2007, 
aquesta Presidència, en ús de les atribucions que li són conferides per la legislació 
vigent de regim local, ha resolt proposar al Ple l'adopció del següent  

Substituir la base 39 pel text següent: 

“En matèria de control i fiscalització del pressupost de l’INSTITUT, serà d’aplicació 
allò que preveuen les bases 41 a 50 de les Bases d’execució del pressupost de 2007 del 
Consell de Mallorca, sense perjudici de les competències que li pugui correspondre al 
President de l’INSTITUT en allò previst en els Estatuts d’aquest organisme autònom, 
així com de les competència que des de la Intervenció General s’assignin en aquesta 
matèria a la Intervenció delegada de l’INSTITUT.” 

2. Eliminar la Base 40. “Autorització dels documents comptables relatius a l’execució 
del pressupost de despeses”, com ja han fet les bases del Consell de Mallorca, atès que 
la nova normativa comptable no preveu la necessitat d’aquesta autorització. 

3. Com a conseqüència de la supressió anterior, modificar la numeració correlativa de 
totes les bases posteriors. 
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Segon.- 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."  

 
S'aprova la proposta per desset vots a favor (PP i UM), zero en contra i tretze 
abstencions (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds). 

 

 

PUNT 5.- CESSIÓ GRATUÏTA D'ÚS TEMPORAL DE L'IMMOBLE UBICAT 
AL CARRER MIQUEL SANTANDREU, 1 DE PALMA A FAVOR DEL 
MINISTERI DE JUSTÍCIA. 

 

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

 

"En virtut de l'article 8.1 de la Llei 16/2001, de 14 de desembre de 2001, d’atribucions 
de competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins (BOIB Núm. 153 
de 22 de desembre de 2001), la Comunitat Autònoma de les Illes Balears transferí al 
Consell de Mallorca la titularitat de l'immoble ubicat al carrer Miquel Santandreu núm. 
1 de Palma, relacionat en l'apartat segon de l'Annex II de l'esmentada llei. 

En l'epígraf 1 de l'Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca, amb el 
número d'element 189 apareix registrat l'immoble esmentat en l'antecedent fàctic primer 
les característiques del qual són: 

Edifici situat en el carrer Miquel Santandreu número 1 en el terme municipal de Palma. 
Té una superfície el solar de 1.492 m2, dels quals 1.100 m2 corresponen a superfície 
coberta i 390 m2 a descoberta. L'extensió construïda són 2.103 m2 distribuïts en planta 
baixa, 884 m2; pis primer, 358 m2; pis segon, 351 m2; pis tercer, 229 m2; pis quart, 65 
m2, i porxo, 215 m2. Limita: per la dreta, parcel·la cadastral 00700617, i 00700602, 
esquerra Avda. Gabriel Alomar i Villalonga; al fons carrer Ricard Ankerman. 

Inscripció registral. Registre de la Propietat núm. 2 de Palma, foli 74, tom 5.149, llibre 
1113 de Palma Secció VI, finca 64.964, inscripció 2ª. La seva referència cadastral és 
0700601-DD780003-0001-Q-W. 

La seva qualificació jurídica és la de bé patrimonial o de propis.(El Plenari del Consell 
de Mallorca, en sessió ordinària de 6 de març de 2006 aprovà la desafectació 
provisional d'aquest immoble. En data 25 de març de 2006 s'inicià el termini 
d'informació pública corresponent. En la sessió plenària de 8 de maig de 2006 es 
resolen les al·legacions presentades i l'acord provisional de desafectació devé 
definitiu.). 

El Pla General d'Ordenació Urbana de Palma (23 de desembre de 1998) qualifica 
l'immoble amb les següents característiques: 
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Classificació del sòl: Urbà. 

Qualificació: Zones A8a i A4a. Tipus d'edificació AV – MC.V. 

Usos autoritzats: 

Principal: residencial plurifamiliar. 

Autoritzats: en general tots excepte l'industrial. 

Alçada permesa: 8 ó 4 segons zona. 

Edificabilitat: en funció de la profunditat de l'edifici (11 m.) i núm. de plantes. 

Ocupació: 100 % en planta baixa. 

Atès que el conveni de cessió d'ús d'aquest immoble aprovat pel Plenari de la 
Corporació el passat 8 de maig de 2006 no preveu la possibilitat de pròrroga i atesa la 
sol·licitud del Ministerio de Justícia sol·licitant una pròrroga per un període de sis mesos 
de la cessió que finalitzà el passat 31 de desembre de 2006. 

En data 4 de gener de 2007, el Conseller Executiu d'Economia i Hisenda resolgué l'inici 
del procediment de desafectació d'aquest immoble. 

Vist l'informe de 4 de gener de 2007 del Tag de Patrimoni amb el vist-i-plau del 
Secretari General del Consell de Mallorca. 

El Conseller Executiu del Departament d’Economia i Hisenda en virtut de l’article 8.1 
de la Llei 8/2000 de Consells Insulars eleva al Plenari del Consell de Mallorca, previ 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes, la següent proposta d’ 

ACORD 

1.- Aprovar la cessió d'ús gratuïta i temporal, pel període de gener a juny de 2007 
(ambdós inclosos) de l'immoble ubicat al carrer Miquel Santandreu, 1 de Palma a favor 
del Ministeri de Justícia, únicament per la ubicació provisional de la seu d'una sèrie de 
Jutjats mentre finalitzen les obres de condicionament de la seu d'aquests jutjats de 
Palma. 

2.- Aprovar el conveni adjunt per formalitzar aquesta cessió d'ús temporal i gratuïta, 
habilitar a l'Hble. Sr. Miquel Àngel Flaquer i Terrasa, Conseller Executiu del 
Departament d'Economia i Hisenda per a la i per la signatura d'altra documentació 
necessària per la formalització del conveni. 

3.- Sotmetre a informació pública la cessió d'ús dels immobles, durant un termini de 
quinze dies, mitjançant el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears." 

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) recorda l'argument del seu Grup en contra de la desafectació 
d'aquest local que creu hauria estat millor que es destinés a ús públic o haver-lo inclòs al 
patrimoni insular del sòl. Recorda també que hi ha una llei que preveu la creació del 
patrimoni del sòl, però que el Consell de Mallorca no l'ha constituït i, a més, el seu Grup 
ho considera necessari per tal d'intervenir en la política urbanística. 
 
A continuació, comenta que avui tan sols parlam d'una cessió estrictament temporal que 
pensava que ja estava aclarida amb el Ministeri de Justícia. 
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Per altra banda creu que l'Estat, amb la quantitat de recursos que s'enduu de les Illes 
Balears, hauria de tenir en condicions la policia, l'Administració de Justícia i les demés 
competències en comptes de fer-ho amb els ajuts d'altres institucions.  
 
Malgrat això comenta que si s'ha arribat a un acord el seu Grup li donarà suport encara 
que sigui amb caràcter provisional i esperant que l'objectiu definitiu d'aquest terrenys 
sigui la inclusió en el patrimoni insular del sòl. 
 
El Sr. Flaquer ( conseller executiu d'Economia i Hisenda ) comenta que avui proposa 
ajornar aquesta col·laboració gratuïta ja realitzada l'any 2006, pels sis primers mesos del 
l'any 2007 a sol·licitud del Ministeri de Justícia. Assenyala que el que volen és 
continuar col·laborant en la millora del funcionament de la justícia a Mallorca i que a 
més s'han fet una obres de millora de l'edifici i així s'aprofitaran la millora de les 
instal·lacions.  
 
A més, destaca que aquesta actuació forma part de la col·laboració amb altres 
institucions per millorar la qualitat de vida dels mallorquins i mallorquines. 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

 

DEPARTAMENT PATRIMONI I IDENTITAT CULTURAL. 

  

PUNT 6.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIO COM A BÉ D'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORÍA DE CONJUNT HISTÒRIC, A FAVOR 
DEL NUCLI D'ESTELLENCS 

 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del 
Departament de Patrimoni i Identitat Cultural:  

 

"A la vista que, mitjançant l'acord de data de 24 de novembre de 2005 i la rectificació 
efectuada per l'acord de 23 de desembre de 2005, la Comissió Insular d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric va acordar la incoació de l'expedient de 
declaració de Bé d'Interès Cultural, amb categoria de Conjunt Històric, a favor del nucli 
d'Estellencs. 

A la vista que, mitjançant acord de data de 17 de novembre 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 21 de novembre de 2006 de la Cap de Secció 
Jurídicoadministrativa 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 



 6 

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.                    Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de conjunt històric al 
nucli d'Estellencs, la descripció i la delimitació del qual figuren a l'informe tècnic de 
data 31 d'octubre de 2005, que s'adjunta i forma part integrant del present acord. 

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

III.               Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament d'Estellencs i al 
Govern de les Illes Balears. 

IV.   Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el 
Boletín Oficial del Estado i anotar-ho al Registre Insular de Béns d'Interès Cultural i 
comunicar-ho al Registre 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." 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 

PUNT 7.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT, A FAVOR DE 
L'ESGLÉSIA I CONVENT DE SANTA TERESA DE JESÚS, PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del 
Departament de Patrimoni i Identitat Cultural:  

 

"A la vista que, mitjançant l'acord de data 7 d'abril de 2006, la Comissió d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de 
l'expedient de declaració de Bé d'Interès Cultural, amb la categoria de Monument, a 
favor de l'Església i Convent de Santa Teresa de Jesús, Palma. 

A la vista que, mitjançant acord de data 17 de novembre 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 21 de novembre de la Cap de Secció 
Jurídicoadministrativa 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 
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de 2004, aquest President de la Comissió d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d'ACORD: 

I.                    Declarar com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de monument 
l'església i el convent de Santa Teresa de Jesús, la descripció i la delimitació del qual 
figuren a l'informe tècnic de data 28 de febrer de 2006, que s'adjunta i forma part 
integrant del present acord. 

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

III.               Notificar aquesta resolució als interessats, a l'Ajuntament de Palma i al 
Govern de les Illes Balears. 

IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el 
Boletín Oficial del Estado i anotar-ho al Registre Insular de Béns d'Interès Cultural i 
comunicar-ho al Registre 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." 

 
El secretari  manifesta que el resultat de la votació és de 16 vots a favor (UM, PSOE, 
PSM-EN i EU-Els Verds) i 15 vots en contra (PP). Això no obstant, cal advertir que 
abans de tractar el punt 11è, el secretari s’assabentà que el Sr. Manel Suárez (PSOE) 
s’havia absentat i per tant no es podia computar el seu vot. En conseqüència, el resultat 
real de la votació ha estat de 15 vots a favor (UM, PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds) i 15 
vots en contra (PP). Per això, adverteix que és necessari repetir la votació per tal de 
desfer l’empat. 
 
La presidenta li comenta que primer tractaren del punt 11è, que ja s’ha anunciat, i que 
abans d’entrar en el capítol de “Mocions” es repetirà la votació. 
 
Malgrat les paraules de la Sra. presidenta, la votació no fou repetida en el transcurs de la 
votació. 

 

PUNT 8.- PROPOSTA D'ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ CATALOGAT A 
FAVOR DEL CONJUNT D'EDIFICIS DE L'ESTACIÓ DEL FERROCARRIL 
DE PALMA-INCA, TERME MUNICIPAL DE PALMA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. Conseller Executiu del 
Departament de Patrimoni i Identitat Cultural:  

 

"A la vista que, mitjançant l'acord de data de 19 de maig de 2006 la Comissió Insular 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric va acordar la incoació de 
l'expedient de declaració de Bé Catalogat a favor del conjunt d'edificis de l'estació del 
ferrocarril de Palma-Inca. 
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A la vista que, mitjançant acord de data 17 de novembre 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 21 de novembre de la Cap de Secció 
Jurídicoadministrativa 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.               Declarar com a Bé Catalogat a favor del conjunt d'edificis de l'estació del 
ferrocarril de Palma-Inca en el terme municipal de Palma, la descripció i la delimitació 
del qual figuren a l'informe tècnic de data 26 d'abril de 2006 que s'adjunta i forma part 
integrant del present acord. 

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

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

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

 
El secretari  manifesta que el resultat de la votació és de 16 vots a favor (UM, PSOE, 
PSM-EN i EU-Els Verds) i 15 vots en contra (PP). Això no obstant, cal advertir que 
abans de tractar el punt 11è, el secretari s’assabentà que el Sr. Manel Suárez (PSOE) 
s’havia absentat i per tant no es podia computar el seu vot. En conseqüència, el resultat 
real de la votació ha estat de 15 vots a favor (UM, PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds) i 15 
vots en contra (PP). Per això, adverteix que és necessari repetir la votació per tal de 
desfer l’empat. 
 
La presidenta li comenta que primer tractaren del punt 11è, que ja s’ha anunciat, i que 
abans d’entrar en el capítol de “Mocions” es repetirà la votació. 
 
Malgrat les paraules de la Sra. presidenta, la votació no fou repetida en el transcurs de la 
votació. 

 

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL. 
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PUNT 9.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D'OBRES I SERVEIS I DE 
CARRETERES DE L'ANY 2007, DEL PLA PLURIANUAL 2007/2008/2009/2010 
I DE LES ACTUACIONS QUE ES FINANCEN MITJANÇANT CONVENI 
ADMINISTRATIU. 

 

Es dóna compte de la següent proposta de la Consellera Executiva de Cooperació Local:  

 

"A l'art. 32 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, expressament s'hi fa 
constar que per al desenvolupament de la cooperació les diputacions, amb la 
participació dels ajuntaments, han de redactar els plans provincials establerts a l'art. 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 

L'art. 41, apartat 3, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, disposa que als consells insulars de 
les Illes Balears els hi són d'aplicació les normes d'aquesta llei que regulen 
l'organització i el funcionament de les diputacions provincials i assumeixen les 
competències d'acord amb les disposicions d'aquesta llei i les que corresponguin 
conformement amb l'Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 

El Consell de Mallorca va aprovar la convocatòria del Pla d'obres i serveis per a l'any 
2007 a l'efecte que els ajuntaments i la resta d'entitats locals hi presentassin les seves 
peticions acompanyades de la documentació administrativa i tècnica reglamentària. 

S'ha aplicat el que disposa el R. Decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la 
cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals i l'Ordre 
APU/293/2006, de 31 de gener, de desenvolupament i aplicació d'aquest R. Decret, en 
tot el que afecta a l'objectiu de la cooperació estatal, financiació, aportació obligada de 
les entitats locals, projecte mínim objecte de subvenció, aportació estatal, etc. 

L'Enquesta d'Infraestructures i Equipaments Locals ha constituït un instrument bàsic per 
a la valoració de totes les necessitats de cada municipi. 

Pel que fa a les passes subsegüents de la tramitació del Pla per arribar a la seva 
aprovació definitiva, s'ha de seguir el que preveu l'art. 32 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986 de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local, que disposa que el Pla s'ha de publicar en el Butlletí Oficial 
de la CAIB perquè s'hi puguin formular al·legacions i reclamacions durant un termini de 
deu dies. 

El Pla insular de cooperació també s'ha de remetre pel al seu informe, d'acord amb el 
que preveu el R. Decret 835/2003 abans esmentat, al Delegat del Govern i a la Comissió 
Provincial de Col·laboració de l'Estat amb les Entitats Locals. Els esmentats informes 
han de ser emesos en el termini de deu dies. Transcorregut aquest termini sense que 
s'hagin emès es podran continuar les actuacions. 

Vist l'informe de data 2 de gener de 2007 de fiscalització de disconformitat de 
l'expedient. 

Per tot això, propòs que, previ l'informe preceptiu de la Comissió Informativa General i 
de Comptes, la Consellera Executiva de Cooperació Local elevi al Ple del Consell de 
Mallorca la següent proposta d'acord: 
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1r.- Resoldre la discrepància existent entre la Intervenció General i el Departament de 
Cooperació Local, manifestant-se a favor de la proposta de l'esmentat Departament.  

2n.- Aprovar inicialment el Pla d'obres i serveis i de carreteres per a l'any 2007 
corresponent a l'illa de Mallorca amb el contingut que figura a la documentació adjunta. 

3r.- Aprovar inicialment el Pla Plurianual 2007/08/09/10 que també s'adjunta. 

Aquesta aprovació del Pla Plurianual resta condicionada per als exercicis futurs a les 
disponibilitats pressupostàries del Consell de Mallorca i a la inclusió d'aquestes 
aportacions futures a l'acord d'aprovació definitiva del Pla d'obres i serveis de cada any. 

4t.- Aprovar finançar mitjançant el Conveni administratiu tipus previst a l'art. 10 del 
vigent Reglament de cooperació municipal la relació d'actuacions que figuren en el 
document adjunt al present dictamen. 

5è.- D'acord amb l'article 8 del R. Decret 835/2003, de 27 de juny, el Pla complementari 
per poder aplicar els romanents que es puguin originar per les baixes de l'adjudicació de 
les obres del Pla i de les previstes als convenis correspondrà a les obres de l'anualitat de 
l'any 2008. 

6è.- El Pla d'obres i serveis i de carreteres s'exposarà al públic durant un termini de deu 
dies hàbils mitjançant anunci al BOIB perquè s'hi puguin formular reclamacions i 
al·legacions. També es comunicarà a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears 
(FELIB) i es trametrà a informe del Delegat del Govern a Balears i de la Comissió 
Provincial de Col·laboració de l'Estat amb les Corporacions Locals. Si aquests informes 
no son emesos en el termini de deu dies hàbils es podran continuar les actuacions. 

7è.- Una vegada que el Ministeri d'Administracions Públiques comuniqui amb caràcter 
definitiu l'assignació de l'Estat per a l'any 2007 al Pla d'obres i serveis i de carreteres del 
Consell de Mallorca, el Pla (juntament amb el Plurianual i la relació d'obres que es 
financen per Conveni) s'aprovarà definitivament i es remetrà amb el corresponent 
expedient administratiu al Ministeri per a les Administracions Públiques abans de dia 1 
d'abril de 2007." 

 

 
El Sr. Aguiló (PSM-EN) comenta que els grups del PSM-EN i EU-Els Verds presenten 
una esmena conjunta a la proposta del Pla plurianual, en la qual es proposa la 
incorporació de l'obra sol·licitada per l'Ajuntament d'Esporles en el Pla d'obres i serveis, 
ja que a la documentació que es va presentar a la Comissió Informativa no hi constava. 
 
Però si que hi era a la documentació entregada en primera instància als Grups, en data 
19 de desembre de 2006, que feia referència a la construcció d'una piscina al municipi 
d'Esporles.  
 
Comenta que de la mateixa manera que hi ha obres incloses al Pla d'obres i serveis amb 
característiques i pressupost similars, es podia haver inclòs aquesta. I per tant la 
sorpresa va ser que a la Comissió Informativa en veure que havia desaparegut del llistat 
l'esmentada obra del municipi d'Esporles, per això han realitzat una sèrie de contactes 
per resoldre aquest error, ja que no tendria sentit que un municipi com Esporles quedas 
fora del Pla, ni tendria sentit que, per primera vegada a la història del Consell de 
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Mallorca, un municipi que ha sol·licitat en el termini i en la forma escaient prevista 
quedas exclòs del Pla d'obres i serveis.  
 
Així i tot, creu que en aquest moment ple no es rectificà, per assegurar que cap municipi 
pugui ser marginat ni exclòs, ja que és una part del pressupost que administra aquesta 
institució per donar suport a tots els municipis. Reitera la seva sorpresa per aquest fet i 
per això demana el suport de tots els Grups. 
 
El Sr. Bonet (PSOE) assenyala que el seu Grup també està sorprès per l'absència d'obres 
de l'Ajuntament d'Esporles dins el Pla i considera que els arguments del Sr. Aguiló són 
correctes. 
 
El seu Grup no presenta esmena perquè creu que aquesta qüestió l'han de resoldre 
l'ajuntament afectat i la Conselleria de Cooperació Local, creu que es pot intentar 
solucionar i, per altra banda, considera preocupant que per primera vegada s'exclogui  
un ajuntament d'una proposta de Pla d'obres i serveis. Afirma que si aquesta situació no 
s'arregla el seu Grup no podrà donar el seu vot favorable al Pla d'obres i serveis, encara 
que estigui d'acord amb la resta de la proposta. 
 
A continuació, demana a la consellera de Cooperació Local que faci els màxim 
d'esforços per incloure l'obra esmentada a l'aprovació definitiva i que els ciutadans 
d'Esporles puguin gaudir de la subvenció ja que tenen els mateixos drets que la resta de 
mallorquins i mallorquines. Anuncia que el seu Grup s'abstendrà, a l'espera que aquesta 
situació es pugui resoldre d'aquí a l'aprovació definitiva. 
 
En primer lloc, es vota l'esmena conjunta de PSM-EN i EU-Els Verds: 
 
Es rebutja l'esmena per cinc vots a favor (PSM-EN i EU-Els Verds), devuit vots en 
contra (PP i UM) i vuit abstencions (PSOE). 
 
En segon lloc, es vota la proposta: 
 
S'aprova la proposta per devuit vots a favor (PP i UM), cinc vots en contra (PSM-EN i 
EU-Els Verds) i vuit abstencions (PSOE). 

 

 

INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA  

 

PUNT 10.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE 
LES SUBVENCIONS ECONÒMIQUES DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA 
GENT GRAN, DIRECCIÓ ÀREA PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL PER A 
L'ANY 2007. SECTOR VEÏNS, DONA I SEGONA EDAT 

 

Es dóna compte de la següent proposta de l'Hble. Sr. President de l’Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca:  
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"El Consell Insular de Mallorca té atribuïdes competències en matèria d'acció social, en 
virtut d'allò establert a la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències 
als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, un dels objectius 
de la qual és la concessió i gestió de les subvencions i ajudes amb finalitats assistencials 
a persones físiques i a centres o entitats per a beneficiaris residents a l'àmbit territorial 
de cada un dels consells sobre matèries de tercera edat. 

Atès que el Consell de Mallorca, en sessió de 15 de setembre de 2003 (BOIB núm. 133, 
de 23.09.03), va aprovar definitivament la constitució de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca, el qual té com objecte fonamental, d'acord amb l'art. 2.1 dels 
Estatuts de l'Institut aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca, l'exercici, en 
forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al 
Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i esports. 

Atès que d'acord amb allò que disposa l'art. 7.r) dels estatuts de l'Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca, correspon al president de l'Institut la proposició al Ple 
del Consell de Mallorca de l'aprovació de les bases reguladores de les ajudes i 
subvencions públiques. 

Atès l'informe del tècnic responsable del Servei de Promoció de la Gent Gran de 
l'Institut, de data 18 de desembre de 2006, en el qual proposa que es tramiti de 
l'aprovació de les bases reguladores d'ajudes i subvencions econòmiques pel programes 
Sector Veïns, Dona i Segona Edat, promogut per la Direcció d'Àrea de Promoció 
Sociocultural de l'Institut. 

Atès l'informe jurídic favorable, de data 18 de desembre de 2006. 

Per tot el que s'ha exposat, el president de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca, fa al Ple del Consell de Mallorca la següent 

Aprovar les bases reguladores de les ajudes i subvencions econòmiques del programa 
Sector Veïns, Dona i Segona Edat, promogut per la Direcció d'Àrea de Promoció 
Sociocultural de l'Institut que s'adjunten a la present proposta, atesos els informes 
justificatius del tècnic responsable de 18 de desembre de 2006, i l'informe jurídic 
favorable de 18 de desembre de 2006." 

 
 
El Sr. Crespí (PSOE) intervé per manifestar que, vists els resultats als quals ha conduït 
l'aplicació d'aquestes bases, que discriminen de manera molt negativa determinades 
organitzacions i associacions respecte d'unes altres, cal considerar que les bases són 
dolentes i, per aquest motiu anuncia que el seu Grup votarà en contra d'aquesta proposta 
i també de la següent. 
 
El Sr. Serra, president de S'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, explica 
que les bases són les mateixes de l'any passat, per tant li resulta estrany el que ha 
comentat el Sr. Crespí. En primer lloc, perquè l'any passat el seu Grup no va presentar 
cap al·legació ni va proposar cap canvi. En segon lloc, li demana que indiqui quin punt 
específic pot ser discriminatori per a qualsevol altra entitat, atès que precisament són les 
bases les que regulen les subvencions que van adreçades a totes les entitats de gent gran 
i resta de sectors inclosos dins l'àrea de Promoció Sociocultural; en conseqüència, 
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voldria que el Sr. Crespí, en comptes de fer una frase gratuïta i fàcil, especifiqui a quin 
punt concret es refereix, perquè si no hi ha un fet objectiu és difícil  posar-se d'acord; li 
demana una aportació positiva i constructiva en aquest sentit. 
 
El Sr. Crespí respon al Sr. Serra fent referència al debat de política general del passat 
dia 15 de gener per recordar-li que ja en aquesta ocasió el seu Grup va posar de manifest 
totes aquestes qüestions, de forma ben detallada, per la qual ja són prou coneguts tots i 
cada un dels arguments.  
 
Per altra banda, observa al Sr. Serra que, si afirma que aquestes bases reguladores no es 
canvien, vol dir que l'any que ve tornaran a donar el mateix resultat; en conseqüència, si 
el que pretén és que el seu Grup col·labori discutint-les punt per punt, li suggereix que 
les retiri i que presenti la proposta de forma que permeti la seva discussió i doni 
garanties de transparència en la seva aplicació i de que totes les organitzacions que es 
presentin seran tractades amb criteris objectius (per exemple, valorant el nombre 
d'afiliats) i no es donarà el cas de que unes rebin subvencions milmilionàries (en 
pessetes) mentre unes altres reben una quantitat simbòlica de 6 ò 9 euros, com ha 
ocorregut. Afirma que si ho fa així, es podran entendre, però si no és des d'aquesta 
garantia total, no ho admet, perquè ja estan escalivats a causa d'experiències anteriors. 
 
El Sr. Serra intervé per demanar-li de bell nou que esmenti un fet objectiu, una sola 
frase d'aquestes bases que pugui fer possible la seva revisió. Diu que li sap greu, perquè 
hagués tengut plena voluntat d'assumir-ho i parlar-ne, des d'aquesta condició. Assegura 
que ell ha fet la feina, retreu al Sr. Crespí no haver-la feta i, a més, mescli conceptes en 
la seva argumentació. Explica que el que consta als pressuposts va destinat a convenis, 
que és una cosa totalment diferent d'altres partides, que són per subvencions obertes a 
totes les entitats, de les quals, precisament per estar presentades al Ple i pel fet de 
respectar la legislació, han d'anar adreçades a totes les entitats d'un mateix perfil, per la 
qual cosa és impossible discriminar qualsevol de les que inclou aquesta convocatòria, 
que es presentés i no pogués ser atesa. Explica que una altra qüestió seria que, en funció 
del fons establerts, es puguin atendre en major o menor quantia, però sempre amb 
voluntat d'equitat; no pot ser d'altre manera, no es pot vulnerar la legislació.  
 
Explica també que és una qüestió distinta la dels convenis que s'estableixen amb 
federacions i altres entitats, els quals, entre d'altres, requereixen la voluntat d'executar-
les. Assegura que obren partides per no deixar fora ningú i en aquest sentit respon al 
comentari del Sr. Crespí referit a que una associació tengui una consideració preferent, 
afavorida amb una subvenció massa alta, diu que suposa que es refereix a una 
específica, però explica que es tracta d'una entitat que va mostrar la seva voluntat de 
sol·licitar a S'Institut els convenis, dins el termini i d'acord a la normativa establerta, 
mentre que altres no ho han fet.  
 
Per acabar diu al Sr. Crespí que entén que vulgui cercar l'equitat, però reitera que 
precisament aquestes bases reguladores en són la garantia. Per altra banda, les partides 
que fan referència al pressupost de l'ISSEM, ja varen ser discutides en el moment 
oportú, en el debat de pressupostos, per la qual cosa ho considera un debat superat. 
Reitera que és impossible, sense fets objectius a valorar, arribar a un acord sobre 
aquesta qüestió. 



 14 

 
S'aprova la proposta, per devuit vots a favor (PP, UM), vuit en contra ( PSOE) i quatre 
abstencions (PSM-EN, EU-Els Verds).  

 

 

PUNT 11.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE 
LES SUBVENCIONS ESPORTIVES DE L'ÀREA D'ESPORTS DE L'INSTITUT 
DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA PER A ESPORTISTES 
INDIVIDUALS, CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES DE MALLORCA PER A 
L'ANY 2007 

 

Es dóna compte de la següent proposta del Sr. President de l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca:  

 

"El Consell Insular de Mallorca té atribuïdes competències en matèria d'esports, en 
virtut d'allò establert a la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències 
als consells insulars en matèria d'esports, un dels objectius de la qual és la concessió i 
gestió de les subvencions i ajudes per a activitats esportives a esportistes individuals i a 
clubs i entitats esportives, a l'àmbit territorial de cada un dels consells sobre matèries 
d'esports. 

Atès que el Consell de Mallorca, en sessió de 15 de setembre de 2003 (BOIB núm. 133, 
de 23.09.03), va aprovar definitivament la constitució de l'Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca, el qual té com objecte fonamental, d'acord amb l'art. 2.1 dels 
Estatuts de l'Institut aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca, l'exercici, en 
forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al 
Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i esports. 

Atès que d'acord amb allò que disposa l'art. 7.r) dels estatuts de l'Institut de Serveis 
Socials i Esportius de Mallorca, correspon al president de l'Institut la proposició al Ple 
del Consell de Mallorca de l'aprovació de les bases reguladores de les ajudes i 
subvencions públiques. 

Atès l'informe del tècnic cap de servei d'Esport Base, de l'Àrea d'Esports de l'Institut, de 
data 22 de desembre de 2006, en el qual proposa que es tramiti l'aprovació de les bases 
reguladores per a subvencions per a activitats esportives dirigides a esportistes 
individuals, clubs i entitats esportives de Mallorca per a l'any 2007, promoguda per 
l'Àrea d'Esports de l'Institut. 

Atès l'informe jurídic favorable, de data  22 de desembre  de 2006. 

Per tot el que s'ha exposat, el president de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de 
Mallorca, fa al Ple del Consell de Mallorca la següent 

Aprovar les bases reguladores de les ajudes i subvencions econòmiques a esportistes 
individuals, clubs i entitats esportives de Mallorca, per a activitats esportives de l'any 
2007, promogudes per la Direcció de l'Àrea d'Esports de l'Institut, que s'adjunten a la 
present proposta, atesos els informes justificatius del tècnic responsable de 22 de 
desembre de 2006, i l'informe jurídic favorable de 22 de desembre de 2006." 
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La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el vot del seu Grup serà d'abstenció per a 
les dues propostes, 10 i 11.  
 
Comenta que el seu Grup no entrarà en determinades consideracions d'aquestes bases 
reguladores, però sí que voldria fer esment de dues qüestions.   
 
En primer lloc que l'esport base, sobretot en edat escolar, és fonamental i que el Consell 
de Mallorca hauria d'estar molt més preocupat del que demostra, perquè aquestes bases 
reguladores només van adreçades a esportistes individuals o a federacions que duen a 
terme activitats extraordinàries.    
 
Explica que el seu Grup hi està d'acord, però considera del tot insuficient la tasca que es 
du a terme; aquesta tasca hauria d'arribar a tots els infants i joves en edat escolar, per 
fomentar l'esport base.    
 
En segon lloc, pel que fa a la comissió avaluadora, que decideix a qui es concedeixen 
aquestes subvencions i que és bàsicament política, considera que hauria de ser molt més 
tècnica i que, al cap i a fi només hauria de mirar si es compleixen les bases en tota 
rigorositat. Explica que no s'entén molt bé la seva composició i, a més, només hi ha un 
tècnic que té veu però no vot, per tant entén que per dur endavant una tasca d'aquestes 
característiques, la composició de la comissió hauria de ser molt diferent.  
 
El Sr. Serra, president de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca respon a la 
Sra. Rosselló que ha observat que el període preelectoral, entre d'altres, té l'inconvenient 
d'embullar els caps de tots els presents, atès que l'any passat el seu Grup tampoc va 
presentar cap al·legació a aquestes bases reguladores. Observa que es compliquen les 
coses, perquè es confonen. Diu que es repeteix en el tema d'esports la confusió de  
l'anterior proposta, referida a la gent gran.   
 
Explica que, com a condició bàsica per entendre-ho,  cal fer la correcta distinció entre el 
que són les activitats extraordinàries i les ordinàries. A partir d'aqui, cal saber que el seu 
finançament de les ordinàries és per mitjà de les federacions, que tenen la 
responsabilitat de l'impuls de l'esport base en cadascuna de les seves modalitats. 
Informa, en aquest sentit, que s'han incorporat cinc noves federacions, només durant el 
darrer any, que demostra que la cura que es té de fomentar l'esport base és important.  
 
Diu a la Sra. Rosselló  que convé que ho valori en termes globals, no d'una manera tan 
parcial i referida a una sola convocatòria. Li posa un exemple, per poder-li argumentar: 
quan es va crear S'Institut, l'any 2004, a les activitats d'esport base hi participaven uns 
72.000 nins, mentre que actualment són 147.000 nins, dada prou significativa que 
demostra l'abast real que ha tengut la iniciativa.   
 
La Sra. Rosselló retreu al Sr. Serra que no tengui memòria per recordar les coses, potser 
també atribuïble al període preelectoral. Li recorda que la mateixa observació sobre la 
insuficient tasca dins l'àmbit de l'esport base li ha feta el seu Grup durant quatre anys i 
sempre li han fet les mateixes al·lusions a les bases reguladores, per la qual cosa només 
pot tractar-se d'un problema de memòria. 
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El Sr. Serra diu que li sembla que l'embull és comú. Explica que ell ha parlat en tot 
moment de bases reguladores, no de tots i cada un dels punts referits a l'esport base que 
la Sra. Rosselló ha tractat durant tota aquesta legislatura, que està convençut per altra 
banda que són molts, però que li costaria ara recordar-los tots.  
 
Reitera que és precís que li parli amb arguments i li retreu que no li hagi esmentat una 
sola d'aquestes bases reguladores que consideri que s'ha de canviar. Davant aquest fet, 
és evident que no en pot modificar ni una. Li diu que faci una proposta, perquè no ho ha 
fet.  
 
Per acabar, li retreu que faci reflexions vagues, àmplies, però que no es corresponen 
amb la realitat que el seu Grup va ser capaç d'impulsar en altres èpoques i, potser aquest 
sentiment de culpabilitat quan la comparança amb èpoques passades no li permet 
avaluar un resultat més que obvi, aquest augment de nins que practiquen l'esport base 
gràcies a l'ISSEM i a totes les federacions i clubs. 
 
Per acabar, la convida a fer la revisió que demana, però li reitera la necessitat de que 
presenti la documentació concreta i faci aportacions coherents que permetin fer la 
revisió correctament.  
 
S'aprova la proposta, per desset vots a favor (PP, UM), vuit en contra (PSOE) i cinc 
abstencions (PSM-EN, EU-Els Verds). 
 

 

MOCIONS 

 

PUNT 12.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN SOBRE 
CALA BLANCA (ANDRATX). 

 

Es dóna compte de la següent moció: 

"El Ple de l'ajuntament d'Andratx, reunit en sessió extraordinària el dia 20 de desembre 
de 2006, va aprovar, per unanimitat, sol·licitar al Consell de Mallorca que adoptés les 
mesures adients a fi d'evitar el procés d'urbanització de Cala Blanca. 

 Així mateix, el Ple de l'ajuntament andritxol va acordar, també per unanimitat, delegar 
les competències municipals en matèria de planificació urbanística al Consell de 
Mallorca. En aquest moment les Normes Subsidiàries estan suspeses pendent de què es 
subsanin deficiències. 

 En fases de l'elaboració del Pla Territorial de Mallorca (documents de desembre 2002), 
per motius paisatgístics i territorials, es proposava la classificació com a sòl rústic de 
bona part del sector urbanitzable de Biniorella, sector V de les obsoletes normes 
subsidiàries, en concret, part del polígon 8-(2) i del polígon 8, 9-(1), és a dir, els espais 
pendents de transformació urbanística. La documentació afirmava que s'havien superat 
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els plans d'etapes i que la urbanització no era complerta i, de fet, encara avui no s'ha 
culminat la dotació de serveis. Per tant, la urbanització no pot haver estat rebuda per 
l'ajuntament. En tot cas, la proposta no fou recollida en el Pla Territorial.  

 Així no obstant, els motius que recomanen preservar tot el sòl possible de Biniorella i, 
en concret, evitar la urbanització de Cala Blanca, una cala verge inclosa en el sector V, i 
el seu entorn, són plenament vigents i, ara, són reconeguts també per l'ajuntament. 

Per tot això, el grup de Cosnelelrs del PSM-ENTESA NACIONALISTA al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents: 

Acords 

El Consell de Mallorca adoptarà els acords escaients per evitar la urbanització de Cala 
Blanca (part del sector V, Biniorella, de les Normes Subsidiàries d'Andratx, en la 
delimitació dels treballs preparatoris del Pla Territorial)."  

 
El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que aquesta moció pretén protegir cala Blanca 
inclosa, en el sector V de Biniorella i que, a la vegada, també ho ha demanat 
l'Ajuntament d'Andratx en un acord del Ple, en sessió extraordinària, el 20 de desembre 
de 2006 aquest acord i que va ser aprovat per unanimitat. 
 
Considera que és una bona petició i comenta que el seu Grup ja ho havia demanat en 
varies ocasions, dins aquesta legislatura, el primer cop l'any 2004 amb una moció aquí 
al Consell, el segon cop amb esmenes a les Normes Subsidiàries (NNSS) d'Andratx, les 
quals es suspengueren l'estiu del 2005 i avui per tercera vegada.  
 
Assegura que es pot aprovar aquesta moció ja que l'acord pres per l'ajuntament va ser 
unànime i, per això, vol intentar aconseguir un consens al marge de les diferències 
polítiques de cada Grup. Creu que un litoral verge és necessari i, a més, que s'ha de 
prioritzar que no s'urbanitzi ja que tendria uns efectes molt negatius per Mallorca. 
 
Explica que la moció deliberadament no concreta quin serà el mecanisme de protecció: 
si mitjançant les NNSS d'Andratx, amb la planificació que farà el Consell de Mallorca o 
mitjançant el PTM o, en tot cas, per la Llei del sòl de 1956, amb l'article 51, fent una 
suspensió i norma complementària dictada pel Consell de Mallorca.  
Considera que aquesta decisió és tècnica i que avui tan sols pretén un pronunciament 
polític perquè immediatament es comenci a treballar i així aconseguir un efecte colateral 
positiu del cas Andratx i una protecció d'aquest litoral. 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que el seu Grup donarà suport a la iniciativa 
del PSM-EN i diu que també estan contents que l'Ajuntament d'Andratx hagi aprovat, 
amb el suport de tots els grups la desclassificació d'aquesta urbanització. 
 
Creu el mateix que el Sr. Alorda, per que fa a no parlar de les confrontacions dels 
diferents partits polítics al respecte, pensa que el més important és que es decideixi 
aturar aquesta urbanització encara que sigui tard. 
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Afirma que al municipi d'Andratx es troba prou saturat de construcció i destrucció del 
litoral i que a més aquesta situació és insostenible. Creu que cal preservar aquest indret 
ja que és una de les poques zones verges que queden, i reitera que el seu Grup donarà 
suport a la moció i que espera que el aquest suport sigui unànime. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) comença anunciat que el seu Grup votarà a favor de la moció. 
Per altra banda, creu que la moció no hauria d'haver arribat al Consell de Mallorca i li 
sorprèn el raonament de l'ajuntament, argumenta que, el seu Grup, sempre ha estat 
respectuosos amb les competències municipals i que l'urbanisme és una competència 
pròpia de l'ajuntament i per tant és aquest qui hauria d'haver desclassifat o haver posat 
les mesures pertinents per tal de protegir Cala Blanca i no demanar al Consell de 
Mallorca que ho faci. No entén com un ajuntament que ja té capacitat per prendre les 
decisions, després de l'escàndol que hi va haver amb el Sr. Hidalgo, amb un nou batle i 
resta de regidors decideixi endossar els temes urbanístics que són de la seva 
competència al Consell de Mallorca. 
 
Tot i això, comenta que el seu Grup creu que és millor que ho faci algú, encara que no 
sigui l'entitat corresponent i per això donarà suport a la moció, encara que voldria que 
quedes clar a l'acta que qui ho hauria d'haver fet era l'Ajuntament d'Andratx, que a més 
algun dia haurà d'explicar perquè el seu govern va actuar d'aquesta forma. 
 
El Sr. Puche (PP) creu que durant aquesta legislatura ha quedat clar el seu punt de vista 
i el dels seus companys quan afirmaven que el PP és un partit municipalista, que es 
mantenen amb aquesta línia, i que per això són completament respectuosos amb les 
decisions que democràticament es prenen als diferents plens municipals. 
 
Per tant, estan d'acord amb la decisió presa pel l'Ajuntament d'Andratx sobre el tema i 
recorda que a més la votació va ser unànime. Per altra banda, creu que la data del Ple va 
ser dia 21 i no dia 20 com ha dit el Sr. Alorda. 
 
Reitera que el seu Grup és partidari de respectar la decisió municipal i que per això 
donarà suport a la moció perquè el Consell de Mallorca adopti mesures pertinents per tal 
d'evitar el procés d'urbanització de cala Blanca. 
 
El Sr. Vicens (conseller executiu de Territori) comenta que comparteix que les 
competències d'urbanisme són municipals, com ha dit el Sr. Alemany,  però també 
afirma que el Consell de Mallorca davant la inactivitat o la petició dels ajuntaments en 
aquesta matèria, han actuat correctament. Diu que, a més, els representants del seu Grup 
al consistori andritxol han votat totes les vegades a favor de la preservació de cala 
Blanca. 
 
Destaca que per dur endavant aquesta petició cal col·laboració entre les dues 
administracions, ja que aquesta institució no té la informació necessària per resoldre el 
tema i per tan està a l'espera de rebre-la. Diu que no tenen coneixement de les llicències 
que s'han donat, ni com s'han fet la resta d'actuacions urbanístiques.  
 
Recorda que des de l'any 2000 hi ha hagut actuacions a la zona, assegura que hi ha 
convenis signats, els primers quant era batlessa la Sra. Moner, sobre la cessió de vials i 
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que, fins i tot, s'han recaptat doblers per aquest conveni per part de l'ajuntament, en 
aquest mateix període. Diu també que hi ha llicències prèvies de turisme per fer un hotel 
de cinc estrelles i també llicències de construcció ja donades.  
 
Pensa que encara hi haurà més informació i per tant que està a l'espera de rebre-la el 
més aviat possible per poder prendre les mesures escaients. 
 
A continuació, comenta que després que l'ajuntament demanés la protecció de cala 
Blanca, el dia 29 de desembre el mateix ajuntament cobra més de cent quaranta mil 
euros per llicència d'obra d'un hotel de cinc estrelles.  
 
Recorda que les decisions que s'han pres tendran una responsabilitat política, jurídica i 
que aquesta decisió serà rigorosament estudiada jurídicament ja que tendrà 
conseqüències.  
 
Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció, perquè està segur que en tenir tots 
els antecedents podran prendre una decisió adient i en totes les conseqüències. 
 
El Sr. Alorda agraeix a tots els Grups aquest consens aconseguit, i afegeix que és bo que 
sigui una iniciativa del propi Consell de Mallorca, que s'ha d'actuar amb la màxima 
prudència, que possiblement existiran actuacions que hauran creat situacions jurídiques 
que s'hauran d'estudiar, sobretot si tenen en compte la situació confusa de l'urbanisme 
d'Andratx sobre un sòl urbà pendent d'execució i per això considera adient fer una feina 
acurada i actuar sense confiar gaire en que l'ajuntament ho faci, a l'espera de  confirmar 
les informacions donades pel Sr. Vicens.  
 
Per acabar, demana que s'actuï amb la màxima celeritat perquè la via dels fets jurídics i 
físics no ens compliqui aquest acord polític que avui es pren i ofereix la seva ajuda. 
 
El Sr. Vicens recorda que quant l'ajuntament els enviï tota la informació començaran 
tota la rigorosa tasca d'estudi dels antecedents i de prendre decisions adients i comenta 
que el batle li ha assegurat verbalment que la rebrà. 
 
S'aprova la moció per unanimitat. 

 

PUNT 13.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE EL 
PLA DE SEGURETAT DE CARRETERES. 

Es dóna compte de la següent moció: 

"Aquests darrers mesos hem pogut constatar, a través de les manifestacions de la 
plataforma de motoristes i d'alguns gravíssims accidents, la necessitat de modificar els 
criteris de seguretat a les infrastructures de carreteres, entre d'elles la substitució dels 
denominats "quitamiedos". 

 D'altra banda, el Grup Socialista considera urgent també incorporar altres tipus de 
mesures, no només a les vies de nova construcció, sinó també a carreteres i autopistes 
ja existents. 
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Per tot això, rl GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA propsa pel seu 
debat el proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 

"El Consell de Mallorca acorda que el Departament de Carreteres elabori un estudi i 
un pla d'actuació urgent sobre seguretat a les infrastructures viàries de Mallorca" 

 
El Sr. Bonet (PSOE) comenta que aquesta moció demana un pla d'actuació urgent sobre 
la seguretat a les infraestructures viàries de Mallorca. Recorda que no és una qüestió 
nova, que s'ha debatut en aquest Ple amb anterioritat i que, com a conseqüència, es va 
constituir una Mesa sobre la sinistralitat a les carreteres que ja s'ha reunit en dues 
ocasions. 
 
Comenta que un informe presentat sobre la problemàtica del trànsit a l'esmentada mesa 
assegurava que per davallar el nombre d'accidents i morts a les nostres carreteres calia 
l'esforç de tots els agents implicats. Per aquest motiu considera que encara que s'hagi 
tractat no es pot deixar de banda. 
 
A continuació, comenta que la Mesa sobre la sinistralitat ha tingut una bona acollida pel 
serveis de Carreteres, el qual està fent una bona feina sobretot a la xarxa secundària.  
 
Per això, avui volen plantejar unes mesures concretes. En primer lloc creuen que és 
necessària una major planificació i sobretot una millora de la xarxa secundària i la 
creació de vies alternatives, a més de descartar la creació de macro autopistes. Un 
exemple de la bona feina feta són les obres de millora de la carretera de sa Ràpita (de 
gran sinistralitat).  
 
En segon lloc, unes barreres de seguretat a la mitjana de l'autopista, les quals varen 
sortir a debat a la Mesa per part del PP. 
 
En tercer lloc, respecte al sistema de protecció del motoristes, diu que tenen constància 
que ja s'han realitzat actuacions a set carreteres, però ho considera insuficient i, a més, 
es sumem a les reivindicacions dels motoristes feta a tot l'Estat amb la plataforma 
"Moteros unidos por la vida" on parlaven de més de cent persones mortes per culpa de 
l'empara  ("quitamiedos") i que dels 32.000 motoristes ferits en àmbit estatal, 4.000 ho 
eren per aquest motiu. 
 
La seva reivindicació és que es substitueixin aquestes barreres per unes altres 
nomenades de doble biomda, que és un sistema menys perillós, que ja han adoptat altres 
països europeus, i que ja hi ha constància del comprimís per part del Consell de 
Mallorca. 
 
En resum, el seu Grup es vol sumar a la petició del motoristes pel que fa a les barreres 
de seguretat i matisa que és cert que el Consell de Mallorca ha actuat però creu que 
s'hauria de fer d'una forma més planificada i seguint uns criteris tècnics. 
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La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció, a 
més afirma que ja s'ha debatut en altres ocasions i que a més se n'ha parlat a la Mesa per 
tal d'evitar més accidents i donar seguretat a les carreteres.  
 
En primer lloc, considera que aquesta moció és molt oportuna perquè millora la 
seguretat a les carreteres. Recorda que aquesta institució tant amb la el Pla sectorial de 
carreteres com amb altres actuacions concretes, sempre ha de millorar la seguretat, fins i 
tot a les autopistes. 
 
En segon lloc, recorda que la competència és del Consell de Mallorca, i que per tant el 
manteniment de la xarxa viària, que les grans infraestructures són tasques pròpies de la 
institució i per això està d'acord amb fer un pla d'actuació urgent sobre aquest tema. 
 
En tercer lloc, pel que fa a l'empara ("quitamiedos"),  creu que el portaveu del Grup 
PSOE ja ha exposat els arguments a favor de la seva retirada i reitera que aquesta 
barrera ocasiona accidents ja que actua com una fulleta d'afaitar. Recorda que aquest 
sistema nou de barrera de seguretat de doble biomda, tan sols suposaria un increment de 
0,1% a l'hora de construir una carretera; per tant, creu que no hi ha cap excusa 
pressupostària ni competencial, i a més ha estat un argument utilitzat per PP i UM per 
tal d'aprovar el Pla sectorial de carreteres i totes les demés infraestructures.  
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) comenta que el seu Grup es sumarà a la moció i que a més 
havien fet alguns precs en aquest mateix sentit. Diu que li consta que des del 
Departament d'Obres Públiques s'han posat en marxa iniciatives en aquesta línia, però 
considera que seria millor realitzar un pla integral, amb la màxima celeritat possible, per 
resoldre els greus problemes de seguretat que tenen alguns dels elements viàries que 
tenim en aquests moments a Mallorca.  
 
A continuació, aprofita per demanar al conseller si té previst posar al dia el Pla director 
sectorial de carreteres ja que, per ventura, es podria incorporar una part d'aquesta 
planificació a la revisió que s'havia de fer l'any 2006 i així poder incorporar  tots aquests 
elements de seguretat importantíssims perquè figurin al segon període de Pla sectorial 
de carreteres 2007-2013, per tenir-ho en compte a la programació d'inversions i 
d'instal·lacions. Pensa que seria interessant dur-ho endavant els pròxims mesos. 
 
El Sr. Font (PP) anuncia que el seu Grup també votarà a favor de la moció i s'alegra que 
es reconegui que les competències en matèria l'explotació i conservació de les carreteres 
les té el Consell de Mallorca. Recorda que també s'han presentat aquest tipus 
d'iniciatives al Parlament i demanaven al Govern balear que tingués en compte aquests 
nous sistemes de seguretat per motociclistes. 
 
Assegura que el Govern balear, en tots els projectes de carreteres que ha executat, ho ha 
tengut en compte, ha adaptat els projectes ja redactats i als que es trobaven a la fase 
d'execució, ha aplicat totes les normatives, ordres i recomanacions de carreteres per part 
del Ministeri de Foment.  
 
Comenta que el Govern balear no estava obligat a complir les recomanacions ja que els 
projectes estaven redactats amb anterioritat a aquestes normatives però, així i tot, el 
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Govern ha fet un esforç pressupostari i ha adaptat els projectes. Posa d'exemple les 
senyals de trànsit que ja tenen els escaires arrodonits per tal d'evitar talls i amputacions, 
també assenyala que a les noves autopistes i autovies on es troben revolts perillosos s'ha 
tingut en compte aquest sistema de seguretat de doble biomba o de biomba amb un 
faldó metàl·lic.  
 
Per acabar, reitera que el seu Grup votarà a favor i recomana al Consell de Mallorca que 
compleixi totes aquestes normatives ja que són el resultat d'una investigació. 
  
El Sr. Pascual (conseller executiu d'Obres Públiques) comenta que sembla ser que hi 
haurà unanimitat i repeteix els arguments que ha exposat el Sr. Bonet i el Sr. Font, 
explicant que hi ha unes ordres del Ministeri de Foment, unes de l'any 1995 i unes altres 
de l'any 2004 i que lògicament es tenen molt en compte a cada una de les actuacions del 
servei de carreteres i a les obres noves també.  
 
Afirma que s'han substituït totes aquelles baranes no homologades i que a totes les 
sortides de curva d'obra nova s'està instal·lant el sistema de baranes de doble biomda. 
 
Per això, el seu Grup donarà suport a la moció, però recorda que el que diu la moció ja 
s'està fent des del servei de carreteres. Explica que es va crear una Mesa, la qual està 
analitzat la situació, que ja s'ha reunit amb el col·lectiu afectat i que estan d'acord amb la 
feina que du a terme el servei. Afegeix que, a més, es fan altres actuacions amb el tema 
de la sinistralitat, com és la detecció de punt negres, i també la millora de l'asfaltat amb 
un material  antilliscant per tal d'evitar  moltíssims d'accidents.  
 
Afirma que actualment hi ha moltes més motos que fa deu anys i els accidents estan 
baixant si repassam els percentatges de vehicles de fa deu anys. 
 
Creu que s'ha de continuar en la mateixa línia, recordar que a la Mesa es troben 
representats tots els partits polítics i també els tècnics especialistes. Pensa que la 
responsabilitat és del Ministeri de Foment que hauria de dir com fer les actuacions, com 
fa amb les circulars, per així poder millorar la seguretat. 
 
Assegura que si es fa un gran Pla de xoc a tot l'Estat, a Mallorca serà possiblement on 
està millor resolt el problema. Aquest pla l'hauria de fer el Ministeri i d'acord amb les 
diferents comunitats autònomes o consells insulars i adequar unes partides 
pressupostàries específiques per aquest tema. 
 
El Sr. Bonet agraeix el suport de tots els grups, i creu que ens hem de felicitar que la 
seguretat dels ciutadans de Mallorca generi unanimitat en aquest Consell de Mallorca, 
està d'acord amb que s'ha fet feina però creuen, segons la documentació que han 
obtingut de la Mesa, que fa falta una mica d'estudi amb aquest sentit.  
 
Diu que té constància que la Direcció General de Trànsit i el Ministeri de Foment són 
sensibles amb aquest fet i que el Ministeri va acollir les peticions de bon grat. Esperen 
que donin algun tipus de solució a les administracions autonòmiques i insulars.  
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La Sra. Rosselló creu que és una bona notícia el suport unànime de la moció i vol 
encoratjar al PP perquè el Govern balear apliqui aquestes normatives de seguretat a les 
autopistes que s'estaven construint. Creu que desgraciadament no ha estat així i pensa 
que el Consell de Mallorca hauria de demanar a la Conselleria d'Obres Públiques que 
millori la seguretat de les obres fetes durant aquesta legislatura, ja que si no és així ho 
haurà de fer en un futur el Consell de Mallorca. 
 
El Sr. Font contesta a la Sra. Rosselló que el Govern balear ha tengut en compte tot 
aquest tipus de recomanacions i que ha redactat de bell nou els projectes per adaptar-se 
a les noves circulars de Madrid. Assegura que tot el que ha inaugurat el Govern balear 
està supervisat pel Ministeri de Foment, en cas contrari no hauria passat els controls de 
qualitat necessaris. Reitera les actuacions que ha dut a terme el Govern balear pel que fa 
a les barreres de seguretat i als material i formes de les senyals als revolts perillosos.  
 
S'aprova la moció per unanimitat. 

 

PUNT 14.- MOCIO CONJUNTA DELS GRUPS DE CONSELLERS DEL PSM-
EN, SOCIALISTES I D'EU-ELS VERDS SOBRE L'URBANISME D'ANDRATX. 

Es dóna compte de la següent moció: 

"La gravetat de la intervenció de la Fiscalia Anticorrupció a l'Ajuntament d'Andratx, 
actuacions que varen desembocar en l'escàndol de la detenció, entre d'altres, del batle 
d'Andratx i del Director General d'Ordenació del Territori del Govern, obligava el 
Consell de Mallorca a fer pública l'opinió de la institució davant l'alarma social 
generada aquells dies, i per això ja es va presentar per urgència una moció en aquest 
sentit al passat Ple de dia 4 de desembre. Els vots del PP-UM feren decaure la urgència 
i, per tant, no va ser possible ni el seu debat ni la seva votació. 

El seguit d'actuacions urbanístiques irregulars detectades a Andratx, sumades a d'altres 
com la declaració (i posterior anul·lació) de l'interès general d'unes instal·lacions 
hípiques a Ses Salines, amb totes les implicacions tècniques i polítiques; el cas, encara 
sota investigació, de les NN. SS. de Santa Margalida; demostren que cal una actuació 
ferma del Consell de Mallorca, així com augmentar els seus mitjans humans per exercir 
les seves competències sobre les diverses qüestions territorials i urbanístiques, sempre 
per garantir unes polítiques territorials justes, transparents i encaminades únicament a 
l'interès general. 

El Consell de Mallorca té necessitat d'augmentar els seus mitjans, tal com va aprovar, 
per unanimitat, en la sessió plenària del passat novembre, a fi d'exercir correctament les 
seves competències.  

Des del ple de desembre fins ara podria semblar que s'ha recuperat  a Andratx la 
normalitat institucional i, en aquest sentit, s'ha suplit ja la vacant del dimitit ex-batle Sr. 
Hidalgo i el ple de l'Ajuntament ha anomenat ja el nou batle d'Andratx. 

Davant l'evidència que el nou govern de l'Ajuntament d'Andratx no ha recuperat el timó 
de l'urbanisme, rectificant el rumb marcat per l'ex-batle Sr. Hidalgo, i aprovant, per tant, 
amb urgència unes NN SS adaptades a la legalitat vigent i aplicant amb rigor la llei de 
disciplina urbanística en tots els casos i en especial en aquells que de forma tortuosa va 
intervenir l'ex-batle. 
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Davant aquests greus esdeveniments el Consell de Mallorca ha d'esperar la màxima 
col·laboració, informació i suport de totes les institucions, sigui l'Ajuntament d'Andratx 
o el Govern de les Illes Balears. 

En aquest cas concret l'actuació del Govern, tant per part del Conseller d'Interior,  com 
per part del propi President, només han contribuït a alimentar la confusió, donant la 
sensació que, enlloc de col·laborar amb la Justícia, s'ha pretès exculpar o disculpar el PP 
en la seva relació amb els Srs. Hidalgo i Massot..  

És per això, que el Grup Socialista, el Grup del PSM-EN i el Grup de EU-Els Verds 
presenten pel seu debat al proper Ple de la institució la següent MOCIÓ: 

· El Consell de Mallorca rebutja la utilització de les institucions en benefici particular, 
condemna tota manifestació de corrupció en torn a la gestió urbanística i fa una crida 
per una major transparència en la presa de decisions sobre l'urbanisme a les distintes 
administracions competents en la matèria.  

· El Ple del Consell de Mallorca insta l'Ajuntament d'Andratx a que presenti de forma 
urgent la revisió de les Normes Subsidiàries del municipi. En tot cas, el Consell 
adoptarà les mesures adients per tal de que l'aprovació de les NN.SS. es produeixi en el 
menor temps possible.  

· El Ple del Consell de Mallorca fa una crida per major transparència de les diferents 
administracions tant en les decisions de caràcter urbanístic i territorial, així com en les 
contractacions públiques.  

· El Consell de Mallorca reitera el seu acord anterior en el sentit que, sense perjudici de 
les competències municipals, el Consell de Mallorca i la Comissió Insular d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric promouran i potenciaran l'estricte 
compliment de la legalitat per part de les Administracions municipals en la elaboració 
dels planejaments municipals i altres instruments d'ordenació urbanística, així com en la 
concessió de llicències i certificats de final d'obra.  

· El Consell de Mallorca s'ofereix a l'ajuntament d'Andratx per assumir les competències 
en matèria de gestió i disciplina urbanística, en principi, fins al final de la legislatura.  

· El Consell de Mallorca demana la dimissió del Conseller d'Interior per la seva actuació 
en el denominat "cas Andratx" i sol·licita del President que doni públiques explicacions 
sobre la seva implicació en aquest cas." 

 
El Sr. Alemany (PSOE) retreu que no s'hagués inclòs aquesta moció a l'anterior ple 
ordinari, presentada pels mateixos Grups i en el moment que consideraven més oportú, 
perquè se'n parlava al carrer i que per tant la institució competent en temes d'urbanisme  
s'havia de pronunciar davant aquest escàndol. Recorda que els partits PP i UM 
consideraren que no era urgent parlar-ne i no es va admetre la moció per la via 
d'urgència.  
 
Reitera la discrepància sobre la consideració d'urgència, diu que ho varen acceptar per 
respecte a la decisió democràtica dels partits esmentats, que tenen majoria, però 
considera que avui, malgrat sigui amb retard, se n'ha de parlar.  
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Assegura que una institució tan important com el Consell de Mallorca, que a més té 
competències sobre ordenació del territori, ha de tranquil·litzar la ciutadania de 
Mallorca assegurant que vetllarà perquè les incorreccions i les il·legalitats desapareguin 
del mapa de decisions polítiques de Mallorca i, a més, que condemna totes les 
actuacions que es facin al marge de la llei en qüestions d'urbanisme.  
 
Observa, però, que no ens hem d'enganar i pensar que la paraula "màgica" és Andratx, 
sinó que és la paraula "corrupció". Recorda que va ser la corrupció el que va provocar la 
situació a Andratx i que, tot i que les estratègies emprades per deixar passar el temps 
sembla que arriben a aconseguir curar la malaltia, en aquest cas no s'arregla amb 
aquestes tàctiques.  
 
Insisteix a dir que la corrupció és una qüestió alarmant i darrerament observen que es 
produeixen actuacions a molts indrets del territori de l'Estat espanyol, no només 
relacionades amb l'urbanisme, sinó també amb la contractació. Explica que aquest és el 
motiu pel qual demanen, a la moció, que l'actuació del Consell de Mallorca no es limiti 
a l'urbanisme i faci extensiva la seva intervenció a la qüestió de les contractacions. 
 
Tot seguit, analitza el motiu pel qual s'ha arribat a tal situació. Assegura que, si el 
planejament urbanístic i tota la legislació corresponent fossin ben clars, seria molt més 
difícil actuar de forma irregular i seria més complicat concedir llicències il·legals. 
Assegura que aquest era un dels defectes més importants de la situació d'Andratx, 
perquè feia massa temps que no existia cap preocupació per regularitzar la seva 
legislació urbanística, les Normes Subsidiàries (NNSS) de l'Ajuntament. 
 
Assegura que, si no s'ha fet, no és per manca de temps, ni de tècnics ni de polítics, sinó 
per manca de decisió política; és evident que interessava al Sr. Hidalgo tenir un clima de 
confusió per poder fer el que s'ha fet i treure'n profit de la situació. 
 
Retreu que, un cop nomenat un altre batle i existint un consistori complet, el govern de 
l'Ajuntament d'Andratx continuï sense demostrar cap voluntat d'arreglar la situació de 
confusió esmentada; aquest fet demostra, al seu parer, que no era un problema del Sr. 
Hidalgo, sinó del PP. Assegura que no s'entén que, si realment existeix una voluntat per 
part de l'esmentat ajuntament de donar-hi una solució, perquè el PP no fa la revisió de 
les NNSS, aclareix la situació i impossibilita les actuacions irregulars.  
 
També qüestiona si aquesta actitud no estarà motivada pel fet que, si ho fés així, faria 
impossible la regularització de les llicències mal donades fins ara. Aquest potser és el 
motiu, perquè no es vol actuar en contra del Sr. Hidalgo. Assegura que són suposicions, 
encara no existeix cap confirmació, però pretén trobar explicacions al perquè 
l'Ajuntament no ho vol fer.    
 
Reitera la necessitat que existeixi una legislació clara i que, si no ho fa l'Ajuntament 
d'Andratx, ho ha de fer el Consell de Mallorca; davant la greu situació generada, les 
institucions s'han de definir i, malgrat demanar que ho faci el Consell de Mallorca, 
considera que també ho havia de fer el Govern balear.  
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Per acabar, diu que les actuacions del conseller d'Interior, Sr. Rodríguez, no varen ser 
les esperades, fent una condemna clara d'aquests fets, sinó tot el contrari, ha semblat que 
intentava justificar actuacions, més que atacar frontalment; per aquest motiu, demanen 
que el Consell de Mallorca sol·liciti la dimissió del Sr. Rodríguez. A més, atès que el 
president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual va tenir també unes 
intervencions que no han estat aclarides, comenta que convendria que sortís 
públicament per donar explicacions.    
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que el seu Grup es considera prou representat 
amb tot el que expressat el Sr. Alemany i només vol afegir una sèrie de comentaris.  
 
Diu que el Sr. Vicens, quan ha parlat, a la moció anterior sobre cala Blanca, de la 
desclassificació d'aquesta zona, ha donat una informació que, al seu parer, és molt greu 
que reflecteix molt bé la greu situació que es viu amb la situació d'Andratx. Comenta el 
ressò que aquest fet ha tengut en els mitjans de comunicació i de les diverses iniciatives 
i implicacions de grups ecologistes, particulars, grups polítics, etc. que ho han fet 
possible. Explica que s'ha volgut donar la imatge d'actuacions irregulars d'un parell de 
persones, però la informació donada pel Sr. Vicens respecte a l'actuació actual de 
l'ajuntament pel que fa a cala Blanca, demostra que no és exactament així. Explica que, 
mentre que el Ple d'Andratx vota per unanimitat la seva desclassificació, per altra banda 
cobra unes llicències urbanístiques, dificultant i posant en perill aquesta 
desclassificació, a més de provocar que l'administració hagi de pagar indemnitzacions i 
complicar encara més la situació.   
Reitera que el seu Grup ho valora com especialment greu i que, en aquest sentit, té una 
responsabilitat molt important el PP, tant per la intervenció que han tengut el president i 
el conseller d'Interior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també per 
l'actitud del nou batle de l'Ajuntament d'Andratx, fent unes actuacions confuses, 
mostrant-se davant l'opinió pública com si ell fos d'un altre tarannà i que desconeixia 
del tot allò que succeïa a Andratx, que no en tenia cap informació  i duent a terme 
gestions concretes que dificulten realment arribar a resoldre i posar ordre a la qüestió 
urbanística del municipi d'Andratx.  
 
Assegura que és del tot evident que no ha existit intenció política del PP per aprovar les 
NNSS. Retreu que s'hagi contractat un equip extern, per intentar, potser, confondre i 
intervenir per ajudar a la defensa del Sr. Hidalgo.  
 
Per acabar, manifesta que el seu Grup considera que davant aquests fets s'ha de tenir 
una intervenció decidida i ràpida. Retreu que el Consell de Mallorca hagi dilatat la seva 
voluntat d'intervenció i que, mentre es discuteix sobre qui recaurà la darrera 
indemnització, el procediment s'allargui i la situació del municipi s'agreugi cada vegada 
més.   
 
El Sr. Alorda diu que comparteix tots els arguments que s'han donat fins ara.  
 
Assegura que lamenta molt, des del punt de vista democràtic, que PP i UM s'haguessin 
negat a discutir aquest problema, presentat per via d'urgència amb la intenció que fos 
tractat al ple ordinari anterior, en el moment més oportú per fer-ho. Retreu aquest fet, 
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que al seu parer és una actitud incomprensible i per això han tornat a presentar una nova 
moció. 
 
Explica que té dues vessants, la jurídica i la política. En primer lloc, pel que fa a la 
jurídica, comenta que considera imprescindible que el Consell de Mallorca intervengui, 
com ja ho va expressar al passat ple, però no perquè hi tengui cap responsabilitat, 
perquè és evident que el fracàs recau sobre l'Ajuntament d'Andratx i correspon a la 
gestió del PP.   
  
Tot i això, comenta que el buit de poder no és bo i cal que la decisió de desmantellar  
l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Andratx es correspongui amb una resposta de la 
organització supra municipal, perquè davant aquesta situació, ha de reaccionar.  
 
Tot seguit, esmena el primer argument polític: la desconfiança per l'equip de govern que 
pot haver quedat. Explica que el seu Grup no pensa que el Sr. Hidalgo sigui l'únic 
element pertorbador, l'únic culpable de com s'anava desenvolupant l'urbanisme a 
Andratx; ha d'existir un responsable més col·lectiu i és un responsable polític, i en 
aquest cas l'evidència apunta cap al PP.  
 
Pel que fa al comentari del Sr. Vicens sobre la llicència per a construir un hotel a cala 
Blanca diu que encara s'haurà d'investigar, però en qualsevol cas assegura que és el 
propi equip de govern el que ha creat aquesta situació.  
 
A més, assegura que encara no seria suficient, perquè més enllà de les actuacions 
negatives d'aquest equip municipal, s'ha de considerar la implicació, en primera línia, 
del Govern de les Illes Balears i aquests fets no poden quedar sense una resposta 
política del Consell de Mallorca, s'han de demanar responsabilitats polítiques per una 
reacció absolutament desafortunada que ha posat en qüestió el bon nom de Mallorca a 
nivell internacional, associant-lo a la corrupció.   
 
El fet que el president i el conseller d'Interior de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, negassin haver tengut cap contacte, fins i tot responent cínicament que no ho 
havien dit perquè ningú els ho havia demanat, és greu. El cert és que s'ha sabut que sí 
havien existit aquests contactes. En un principi, s'havia informat que el PP, preocupat 
per la pròpia imatge, havia manifestat que demanaria responsabilitats al Sr. Hidalgo, 
però quan s'ha conegut el contingut de la cinta amb les converses, s'ha vist que el que 
realment havien tractat era com tapar entre ells el PP, des d'un corporativisme de partit i 
que el principal responsable de la nostra policia i dels nostres serveis d'informació, el 
conseller d'Interior Sr. Rodríguez, mantenia una conversa el mateix matí de la detenció 
del Sr. Hidalgo, en la qual sortia l'expressió "tots anam en el mateix barco".   
 
Comenta que el seu Grup hi veu implicats el Sr. Matas, el Sr. Rodríguez i el Sr. 
Hidalgo, evidentment amb responsabilitats distintes, però també el Sr. Porsell i per tant 
existeix una responsabilitat política. Mentrestant, la jurídica està en mans dels tribunals, 
però la política l'han de poder debatre les instàncies polítiques i aquest és el debat que 
s'ha de tenir avui. Per aquest motiu, a la moció conjunta es demana la dimissió del 
conseller d'Interior, Sr. Rodríguez, pel cas Andratx, com també la compareixença del 
president, Sr. Jaume Matas.  
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Diu que el que voldrien és la dimissió del Sr. Rodríguez, però si més no, que dugui 
l'àrea de residus o una altra àrea dins el Govern balear, però el que no sembla apropiat 
de cap manera és reivindicar fer-se càrrec de la policia autonòmica i, al mateix temps, 
assignar-la al Sr. Rodríguez que ha fet una negociació nefasta d'aquest cas Andratx. 
Assegura que fa feredat imaginar què faria davant un cas de corrupció el responsable 
dels serveis de seguretat quan l'única actuació que se li coneix són aquestes telefonades, 
una d'elles –ben identificada- demanant al fiscal que no tornés a entrar a l'Ajuntament 
d'Andratx i, en una altra ocasió, demanant que no es vegi la conversa que consta al seu 
mòbil, perquè no sigui utilitzada per la oposició.  
 
És clar que ha quedat en entredit i seria bo que es produís una reacció política. Diu que 
la presidenta del Consell de Mallorca ja ho ha fet davant els mitjans de comunicació i ho 
ha matisat al debat de política general, però és evident que ha suggerit al president, Sr. 
Jaume Matas, el canvi de conseller i considera que seria convenient que avui aquest 
suggeriment es fes en una votació a mà alçada.  
 
El Sr. Puche (PP) intervé per assegurar que els portaveus s'han centrat específicament 
en el cas d'Andratx i diu que creu que la moció no tracta només d'aquesta qüestió, 
malgrat tengui algun punt concret que ho faci.  
 
Comenta que la moció està enfocada amb la finalitat de criticar qualsevol tipus de 
corrupció urbanística, però en termes generals; exceptuant els tres punts que fan 
referència expressa a l'Ajuntament d'Andratx, la resta són genèrics.  
 
Explica que el seu Grup està d'acord en aquests punts, lògicament amb alguna 
matisació. Respecte al darrer punt, en el qual es demana la dimissió del Sr. Rodriguez, 
és evident que no poden admetre'l.  
 
Assegura que el Sr. Rodríguez, quan es va reunir amb el Sr. Hidalgo, és evident que no 
ho feia com a conseller d'Interior, sinó com a secretari general d'un partit i forma part 
dels contactes habituals que mantenen els secretaris generals amb els seus candidats i 
batles, per la qual cosa és normal que si un batle li demana una reunió, el Sr. Rodríguez, 
com a secretari general d'un partit, atengui la petició dels seus militants o afiliats. En 
conseqüència, pretendre mesclar la qüestió estrictament política d'un partit amb la de 
càrrecs institucionals, ho considera del tot incorrecte.  
 
Explica que el seu Grup estaria en disposició de votar aquesta moció, en dos supòsits:  
en el primer, votant els sis punts per separat, o bé, en el segon, votar-la conjuntament 
retirant el darrer punt de la moció.  
 
Independentment d'aquest fet, diu que vol fer una matisació en els punts següents:  
 
En el segon punt, el seu Grup proposa un canvi de redacció, indicant que "El ple del 
Consell de Mallorca acordi redactar de forma urgent la revisió de les Normes 
Subsidiàries del municipi ..."  per tal que sigui el Consell de Mallorca qui redacti 
aquesta revisió de les NNSS, entre d'altres raons pel fet que l'Ajuntament d'Andratx, 
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davant aquesta situació, és incapaç de fer-ho, per manca de personal. Reitera que hauria 
de ser el Consell qui fes l'esmentada revisió.  
 
En el penúltim punt, proposa que el correcte seria afegir que "El Consell de Mallorca 
s'ofereix a l'Ajuntament d'Andratx per tal d'assumir totes les competències en disciplina 
urbanística i gestió, basant-se en els acords plenaris del 14 de desembre de 2006 i el 17 
de gener de 2007".  
 
Reitera que, en el cas del darrer punt, no hi estan d'acord perquè no es correspon amb 
l'esperit de la moció, que considera referida a situacions de corrupció en general, no a la 
dimissió de cap persona i molt menys d'un conseller d'Interior que res té a veure amb 
aquesta qüestió, atès que com ja ha dit va actuar en tot moment com a secretari general 
d'un partit, cosa del tot habitual i que, en conseqüència, no afecta la seva conselleria. 
 
El Sr. Vicens manifesta que, coincidint amb el que han manifestat tots els Grups, l'equip 
de govern del Consell de Mallorca coincideix pràcticament en la seva totalitat, amb el 
fons i en la forma de la moció, com no pot ser d'altre manera quan es parla de corrupció.  
 
Explica que, fins i tot, assumint les seves competències, ja s'ha anat més enllà del que es 
demana a la moció.  En el cas del segon punt de la moció, en el qual es demana que el 
Consell de Mallorca insti l'Ajuntament d'Andratx a que presenti de forma urgent la 
revisió de les NNSS, informa que, per facilitar la tasca a l'Ajuntament d'Andratx, el 
passat 10 de gener li va presentar, com a conseller de Territori, el seu oferiment per dur 
a terme, per part dels serveis corresponents del Consell de Mallorca, la redacció de 
l'acord adoptat dia 22 de juliol de 2005; atès que les deficiències detectades fa més d'un 
any no s'havien esmenat, es va oferir al batle, verbalment i per escrit, redactar-li des dels 
serveis tècnics del Consell de Mallorca aquesta esmena de deficiències, perquè 
considera que, com ha dit ja en ocasions anteriors, que, a part de parlar de competències 
i suspensions, la primera prioritat –i pràcticament l'única- és que a Andratx existeixin 
unes NNSS aprovades.  
 
Assegura que, amb unes NNSS aprovades, tots els problemes actuals no existirien, i 
recorda també que si l'Ajuntament esmena les deficiències, en un termini de quinze dies 
pot estar tot aprovat. Explica que les deficiències estan redactades per la Comissió 
d'Urbanisme del Consell de Mallorca, amb indicació expressa de com s'ha de fer. Per 
tant, si l'Ajuntament entrega el que el Consell li ha demanat, el disc compacte (CD) amb 
els plànols i amb la seva normativa, és tan bo de fer que aquesta institució ho farà. 
Reitera, però, que és imprescindible aquesta col·laboració municipal.  
 
Informa que també s'ha anat una passa més enfora pel que fa a la suspensió de 
llicències. Vista la poca disponibilitat de l'ajuntament esmentat per a suspendre 
llicències, que és una forma de garantir que no hi hagi irregularitats ni il·legalitats.Diu a 
la Sra. Tugores que era impossible fer-ho abans i que es va tractar immediatament, a la 
primera Ponència Tècnica celebrada després que l'Ajuntament d'Andratx, per acord del 
ple,  demanés la suspensió. Per tant, més ràpid, impossible. 
 
Pel que fa a promoure l'estricte compliment de la legalitat, recorda que aquesta va ser 
una proposta de l'equip de govern del Consell de Mallorca i que també en aquest sentit 
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ha anat més enfora que instar l'ajuntament, perquè si no ho fa aquest, serà el Consell qui 
ho redacti i faci aquesta tasca.  
 
Reitera, però, que quant a rapidesa i eficàcia, si ho fa el Consell de Mallorca seguint les 
Directrius d'Ordenació Territorial, s'ha de preveure un termini de tres mesos, mentre que 
si ho fa l'Ajuntament d'Andratx en vint-i-quatre hores pot estar arreglat. Insisteix a 
deixar ben clar que això no vol dir que el Consell de Mallorca deixi de banda les seves 
responsabilitats, perquè de la mateixa forma que s'ha presentat a la Ponència Tècnica la 
suspensió, assumirà també totes les competències que legalment pertoqui.  
 
El Sr. Alemany comenta que és prou evident que l'Ajuntament d'Andratx no ho vol fer, 
per bé que políticament està ben constituït i per tant és erroni afirmar que n'és incapaç. 
És ben clar que podria votar, sense cap problema, la modificació de les NNSS, però 
coincideix amb el Sr. Alorda que molt poc es pot creure el que diu el PP d'Andratx i que 
no ho voldrà fer.  
 
Comenta que un Grup polític que està sà, que tots els seus membres tenen el 
reconeixement institucional, que no té cap membre imputat, no ha de tenir cap problema 
per aprovar-ho; si és cert que són incapaços de fer-ho, el que haurien de fer és dimitir 
tots, perquè si no és així també pot ocórrer que qualsevol dia ens sorprenguin pretenent 
que el Consell de Mallorca els solucioni la qüestió d'asfaltar els carrers, per exemple i 
pretendran que un altre es faci càrrec de qualsevol altre competència pròpia, amb 
l'argument d'estar ferits per les circumstàncies.  
 
Reitera que, si és cert que no poden prendre decisions polítiques, han de dimitir tots; 
considera que es podria afegir a la moció la petició de dimissió per a tots els regidors 
del PP de l'Ajuntament d'Andratx.  
 
Recorda que, en un moment d'especial ressò de les suposades infraccions al municipi 
d'Andratx, el Sr. Rodríguez, potser per aconseguir que no se'n parlés més, va anar a fer-
se una foto amb el Sr. Hidalgo i el va presentar com a candidat del PP a les properes 
eleccions, lloant les seves actuacions, que identificava totalment en la línia del PP. 
Considera que, només per aquest fet, ja hauria de dimitir.  
 
Refusa l'argument del Sr. Puche en relació a l'actuació del Sr. Rodríguez com a secretari 
general. Diu que, si aquest tipus de reunions es fan al Consolat de Mar, llavors no és 
gens estrany que les situacions de partit es confonguin amb les situacions institucionals. 
Assenyala que deu ser difícil destriar quan es parla com a partit i quan com a institució, 
si la seu és el Consolat de Mar.  
 
Opina que els seu Grup creu que això són "vuits i nous i cartes que no lliguen" i que 
estan ben convençuts que el PP no vol arribar al fons d'aquesta qüestió. Ho justifica amb 
un exemple, explicant que en un moment inicial, tot just haver-se produït la detenció 
dels Srs. Hidalgo i Massot, el Sr. Matas, apurat, va assegurar: "... investigarem tots els 
casos en què hagi intervingut el Sr. Massot, com a director general d'Ordenació del 
Territori, per veure què ha fet més d'irregular ...." i en canvi, el dia següent, ja va dir: "... 
aquest senyor no pot haver fet res dolent, per tant no mirarem res ...".  
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Recorda que el Sr. Massot ha intervingut en moltíssims de planejaments de Mallorca, ha 
fet molts d'informes que han servit per requalificar terrenys i donar llicències, per la 
qual cosa no s'entén que no es vulgui esbrinar quins varen ser els criteris que varen 
decidir qüestions molt importants per a Mallorca. Al seu parer, ens demostra la manca 
de voluntat política de què ha parlat.  
 
Diu que per tot el que ha explicat, la moció hauria de quedar tal com està redactada: tot i 
això, atès que és important arribar a un acord, demana a la presidenta fer un recés per 
intentar-ho.    
 
Tot seguit, la presidenta demana a la Sra. Tugores, al Sr. Alorda i al Sr. Puche si volen 
parlar abans o després del recés.  
 
La Sra. Tugores diu que li és indiferent, accepta el que consideri la presidenta.  
 
La presidenta diu que li sembla més lògic continuar les intervencions i en acabar-les  es 
faci el recés, per finalment fer la votació.  
 
La Sra. Tugores comenta la intervenció del Sr. Puche. Reitera la manca de consistència 
dels arguments que ha donat i destaca especialment les actuacions i manifestacions fetes 
pel Sr. Matas i pel Sr. Rodríguez, perquè intentaven manipular, encobrir, desinformar 
l'opinió pública respecte d'aquesta qüestió.  
 
Explica que ella no va ser present al Parlament el dia de la interpel·lació al Sr. 
Rodríguez, però que ha llegit la transcripció de la conversa del dilluns entre el Sr. 
Rodríguez i el Sr. Hidalgo i assegura que la seva conclusió és claríssima i del tot 
evident: el Sr. Rodríguez coneixia l'actuació judicial i policial que s'havia de produir i 
intentava arreglar la situació amb el Sr. Hidalgo per sortir-ne el més ben parat possible.  
 
Assegura que aquesta és una actuació absolutament indigne d'un responsable polític 
d'aquesta comunitat autònoma i que, en conseqüència, està més que justificada la petició 
de dimissió que es demana a la moció.  
 
Diu que no entrarà a valorar altres informacions que també s'han publicat a la premsa; 
assegura que ja pot jurar com vulgui, però el problema és que la ciutadania de Mallorca 
no s'ho creu, és impossible creure que no tenia aquesta informació i que els Srs. Matas i 
Rodríguez no intentessin arribar a un acord per minimitzar els danys que se'n derivessin. 
Això és el que realment pensen. Altra qüestió és que un sector important no en facin 
cas, perquè pensen que els polítics són així i es dol d'això, perquè considera que 
perjudica molt la representativitat i la política d'aquesta comunitat autònoma.   
 
Pel que fa a l'afirmació que l'Ajuntament d'Andratx no pot esmenar les deficiències, 
explica que va ser present a la reunió de la Comissió d'Urbanisme en la que es va parlar 
de la modificació de les NNSS del municipi d'Andratx. Assegura que el Sr. Hidalgo, en 
la seva intervenció, va plantejar situacions del tot intolerables, en el seu intent d'arreglar 
els seus embulls i "enginys", situació que a ella va produir-li una gran vergonya.  
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Opina, per tant, que si l'Ajuntament d'Andratx ha estat capaç de dur endavant tantes 
actuacions i tanta destrucció del territori, si ara rep l'oferiment del Consell de Mallorca, 
ha de poder fer perfectament el que li demana. Qüestiona per quin motiu, després de dos 
mesos, encara no ho ha fet, si és cert que l'ajuntament està tan interessat a esmenar les 
deficiències.    
 
Diu que espera que el Consell de Mallorca prengui mesures per actuar, tot i que està per 
veure quins temps haurà de passar encara perquè l'ajuntament entregui la documentació 
bàsica pendent. 
 
El Sr. Alorda intervé per explicar que no s'havien adonat que el govern del Consell de 
Mallorca, amb les seves actuacions a l'Ajuntament d'Andratx, anés per davant de les 
propostes que fa l'oposició, potser degut a declaracions confoses o mal comunicades per 
part del Sr. Vicens, perquè és evident que s'ha produït una evolució respecte a allò que 
inicialment tenia previst fer el Consell.  
 
S'alegra de la coincidència de parers i afirma que, tot i això, la moció segueix essent 
necessària. 
 
Reconeix al Sr. Puche i al Sr. Vicens que la moció és política, per tant la vessant 
jurídica que té no pretén ésser tècnica en un sentit de que sigui ja acceptació de 
delegació, perquè hi ha d'haver un treball per part de l'equip de govern.  
 
Explica que el seu Grup, ja a la darrera Comissió Informativa, va oferir que es dugués a 
aquest Ple; demana que si encara no estava ben elaborat del tot que es presenti a les 
properes ocasions, però és evident que s'haurà de perfilar i caldrà recollir l'acord de 
l'Ajuntament d'Andratx del passat 17 de gener, però també tot el que hagin aportat els 
tècnics del propi Consell i, per tant, aquest és un pronunciament polític sobre el camí 
jurídic que s'ha de recórrer.  
 
Respecte als temes del planejament, diu que coincideix amb l'opinió del Sr. Vicens de 
que en quinze dies es pot arreglar, perquè l'equip del Sr. Sáiz és ben capaç de fer-ho 
amb diligència.  
 
Recorda que el mes de Juny de l'any 2005 aquesta qüestió es presentava com una 
proposta d'aprovació amb prescripcions, per tant està en una fase madura i bona 
d'arreglar i comprèn el problema de caire pràctic que té el Consell, el fet de no tenir una 
cosa tan bàsica com el disc compacte (CD) que permeti fer les modificacions oportunes.  
 
Diu al Sr. Vicens que, en aquest sentit, el seu Grup estarà al seu costat en la forma que 
consideri oportuna. Li diu també que considera que avui és necessari que es faci aquest 
pronunciament polític del qual ha parlat, perquè ha oblidat un poc el segon incís de la 
proposta de planejament, atès que si diu per un costat que ho faci l'ajuntament, per un 
altre el segon diu que si no, que ho faci el Consell, però que ho faci algú, que s'aclareixi 
la situació; tot i que qui ha fallat sigui l'ajuntament, que el Consell almenys prengui 
aquesta iniciativa, del tot necessària.  
 



 33 

Pel que fa a l'altre vessant política, la de la corrupció, diu que no poden deixar de 
contestar al Sr. Puche, quan parla del càrrec de secretari general.  
 
En primer lloc, no creu que un secretari general hagi d'ocultar les tasques que ha duit a 
terme quan es produeix una imputació tan greu com la que s'ha vist en el cas del Sr. 
Hidalgo i amb un impacte com el que ha tengut. Explica que el Sr. Rodríguez va ocultar 
les reunions, com també el contingut, amb la frase esperpèntica en la qual deia que era 
dilluns i estava al seu despatx. És evident que tot plegat demana una actuació política.  
 
Comenta que els polítics han de saber distingir els càrrecs; potser en alguns casos és 
especialment difícil, com en el cas de la policia. Posa l'exemple de si el Sr. Mesquida, 
director general de la Policia i la Guàrdia Civil fos també secretari general del PSOE, 
per qüestionar si, davant una situació semblant, intervindria directament o bé enviaria 
abans el Sr. Perera corresponent.  
 
Recorda que el Sr. Rodríguez és el cap, el conseller d'Interior i això és molt important. 
Per tant, també qüestiona si quan sigui cap de la policia autonòmica, intervindrà 
directament o abans telefonarà per avisar, muntarà l'estratègia judicial amb el Sr. Perera 
i després enviarà la policia autonòmica, cal saber com ho farà, quin serà l'ordre que 
seguirà.  
 
Tot seguit, diu que coincideix amb el Sr. Alemany en dues afirmacions. En primer lloc, 
el moviment polític previ, quan el Sr. Rodríguez "imposa les mans" al Sr. Hidalgo 
perquè l'ha triat com a cap de llista, sabent tot el que sabia. En segon lloc, les actuacions 
posteriors que ha duit a terme el Sr. Rodríguez.  
 
Per tot el que explicat, reitera que hi ha d'haver una responsabilitat política, que seria bo 
per la imatge dels mallorquins que hi hagués una reacció a tot el que ha succeït a 
Andratx, atès que la idea d'un corporativisme del PP tancant files pensa que ens 
perjudica fins i tot com a país. Per tant, és una responsabilitat dels polítics que en un 
moment determinat representen un poble i seria bo que es produís aquesta autocrítica 
per part del PP i, a més, la reacció esmentada per part de la resta dels partits.        
 
El Sr. Puche respon al Sr. Alemany que la seva petició demanant que els regidors se'n 
vagin a ca seva estaria bé, però també se n'haurien d'anar els regidors del PSOE, atès 
que es tracta d'un acord que es va votar per unanimitat, per la qual cosa afecta tots per 
igual.  
 
Li demana perquè oblida que el PSOE ha governat amb el Sr. Hidalgo i també que el 
delegat d'Urbanisme era del PSOE. Assegura que s'oblida d'allò més fonamental i li 
recorda l'expressió "qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra", per assegurar-
li que en aquest sentit el PSOE haurà d'amagar la mà.  
 
Li diu que no és correcte que ara vulgui responsabilitzar el PP de tots els mals 
d'Andratx, perquè el més adequat és en aquest cas assumir la part alíquota de culpa i 
responsabilitat en aquest assumpte. Li retreu que vulgui carregar les culpes sempre al 
mateix partit, entre altres coses perquè és una irresponsabilitat.  
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Recorda que tots, d'una o altra forma, han participat en aquest assumpte, per tant no és 
seriós pretendre desvincular-se del problema. Li reitera la seva petició de serietat. 
 
Respon a la Sra. Tugores i al Sr. Alorda que no sap ben bé si creuen que el Sr. 
Rodríguez és el cap del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i per tant els demana si 
coneixen bé les competències de la Conselleria d'Interior. Explica que aquesta 
conselleria no mana sobre la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional. Diu que, en canvi, sí 
que tenien tota la informació del que succeïa alguns membres del PSOE, per tant els 
demana que no pretenguin donar al Sr. Rodríguez més mèrits dels que té.  
 
Tot seguit diu que el Consell de Mallorca ja disposa de les NNSS d'Andratx, que no en 
disposi en format disc compacte (CD) és probable, però els plànols i tota la 
documentació tècnica sí que la té. Refusa, per tant, les afirmacions que han fet sobre que 
l'ajuntament oculta informació, perquè no és cert. Retreu que no parlin amb més 
coneixement i informació prèvia.   
 
Reitera que el Sr. Rodríguez es va limitar a exercir el càrrec de secretari general i que  
no cal que li atribueixin més mèrits. Assegura que el problema és que els altres partits 
no tenen un secretari general tan eficient com el Sr. Rodríguez i per aquest motiu els 
molesta i volen que desaparegui, perquè no els va bé que el tengui el PP, preferirien que 
tingués un inepte. Assegura que això és política i de moment hauran d'acceptar la 
situació tal com està.  
 
Arribat a aquest punt, la presidenta anuncia que es farà un recés al seu despatx, fins a les 
13.15 h.   
 
Es reprèn la sessió a les 13.15 h i es passa a fer la votació.  
 
Atès que no s'ha arribat a un acord, es vota la proposta tal com ha estat presentada. 
 
S'aprova la moció, per desset vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 

 

PUNT 15.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLER D'EU-ELS VERDS SOBRE 
PROTECCIÓ DE LA SERRA DE TRAMUNTANA. 

Es dóna compte de la següent moció: 

"MARGALIDA ROSSELLÓ PONS com a consellera del grup Esquerra Unida-Els 
Verds al Consell de Mallorca, presenta la següent MOCIÓ per a la seva consideració 
davant el proper Ple: 

 Actualment està en tràmit  per part del govern de les illes balears el pla d'ordenació de 
recursos naturals (PORN) de la serra de tramuntana i el decret de creació del paratge 
natural de la serra de tramuntana. Pareix que el govern es troba en disposició de 
provar-ho en un proper Consell de Govern. La serra de tramuntana es un del espais 
mes emblemàtics de l'illa de Mallorca i des de fa mes de 30 anys es reclama la seva 
protecció, i també a nivell legislatiu ja se recull la necessitat de protegir aquest espai 
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únic : la llei 1/1991 de espais naturals i de regim urbanístic de les àrees d'especial 
protecció de les illes balears es l'exemple mes clar. 

 El govern del PP proposa un PORN que el seu àmbit no es correspon en l'àmbit 
geogràfic reconegut de la serra de tramuntana per la legislació (LEN) i per múltiples 
publicacions fetes al respecte. Aquest PORN exclou, sense cap justificació ambiental, 
bona part de les àrees naturals d'Andratx, Calvià, i Palma, a mes d¿altres zones 
importants de Campanet, Sa Pobla, Alcudia, i Pollença. 

 Considerem que no hi ha criteris tècnics de tipus ambiental per excloure aquestes 
zones del àmbit del PORN. Aquestes àrees naturals que no s'han incorporat a l'àmbit 
de protecció comparteixen amb la resta de la serra de tramuntana les mateixes 
característiques naturals, socials, i econòmiques que justifiquen la seva protecció. 
Resulta especialment sorprenent pel que fa a la zona d'Andratx i Calvià. En aquestes 
zones, tant el que queda dins o fora de la zona a protegir te els mateixos valors 
ambientals; per la qual cosa considerem que es una delimitació molt poc rigorosa. 

 Considerem molt important la protecció de la serra de tramuntana, però s'ha de fer 
amb criteris transparents, rigorosos, i que prioritzin els valors ambientals de la zona. Si 
s'aprova el PORN actual i la proposta de declaració de paratge natural, no 
s'aconseguirà aquest objectiu. Si es prioritzen la conservació de la serra de tramuntana 
s'ha de modificar el PORN actual i incloure dins el seu àmbit a protegir les zones 
excloses, sobretot les d'Andratx i Calvià. 

  

El Consell de Mallorca s'ha de pronunciar al respecte ja que la serra te tramuntana es 
un àmbit privilegiat del nostre territori, contemplat en tots els àmbits territorials i 
ambientals i resulta imprescindible un pronunciament al respecte per part del ple 
d'aquesta institució. �

Per tot això demanem al ple del Consell de Mallorca que adopti el següent ACORD: 

  

1 El Consell de Mallorca insta al govern de les illes balears a ampliar l'àmbit de l'actual 
PORN de la serra de tramuntana amb aquells espais naturals que han quedat fora de l'àmbit 
a protegir, sobretot les zones de Calvià i Andratx, les qual s tenen els mateixos valors 
ambientals que les zones incloses a l'actual PORN. 

2 El Consell de Mallorca insta al govern a aprovar un decret de protecció de la serra de 
tramuntana que incorpori, aquells espais naturals de la serra de tramuntana que han quedat 
fora de l'àmbit de protecció, sobretot de les zones d'Andratx i Calvià." 

 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que el Govern balear està tramitant el Pla 
d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de la serra de Tramuntana i el Decret de 
creació del paratge natural de la serra de Tramuntana.  
 
Sembla ser que dins el PORN de la serra de Tramuntana no hi estan incloses la majoria 
de les Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI) i les Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic 
(ARIP) dels municipis d'Andratx, Calvià i Palma entre d'altres. Per això el seu Grup no 
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esta d'acord amb la redacció d'aquest pla, ja que considera que no es basa en criteris 
tècnics ni naturalístics. 
 
A més, considera que ara és un bon moment perquè el Consell de Mallorca es pronunciï 
ja que encara no ha estat aprovat per la Comissió de Govern de les Illes Balears. També 
considera important que el Decret de creació del paratge natural de la serra inclogui les 
zones d'Andratx i Calvià ja que tenen les mateixes característiques naturals, socials i 
econòmiques que la resta de zones incloses dins el PORN de la serra de Tramuntana. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la proposta. 
Comenta que el Sr. Font no ha tengut mai cap escrúpol per dir que la delimitació d'un 
PORN no es fa amb criteris científics ni ecològics, sinó que es té en compte el parer 
dels propietari. El seu Grup està d'acord amb els arguments de la Sra. Rosselló pel que 
fa als criteris que s'han d'utilitzar per incloure zones dins el PORN i per això considera 
que han de ser científics i ecològics, i no dependre de l'opinió del propietari.  
 
Per això, creu que el més raonable és que estigui protegida tota la serra de Tramuntana, 
a distints nivells, i que el PORN podria definir les distintes àrees i la distinta intensitat 
de protecció.  
 
Pensa que després del que ha succeït a Andratx, hauria de quedar clar que aquest 
municipi forma part de la serra de Tramuntana i és de les zones més interessants i belles 
i per tant és inqüestionable la seva inclusió dins el PORN.  Per tot això, considera 
imprescindible modificar el PORN per donar una imatge de transparència que inclogui, 
naturalment, Calvià, Andratx i alguns elements de Palma i també la serra de na 
Burguesa. Comenta que la serra de na Burguesa va obtenir una unanimitat perquè es fes 
parc natural i que encara estam esperant que els municipis afectats, Puigpunyent, Calvià 
i Palma arribin a un acord i facin una declaració. 
 
Creu que avui el tema clau és Andratx i que el director general d'Ordenació del Territori 
que tenia el Govern balear aleshores va ser qui va aprovar inicialment aquest PORN i 
reitera que s'ha d'incloure aquest municipi.  
 
Creu que parlar d'aquest PORN inclou parlar de moltes altres coses, com del Pla 
territorial parcial que s'havia de fer de la serra de Tramuntana i també parlar del paisatge 
pintoresc. A més, comenta que s'ha arribat a nivells de protecció absurds a algunes 
possessions, com per exemple Son Cadena, en limitar l'accés amb falsos arguments 
ecologistes quan en realitat es fa per donar un suport el propietari.  
 
Per altra banda, considera que hi ha altres llocs molt més interessats a nivell ecològic, 
de diversitat i forestal no tenen aquesta preservació i creu que totes les traves que es 
posen a l'excursionisme i senderisme mitjançant el PORN no responen a interessos 
ecologistes sinó que restringeixen l'accés per camins públics a determinades finques.  
 
Pensa que avui és millor centrar-se amb la incorporació d'Andratx i Calvià dins la seva 
delimitació i per això ho farà i donarà suport a la moció. 
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El Sr. Alemany (PSOE) creu que els arguments ja estan exposats i que els assumeixen. 
Tan sols aprofita el torn per anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció. 
 
El Sr. Coll (PP) anuncia que el seu Grup no donarà suport a la moció. 
A continuació argumenta que el PORN és l'instrument normatiu que regula els usos, els 
aprofitaments dins un paratge natural i altres figures de protecció, fent compatible la 
conservació amb el desenvolupament sostenible de les poblacions confrontants. 
 
Assenyala que el seu Grup s'ha basat amb aquesta filosofia i comenta, a més, que 
sempre han defensat el dret a la propietat privada, les negociacions amb els propietaris  
per tal d'arribar a una entesa. Diu que no estan d'acord amb a expropiar la propietat 
privada, la qual cosa han defensat sempre. 
 
Assegura que alguns pensen diferent quan governen que quant estan a l'oposició i, a 
més, afirma que viuen d'utopies. Diu a la Sra. Rosselló que durant molt d'anys havia 
d'expropiar i fer moltes actuacions, però realment quan va ser consellera el juliol de 
l'any 2003 va protegir 30.095 hectàrees, i que durant aquesta legislatura fins el mes de 
juny de l'any 2006 s'han protegit  94.871 hectàrees amb la voluntat i el consentiment 
dels propietaris. Diu que això és feina i ben feta. 
 
A més, afirma que amb el PORN s'ha protegit més que tota l'illa d'Eivissa. També diu 
que a la serra de Tramuntana, tot el que no es troba inclòs dins el PORN és ARIP o 
ANEI i per tant ja està protegit. 
 
A continuació, li demana a la Sra. Rosselló si recorda la Xarxa Natura 2000 i li demana 
perquè no va incloure tot el que ara diu. Recorda que era ella la responsable en aquells 
moments. 
 
Tot seguit, vol donar l'enhorabona al Govern balear pel que ha protegit i especialment al 
conseller de Medi Ambient per la seva tasca per aconseguir acords amb els propietaris i 
protegir 62.000 hectàrees dins el PORN. Afirma que poden augmentar encara més amb 
altres 1.800 hectàrees protegides i tot amb la voluntat dels propietaris.  
 
Per acabar, creu que no s'ha de confondre a la ciutadania i cal deixar clar que una cosa 
són els interessos polítics i les fotos i una altra la feina ben feta que s'ha fet amb el 
PORN. 
 
El Sr. Buils (conseller executiu de Presidència) comenta que UM votarà a favor de la 
moció ja que està d'acord amb la delimitació de les zones que descriu EU-Els Verds a la 
moció. Comenta que la seva decisió es basa en un informe que va demanar la 
Conselleria de Medi Ambient i que va emetre aquest Consell de Mallorca a través  dels 
seus jurídics del Departament de Territori, el passat 25 de setembre. A més, afegeix que 
com marca l'informe en els casos concrets de la zona P5 i P6 Chopin i Shan-gri-la que 
són alzinars protegits, haurien de ser incloses com ANEI d'alta protecció. 
 
Així mateix, creu que per una qüestió de coherència amb el PTM, pel fa referència al 
text normatiu, ja que les disposicions d'aquest Pla prevalen per damunt de les del PTM, 
l'equip de govern del Consell de Mallorca creu que haurien de tenir caràcter de mínims i 
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que, per tant, en aquella normativa més restrictiva, hauria de prevaler la normativa de 
més restricció. 
 
En resum creu que, per aquests tres temes s'ha d'aprovar la moció. El primer lloc, per 
coherència amb la feina feta amb el PTM, en segon lloc per coherència amb zona 
concreta i en tercer lloc per altres motius que no contempla la pròpia moció. Per aquest 
motiu, anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció. 
 
La Sra. Rosselló agraeix el suport a la moció als Grups d'UM, PSOE i PSM-EN i 
comenta que els arguments del Sr. Buils augmenten les raons que ella havia explicat a 
l'exposició de motius; per això creu necessari reiterar quin és l'àmbit concret de tota la 
serra de Tramuntana. 
 
Per altra banda, contesta al PP que quant no es tenen arguments només s'utilitza fer 
grans proclames i fer-se fotos, a més de dir coses que no són veritat.  
 
En primer lloc,  diu al Sr. Coll que són uns mentiders, ja que mai s'ha dit que el fet de 
declarar un parc natural hagi de representar una expropiació. Afirma que la legislació no 
ha canviat i que la que va utilitzar el PP per declarar l'Albufera des Grau i Mondragó és 
la mateixa que va utilitzar el Pacte de Progrés. I, fins i tot, la que va utilitzar el Sr. 
Matas quant era ministre per fer les declaracions dels parcs nacionals.  
 
En segon lloc, diu que la legislatura durant la qual més s'ha expropiat ha estat aquesta, 
ja que el Govern balear ho ha fet per tal de dur endavant les noves autopistes, perquè 
volien ocupar, arrasar i destruir el territori; això és el que vol el PP. 
 
En tercer lloc, creu que el Sr. Font (conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes 
Balears) ha desprotegit la pròpia Llei d'espais naturals (LEN) mitjançant la Llei 
d'acompanyament, ja que a aquesta darrera llei sembla que la serra de Tramuntana, hi 
consta fora del sòl rústic protegit, per la qual cosa és edificable i per tant dóna la 
possibilitat que a un paratge natural hi pugui haver actuacions urbanístiques. 
 
Diu que el Sr. Font, quan era conseller del Consell de Mallorca, va ser el que s'hi va 
oposar més durament i ara és el defensor de que els propietaris puguin urbanitzar a la 
serra de Tramuntana, que és el que vol el PP. També afirma que si exclouen Calvià i 
Andratx només ho fan perquè hi havia interessos urbanístic a aquestes zones i creu que 
aquest és l'únic argument. 
 
Parla del Sr. Fortuny i altres grans propietaris de possessions a la serra de Tramuntana 
els quals han dit que, atès que s'havia de protegir la serra, és millor que ho faci el PP que 
són dels nostres i que ens deixarà fer el que volem. 
 
Reitera als consellers del PP que pel que fa a la serra de Tramuntana, ara per ara, tan 
sols es desprotegeix i que el PP tan sols vol fer-se la foto. Recorda que aquesta 
legislatura el Govern balear va desprotegir parcs naturals i ara volen fer veure que han 
protegit i no és cert. 
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Acaba reiterant que s'hauria de protegir tota la serra de Tramuntana des d'Andratx fins a 
Formentor.  
 
El Sr. Alorda comenta que tan sols volia recordar que no s'havia expropiat tant mai a les 
Illes Balears com en aquesta legislatura, i assegura que el portaveu del PP engana quan 
diu que declarar protegit un espai vol dir expropiar-lo, la qual cosa li sembla molt greu. 
 
Per altra banda, creu que s'han de tractar bé els propietaris, i recorda que el seu Grup va 
estar insistint molt en aquest tema durant els anys 80, quant governava el PP, ja que 
tractava molt malament als propietaris del Parc de Mondragó, encara que reconeix que 
ara hi ha hagut un canvi d'actitud. 
 
Tot seguit, comenta que està d'acord amb el que diu el PORN pel que fa a que els 
propietaris tenguin un sortida econòmica que permeti una conciliació entre la vida dins 
l'espai i la seva preservació. 
 
Diu que el PP fa una caricatura del seu Grup que no és real. 
 
Pel que fa a la declaració d'un espai protegit, assenyala que existeixen unes normes 
internacionals, i que un ANEI no es considera un espai protegit per la Llei 4/89, ja que 
no hi figura. Per aquest motiu, la Unió Europea diu que les Illes Balears no està 
protegides com correspondria, perquè no compten els ANEI. Creu que el PP confon la 
declaració d'un espai natural amb una norma que prohibeix fer edificacions, assegura 
que són dos debats distints i no convé mesclar conceptes. 
 
Afirma que els espais naturals que s'han de protegir ho han de ser per qüestions 
científiques, tècniques i ecologistes motivades i que no pot ser el propietari qui valori la 
seva inclusió dins l'espai natural.  
 
El Sr. Alemany comenta que els arguments ja s'han donat, però que la intervenció del 
PP fa necessari aclarir un tema. Reitera que per protegir no s'ha d'estar acord amb la 
propietat privada, i que seria el mateix que demanar a un ciutadà si està d'acord amb el 
traçat d'una carretera que passa pels seus terrenys. Recorda que el criteris de protecció 
han de ser objectius i tècnics. 
 
El Sr. Coll comenta als consellers del PSM-EN i d'EU-Els Verds que quan es parla 
d'expropiar, és en el cas d'existència d'un decret que així ho estipula. 
 
Assegura que continuaran negociant i que creixerà en nombre d'hectàrees protegides 
però sempre negociant la voluntat i aconseguint el vist i plau del propietari. 
Repeteix que durant el Pacte de Progrés hi havia 30.000 hectàrees protegides i ara n'hi 
ha 94.000, i que els ciutadans ho veuen. 
 

S'aprova la moció per desset vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS COM A 
CONSEQÜÈNCIA DEL DEBAT DE POLÍTICA GENERAL. 

 

PUNT 16.- PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT 
POPULAR. 

Es dóna compte de les següents propostes: 

1. Que des de S'Institut s'elabori un estudi sobre la repercussió de la immigració a 
Mallorca amb la diagnosi necessària perquè pugui ser inclosa dins un pla 
integral sobre la immigració. 

 

2. Que des de S'Institut es doni l'assessorament necessari a aquelles persones o 
col·lectius que ho demanin sobre l'aplicació a Mallorca de la nova Llei de 
Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de 
Dependència. 

 

3.  Que des del Consell de Mallorca es continuï millorant les carreteres per tal de 
donar més seguretat als ciutadans, amb respecte al nostre paisatge i el medi 
ambient. 

 

4. Que des del Consell de Mallorca es doni recolzament als municipis de 
Mallorca."  

 

 
El Sr. Veramendi (PP) explica que el seu Grup ha presentat quatre propostes, 
aparentment senzilles i fàcilment assumibles per a tots els Grups, malgrat el seu 
contingut sigui important. 
 
Tot seguit, les explica.  
 
La primera és que, des de s'Institut s'elabori un estudi sobre la repercussió de la 
immigració a Mallorca, amb el diagnòstic necessari per tal que pugui ser inclòs dins un 
Pla integral sobre la immigració. Explica que aquest fenomen ha evolucionat a Mallorca 
de forma molt quantitativa en els darrers anys i s'ha convertit actualment en una de les 
principals preocupacions des del punt de vista sociològic. Les administracions han anat 
donant respostes, però no existeixen fórmules per tractar aquesta qüestió a llarg termini. 
Les successives regularitzacions estatals han produït un efecte crida, amb una incidència 
especial a Mallorca, a causa de l'atractiu turístic i les bones condicions econòmiques. 
Assegura que cal fer una revisió dels plans d'estudis vigents. Diu que el Govern balear, 
a través de la Conselleria de Presidència i Esports ja va aprovar el segon Pla integral 
d'atenció a les persones immigrants de les Illes Balears, per tal que es convertís en un 
instrument útil per als Consells, Ajuntaments i per a la pròpia societat civil. Ara, el 
Consell de Mallorca, per mitjà de s'Institut, ha d'elaborar l'estudi esmentat. 
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La segona proposta és que des de s'Institut es doni l'assessorament necessari a totes 
aquelles persones o col·lectius que ho sol·licitin, sobre l'aplicació a Mallorca de la nova 
Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència. L'entrada en vigor d'aquesta llei, coneguda genèricament com a Llei de 
dependència, aprovada al Congrés dels Diputats el passat dia 30 de novembre i 
publicada al B.O.E. el passat dia 15 de desembre ha significat una esperança per a 
moltes persones afectades per aquesta situació. El dia 1 de gener de 2007, data de la 
seva aplicació, ja començaren els dubtes sobre la seva efectivitat, malgrat no es dubti 
que arribaran finalment a bon port. Els dubtes són argumentats des de les pròpies 
administracions implicades en el procés i també pels destinataris de les ajudes. Encara 
no es coneixen els barems de valoració, que ja haurien d'estar ben clars a hores d'ara. 
Tampoc es sap encara quines administracions seran les encarregades de cadascuna de 
les funcions i els afectats tampoc saben a qui s'han d'adreçar ni com serà valorada la 
seva situació concreta. El seu Grup creu que s'Institut pot i ha de col·laborar en la seva 
aplicació i ha de tenir un paper com a mínim d'assessorament a les persones, col·lectius i 
ajuntaments que ho demanin. No dubten que és una bona llei, en tenen constància per la 
bona acollida manifestada per nombrosos col·lectius amb els quals varen tenir trobades 
prèvies a l'avantprojecte, opinions que varen ser útils al seu partit per a la presentació 
d'esmenes, la majoria de les quals varen ser acceptades. Per aquests motius demanen 
que s'Institut s'impliqui directament en el procés d'aplicació.  
 
La tercera proposta demana que des del Consell de Mallorca es continuï amb la tasca de 
millora de les carreteres, per tal de donar més seguretat als ciutadans, atenent també el 
nostre paisatge i el medi natural. Aquesta legislatura ha destacat des del punt de vista 
del compliment de les promeses electorals, entre d'altres, per la realització i millora de 
les infrastructures viàries; no s'ha d'oblidar el dèficit d'infrastructures viàries que hem 
patit durant anys, afegit a l'important augment de la població dels darrers anys a causa, 
entre d'altres motius, del creixement econòmic d'aquesta comunitat autònoma. Per tant, 
s'ha de continuar amb aquesta encertada política de realització i millora de la xarxa 
viària, per tal de donar compliment a les necessitats i peticions de la ciutadania. És bàsic 
donar-li seguretat, per evitar accidents i, el més important, per evitar la pèrdua de vides 
humanes, mal totalment irreparable.  
 
Aquestes infrastructures viàries, però, han de ser totalment respectuoses amb el paisatge 
i el medi natural, valor al qual no podem renunciar i hem de transmetre a les futures 
generacions i s'ha de fer amb tots els mitjans tècnics possibles, cercant compaginar 
òptimament el respecte al medi natural i el desenvolupament necessari d'aquestes 
infrastructures.  
 
La quarta proposta demana que des del Consell de Mallorca es continuï fent costat a tots 
els municipis de Mallorca. No cal oblidar que el Consell, com a hereu de l'antiga 
Diputació, ha de potenciar aquesta tasca, des del punt de vista tècnic i econòmic. Les 
dificultats financeres municipals, sobretot les dels municipis més petits, fan que eines 
com el Pla d'obres i serveis siguin una necessitat per a realitzar les seves infrastructures. 
A més, les ajudes del Consell de Mallorca en matèria de gestió de residus de 
infrastructures culturals, de implantacions de noves tecnologies per mitjà del Consorci 
d'Informàtica Local, de valoració de projectes tècnics i assistència tècnica són elements 
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imprescindibles perquè els ajuntaments puguin donar respostes a totes les seves 
necessitats.  
 
Des del PP, com a partit municipalista i amb una majoritària implantació a les nostres 
illes, consideren que el Consell de Mallorca ha de potenciar com element totalment 
prioritari l'anomenada Cooperació Local, amb ajuda tècnica i econòmica als municipis 
assegurant que puguin cobrir totes les seves àrees de gestió.  
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) intervé per explicar que el seu Grup dubta si el que es 
vota és exactament el que textualment està escrit o bé si existeix algun tipus de 
transcendència política en aquesta qüestió. Diu que si es valora tal i com estan escrites, 
en un sentit genèric, gairebé estan d'acord amb totes.  
 
Tot i això, en el cas de la primera, discrepa de la crítica política que ha introduït el Sr. 
Veramendi amb els seus comentaris, per tant vol matisar que el seu Grup està en 
desacord absolut amb la seva interpretació del fenomen de la immigració, perquè la 
consideren una font de riquesa per a la nostra comunitat autònoma i és una solució per a 
persones que així poden trobar una vida millor.  
 
Diu que al seu Grup li sembla bé que es faci aquest estudi, però cal veure a qui 
s'encomanarà aquesta tasca. Recorda que s'Institut ja en va demanar un a la FEPAE i 
encara no s'ha sabut quina repercussió concreta ha tengut sobre la política de s'Institut a 
aquesta ciutat. Accepta la proposta, però diu que el PP hauria de canviar molt la seva 
política sobre immigració.  
 
Respecte a la segona proposta, considera que és evident, que és obligació del Consell i 
de s'Institut, com a responsables de l'àrea de serveis socials de l'illa de Mallorca. Respon 
al Sr. Veramendi que només està pendent de constitució d'una comissió formada pels 
representants de totes les comunitats autònomes estatals, el Ministeri i l'administració 
local per concretar la posada en funcionament d'aquesta llei. Coincideix amb el Sr. 
Veramendi a valorar-la com una llei molt important per millorar la qualitat de vida de la 
ciutadania.  
 
Sobre la tercera proposta, comenta que és molt cínic parlar de la millora de les 
carreteres i, alhora, del respecte al paisatge i al medi ambient, perquè la política del PP 
en aquest sentit ha estat del tot depredadora del paisatge i el medi ambient.  
 
Pel que fa a la quarta, també és evident que el Consell de Mallorca ha d'assumir aquesta 
funció, és una competència seva. Retreu que precisament avui s'ha produït el fet, 
lamentable, de deixar sense cap aportació del Pla d'obres i serveis del Consell el 
municipi d'Esporles. Per tant, si el suport de què es parla va en aquesta línia, el seu Grup 
no hi està d'acord.  
 
El Sr. Aguiló (PSM-EN) anuncia el vot favorable del seu Grup a les dues primeres, 
l'abstenció a la tercera i el vot favorable a la quarta.  
 
No vol deixar de constatar que sembla que actualment existeix una carrera d'iniciatives 
en la qüestió de la immigració, deixant un poc de banda qui en té les competències, fent 
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propostes d'estudis i d'investigació. Recorda que ja existeixen plans d'immigració 
aprovats, però pel que sembla no deuen servir per a res absolutament, perquè o bé 
s'aplica la política electoralista que més convé a cada moment o bé no tenen cap 
validesa i per tant és necessari presentar plans alternatius que permetin treure altra 
vegada aquest debat polític. També fa referència a l'estudi sobre immigració encomanat 
al Sr. Cuenca, per les polèmiques desagradables que s'han produït recentment i que han 
afectat el debat sobre aquesta qüestió.  
 
Respecte a la segona proposta comenta que és interessant aquesta iniciativa, però que és 
obligació de s'Institut, perquè disposa d'equipaments, de serveis i de recursos relacionats 
amb la matèria. Per tant, li sembla que és molt més important que s'Institut es vagi 
preparant per a l'aplicació de l'esmentada llei i vagi adaptant les seves estructures a una 
nova normativa que suposa un canvi qualitatiu de primera magnitud, com és la creació 
d'una nova fita en els sistemes de protecció social dins l'Estat espanyol en general. Ha 
d'afegir als àmbits que ja té  -els sanitaris, els educatius i els de prestacions de pensions- 
un altre sistema com a serveis generals destinats a tota la població, com són els de 
dependència. Aquest canvi implica un canvi de posició de la institució com a tal i per 
tant és important preparar-se en aquest sentit, essent un d'aquests aspectes la informació 
a la ciutadania.  
 
Pel que fa a la tercera proposta, referida a les carreteres, afirma que la redacció és molt 
laxa i es pot interpretar en molts sentits. Explica que el seu Grup naturalment està 
d'acord pel que fa a la millora de la xarxa viària, però no si això suposa un aval de les 
actuacions fetes fins ara perquè, com és sabut, discrepen amb la política d'autopistes que 
s'ha aplicat i vol que aquesta matisació quedi ben clara.  
 
Sobre la quarta proposta comenta que resulta especialment significatiu que es parli 
d'aquesta obligació del Consell de Mallorca, precisament avui, dia en què per primera 
vegada a la història s'ha deixat el municipi d'Esporles fora del grup d'ajuntaments que 
han rebut assignació del POS del Consell de Mallorca, tot i tenir presentada 
correctament i dins termini tota la documentació necessària. Considera que és d'un 
cinisme total que avui es discuteixi, en aquests termes, aquesta moció; gairebé seria del 
tot necessari integrar-hi una esmena amb el text: ".. sense excloure Esporles .." 
 
Creu que el que ha passat avui, negant la resposta i el debat polític, negant que es pugui 
discutir i participar, impedint que el batle d'Esporles (que també és Mallorca i ho vol fer 
constar altre cop)  que era present al ple, pogués expressar la seva queixa. Assegura que 
ha estat una negativa inèdita, deixant de banda un municipi a l'hora de concedir les 
subvencions del POS i constitueix un fet patètic i lamentable, que mereix la censura 
apropiada.  
 
Aprofita aquest punt per posar de manifest que avui s'ha expressat un pacte polític, la 
"vendetta" política d'Esporles per una moció de censura que no va agradar al Govern del 
Consell de Mallorca. Assegura que la ciutadania d'Esporles no ha de pagar les 
conseqüències de les circumstàncies polítiques que es produeixen.       
 
El Sr. Alomar (PSOE) comenta que, respecte a la primera proposta, considera que ja 
existeix el Pla integral per a la immigració, fet pel Govern balear, per la qual cosa ja no 
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és necessari fer-ne més, en tot cas el que caldria és aplicar aquest pla tal i com està 
redactat. Considera que qualsevol estudi nou duria sense dubte totes les conseqüències 
de l'actual, pel fet que s'estan gastant recursos de forma diferent segons el color polític 
dels distints ajuntaments. Posa dos exemples: l'Ajuntament d'Alcúdia, que té una 
població immigrant prou important no rep recursos de la Conselleria d'Immigració, 
mentre que l'Ajuntament de Valldemossa, amb una incidència molt menor, en rep una 
quantitat molt important. És evident que, per arribar a aquest punt de discriminacions 
d'aquest tipus, no calen més estudis. Demana als representants del PP al Consell si el 
motiu d'aquesta proposta és perquè no estan d'acord amb el model, certament absurd, 
que actualment té el Govern balear, tan absurd com el fet de tenir una Conselleria 
d'Immigració constituïda per motius electorals. Anuncia que el seu Grup, per tot el que 
explicat, no pot acceptar la proposta. 
 
Respecte a la segona proposta creu que s'Institut hauria d'aspirar a moltes més coses, no 
simplement a ser una oficina d'informació. Considera també que presenta una certa 
contradicció en la seva redacció: assegura que s'Institut ha d'informar, però a la vegada 
es reconeix que no té encara aquesta informació. Al marge d'aquesta contradicció, pensa 
que un cop constituïda, el proper mes d'abril, la comissió esmentada per a l'aplicació 
d'aquesta llei, aquest organisme hauria d'aspirar a tenir un paper molt més protagonista 
que ser simplement una oficina d'informació.   
 
Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la proposta, tot i considerar-la contradictòria 
i buida de contingut. 
 
De la tercera proposta opina que, més que la definició de cinisme que ja s'ha esmentat, 
el seu grup ho definiria com tenir molta barra pel fet que a hores d'ara, quan ja tenim 
una situació tan irreversible, es facin aquestes afirmacions de preservar el territori i el 
medi ambient. Assegura que ben bé podria definir-ho la frase castellana "a buenas 
horas, mangas verdes"; és evident que ara que ja han destrossat mitja illa amb les 
autopistes no han de pretendre exigir a altres allò que no s'ha aplicat fins ara.  
 
Evidentment, el seu Grup està d'acord amb una proposta així redactada, seria molt 
difícil votar que no, però sí que vol deixar ben clar que tal com es presenta és producte 
d'una barra inaudita i pretén, quan ja han fet la malifeta, rentar-se les mans.  
 
Respecte a la quarta proposta, diu que és molt difícil fer-ne un comentari. Diu que està 
d'acord amb tot el que han explicat la resta dels portaveus i només vol afegir que és 
inaudita, és com demanar a un metge que segueixi realitzant la seva activitat. Demana 
com és possible que es pugui qüestionar que el Consell ha de fer costat als municipis de 
Mallorca; és evident que sí, no pot ser objecte d'una proposta de resolució. Demana 
també si el motiu és perquè el PP ha perdut el costum de fer aquest tipus de propostes, 
perquè és un fet que crida molt l'atenció.  
 
Per acabar, anuncia que el seu Grup votarà a favor d'aquesta proposta. 
 
La Sra. Mulet (UM) anuncia que el seu Grup donarà suport a totes les propostes 
presentades pel PP.  
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Respecte a la primera, la considera lògica i raonable, a més de coherent. Recorda que 
així ho va manifestar també la presidenta, amb una proposta en aquest mateix sentit, al 
passat debat de política general. Considera que, com més estudis es puguin fer, millor 
serà l'aplicació d'aquest pla. 
 
Pel que fa a la segona, considera que aquesta llei és una passa molt important per 
millorar la qualitat de vida de moltíssimes persones. Explica que és complexa, perquè es 
planteja la seva implantació de forma progressiva i lenta i, a més, de forma molt 
individualitzada, per tant l'aportació de tota la informació de què s'ha parlat és molt 
important.  
 
Sobre la tercera, diu que per raons òbvies han de votar afirmativament. Reitera que 
durant aquesta legislatura s'han donat solucions a problemes concrets de la ciutadania de 
Mallorca, essent un d'ells el de la xarxa de carreteres. Afirma que sempre ho han fet 
cercant l'equilibri entre la seguretat, la qualitat de vida, la protecció territorial i la 
conservació del medi ambient i que pensen continuar en aquesta línia.  
 
Pel que fa a la quarta, assegura que el Consell de Mallorca continuarà també amb la 
mateixa línia, perquè és clar que és una competència del Consell i, a més, una de les 
principals línies d'actuació d'aquest govern. Diu que seria impossible explicar totes les 
actuacions que s'han duit a terme als municipis de Mallorca durant aquesta legislatura, 
amb el temps que té assignat. Esmenta, ràpidament, les xarxes de subministrament 
d'aigües netes, xarxes de clavegueram, recuperació de patrimoni, promoció cultural, etc.  
 
El Sr. Veramendi respon a la Sra. Tugores que la diferència entre els seus respectius 
Grups és que mentre el PP vota a vegades a favor propostes d'EU-Els Verds, ella en 
canvi, sempre té dubtes, sempre veu coses ocultes i sempre pensen coses dolentes.  
 
Assegura que el que ha dit en realitat és que qualsevol tipus de regularització, d'àmbit 
general, independentment del govern que ho faci, produeix aquest efecte "crida", 
comprovat a més tècnicament. També li diu que el PP no rebutja cap aspecte de la 
immigració, que no és patrimoni d'EU-Els Verds fer costat a la immigració, només 
demanen un estudi, perquè cal actualitzar dades periòdicament.  
 
Li recorda que aquesta comunitat autònoma és pionera en plans d'immigració i que ja ha 
fet el segon pla, situació que no totes les comunitats autònomes poder gaudir. Li diu 
també que el que es vota és la proposta de resolució. 
 
Explica que s'Institut, per llei, no té les funcions que ella li ha atribuït. Per aquest motiu 
demana que es clarifiquin, perquè com ha dit, a hores d'ara encara no està definit el 
paper de cadascuna de les administracions.  
 
Pel que fa a la qüestió de carreteres, també li recorda que no és seu el patrimoni sobre el 
medi ambient i que parla com si la resta no pogués opinar.  
 
Tot seguit, agraeix que el Grup PSM-EN admeti tres de les seves propostes i lamenta la 
seva abstenció pel que fa a la tercera. Demana que s'ho repensin, perquè el text és ben 
clar.  
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Respecte a la demanda de plans, diu que no s'ha d'interpretar amb tanta lleugeresa, 
perquè no ha dit que els existents no serveixin, sinó que una qüestió com la immigració 
suposa un avenç continu, atès els allaus de persones que arriben.  
 
Pel que fa a la Llei de dependència, assegura també que no és cap obligació de l'ISSEM, 
l'únic cert és que no es coneixen les funcions que té en aquest sentit i només demanen, 
en el ple, que col·labori, no demanen doblers.  
 
Reitera que els estudis que s'han definit com gens importants, serveixen realment per a 
conèixer la realitat i per poder aplicar les solucions pertinents.  
 
Sobre les carreteres, diu que la proposta reflecteix exactament quin és el parer del PP, 
no evidentment el parer dels Grups que discrepen.  
 
Pel que fa al Departament de Cooperació Local, demanen una més gran aportació 
tècnica i econòmica, molt important perquè no quedi ningú exclòs per una qüestió 
econòmica. No considera que aquesta proposta s'hagi de mesclar amb una valoració que 
s'ha fet avui sobre una decisió anterior.  
 
Respon al Sr. Alomar que només demanen actualitzar estudis insulars per incorporar-los 
al Pla integral, no pretenen fer cap modificació. Diu que no comparteix les valoracions 
que ha fet sobre les assignacions de diferents ajuntaments, perquè les decisions es 
prenen basant-se en criteris tècnics, no personals i polítics.  
 
Respecte a la Llei estatal diu que ja ha explicat ben clarament que és molt bona, amb un 
gran futur, però vol aclarir que només demanen que s'Institut participi. Sobre la 
informació que podrà donar, diu que això serà possible tan aviat com el Govern 
espanyol, reunit amb la comissió esmentada, ho clarifiqui.  
 
Respon al Sr. Alomar, que ha definit com a tenir molta barra incloure determinades   
afirmacions a la proposta, que barra seria tenir un conveni de carreteres que camufla el 
segon cinturó, perquè quedi molt ecologista, anomenant-lo "accessos a Palma". Li retreu 
que això és el que fa el seu Grup i acusa el PP de fets que no li corresponen.  
 
Assegura, respecte al Departament de Cooperació Local, que si les assignacions fossin 
més altes, els municipis tendrien les seves necessitats ben resoltes. Per aquest motiu 
demanen que s'augmenti la seva partida econòmica i la seva dotació tècnica.  
 
Tot seguit, agraeix a la Sra. Mulet el seu suport i la comprensió del text, com també per 
no unir-se al grup del no.  
 
La presidenta demana que es faci la votació de les diferents propostes. Demana també si 
algún Grup vol fer votació separada. Es decideix votar-les una per una. 
 
1.  
S'aprova la proposta per vint-i-tres vots a favor (PP, UM, PSM-EN, EU-Els Verds), zero 
en contra i nou abstencions (PSOE)). 
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2. 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
3. 
S'aprova la proposta per vint-i-set vots a favor (PP, UM i PSOE), dos en contra (EU-Els 
Verds) i tres abstencions (PSM-EN). 
 
4. 
S'aprova la proposta per vint-i-set vots a favor (PP, UM i PSOE) i 5 abstencions (PSM-
EN i EU-Els Verds). 
 
Arribat a aquest punt, a les 14.20 h la presidenta aixeca la sessió, que es reprèn a les 
16.40 h. 
 
La presidenta reprèn la sessió a les 16.30 h i dona la paraula al portaveu del Grup 
PSOE, per defensar les seves propostes. 

 

 

PUNT 17.- PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES. 

 

Es dóna compte de les següents propostes: 

 

" ANDREU CRESPÍ PLAZA, com a portaveu del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, i una vegada conclosa la sessió plenària de debat sobre política 
general del Consell de Mallorca, presenta per a debatre al proper Ple  les següents 

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

1. El Consell de Mallorca modificarà el Reglament Orgànic de la institució i 
presentarà un text de màxim consens entre tots els grups polítics. 

 

2. El Consell de Mallorca acorda la convocatòria en el termini màxim de 15 dies de 
la Comissió de Seguiment del Pla Territorial de Mallorca per a la seva 
constitució, amb una composició que contempli un representant de cada Grup 
Polític i la presència del Conseller Executiu de Territori. 

 

3. El Consell de Mallorca modificarà el Pla Territorial de Mallorca per introduir-hi 
vinculacions a l'ús d'habitatge a preu taxat en el creixement previst, així com en 
el sòl vacant. 
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4. El Consell de Mallorca acorda la creació d'una Comissió de Seguiment de les 
Subvencions del Consell de Mallorca, a la qual participin els Grups Polítics, i en 
la que es doni informació de tots els expedients per a l'atorgament de 
subvencions dels distints departaments així com de l'ISSEM i de l'Institut de 
l'Esport Hípic. 

 

5. El Consell de Mallorca crearà, dins els seus pressuposts, amb les modificacions 
pertinents, un fons per ajudes a l'adquisició del primer habitatge, sempre i quan 
aquest sigui de protecció oficial. Per donar compliment a aquesta decisió, el 
Consell, en el termini de tres mesos a comptar a partir de l'aprovació d'aquesta 
proposta, redactarà, de manera consensuada amb els grups polítics representants 
dins el plenari, el reglament de subvencions que pertoqui. 

 

6. El Consell de Mallorca insta la creació urgent d'un consorci o fórmula similar 
per al tractament de residus amb l'ajuntament de Palma, per tal de possibilitar el 
seguiment i estricte compliment del Pla Director de Residus per part d'aquest 
Ajuntament. 

 

7. El Consell de Mallorca insta el Departament de Cultura a complir amb l'acord 
del Ple i activar un programa per dotar de sistema "wifi" a les biblioteques que 
formen part de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca. 

 

8. El Consell de Mallorca acorda iniciar la tramitació d'un catàleg de patrimoni per 
tal de protegir els elements més destacats del patrimoni de la ciutat de Palma, 
amb la figura de protecció més escaient per a cada cas. 

 

9. El Consell de Mallorca cercarà les fórmules adients per tal de poder declarar el 
casc antic de Palma com a àrea arqueològica, a fi de protegir el llegat històric de 
la ciutat, i no permetre que aquest pateixi danys irreparables en funció de noves 
obres. 

 

10. El Consell de Mallorca acorda la creació d'un programa de Beques per 
subvencionar els estudis sobre el patrimoni històric, artístic, arqueològic o 
etnològic de Mallorca. 

 

11. El Consell de Mallorca establirà, dins els seus pressuposts, amb les 
modificacions pertinents, una partida de 120.000 euros destinada a subvencionar 
els estudis universitaris de tots aquells alumnes de Mallorca que cursen una 
carrera a la UIB o a qualsevol altra universitat de l'Estat espanyol, si aquests 
estudis no existeixen a la UIB. Aquestes subvencions es regularan amb un 
reglament que contemplarà la possibilitat d'acollir-se a aquest programa tant per 
les despeses de desplaçament com de matrícula o adquisició de llibres. 
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12. El Consell de Mallorca insta l'ISSEM a dissenyar una campanya d'informació 
dels nous drets socials dels ciutadans, inclosos a la nova Llei d'Autonomia 
Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència. 

 

13. El Consell de Mallorca insta l'ISSEM a fer un estudi i explicar en el Ple del 
Consell de Mallorca les necessitats i fórmules d'aplicació de les disposicions de 
la nova Llei d'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de 
Dependència.  

 

14. El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a mantenir el projecte 
de nou Hospital per a Palma a l'ubicació consensuada anteriorment, devora 
l'actual hospital de Son Dureta. 

 

15. El Consell de Mallorca posarà en marxa les mesures necessàries per tal de 
subsanar la discriminació en matèria de subvencions entre les diferents 
associacions de 3ª. edat. 

 

16. El Consell de Mallorca arbitrarà les mesures necessàries a fi de que, entre la 
declaració de risc d'un menor i l'adopció de les mesures pertinents per fer front a 
aquesta situació, no transcorrin  més de 15 dies. 

 

17. El Consell de Mallorca acorda la creació d'una Comissió d'Experts, amb 
participació dels diferents Grups Polítics, per tal d'estudiar les competències del 
Consell que són transferibles als Ajuntaments. 

 

18. El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears iniciar el procés de 
transferència de les competències en matèria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

 

19. El Consell de Mallorca reclamarà al Govern de les Illes Balears les 
competències en matèria de foment, promoció del turisme i ordenació del 
turisme. 

 

20. El Consell de Mallorca insta el President del Parlament de les Illes Balears a 
accelerar el nomenament del Síndic de Greuges  de les Illes Balears abans de 
finalitzar la legislatura. 

 

21. Consell de Mallorca prendrà les accions legals pertinents per tal de restituir les 
competències en matèria d'urbanisme i ordenació del territori que la Llei 
23/2006, de 20 de desembre, de Capitalitat de Palma de Mallorca li ha retirat." 
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El Sr. Crespí (PSOE) explica que el seu Grup presenta vint-i-una propostes de 
resolució, que afecten un conjunt de temes i diu que les explicarà en ordre distint 
respecte al document presentat.  
 
Comenta que les dues primeres pretenen intentar que es compleixi allò que ja s'havia 
acordat en debats com aquest d'altres anys.  
 
La primera és la qüestió del Reglament Orgànic. Explica que sempre s'han ofert per 
solucionar-lo, però encara no ha estat possible; ho demanen, malgrat no resti ja molt de 
temps per complir-lo, almenys pel fet que quedi constància a la institució de que els 
acords que es prenen, es compleixen.  
 
La segona es refereix a un acord pres l'any passat, en aquest mateix debat, sobre la 
Comissió de Seguiment del Pla Territorial. Creu que ara és el moment per a comprovar 
si és cert que el funcionament és el correcte, com es pretenia. La proposta demana que 
per part del govern d'aquesta institució es concreti i es faci funcionar. 
 
La tercera pretén una actuació transparent de la institució, que la imatge que es dóna 
sigui correcta, creant una comissió de seguiment de la gestió dels fons públics, per 
assegurar que s'administren amb equitat, celeritat i honestedat. Es pretén conèixer com 
es donen les subvencions, com es fan els convenis i, en general, quin és el  repartiment 
de doblers entre organitzacions i associacions ciutadanes, etc. Creu que s'ha de conèixer 
com ho fan els diferents departaments del Consell, a més dels dos organismes 
autònoms, els dos instituts. Diu que ho demanen a causa d'una certa alarma social que 
ha sorgit darrerament. 
 
En quart lloc, parla d'una nova proposta que s'ha afegit, la vint-i-una. Agraeix a la Junta 
de Portaveus haver admès l'esmena d'aquest error de no estar inclosa al document 
inicialment presentat pel seu Grup. Explica que el motiu és instar el Consell de Mallorca 
a reclamar, en la forma oportuna, que li siguin retornades les competències que li 
pertoquen, en matèria d'urbanisme, sobre qualsevol ajuntament de Mallorca, sense cap 
tipus d'exclusió i que la Llei 23/2006, de capitalitat, li retira. Considera que aquesta llei 
ha estat molt negativa per a aquesta comunitat autònoma i refusa els arguments que 
s'han donat per justificar-la, atès que no es pot argumentar que el Consell de Mallorca 
hagi vexat l'Ajuntament de Palma, assegura que no és cert i reitera la petició de 
restabliment d'una competència que el Consell ha exercit amb tota legitimitat.  
 
En cinquè lloc planteja que el Consell de Mallorca encara no ha rebut totes les 
competències que seria desitjable tenir i que no està encara al mateix nivell dels altres 
consells en aquest sentit. Per aquesta raó, proposa que el Consell de Mallorca pugui 
exercir també les competències en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca, no només 
per garantir la denominació d'origen, sinó per fomentar que aquestes espècies siguin ben 
tractades per qui correspongui. Pretén, alhora, que aquesta competència s'exerceixi amb 
legitimitat, no d'amagat; posa l'exemple  de les funcions del Consell en les competències 
en turisme, fent només informació i propaganda i assegura que allò que ha de fer és 
promoció del turisme. Insisteix a dir que el Consell ha de tenir els recursos i les 
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competències, no limitar-se a anar a fires de segona categoria, sinó també a Fitur i a les 
fires de Berlín, Londres, etc. Considera que el Sr. Buils ho faria molt bé i per tant 
reclama les competències de forma immediata i que no s'esperi fins la propera 
legislatura per a fer aquestes gestions. 
 
Tot seguit, parla d'una proposta d'UM en relació a una sindicatura per a la protecció del 
territori. Explica que un síndic, en el sentit polític, és aquella institució, depenent d'un 
Parlament, que vetlla perquè les administracions públiques compleixin amb la seva 
obligació. És a dir, és un vigilant parlamentari de l'exercici de la funció de govern i, en 
conseqüència, és evident que no pot dependre d'una institució de govern, atès que és 
l'encarregat de cridar-li l'atenció quan deixa d'atendre adequadament un ciutadà. Per 
aquesta raó demana que, d'una vegada per totes, els polítics vulguin arribar a un consens 
sobre la creació del Síndic de Greuges. Recorda que l'any passat es va fer respecte al 
Síndic de Comptes i ara només resta pendent de cobrir la del Síndic de Greuges. 
Assegura que aquesta sindicatura admetria totes les queixes en matèria d'urbanisme 
garantint el compliment de la legislació urbanística. Considera que aquesta és la via més 
adequada, de forma directa o bé amb la modificació de llei creant-li un adjunt; creu que 
aquesta és la fórmula correcte per a nomenar un síndic.   
 
També considera que s'ha d'acostar el govern a la ciutadania, per tant proposa la creació 
d'una comissió de polítics, amb la participació dels experts que es consideri convenient, 
que analitzés quines de les competències que actualment exerceix el Consell de 
Mallorca són transferibles –amb els seus recursos, lògicament- als ajuntaments. Pensa 
que si han estat possibles tots els processos anteriors de traspassos de competències des 
del Govern espanyol cap a les comunitats autònomes i d'aquestes cap als consells, 
tampoc existeix cap problema per fer-ho ara cap als ajuntaments, acostant les 
competències als llocs de decisió, per millorar la gestió.  
 
Sobre l'ordenació del territori, l'habitatge i altres qüestions relacionades, presenten dues 
propostes.  
 
La primera insta el Govern balear a replantejar-se la situació de l'hospital nou i cerqui 
una ubicació que no perjudiqui un monument com el monestir de la Real.  
 
La segona planteja la dificultat de la gent jove o amb menys recursos per accedir a una 
vivenda digna i considera que, atès que s'ha fet un Pla territorial, s'hauria de vincular 
aquest pla a la obtenció de sòl per fer vivenda de preu taxat.    
 
Tot seguit explica la proposta que demana concedir una subvenció als joves i població 
amb menys recursos per a aconseguir vivendes de protecció oficial, amb una bonificació 
per part del Consell. 
 
La següent proposta demana també ajudes per als estudiants matriculats d'estudis que no 
s'imparteixen a la Universitat de les Illes Balears i per tant el desplaçament fora de l'illa 
sigui necessari.  
 
Pel que fa als residus, retreu la situació insostenible que presenta la ciutat de Palma i 
assegura que demostra que el Pla de residus que va aprovar aquesta institució no acaba 
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de funcionar adequadament, ja que més de la meitat de la població no fa la recollida 
selectiva com pertoca, fet que no permet aconseguir allò que l'esmentat pla preveu.  
 
Respecte a l'ISSEM, presenten un conjunt de propostes. Explica que el seu Grup, a més 
de la campanya d'informació sobre la Llei de dependència, també voldria que s'Institut 
fes un estudi de les necessitats que existeixen a la població. Recorda que encara existeix 
una certa consciència social d'amagar aquestes situacions, fet que ocasionarà que moltes 
persones no arribin a percebre l'ajuda que els correspon; és clara la necessitat de fer 
prèviament un diagnòstic de la situació a través de la seva xarxa de serveis socials, 
independentment del que pugui tenir l'Institut de Serveis Socials (INSERSO). Reitera la 
importància de fer també la tasca de promoció i difusió.  
 
Demana també que s'Institut corregeixi, per la via de subvencions o per la de convenis, 
d'una forma ràpida i eficient, la discriminació actual que pateixen determinades 
associacions a l'hora de percebre ajudes. 
 
També demana a s'Institut que revisi determinats casos de manca d'atenció amb la 
diligència deguda a menors en situació de risc.  
 
En referència a qüestions de cultura i patrimoni, presenta també un conjunt de 
propostes. Es tracta de temes que ja s'han debatut anteriorment, però volen insistir-hi. 
Demanen la protecció del casc antic de Palma com àrea arqueològica, per evitar la 
destrucció de les restes que encara quedin al subsòl. També sol·liciten la creació d'un 
catàleg de patrimoni incloent els elements més destacats de Palma. A més demana la 
subvenció i beques per a tesis doctorals i estudis de qualsevol tipus sobre temes 
relacionats amb el patrimoni artístic o arqueològic de Mallorca.  
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la majoria 
de les propostes del PSOE, tot i que vol plantejar al seu portaveu una qüestió referida a 
la proposta sis, que pretén instar la creació urgent d'un consorci amb l'Ajuntament de 
Palma sobre el tractament dels residus, per fer possible el compliment del Pla director 
de residus per part de l'ajuntament.    
 
Diu que el seu Grup entén que l'important aqui és referit al tema dels residus i garantir 
que a Palma, que és on hi ha més mancances, funcioni correctament la recollida 
selectiva. Diu que si també hi consta aquesta modificació, votaran a favor també de la 
proposta sis i si no és així, s'abstendran perquè entenen que podria ser interpretat de 
forma contrària a allò que sempre ha defensat el seu Grup pel que fa als residus. 
 
Al marge d'aquest comentari, considera que totes les propostes del PSOE són correctes i 
reitera el seu acord amb tot el que ha explicat el seu portaveu. 
 
El Sr. Aguiló (PSM-EN) anuncia que el seu Grup donarà suport a la majoria de 
propostes del PSOE. Explica que l'única excepció que fan coincideix també amb la 
proposta sis i que coincideixen amb l'esmena que ha fet el Grup EU-Els Verds. Per tant, 
si el PSOE l'admet, també votarà a favor d'aquesta proposta i en cas contrari, 
s'abstendrà. 
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Comenta que li semblen molt assenyades les propostes presentades, per la qual cosa li 
donaran el seu suport. Espera, però, la decisió final sobre la proposta sis.  
 
El Sr. Munar (PP) comenta que les paradoxes de la vida fan que a vegades la 
semàntica no sigui realment fidel a la realitat. És a dir, a Madrid, al PP no el deixen tan 
sols debatre determinades propostes, mentre que aquí no només es debaten i el seu Grup 
ho fa amb satisfacció, perquè ho considera el bessó de la democràcia, sinó que també 
votaran a favor de les propostes que pensen que són correctes.  
 
Fa menció especial de la segona, referida a la constitució de la Comissió de Seguiment 
del Pla Territorial de Mallorca, atès que el conseller de Territori ja ha anunciat que en 
un termini molt breu complirà el que s'expressa i perquè considera que té paraula.  
 
També votaran a favor de la proposta set, referent al Departament de Cultura, per la 
implantació del sistema wifi les seves biblioteques.  
 
La proposta deu també rebrà el seu vot a favor, perquè consideren adequat aquest 
programa de beques. Pel que fa a la resta, no sap si és adequat, però com a mínim no és 
possible per qüestions pressupostàries i de competències. Comenta que quan un es troba 
a l'oposició, té tendència a ser molt més magnànim i esplèndid amb els doblers dels 
altres, però sí que estan d'acord amb la voluntat i el sentit comú que demostren. 
 
Respecte a les propostes dotze i tretze, referides a l'ISSEM, també votaran a favor, 
pensen que són del tot correctes. 
 
També votaran a favor de la proposta vint, en la qual demanen instar el president del 
Parlament de les Illes Balears a accelerar el nomenament del Síndic de Greuges. 
Comenta que l'únic motiu de que encara no estigui nomenat és la manca d'acord de  tots 
els partits. Creu que avui, si la voluntat dels Grups de l'oposició que ho demanen millora 
en la seva capacitat equitativa, hi haurà acord.  
 
Comenta que votarà en contra de les propostes relatives a Ordenació del Territori i 
Habitatge. Explica que considera una fal·làcia que el Grup PSOE parli d'habitatge amb 
el ridícul espantós que fa la seva ministra al Govern espanyol.  
 
Respecte a la proposta quatre referent a les subvencions, comenta que potser algú pensi 
que després del que ha ocorregut avui matí el seu Grup pugui canviar d'opinió. Explica 
que ell, a més de conseller al Consell de Mallorca és secretari executiu del seu partit, per 
tant potser a ell més que a ningú li dol que els seus socis de govern demanin la 
destitució del seu secretari general i a més pensa que els polítics, per ser bons, no només 
han de saber pegar, sinó que també han de saber cintar i encaixar i al seu Grup avui li 
toca encaixar. Explica que encaixen per convicció, perquè els pactes estan per complir-
se, perquè no es pot respondre amb el cor ni a "vendettas" ni a historietes electorals. 
Assegura que són fidels i que si varen dir que creien que el Consell de Mallorca està 
fent una bona política de subvencions d'una forma correcta i adequada, avui ho 
mantendran, malgrat el cor els demani tot el contrari. Anuncia el vot negatiu a aquesta 
proposta i diu que amb tot el que ha explicat espera que quedi clar que el Grup PP, al 
qual molts voldrien arraconar, tractant-lo de fascistoide, de no ser capaços de negociar i 
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entendre's a ningú, tot i això demostra que sí que és capaç d'entendre's amb qui 
demostra voluntat per fer-ho i, a més, compleixen escrupolosament els pactes, per 
disciplina. Comenta que en algunes ocasions en què per opinió personal, des del punt de 
vista individual no hauría aixecat la mà, ho ha fet per disciplina i per convicció 
democràtica.  
 
Respecte a la proposta vint-i-una, explica que evidentment no poden votar aquí de 
forma distinta a com ho feren al Parlament.  
 
Explica que en el seu programa electoral han fet un hospital, allà on l'Ajuntament de 
Palma ha indicat i, a més, recorda que la presidenta del Consell, el dia del debat de 
política general, va afirmar que el monestir de la Real estava protegidíssim. El seu Grup 
també està convençut de que l'hospital era necessari, s'ha fet correctament i, a més, el 
monestir està protegit; en conseqüència, seguiran actuant en la mateixa línia i amb total 
convicció.  
 
El Sr. Buils (UM) explica que, fet el recompte de vots del seu Grup, donaran deu vots a 
favor, deu en contra i una abstenció. El resultat no pot ser més moderat i centrat, en 
consonància amb el caràcter de Joan i Margalida, que representen la ciutadania 
mallorquina.  
 
Comenta tot seguit la intenció de vot del seu Grup i diu que seguirà l'ordre de la 
proposta inicial, perquè resulti més entenedor.  
 
Respecte a la proposta primera, assegura que el Grup UM sempre ha fet un esforç per 
afavorir el consens, però cal tenir en compte que també hi ha d'haver voluntat per part 
d'altres. Creu que a aquest punt de la legislatura és tard per fer determinats canvis de 
normes i s'hi nega.  
 
En canvi, sí que tenen convicció en la proposta dos, sobretot perquè ara hi ha 
ajuntaments que han donat passes en aquest sentit, per tant la votaran a favor.  
 
A la proposta tres votaran en contra. Explica que existeix la Llei de règim de bases 
locals, que va entrar en vigor el passat dia 1 de gener i estableix que el 30% del sòl 
lucratiu residencial dels urbanitzables i del sòl urbà no consolidat s'ha de dedicar a 
habitatges de protecció oficial (HPO) i per tant queda més que justificat el vot en contra.   
 
Pel que fa a la proposta quatre, diu que no la votaran per convicció ni per disciplina de 
vot, sinó perquè si existeix una institució que és transparent, que té un reglament, un pla 
de subvencions, uns pressuposts, que presenta convenientment i en dona publicitat, 
aquesta és el Consell de Mallorca. Per tant, votaran en contra.    
 
També li diu que votaran negativament l'establiment d'ajudes per a primer habitatge, 
perquè no en tenen competències, tot i les seves acusacions d'anar d'amagat amb altres. 
Assegura que aquestes són competències d'altres i per tant no hi entraran.  
 
Votaran negativament la proposta sis, perquè la Comissió de seguiment del pla de 
residus de les Illes Balears ja en té cura. A més, considera que la relació amb 
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l'Ajuntament de Palma per a aquesta qüestió és fluïda i, tot i coincidir en què sempre és 
possible millorar la recollida selectiva que fa l'Ajuntament de Palma, existeix una línia 
de diàleg prou important per mantenir-la.   
 
Diu que votaran a favor de dotar les biblioteques del sistema "wifi".  
 
Votaran en contra de crear un catàleg de patrimoni, perquè pensen que les competències 
municipals en aquest sentit són importants i és seva aquesta responsabilitat. 
 
En el cas de la protecció del casc antic com àrea arqueològica diu que els crea dubtes, 
considera que abans de pronunciar-se des del punt de vista polític, ho haurien de fet els 
tècnics. Per aquest motiu, s'abstendran.  
 
Respecte a la proposta de concedir beques per a estudiants, votaran en contra. Informa 
que mantenen col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i amb la 
Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED). Assegura que no és competència 
del Consell becar aquest tipus d'estudis.  
 
Sobre les propostes dotze i tretze, prèvia conversa amb el president de s'Institut, han 
decidit que és positiu votar a favor.  
 
Respecte a la catorze, recorda que ja s'ha dit en ocasions anteriors que decidir la 
ubicació del nou hospital és una competència del Govern de les Illes Balears i de 
l'Ajuntament de Palma. Recorda també que no era lícit, des del Consell impedir la 
competència lícita d'un govern que té majoria absoluta a les Illes Balears.  
 
Pel que fa a la quinze, assegura que no tenen constància de cap discriminació a cap 
associació, només en tenen de casos en què s'ha presentat la sol·licitud fora de termini o 
que no s'han presentat. Comenta que no tenen perquè dubtar de la paraula del president 
ni de la convocatòria de subvencions, en referència a la tercera edat.  
 
Sobre la proposta setze, per accelerar la intervenció en casos de protecció de menors, 
admet que el problema existeix, però assegura que les mesures es prenen 
immediatament. El que no és tan ràpid són les resolucions judicials, el termini de 
resolució de les quals pot oscil·lar entre quinze dies-un mes i  fins a dos anys. Aquest fet 
fa impossible votar a favor aquesta proposta. 
 
Votaran a favor de la proposta desset, per estudiar quines competències són transferibles 
als ajuntaments.   
 
També votaran a favor de reclamar al Govern de les Illes Balears les competències en 
matèria d'agricultura, ramaderia i pesca, la proposta devuit. 
 
Votaran a favor de la proposta denou, per reclamar també les competències en promoció 
i ordenació del turisme. Respon, però, al Sr. Crespí, que el Consell no ha duit a terme, 
d'amagat, gestions de promoció turística. Sí que han procurat que els vegin quan han fet 
promoció de Mallorca arreu del món, ho han fet amb la cara ben alta i no s'han amagat 
de res. Diu que, no només no s'han amagat, sinó que han signat un conveni amb la 
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Conselleria de Turisme (IBATUR) i els traspassen un fons de 375.000 euros. Li diu 
també que, si es llegeix el conveni, veurà que explica que és per promoció turística de 
Mallorca.  
 
Finalment, pel que fa a la reclamació contra la Llei de capitalitat, perquè el Consell de 
Mallorca recuperi les competències en matèria d'urbanisme i ordenació del territori, 
anuncia que evidentment votaran a favor.  
 
Tot seguit, li indiquen que ha oblidat referir-se a la proposta deu. Assegura que ja ha dit 
que votaran a favor, tot i que la capacitat pressupostària no és molta. Informa que el 
conseller de Patrimoni i Identitat Cultural li ha dit que intentarà fer un esforç pel que fa 
als romanents de crèdit, perquè li sembla correcta aquesta iniciativa i vol dur-la 
endavant.    
 
El Sr. Crespí (PSOE) agraeix el suport rebut. Reconeix que són moltes i per tant unes 
poden caure millor que altres. 
 
Respon a la portaveu d'EU-Els Verds que, certament, quan parlen de Pla director de 
residus també es pren en consideració la recollida selectiva. Tot i això, malgrat no veu 
massa possibilitats de que prosperi, i atès que les redundàncies no estan prohibides, no 
té cap inconvenient a afegir-hi: ".... especialment pel que fa a la recollida selectiva per 
part d'aquest ajuntament", sense llevar però les paraules Pla director, perquè es refereix 
al conjunt de mesures, però fent referència expressa a la recollida selectiva.   
 
Respon tot seguit al portaveu del Grup PP que li ha semblat que una part de les seves 
explicacions no anaven adreçades a ell, suposa que eren reflexions metafísiques per a 
algú que estàs en la freqüència adequada per rebre la seva ona. Respecte a la part que sí 
es referia a ell, en la qüestió de la Real, li diu que no queda clar el que ha explicat: per 
una part, diu que aquesta institució ha fet allò que l'Ajuntament de Palma va proposar, 
però ell tenia entès que era el Govern balear qui havia proposat a l'Ajuntament el lloc 
concret per ubicar l'hospital. En qualsevol cas, li diu que pertany a un partit que és el 
mateix que governa a l'ajuntament i al Govern balear; per tant, és absurd tirar-se la 
pilota uns a altres, perquè encara resultarà que ningú vol fer l'hospital devora la Real. 
Afirma que el cert és que aquest partit va optar per fer l'hospital i fer-lo a aquest solar i 
no a un altre, tot i que solars en tenien i molts a altres indrets. També recorda que en 
varen rebutjar un que tenia totes les qualificacions urbanístiques i s'havia creat tota 
l'oferta complementària al seu voltant, però finalment el seu partit va decidir una 
ubicació distinta. Assegura que per moltes raons que hagin donat, al seu partit no l'han 
convençut; ara bé, considera que no s'han de llevar de damunt la responsabilitat, donant-
la a l'Ajuntament de Palma.  
 
Reitera que aquesta institució havia d'utilitzar el Departament de Patrimoni per defensar 
el patrimoni, no cal parlar d'utilitzar-lo per impedir res. També reitera que, havent-hi 
tants de llocs on fer-lo, ja són ganes de cercar un lloc ben concret. Assegura que si 
s'hagués decidit per llei de probabilitat tirant una pedreta des d'un globus, les 
possibilitats de que caigués allà haurien estat d'una entre un milió. Sobre la protecció del 
monestir, creu que els bens patrimonials mai ho estan prou i que n'hem vist destruir 
massa.  
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En qualsevol cas, vol agrair el suport que donen a determinades mesures i lamenta que 
no en comparteixin unes altres. 
 
Respecte a les competències de promoció turística, recorda que ell no s'ha inventat la 
questió de la informació. Recorda que va ser l'equip de govern, quan li criticaven que 
fessin promoció, que va assegurar que el que feien era informació, per tant ha repetit 
allò que va sentir. Explica que considera que aquesta és una competència que s'ha 
d'exercir de forma mancomunada amb la resta d'administracions, per tant només 
demana que defineixin qui ho fa, que es faci, però que es faci bé. Pensa que seria bo que 
les competències les tingués el Consell de Mallorca i es deixassin de més històries i de 
subvencions, perquè els doblers com més corren, més s'embruten.  
 
Per altra banda, mostra la seva estranyesa al Sr. Buils pel fet que manifesti que no li 
consta cap tipus de discriminació en matèria de subvencions. Li assegura que unes 
entren per la porta grossa i unes altres per la petita, a més de les ocasions en què la porta 
està tancada, ningú obre i l'interessat es desanima i ho deixa córrer. Creu que farien bé 
de reconèixer que ha existit un tractament diferent, i a més bastant desagradable, per 
part d'una organització. Reivindica per al col·lectiu de la tercera edat un tracte digne i 
que no hagi de semblar que demanen llimosna per a fer unes poques activitats.  
 
Tot seguit, es fa la votació.  
 
 
 
1.  
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds)                  
i devuit en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
2. 
S'aprova per unanimitat. 
 
3. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds)                  
i devuit en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
4. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds)                  
i devuit en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
5. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds)                  
i devuit en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
6.  
Es rebutja la proposta per nou vots a favor (PSOE) devuit en contra (PP i UM) i cinc 
abstencions (PSM-EN i EU-Els Verds)  
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7. 
S'aprova la proposta per unanimitat 
 
8. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds)                   
devuit en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
9. 
S'aprova la proposta per catorze vots a favor ( PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds) quinze 
en contra (PP) i tres abstencions (UM).  
 
10. 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
11. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds)                  
i devuit en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
12. 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
13. 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
14. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds)                   
devuit en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
15 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds)                  
devuit en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
16 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds)                   
devuit en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
17 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
18 
S'aprova la proposta per desset vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN, EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 
 
19 
S'aprova la proposta per desset vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN, EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 
 
20  
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S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
21 
S'aprova la proposta per desset vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN, EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 

 

 

PUNT 18.- PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS D'UM. 

 

Es dóna compte de les següents propostes: 

 

"D'acord amb allò que preveu l'article 71 C  del Reglament del Consell de Mallorca el 
Grup de Consellers d'Unió Mallorquina, com a conseqüència del Debat de Política 
General de Mallorca, presenten les següent PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

1. 1 El Ple del Consell de Mallorca insta la Presidenta del Consell de Mallorca 
perquè convoqui formalment, en el termini d’un mes, a totes les formacions 
polítiques i a les entitats que treballen l’àmbit de la immigració o representin a 
col·lectius d’estrangers assentats a Mallorca per tal de redactar un Pla Integral 
d’Immigració que asseguri l’estabilitat de les polítiques en aquest camp 
independentment quina sigui la composició de la institució competent en la 
matèria. 

 

2. El Ple del Consell de Mallorca insta la Presidenta del Consell de Mallorca 
perquè convoqui formalment, en el termini d’un mes, a totes les formacions 
polítiques i a les entitats que treballen l’àmbit lingüístic per tal de redactar un 
Pacte per la Llengua que asseguri l’estabilitat de les polítiques en aquest camp 
independentment quina sigui la composició de la institució competent en la 
matèria. 

 

3. El Ple del Consell de Mallorca insta la Presidenta del Consell de Mallorca 
perquè convoqui formalment, en el termini d’un mes, a totes les formacions 
polítiques i a les entitats i associacions relacionades en l’àmbit de l’ordenació 
del territori per assolir un Pacte de Territori que determini l’existència del Síndic 
del Territori com a garant de la vigilància i compliment de les normes territorials 
que estiguin vigent en cada moment." 

 

 
El Sr. Nadal (UM) comenta molt breument que el seu Grup presenta només tres 
propostes de resolució per donar compliment als tres temes proposats per la presidenta 
en el debat de política general; un pacte per a la immigració, un pacte per a la llengua i 
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un pacte pel territori. Proposa aquestes tres resolucions perquè no es faci demagògia 
electoral ni s'utilitzin de forma partidista aquests temes abans de les eleccions. 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) comenta que el seu vot serà majoritàriament 
afirmatiu encara que vol fer alguns matisos. Pensa que aquestes propostes arriben tard i 
que resulten poc creïbles. Creu que responen tan sols a criteris electoralistes, i que 
aquests tres pactes s'haurien d'haver fet durant la legislatura i no a l'acabament de la 
mateixa. 
 
Reitera que no és el moment adequat per fer aquestes propostes, les quals considera 
ineficaces, ja que tan sols falten quatre mesos per les eleccions i no es podrà dur a terme 
cap intervenció al respecte. 
 
Pel que fa a la primera proposta de redactar un Pla integral d'immigració, anuncia que el 
seu Grup votarà a favor, perquè està d'acord amb millorar les actuacions amb 
immigració encara que la considera molt genèrica. 
 
Per altra banda, recorda que les competències en immigració les té el Govern balear i 
que, fins i tot, va crear una conselleria "ad hoc", tot i que considera que s'està fent una 
feina d'una forma incompetent. 
 
Recorda que hi ha un Pla d'immigració que es va aprovar i revisar l'any 2005 i considera 
que el Consell de Mallorca, mitjançant l'ISSEM, hauria de haver dut aquest pla 
endavant d'una forma eficient i eficaç.  
 
Pel que fa a la segona proposta de redactar un pacte per la llengua, creu que ja han dit en 
moltes d'ocasions que la nostra llengua està en retrocés i que pateix la mala política 
exercida pel Govern balear. Creu que mai s'havien vist aquest tipus d'actuacions en tota 
la història de la democràcia. 
 
Assegura que UM ha donat suport a totes aquestes accions que s'han fet en contra de la 
llengua per part del Govern balear, i per això li sembla poc creïble que ara proposin un 
pacte per la llengua.  
 
Vol recordar que UM ha donat suport a temes tan importants com el retrocés lingüístics  
pel que fa a l'educació i fins i tot, s'ha aprovat mitjançant la Llei d'acompanyament una 
modificació de la Llei de normalització lingüística, la qual cosa no s'havia vist mai. Per 
això creu que s'ataca la llengua catalana i que la política lingüística en aquesta 
legislatura ha estat desastrosa. Malgrat això, anuncia que el seu Grup donarà suport a la 
proposta però reitera que no és el moment oportú. 
 
Pel que fa a la tercera proposta de resolució, el seu Grup proposa que el text acabi allà 
on diu "... assolir un pacte pel territori" i eliminar la figura del Síndic del territori ja que 
en primer lloc, considera que les competències en ordenació i planificació del territori 
són dels ajuntaments i del Consell de Mallorca, i aquests han de fer complir la 
normativa. Per tant no està d'acord amb crear noves figures sinó que considera més 
adient aplicar la llei que ja existeix per evitar casos de corrupcions i desastres 
urbanístics.  
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Per acabar, comenta que el seu Grup votaria a favor d'assolir un pacte pel territori, però 
creu que la figura del Síndic està fora de lloc i és un subterfugi perquè el Consell de 
Mallorca no dugui a terme les seves competències. 
 
El Sr. Aguiló (PSM-EN) anuncia que el seu Grup votarà a favor de les tres propostes 
que presenta el Grup d'UM. 
 
Coincideix amb que el moment no és el més adequat, encara que la presidenta en el 
discurs del debat de política general afirmes que era el millor per arribar al consens. 
 
Considera que els tres punts afecten a temes sensibles i que seria convenient que hi 
hagués unanimitat social per afrontar-los. 
 
En relació al Pla d'immigració, vol demanar que ja no hi hagin més espectacles 
denigrants del fet migratori, com les que ha protagonitzat aquesta institució 
darrerament. També considera imprescindible evitar la confrontació partidista, i creu 
que és necessari posar per davant el drama humà que ve implícit amb el fet migratori i 
simultàniament valorar els impactes que es produeixen a la societat d'acollida per tal 
d'evitar o minimitzar els efectes negatius. 
 
En relació al pacte per la llengua, comenta que el seu Grup sempre ha estat d'acord amb 
la defensa de la llengua catalana i creu que hauria de ser un fet de consens de tota la 
societat. També considera que cal evitar la disputa partidista i no utilitzar aquest tema 
amb finalitats electoralistes.  
 
Creu que s'ha de partir de tres premisses, la primera, que totes les forces polítiques han 
de promoure l'avenç de la nostra llengua en tots els àmbits, tant socials com educatius i 
polítics. La segona, que és intolerable qualsevol atac a la llengua pròpia de les Illes 
Balears. La tercera, que el català no ha de patir cap discriminació legal, institucional ni 
de caràcter polític. Creu que desgraciadament durant aquesta legislatura aquests tres 
aspectes han abundat en excés. 
 
En relació amb el Síndic del Territori, la seva posició és que s'ha de fer alguna actuació 
ràpidament i els sembla bé que sigui aquesta la solució, sempre i quan tengui la majoria 
suficient per ser aprovada de forma majoritària. 
 
Per altra banda, creu que és necessari tenir en compte que s'hauran de cercar 
complicitats en els consells de Menorca, Eivissa i al de Formentera, quan es creï, perquè 
la creació d'aquesta figura  requereix una iniciativa legislativa i per tant serà important 
aconseguir un pacte polític a Mallorca i a la resta d'illes. 
 
El Sr. Alemany (PSOE) comenta que si bé durant tota la legislatura el Grup d'UM ha 
argumentat per votar en contra d'algunes de les mocions del PSOE, el fet que el Consell 
de Mallorca no era competent en la matèria, avui ens presenta unes propostes de les 
quals dues d'elles no són temes de la seva competència. Vol fer-ho constar, perquè 
quedi clara la contradicció d'UM en aquest sentit. 
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En el primer punt, diu que li hauria agradat més que en lloc de d'expressió "... reunir les 
formes per tal de redactar un Pla integral d'immigració..." constés "... promoure mesures 
per l'aplicació del Pla d'immigració existent", però no qüestionarà la redacció ja que 
entén que el que es vol és començar a prendre accions per resoldre el problema de la 
immigració i per tant votaran a favor del primer punt. 
 
Pel que fa al pacte de la llengua, comenta que tots els temes que s'han dut al Consell per 
aquesta qüestió han donat suport, ja que durant molts d'anys el seu Grup ha explicat i 
aclarit la seva postura. Comenta que possiblement UM s'ha vist obligada a demanar 
aquest pacte, ja que el seu pacte de govern amb el PP no ha donat bons resultat pel que 
fa a la llengua. 
 
Sobre el Síndic del Territori, diu que comparteix fins a "... assolir un pacte pel territori", 
però que la figura del Síndic no és la correcta per defensar el territori i que, a més, 
hauria de ser una iniciativa legislativa, com ja ha dit el Sr. Aguiló. Creu que els 
ciutadans tenen molts de problemes i que és més necessària la figura del Síndic de 
Greuges. 
 
Recorda que avui s'ha aprovat instar al govern perquè acceleri el nomenament del 
Síndic de Greuges, tot i que saben que no tan sols és una competència del govern, sinó 
que hi ha d'haver un acord entre partits. Diu que, fins i tot, acceptarien que un adjunt del 
Síndic de greuges fos especialitzat en el tema de territori.  
 
A continuació, comenta que el seu Grup està sorprès que la institució responsable de 
territori sigui la que proposi crear un Síndic del Territori, el qual hauria de presentar 
informes anuals sobre les institucions que no compleixen la normativa urbanística i fins 
i tot podria denunciar al propi Consell de Mallorca, la qual cosa li sembla contradictòria.  
 
Considera més correcte que el Consell de Mallorca faci esforços per vigilar el 
compliment de la normativa urbanística i territorial i no anunciar la creació d'una nova 
figura.  
 
Per acabar, anuncia que atès que el sentit de la tercera proposta no és dolent, el seu Grup 
s'abstendrà. 
 
El Sr. Càneves (PP) comenta que el seu Grup votarà a favor de les tres propostes 
presentades. Assenyala que veu positiu fer la redacció d'un Pla integral d'immigració i 
que aquest sigui el resultat de la convocatòria de totes les formacions polítiques i 
entitats que representin els immigrants o estrangers a Mallorca. Diu que s'ha de 
reconèixer que aquest col·lectiu ha crescut molt aquests darrers anys a les nostre illes i 
que la immigració és un dels factors que més preocupa als que viuen a Mallorca.  
 
Per tot això, el seu Grup està d'acord amb totes les actuacions dirigides a preveure les 
conseqüències dels fluxos migratoris tant en el terreny de la integració, com en el del 
seu control i amb la diversificació cultural que això suposa. Creu que totes aquestes 
actuacions faran millorar la qualitat de vida i l'entorn social de mallorquins i 
mallorquines. 
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Considera que hem de prendre nota del que ha passat a altres països d'Europa on han 
tengut problemes greus amb la immigració i establir polítiques encaminades a evitar 
aquests fracassos.  
 
A continuació comenta que, malgrat les competències en aquesta matèria són de l'Estat, 
el Govern balear ha estat pioner a l'Estat espanyol en constituir una Conselleria 
d'Immigració ja que no es pot obviar que els estrangers representen un alt percentatge 
de la població mallorquina. 
 
Pel que fa a la segona proposta, sobre el pacte de la llengua assenyala que el seu Grup té 
la convicció que la llengua no ha de ser motiu de confrontació social i menys s'ha 
d'utilitzar com a arma electoral pels partits polítics. Creu que la llengua ha de ser un 
mitjà de comunicació per un poble i no s'ha d'emprar com un element d'estancament o 
imposició. Afirma que és compatible la convivència de dues llengües oficials i a la 
vegada establir polítiques que protegeixin la llengües pròpies de cada una de les 
comunitats autònomes. 
 
En relació al tercer punt, creu que un pacte que creï la figura del Síndic del territori és 
una bona passa per regular el creixement urbanístic i poblacional de Mallorca. 
 
Assegura que després d'haver aprovat el PTM, ara és el moment d'aprovar aquest òrgan 
de supervisió, vigilància i disciplina de l'activitat urbanística que garanteixi el 
compliment de la llei. Reconeix que moltes de les infraccions urbanístiques s'haurien 
pogut  evitar i recorda que aquest tema és un dels principals problemes de molts dels 
ajuntaments de Mallorca. Per això considera adient que es posin recursos des d'aquesta 
institució per tal d'evitar més desastres urbanístiques. 
 
El Sr. Nadal, en primer lloc, agraeix als Grups que donaran suport a les tres propostes 
presentades. 
 
Pel que fa a llengua, puntualitza que el Consell de Mallorca durant aquesta legislatura 
ha fet esforços molt importants, s'ha aconseguit un consens amb tots els interlocutors en 
aquesta matèria i que s'han creat figures com els premis literaris.  
 
A continuació comenta que aquest tres temes s'han plantejat com a post-electorals, 
assenyala la dificultat que té abans d'unes eleccions per intentar arribar a acords amb 
aquestes matèries, i per d'evitar la temptació d'utilitzar algun d'aquests temes com a 
arma electoral per fer demagògia amb ells.  
 
Pel que fa referència al Síndic del Territori, recorda que aquesta figura es va plantejar fa 
temps, i comenta que com ha dit el Sr. Munar en una moció, a vegades quan es fan 
pactes no és pot fer el que el cor et diu, però que es pensa el benefici dels ciutadans de 
les Illes.  
 
En referència al Síndic del Territori, assegura que és un tema de màxima actualitat, que 
seria una figura independent, que tendria un període de manat més enllà del termini 
d'una legislatura i que pogués executar per delegació dels ajuntaments les competències 
en matèria de disciplina urbanística. Diu també que s'ha comprovar que als ajuntaments 
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on hi ha batles que s'han de presentar a les eleccions tenen problemes per executar les 
mesures en matèria de disciplina urbanística. 
 
Recorda que el Servei de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca, durant aquesta 
legislatura, ha fet un esforç importantíssim. Diu que en tota la història de la institució no 
s'havien obert tants d'expedients de disciplina urbanística i que mai s'havien iniciat tants 
d'expedients de  demolició. Assegura que moltes, vegades quant el Consell ha actuat per 
subrogació de competències degut a la inactivitat de l'ajuntament, finalment no pot 
actuar atès que l'ajuntament li ha reclamat l'expedient i s'ha demorat.  
 
Diu que està segur que el Sr. Alemany sap a què es refereix i per això la presidenta 
proposa aquesta figura completament independent, com a un defensor del territori. 
 
A continuació, es passa a fer la votació. 
 

1. S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
2. S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
3. S'aprova la proposta per vint-i-un vots a favor ( PP, UM i PSM-EN), zero en 

contra i deu abstencions ( PSOE i EU-Els Verds). 
 

 

PUNT 19.- PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN. 

 

Es dóna compte de les següents propostes: 

 

1. El Consell de Mallorca es mostra especialment preocupat per l’alarmant 
increment de les agressions sexuals contra les dones, i per això insta el Govern 
de les Illes Balears a què posi en marxa, en col·laboració amb diferents 
institucions i administracions implicades, un protocol que possibiliti  l’atenció 
de les víctimes de les violacions i agressions sexuals (inclosa l’atenció 
psicològica posterior), l’assistència forense a les víctimes en el mateix centre 
sanitari on han acudit les víctimes i la creació d’un registre de totes les 
denúncies i atencions per violació i agressió sexual que permeti treballar més 
efectivament tant en la persecució dels delictes com en la seva prevenció. 

 

2. El Consell de Mallorca expressa el seu més enèrgic rebuig i condemna a 
l’atemptat de l’aeroport de Madrid, exigeix a ETA l’immediat cessament de 
qualsevol activitat violenta i reclama l’esforç i generositat de totes les forces 
polítiques democràtiques, sense exclusions, per tal d’assolir la necessària 
unanimitat institucional per abordar la resolució del problema del terrorisme. 
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3. El Consell de Mallorca farà una aposta ferma per l’Art contemporani i hi 
destinarà la Capella de la Misericòrdia com espai amb una programació estable. 
A més, crearà una comissió d’experts en art contemporani per planificar la 
política expositiva del Consell i les adquisicions d’obres d’art. El Consell 
intensificarà les polítiques de recolzament als artistes joves.  

 

4. El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a retirar 
l’avantprojecte i a renunciar a la creació d’un registre d’opció lingüística dels 
ciutadans. 

 

5. El Consell de Mallorca promourà accions d’estudi i difusió de la repressió 
franquista amb les entitats i col·lectius que treballin en aquest àmbit. El Consell 
de Mallorca condemna el Cop d’estat de 1936 i nega la validesa a la distinció 
atorgada a Francisco Franco per part de la Diputació Provincial l’any 1953. 

 

6. El Consell de Mallorca promourà i finançarà un monument en memòria dels qui 
moriren i dels que foren represaliats per defensar la democràcia i les llibertats o 
un memorial que difongui aquells fets històrics. 

 

7. El Consell de Mallorca en col·laboració amb l’Ajuntament de Palma, promourà 
la  instal·lació d’un monument en desgreuge per als perseguits per les seves 
creences o per injustes estigmatitzacions socials, en concret la patida durant 
segles pels jueus conversos de Mallorca. 

 

8. El Consell de Mallorca ajuntarà esforços amb les entitats i institucions per poder 
rebre les retransmissions de futbol en llengua catalana i instarà el Govern de les 
Illes Balears a no obstruir el senyal de TV3. Instarà també el Govern de l’Estat i 
el Govern de les Illes Balears a adoptar els acords escaients per rebre a les Illes 
balears, en emissió analògica i digital, tots els canals possibles en llengua 
catalana. 

 

9. El Consell de Mallorca i les empreses contractades emetran tota la seva 
publicitat institucional en llengua catalana. 

 

10. El Consell de Mallorca insta els governs insulars i autonòmic a dotar 
econòmicament les diferents federacions esportives de les Illes Balears per 
constituir les seleccions esportives nacionals i també a patrocinar els encontres 
de les diferents seleccions esportives de les Illes Balears amb altres seleccions en 
tornetjos oficials. 
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11. El Consell de Mallorca aprovarà un pla de conservació i manteniment de les 
torres de defensa existents així com la recuperació de les que es troben en procés 
de degradació o conservació deficient. 

 

12. El Consell de Mallorca realitzarà gestions amb el Ministeri de Medi Ambient i el 
Govern de les Illes Balears per tal d’adquirir les fortificacions que sigui possible. 

 

13. El Consell de Mallorca aprovarà el règim de visites públiques de tots els 
elements catalogats com a BIC, tal i com preveu la legislació vigent. 

 

14. El Consell de Mallorca reanudarà la tasca de catalogació  del patrimoni 
municipal, mitjançant la creació d’equips multidisciplinars estables que donin 
recolzament i ajuda tècnica als ajuntaments. 

 

15. El Consell de Mallorca iniciarà la redacció del Pla Director Sectorial 
d’equipaments comercials amb l’aprovació simultània d’una norma  territorial 
cautelar que prevegi la suspensió d’autoritzacions de grans superfícies 
comercials, equiparant a aquestes els nous centres o complexes comercials que 
superin les superfícies recollides en la llei de comerç. 

 

16. El Consell de Mallorca insta el Ministeri de Medi Ambient a garantir el pas a tot 
el litoral de l’illa i rebutja la resolució de la Ministra de Medi Ambient respecte 
de la piscina de la Costa dels Pins. 

 

17. El Consell de Mallorca establirà mesures restrictives en el creixement urbanístic 
del litoral i també sobre l’oferta turística, inclosa l’oferta turística –residencial.  

 

18. El Consell de Mallorca dictarà normes territorials cautelars  per suspendre la 
tramitació de les operacions de les urbanitzacions en el litoral com ara: Muleta II 
(Sóller), Cala Blanca (Andratx), part alta d’El Vilà i l’Ullal (Pollença), Cala 
Murada (Manacor), nous camps de golf, nous nuclis de població a Marratxí o 
possibles ampliacions dels nuclis del municipi d’Escorca i dels llogarets 
mallorquins. 

 

19. El Consell de Mallorca modificarà el Pla Director Sectorial de Carreteres i el Pla 
Territorial per eliminar l’autopista d’Inca a Manacor i la segona via de cintura de 
Palma. 

 

20. El Consell de Mallorca iniciarà la tramitació del Pla Director Sectorial de Camps 
de Golf per limitar-ne el nombre i prohibir hotels associats en sòl rústic. El Pla 
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es redactarà segons els següents criteris: no autorització de nous camps de golf; 
els camps de golf existents es depuraran amb aigua depurada. 

 

21. El Consell de Mallorca constituirà  d’immediat el patrimoni públic del sòl 
insular. 

 

22. El Consell de Mallorca prendrà les oportunes mesures per assegurar la protecció 
del patrimoni històric i arqueològic de la zona de Son Real (Santa Margalida) 

 

23. El Consell de Mallorca ampliarà a 500 metres l’entorn de protecció del BIC del 
Monestir de la Real. 

 

24. El Consell de Mallorca adquirirà una finca entre Esporles i  Banyalbufar, a fi de 
completar la xarxa de refugis i reclamarà la cessió de la Coma de’n Vidal 
(Estellencs) a fi de completar la xarxa de refugis de la Ruta de Pedra en Sec. 

 

25. El Consell de Mallorca abandonarà totes les pràctiques clientelars que ha vengut 
desenvolupant al llarg d’aquesta legislatura, consistents en afavorir associacions 
i entitats configurades amb alts càrrecs d’UM. 

 

26. El Consell de Mallorca instarà a Eulogio Cuenca Bonacho a retornar la quantitat 
íntegra rebuda per l’elaboració dels dos estudis on hi apareixen manifestacions 
xenòfobes i discriminatòries envers les dones. 

 

27. El Consell de Mallorca crearà una Comissió d'Investigació sobre la política de 
subvencions del Consell de Mallorca 

 

28. El Consell de Mallorca aprofundirà en la difusió de la Festa de l’Estendard i 
promourà una agenda d’actes i una campanya específica, en col·laboració amb 
els ajuntaments de Mallorca, en especial el de Palma, i amb la societat civil, per 
tal de donar relleu a la Festa del 31 de desembre. La campanya inclourà 
iniciatives de popularització de senyeres quatribarrades. 

 

29. El Consell de Mallorca insta l’Ajuntament de Palma a col·laborar amb el Consell 
de Mallorca per enllestir les tramitacions administratives i poder finalitzar les 
obres del Teatre Principal de Palma per inaugurar-lo en la data anunciada per la 
Sra. Consellera de Cultura. 
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30. El Consell de Mallorca farà una aportació periòdica destinada al Teatre Principal 
d’Inca, per poder gaudir d’un espai escènic en condicions 

 

31. El Consell de Mallorca donarà suport a les reivindicacions de la Plataforma del 
Parc de les Vies de Palma. 

 

32. El Consell de Mallorca decretarà una moratòria d’intervencions a  zones 
humides de Mallorca 

 

33. El Consell de Mallorca rebutja l’operació de Can Domenge i insta el govern 
insular a adoptar els acords escaients per tal de revocar les decisions preses pel 
Ple de la institució envers aquesta operació. 

 

34. El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a adoptar acords per 
iniciar les negociacions de traspassos de competències  d’aquelles matèries que 
no han estat acceptades per la seva insuficient dotació econòmica. 

 

35. El Consell de Mallorca reivindica el dret d’autodeterminació del poble de les 
Illes Balears. 

 

��� El Consell de Mallorca proposa que l'Estatut d'Autonomia reculli la 
formula del concert econòmic."�

 

 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) comenta que el seu Grup presenta trenta-sis propostes de 
resolució amb la finalitat d'intentar arribar a acords que permetin la posada en marxa 
d'iniciatives per millorar la imatge idíl·lica de Mallorca que ens va presentar la 
presidenta en el debat de política general i que contribuiria a que en Joan, na Margalida 
i les nines visquin encara millor. 
 
Aquestes propostes les divideixen en una sèrie de grups. 
 
En primer lloc considera molt alarmant l'increment de les agressions sexuals contra les 
dones, i que per això proposen que s'insti el Govern balear a posar en marxa, amb la 
col·laboració de diferents institucions, un protocol d'agressions sexuals, l'assistència 
forense a les víctimes al mateix centre sanitari on han acudit les víctimes i la creació 
d'un registre de totes les denúncies i detencions per agressió, que permeti treballar més 
efectivament, tant en la persecució del delictes com en la seva prevenció. 
 
En segon lloc, parla del terrorisme, un tema social que sembla que preocupa a la 
ciutadania de l'Estat espanyol, i reclama des de la seva posició un diàleg entre totes les 
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forces polítiques democràtiques, sense exclusions per intentar cercar una solució a 
aquest problema. 
 
En tercer lloc, comenta un altre tema d'actualitat, que és el de la memòria històrica, ja 
que pensen que el Consell de Mallorca ha de contribuir amb la difusió i l'estudi de la 
repressió franquista i condemnar d'una vegada per totes el cop militar de 1936 i negar la 
validesa de la distinció que la Diputació atorgar a Francisco Franco, a més de promoure 
i finançar un monument a la memòria dels que moriren per defensar la democràcia i les 
llibertats. Pensen també que és necessari en el mateix sentit, instal·lar un monument en 
desgreuge dels perseguits per les seves creences, en el cas concret dels jueus conversos. 
 
Pel que fa a la cultura, fa una proposta, en positiu, sobre l'art contemporani, i demanen 
que la Capella de la Misericòrdia es converteixi amb un espai expositiu de referència en 
complementarietat amb altres centres d'exposició i també la creació d'una comissió 
d'experts en aquest art, per tal d'assessorar al Consell de Mallorca en la política 
d'adquisicions d'obres d'art. 
També comenta les propostes sobre infrastructures culturals, una sobre el Teatre 
Principal de Palma i la col·laboració que hi hauria d'haver amb l'Ajuntament per tal de 
poder inaugurar-ho el dia que la consellera de Cultura va anunciar, com també de 
similar sobre el Teatre Principal d'Inca, ja que aquesta ciutat no té cap espai escènic en 
condicions. 
 
Referent a normalització lingüística, considera que hi ha temes que segueixen 
preocupant perquè no contribueixen a una normalitat, com va reclamar la presidenta en 
diverses ocasions al passat debat, i per això demana la retirada de l'avantprojecte on 
s'anuncia la creació d'un registre lingüístic dels ciutadans. També pensa que val la pena 
invertir tots els esforços en no obstruir cap senyal de televisió en llengua catalana. I 
finalment demanen al Consell de Mallorca i a totes les empreses vinculades que emetin 
tota la publicitat en llengua catalana, ja que han aportat uns quants exemples negatius 
amb aquest sentit. 
 
En relació al tema patrimonial comenta que atesa la situació de moltes de les torres de 
defensa que es troben en un estat de conservació no gaire bo, pensen que caldria establir 
un pla de conservació i també ajuntar esforços amb el Govern balear per adquirir les 
fortificacions que sigui possible.  
Pensa que també s'ha d'iniciar la tasca de regular els horaris dels règims de visites dels 
BIC, com estableix la legislació vigent, i puntualitza que no demana que es faci tot de 
cop ja que saben que és una feina llarga. 
També reclamen, ja ho havien proposat amb anterioritat, la creació d'equips 
multidisciplinars estables que donin ajuda tècnica als ajuntaments per a la catalogació 
del seu patrimoni municipal. 
 
Pel que fa al patrimoni històric, considera que el Consell de Mallorca ha de tenir cura 
especial del patrimoni arqueològic de la zona de Son Real, a Santa Margalida, i també 
incrementar el perímetre de protecció de la Real en 500 metres.  
 
També demanen l'adquisició d'un refugi de muntanya, entre Esporles i Banyalbufar, per 
tal de completar la xarxa. També reclama la cessió de la coma de'n Vidal, d'Estellencs, 
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per completar la Ruta de Pedra en Sec. Creu que la titularitat dels refugis no hauria de 
ser tant important  i que el que hauria de comptar és tenir la ruta enllestida. 
 
En referència a territori presenten algunes propostes. En primer lloc, creu que cal una 
nova redacció del Pla director sectorial d'equipaments comercials i la suspensió cautelar 
que prevegi aturar les grans superfícies comercials.  
També considera que el Pla director de carreteres i el PTM ha d'eliminar l'autopista 
Inca-Manacor i el segon cinturó de Palma. A més considera, referent al Pla director 
sectorial de camps de golf, que s'han de prohibir els hotels associats en sòl rústic.  
Així mateix, consideren fonamental la suspensió de la tramitació de nombroses 
operacions a determinades urbanitzacions al litoral com la de Muleta, el  Vilà, l'Ullal, 
Cala Murada, etc. També demana l'establiment de mesures restrictives del creixement 
urbanístic del litoral i sobre l'oferta turística, inclosa la residencial. 
De la mateixa manera creu que cal tenir esment amb les zones humides i per això 
presenten una moratòria per aquestes zones. 
 
Comenta que hi ha altres operacions dins espais urbans que preocupen, com és el cas del 
parc de les Vies de Palma; pensen que és oportú donar recolzament a les reivindicacions 
de la plataforma, atès que les consideren assenyades.  
Pensa també que en el cas de Can Domenge, s'hauria de tornar enrera, i recorda que el 
seu Grup hi va interposar un recurs, ja que consideraven l'operació com a "pelotazo"  i 
un canvi de cromos amb Son Espases. A més, Can Domenge ha fet que el pressupost de 
la institució quedi afectat. Recorda l'obligatorietat de constituir el patrimoni públic del 
sòl insular i que l'operació de Can Domenge hi actua en contra. 
 
Pel que fa a ús públic del litoral, considera que el Consell de Mallorca ha d'instar al 
Ministeri de Medi Ambient a garantir el pas a tot el litoral de l'illa i rebutjar la resolució 
de la ministra Narbona envers la famosa piscina. 
 
Proposen, a més, tres actuacions per reduir les practiques clientelars, un dels temes 
estrelles d'aquesta institució, consistents en afavorir alts càrrecs i membres d'UM  i 
sobretot pel darrer escàndol del Sr. Cuenca i les seves manifestacions xenòfobes i 
discriminatòries envers les dones. Per tot això, considera necessari, en primer lloc, que 
es creï una comissió d'investigació sobre a les subvencions que atorga el Consell i pensa 
que s'aprovarà atesa la transparència que argumenta UM. En segon lloc, comenta que 
pel que fa a la Festa de l'Estendard, recorda que l'any passat es va aprovar una proposta 
que instava a declarar BIC l'esmentada festa, la qual cosa valoren molt positivament i 
també les passes fetes per difondre més aquesta festa. Encara que considera que a hores 
d'ara és una iniciativa tímida i pensen que s'ha d'intensificar i popularitzar la senyera 
quatribarrada. 
 
Creu interessant també dotar econòmicament les diferents federacions esportives, per 
constituir seleccions nacionals i evidentment no parla de selecció espanyola i realitzar 
encontres entre les seleccions esportives de les Illes Balears amb altres seleccions en 
tornejos oficials. 
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Pel que fa a l'Estatut, comenta que encara que resta l'aprovació definitiva a Madrid, 
aprofiten per reclamar, de cara a una propera modificació, un concert econòmic per 
acabar amb la sagnia fiscal i que quedem equiparats amb altres comunitats. 
 
En referència a la manca de finançament econòmic, introdueixen la necessitat d'adoptar 
un acord per iniciar els traspassos de competències d'aquelles matèries que no han estat 
transferides o acceptades per manca de dotació econòmica, com és Joventut, Agricultura 
i  Ordenació Turística. 
 
Finalment, proposen el dret que tenen el pobles de decidir democràticament si volen ser 
independents o no, és a dir el dret de l'autodeterminació. Aquesta proposta es fonamenta 
el principi d'igualtat dels pobles, que permetria que les nostres lleis fixessin els nostres 
imposts i establissin les nostres relacions amb l'exterior. 
 
 
La Sra. Tugores (EU-Els Verds) comenta que el seu Grup donarà suport a totes les 
propostes de resolució del PSM-EN. Assenyala que algunes d'elles tenen a veure amb 
les propostes de resolució del seu Grup i a més han coincidit en més d'una ocasió en les 
iniciatives i en la votació.  
 
Destaca els següents punts: el reconeixent del represaliats de la guerra civil, la defensa 
de la llengua i del patrimoni, també amb la redacció del Pla d'equipaments comercials, 
les mesures de restricció del creixements urbanístic o de protecció d'indrets concrets 
com el de Muleta, s'Ullal, etc. També coincideix amb la necessitat de redactar un nou 
Pla director sectorial de camps de golf per no fer-ne més, com també agilitar les obres 
del Teatre Principal de Palma, protegir les zones humides, la reivindicació del dret 
nacional, el rebuig de l'operació de Can Domenge i la necessitat de crear el patrimoni 
insular del sòl.  
 
Sobretot vol destacar la proposta número vint-i-set on es demana una comissió 
d'investigació sobre la política de subvencions del Consell de Mallorca. Creu que es 
necessària la creació de l'esmentada comissió per aclarir les condicions en que es fan 
moltes de les subvencions que dóna el Consell i que són qüestionables per l'opinió 
pública i que crea una imatge molt negativa del que és aquesta institució. 
 
El Sr. Bonet (PSOE) comenta que les propostes de resolució que presenta el PSM-EN 
són un extens programa d'oposició, assenyala que aquestes són exhaustives.  
Comencen per proposar a què s'ha de dedicar la Capella de la Misericòrdia fins a la 
autodeterminació del pobles i que és un ventall molt ampli. 
 
Creu que hi ha dos grans blocs, els de les propostes concretes que s'han presentat 
aquesta legislatura i amb les quals han coincidit en la majoria d'ocasions i d'altres 
propostes que són més ideològiques. Però, en general, els principis que defensen el 
conjunt de les propostes de resolució els comparteixen amb algunes excepcions que tot 
seguit argumentarà. 
 
Anuncia el vot favorable a les propostes de l'una a la set, ja que estan a favor que 
s'augmentin les partides i la feina de les administracions per lluitar contra la violència a 
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les dones, i vol recordar que existeix una Fundació Balear Contra la Violència de 
Gènere i que encara no coneixen les seves actuacions. Pel que fa a la proposta dos, 
assegura que rebutgen el terrorisme i que estan d'acord amb intentar aconseguir la 
unanimitat de totes les forces democràtiques. Comenta que també donaran suport a totes 
les que fan referència a la memòria històrica, perquè pensen que és una de les grans 
qüestions que han plantejat en aquest Ple durant aquesta legislatura en la qual han 
coincidit amb el PSM-EN sempre. Igualment votaran a favor de totes aquelles propostes 
que fan referència a la llengua catalana, i també de les mesures de protecció del 
patrimoni de Mallorca, a més de totes les que parlen d'aturar el creixement desaforat de 
l'abús de poder per tal d'obtenir beneficis de l'urbanisme. Tot i que, en alguns casos, 
com a la proposta desset els hi hauria agradat una mica més de concreció i també a la 
proposta devuit quan parla de "...dictar normes territorial cautelars per suspendre la 
tramitació de les operacions de les urbanitzacions en el litoral com ara: Muleta,  Cala 
Blanca, etc." ja que se sobreentén que n'hi ha d'altres i consideren necessària una major 
concreció. 
 
Pel que fa als camps de golf comenta que tenen alguna discrepància perquè el seu Grup 
no està en contra de la construcció de camp de golf, però si que està en contra de 
l'aprofitament dels projectes de camp de golf per a la creació de nova oferta turística 
residencial. En relació a la proposta vint que diu "El Consell de Mallorca iniciarà la 
tramitació del Pla director sectorial de camps de golf per limitar-ne el nombre i prohibir 
els hotels associats en sòl rústic", afirma que fins aquí està d'acord. Però amb el text que 
segueix  "El Pla es redactarà segons els següents criteris: no autorització de nous camps 
de golf; els camps de golf existents es regaran amb aigua depurada." diu que no pot 
estar d'acord perquè la primera frase sembla voler dir que el Pla director de camps de 
golf serà una prohibició a tot nou camp de golf i per tant anuncia que el seu Grup 
s'abstendrà en aquest punt. 
 
Comenta per altra banda que votaran a favor de tots els següents, fins arribar al número 
vint-i-set que entén que és per donar major transparència a aquesta institució, la qual 
cosa és necessària. 
 
A la proposta vint-i-vuit, en canvi, anuncia que el seu Grup s'abstendrà, i encara que 
comparteix la necessitat que la Festa de l'Estendard sigui una festa sentida per tots els 
mallorquins, no creuen que sigui adequat que el Consell de Mallorca faci una festa pel 
seu compte i que seria millor una col·laboració institucional que esperem que algun dia 
es pugui aconseguir. 
 
A continuació comenta que estan d'acord amb les propostes  trenta, trenta-un, trenta-
dos, trenta-tres i trenta-quatre. Encara que fa un comentari al punt trenta-un, reconeix 
que està d'acord amb les reivindicacions de la Plataforma però considera que el redactat 
és massa genèric. 
 
Finalment, creu que les propostes trenta-cinc i trenta-sis, són les més ideològiques 
d'aquest plantejament i anuncia que no rebran el suport del seu partit, ja que considera 
que aquestes qüestions es poden concretar a dins l'Estatut d'Autonomia en forma de 
major autogovern i de tendir cap a un Estat de caràcter federalista i trobar un sistema de 
millora del finançament autonòmic que no té perquè ser el concert econòmic. 
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En resum, voten a favor de tots, excepte les propostes vint i vint-i-vuit en les que 
s'abstendran, encara que en el cas de la vint, si es modifica, votarien a favor; votaran en 
contra de les propostes trenta-cinc i trenta-sis. 
 
El Sr. Font (PP) comenta que faran pràcticament el contrari que ha fet el Sr. Bonet, ja 
que estan bàsicament en contra de la majoria. 
Reitera el que ha dit el Sr. Bonet sobre les propostes que pareixen un programa 
d'oposició a aquest govern i al Govern balear. Considera que és pràcticament impossible 
fixar les posicions de totes i cada una de les trenta-sis propostes de resolució que han 
presentat, per tant es centrarà en aquelles cinc propostes de resolució a les quals el PP 
els donarà suport. 
 
En primer lloc, donaran suport a la proposta un, ja que insta a fer un protocol contra la 
violència de gènere, encara que l'Institut de la Dona ja hi està fent feina i pràcticament 
subscriuria aquest protocol, per tant votaran a favor. 
 
En segon lloc, votaran a favor de la proposta dos, en relació al terrorisme, encara que 
presentar les seves reserves cap a "...la necessària unanimitat institucional...", ja que no 
sap que vol dir, si unanimitat de tots els partits dins les institucions o unanimitat entre 
les institucions. Convida el PSOE i a la resta de partits a revalidar el Pacte per a les 
llibertats i contra el terrorisme que tan bon resultat va donar en la lluita contra el 
terrorisme. 
 
En tercer lloc, comenta que donaran suport a la proposta tretze, on s'insta al Consell de 
Mallorca a aprovar un règim de visites públiques de tots els elements catalogats com a 
BIC, ja que la proposta recull "... tal i com preveu la legislació vigent." i per tant hi 
estan d'acord. 
 
En quart lloc, votaran a favor de la proposta catorze ja que insta al Consell de Mallorca 
a "...reprendre la tasca de catalogació del patrimoni municipal, mitjançant la creació 
d'equips multidisciplinars estables, que donin suport i ajuda tècnica als ajuntaments." 
Considera molt important fer costat a la tasca dels ajuntaments, sobretot dels més petits 
que no compten amb equips tècnics. 
 
En cinquè lloc, donaran suport a la proposta devuit. Demana al PSM-EN la votació per 
separat, ja que parla de "...dictar normes territorials cautelars per suspendre la tramitació 
de les operacions de les urbanitzacions en el litoral com ara: Muleta II, Cala Blanca, 
part alta d'El Vilà i l'Ullal, etc". Demana si es pot subdividir amb Cala Blanca per una 
banda, com ja s'ha expressat abans en un moció concreta, i per tant li donaran suport, i 
per l'altra la resta d'urbanitzacions a les quals no els donaria suport. Per això demana la 
votació per separat. 
 
A la resta de propostes anuncia que votaran en contra perquè segons el seu parer són 
antitètiques al seu pensament ideològic i perquè tenen el pacte de governabilitat que han 
de respectar. 
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El Sr. Cerdà ( conseller executiu de Patrimoni i Identitat Cultural) comenta que 
intentarà ser sintètic ja que el temps és poc i les propostes són moltes. 
 
Anuncia que el seu Grup donarà suport a la proposta un, ja que entén que la violència de 
gènere és una lacra social i que és necessari fer feina en tots els nivells policial, social i 
cultural; també a la proposta dos ja que creu que la divisió del demòcrates és la victòria 
de l'organització terrorista ETA i per tant creu que les característiques definides a la 
proposta. A la proposta tres també li donaran suport, simplement perquè la Capella de la 
Misericòrdia ja es dedica a aquest tipus de programació i perquè el Consell de Mallorca 
fa un esforç importantíssim amb el suport als artistes joves. A la proposta quatre també 
li donaran suport perquè la presidenta ja va fer les oportunes al·legacions al seu moment 
i va dir que aquest tipus de registre era innecessari i injustificat i que no s'adequava a 
l'objectiu de la Llei de normalització lingüística, ja que vulnerava els articles 43 i 44 de 
la Llei 3/2003 de règim jurídic i també el dret a la intimitat. Anuncia que el seu Grup 
donarà suport a les propostes cinc, sis i set que fa referència a la memòria històrica 
encara que no veuen molt clar la redacció de "... negar la validesa a la distinció atorgada 
a Francisco Franco...". Entén que no és la redacció més adequada des del punt de vista 
jurídic, però entenen el fons. També anuncia que donaran suport a la proposta vuit ja 
que l'emmarca dins el que ells han proposat amb un pacte per la llengua. També anuncia 
que donarà suporta a la proposta nou. A més, afirma que la publicitat és en català, 
encara que hi hagi algun problema puntual. També anuncia que donarà suport a la 
proposta deu perquè el seu Grup en nombroses ocasions ha fet referència a les 
seleccions esportives nacionals i per tant ho troben correcte. 
Anuncia també que donaran suport a les propostes onze, dotze, tretze i catorze ja que 
totes elles estan referides a temes de patrimoni i explica que entre l'any 1994 i 1998 es 
varen declarar onze BIC, a l'any 2003 se'n varen declarar vint-i-sis i en aquesta 
legislatura ja hi ha quatre-cents trenta-tres expedients,  que són la prova de l'esforç que 
s'està fent des del departament per tal de protegir el nostre patrimoni. 
 
Per altra banda, anuncia que no donaran suport a la proposta quinze, però si a la 
proposta setze. En quant a les propostes desset i devuit, anuncia que no els hi donarà 
suport, encara que entenen que es podria treure Cala Blanca perquè ja hi ha hagut un 
acord institucional aquest matí i creu que són temes que bàsicament són de 
competències municipals i que els ajuntaments són els que han de dictar les normes. En 
aquest punt fa un incís per explicar el cas de la urbanització de l'Ullal a Pollença, 
comenta que aquesta urbanització està dins d'una unitat discontinua que és Cala Carbó. 
Que aquesta unitat es va fer a la legislatura passada fruit d'un pacte de govern PSOE-
PSM-UM i que el seu l'objectiu prioritari era evitar urbanitzar Cala Carbó i que es va 
intentar, fins i tot, l'any 2000 es va fer una suspensió cautelar de llicències, però 
finalment no va ser possible perquè l'any 1994 s'havia substituït la delimitació poligonal 
d'aquesta urbanització i es va passar al sistema de gestió de compensació-cooperació. 
Afirma que si ara no tenen els serveis mínims és perquè l'ajuntament no va complir els 
seus propis acords; per tot això, considera molt difícil jurídicament poder realitzar 
aquesta desclassificació. Reitera que l'urbanització de l'Ullal es va fer per salvar Cala 
Carbó. 
 
Pel que fa a la proposta denou també la votaran en contra i li avença que al nou Pla 
director sectorial de carreteres, desapareix l'autopista Inca-Manacor i que poden estar 
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tranquils. Pel que fa a la segona via de cintura, comenta que es va arribar a un conveni 
amb l'Estat espanyol quedava pendent d'un estudi previ de mobilitat; per això convé 
esperar a veure l'estudi per prendre les mesures pertinents.  
 
La proposta vint també la votaran en contra, encara que podrien estar a favor de la 
iniciació d'un Pla sectorial de camps de golf, però no d'acord amb que es posi l'objectiu 
a priori. Comenta que votaran en contra de la proposta vint-i-una. 
 
Diu que donaran suport a la proposta vint-i-dos per tal d'assegurar la protecció del 
patrimoni històric i arqueològic de la zona de Son Real tal com indiquin els nostres 
tècnics. 
 
La proposta vint-i-tres la votaran en contra. Creu que ja s'ha debatut i s'han donat totes 
les explicacions oportunes. La proposta vint-i-quatre la votaran a favor. 
Les propostes vint-i-cinc, vint-i-sis i vint-i-set les votaran en contra. 
La proposta vint-i-vuit la votaran a favor, que entenen que quan es diu "... amb la 
col·laboració dels ajuntaments de Mallorca..." vol dir que prioritariament es farà amb 
col·laboració amb l'Ajuntament de Palma, que és el més important. I pel que fa a les 
senyeres quatribarrades entenen que aquesta senyera està perfectament integrada amb la 
senyera d'aquesta illa. 
 
A la proposta vint-i-nou es votarà a favor. La proposta trenta es votarà en contra perquè 
no entenen perquè tan sols parla del Teatre d'Inca i no els d'altres pobles, creu que s'ha 
de fer dins un pla general d'actuació. A proposta trenta-un s'abstendran ja que pensen 
que és una competència de l'Ajuntament de Palma, encara que com a partit polític tenen 
les seves pròpies idees, però creuen que la decisió actual és de l'ajuntament. 
 
A la proposta trenta-dos també s'abstendran. Puntualitza que a la passada legislatura la 
Conselleria de Medi Ambient va treure un projecte de decret de zones humides i 
ajuntaments com Pollença, Calvià i Alcúdia varen fer al·legacions i demana si la 
moratòria va dirigida al projecte de decret, o a les al·legacions. Creu que seria bo treure 
el Decret de zones humides, de tal manera desapareixeria la inseguretat jurídica, encara 
que assegura que aquest tema és competència de la Conselleria de Medi Ambient. 
 
Comenta que votarà en contra de la proposta trenta-tres i a favor de la proposta trenta-
quatre. 
 
Pel que fa a la proposta trenta-cinc, comenta que si afegeix en acabar la proposta "dins 
el marc jurídic vigent en cada moment." podríem votar afirmativament. El seu Grup vol 
el màxim d'autogovern possible en cada moment, però sense sortir del marc jurídic i de 
les regles de joc que hi hagi a cada moment, imposades per la majoria de la ciutadania. 
 
Finalment respecte a la proposta trenta-sis anuncia que hi estan d'acord, comenta que el 
seu Grup va votar a favor del nou Estatut, dins un marc d'una conjuntura política però 
entenen que amb això no s'acaba i que de cara a una propera modificació, el seu Grup 
també mantendrà la idea del concert econòmic.  
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En definitiva, diu que el seu Grup intenta millorar el nivell de vida de la ciutadania en 
tots els aspectes socials, culturals; medi ambientals, fent feina des de la responsabilitat, 
la moderació el possibilisme i l'estimació a la nostra terra i a la nostra cultura. 
 
La Sra. Bujosa, en primer lloc, agraeix a EU-Els Verds tot el seu suport. Al grup del 
PSOE li assegura que són unes propostes de resolució exhaustives i han intentat fer 
feina i repassar el temes que, al seu parer, són fonamentals i que per tant han estat un 
grup fener. També li agraeix el seu suport. Pel que fa a la propostes desset i devuit les 
deixaria com estan i no les modificaria. 
 
Sobre el tema de la transparència comenta que sembla ser que hi ha dos blocs a aquesta 
cambra, uns que estam a favor i uns que no hi estan tant. 
 
En referència a les propostes trenta-cinc i trenta-sis, en temes d'autodeterminació i 
concret econòmic comenta que no els sorprèn el seu posicionament aquí i a altres 
comunitats autònomes i els agraeix la coherència. 
 
A continuació parla del PP, està satisfeta que estiguin gairebé en contra de tot, no entén 
les seves dificultats per fixar posició. Els demana que es preocupin més del reglament 
orgànic d'aquesta cambra i deixar parlar l'oposició; d'aquesta manera no arribaríen aquí 
trenta-sis propostes. 
Comenta que està satisfeta que el PP estigui d'acord amb la creació d'equips 
multidisciplinars en quant a la catalogació municipal, ja que en tres anys i mig de 
legislatura, sempre havien votat en contra. Pel que fa a la proposta devuit diu que està 
d'acord amb eliminar la referència a Cala Blanca, ja que s'ha tractat aquest matí i no cal 
aquesta redundància. 
 
Tot seguit, contesta a UM. Creu que ha comptat més vots a favor que en contra, i està 
molt contenta de com s'ha desenvolupat la legislatura. Lamenta que els elements de 
discrepàncies siguin els temes territorials i creu que no s'hi posaran d'acord, ja que 
urbanisme va lligat als negocis i sembla ser que no tenen la mateixa visió de l'illa de 
Mallorca. Pel que fa al tema del Teatre Principal d'Inca, no entén el vot en contra. 
Comenta que hi ha hagut altres espais escènics, que al marge del Pla d'obres i serveis 
també tenen convenis específics, com el de Porreres, Can Llobera de Plaça, tot i ser un 
espai cultural, o el teatre de Vilafranca i no entén perquè el Consell de Mallorca no pot 
donar suport a un teatre a una ciutat com Inca que no té un espai escènic en condicions. 
Sobre l'autodeterminació comenta que estan agraïts, accepta l'afegitó que ha proposat el 
Sr. Cerdà, però no sap molt bé de quina legislació vigent parla. 
 
Pel que fa al tema de les practiques clientelars, diu que comença a ser fastigós, i creu 
que si hi hagués un mínim de dignitat, el seu Grup no hagués estat tan dur. Recorda que 
tot i les denúncies, sempre s'ha rebut la mateixa resposta de transparència i de 
procediments adequats, però després anam pels pobles i no acaben d'entendre com es 
poden fer paelles organitzades per l'associació de veïns, Consell de Mallorca i Unió 
Mallorquina. Creu que s'ha de ser escrupolós i s'hauria de saber distingir els temes de 
partit dels institucionals, els recorda que són tres de trenta-tres i no ha vist cap dels 
altres partits que utilitzin la institució per les seves practiques per treure vots a les 
properes eleccions. Pensa que amb aquest tipus d'actuacions, la màxima que diu que la 
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política és la conducció dels assumptes públics pel profit dels particulars, dins UM és 
molt cert. 
 
El Sr. Font demana si a la proposta de resolució devuit ha quedat exclosa Cala Blanca. 
 
La Sra. Bujosa contesta afirmativament. Afegeix també que a la proposta trenta-cinc es 
recull l'aportació del Sr. Cerdà i darrera el punt i final s'ha d'afegir "dins el marc jurídic 
vigent en cada moment". 
 
A continuació és passa a votar les propostes de resolució. 
 
1.  
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
2. 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
3. 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 

 
4. 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 
 
5. 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 
 
6. 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 
 
7. 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 
 
8. 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 
 
9. 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 
 
10. 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 
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11. 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 
 
12.  
 
El Sr. Font diu que quan havia expressat la intenció de vot en contra, però ha canviat de 
parer i el seu Grup votarà a favor. 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
13.  
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
14.  
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
15. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), desset 
en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
16. 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 
 
17. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), desset 
en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
18. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), desset 
en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
19. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), desset 
en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
20. 
Es rebutja la proposta per cinc vots a favor (PSM-EN i EU-Els Verds), desset en contra 
(PP i UM) i nou abstencions (PSOE). 
 
21. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), desset 
en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
22. 
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S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 
 
23. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), desset 
en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
24. 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 
 
25. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), desset 
en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
26. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), desset 
en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
27. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), desset 
en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
28. 
Es rebutja la proposta per set vots a favor (PSM-EN, UM i EU-Els Verds), quinze en 
contra (PP) i nou abstencions (PSOE). 
 
29. 
S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 
 
30. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), desset 
en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
31. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), quinze 
en contra (PP) i dues abstencions (UM). 
 
32. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), quinze 
en contra (PP) i dues abstencions (UM). 
 
33. 
Es rebutja la proposta per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), desset 
en contra (PP i UM) i zero abstencions. 
 
34. 
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S'aprova la proposta per setze vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i zero abstencions. 
 
35. 
El Sr. Nadal  comenta que es vota tenint en compte la modificació proposada pel Sr. 
Cerdà. 
Es rebutja la proposta per set vots a favor (PSM-EN, UM i EU-Els Verds), vint-i-quatre 
en contra (PP i PSOE) i zero abstencions. 
 
36. 
Es rebutja la proposta per set vots a favor (PSM-EN, UM i EU-Els Verds), vint-i-quatre 
en contra (PP i PSOE) i zero abstencions. 

 

PUNT 20.- PROPOSTES DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU-ELS VERDS. 

 

Es dóna compte de les següents propostes: 

 

"Mª Magdalena Tugores Bautista, i Margalida Rosselló Pons, com a conselleres del 
Grup Esquerra Unida – Els Verds al Consell Insular de Mallorca, d’acord amb el que 
estableix l’Article 52 del Reglament Orgànic del Consell, presenta les següents 
propostes de resolució com a conseqüència del Debat de Política General: 

 

1. El Consell de Mallorca es compromet a executar, abans de la finalització 
d’aquesta legislatura, tots els expedients d’infracció urbanística tramitats i amb 
resolució ferma de demolició d’obres que es troben pendents d’execució al 
departament del territori del CIM.  

 

2. El Consell de Mallorca, emmarcada en la proposta de la presidenta d’un pacte 
per la llengua, exigirà al Govern Balear : que la televisió pública de les Illes 
Balears es faci íntegrament en català, i el compliment estricte de la Llei de 
Normalització Lingüística. 

 

�� A fi que pugui ser real la seva proposta d’una Mallorca “verda i blava” i de no 
més nuclis urbans a sòl rústic i al litoral, ������	����
�	�������������������������
�������������������������������������������	������ ����!��������������"#�
$�����		�%������������	������������&���'�%����(�	�������)������������"#���%�
��������		����%��#	������

�

4. A fi que pugui ser real la seva proposta d’una Mallorca “verda i blava” i de no 
més nuclis urbans a sòl rústic i al litoral, ������	����
�	�������������������������
�������������������������������������������	������������	����������������	�
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$��� ��		�%������ ��� ���	������� ��� *&��� noves places residencials i turístiques 
dedicant 26,7 hectàrees. 

 

*� A fi que pugui ser real la seva proposta d’una Mallorca “verda i blava” i de no 
més nuclis urbans a sòl rústic i al litoral, ������	����
�	�������������������������
��� ���� ��������� ��� �������� ������ ��� �������	��� ���+� ��� ,�����-�� $���
��		�%������������	���������������������	��	��������	���

 

6. El Consell de Mallorca introduirà mesures per minvar les emissions de CO2 a 
totes les polítiques que siguin de la seva competència, i cercarà mesures en la 
planificació i ordenació del territori que evitin les conseqüències del canvi 
climàtic. 

 

7. El Consell de Mallorca rebutja de forma clara les declaracions de caire xenòfob 
que conté l’estudi “"Problemàtica medioambiental de Mallorca per les seves  
característiques de varietats culturals" del sr. Cuenca Bonacho. 

 

8. El Consell de Mallorca es compromet a destinar el 0,7% del seu pressupost a 
cooperació internacional. 

 

+� .�����	����
�	�����������������������������������������	��������������-�����
�/�������������
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�

��� .�����	����
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�������(�	�����������2�����������	������	�����	��1��������(����(���$��������������
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La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) informa que el seu Grup ha presentat setze propostes. 
Considera que poden dividir-se en dos blocs i les explica tot seguit.  
 
Diu que han procurat no fer unes propostes d'oposició, sinó que volen centrar-se en els 
eixos clau dels quals va parlar la presidenta en el debat de política general pel que fa a 
l'estat actual de Mallorca. Creu que no es tracta de fer grans proclames per contentar la 
ciutadania, sinó tenir actuacions clares i contundents, en funció de la legislació vigent; 
per tant, exigeixen el compliment d'allò que va manifestar la presidenta. 
 
En primer lloc, pel que fa a l'eix dels temes territorials i urbanístics, demanen el 
compliment de la legislació vigent a les Illes Balears, que és prou extensa i suficient, 
però el gran problema és que no es compleix ni es fa complir. Pel que fa al compliment 
de la Llei de disciplina urbanística, explica que són vint-i-dos els municipis afectats per 
incompliments diversos, que tenen ordres de demolició pendents des de fa anys.  
 
En segon lloc, demanen que sigui una realitat la Mallorca blava i verda, tal com 
afirmava la presidenta; per tant, demanen la implicació per tal que no sigui possible 
construir en sòl rústic. 
 
A les propostes tres, quatre i cinc, demanen que s'eliminin del Pla territorial de Mallorca 
tres àrees de reconversió territorial (ART). La primera és l'ART 10.6, de Son Creuer a 
Marratxí, que permetria la construcció de 1.200 habitatges a una zona que ja té una 
pressió urbanística molt important. La segona és l'ART 10.3, de Sa Ràpita a Campos, 
que permetria la construcció de 5.200 noves places residencials i turístiques, a la qual es 
destinen 26,7 hectàrees, que en aquest moment s'hauria de considerar sòl rústic. La 
tercera és l'ART 10.9 de Llucmajor, que possibilita la construcció de 1.000 places 
residencials. Entenen que si s'accepten aquestes mesures, sí que podran considerar que 
no són només paraules, sinó fets, les afirmacions de la presidenta. 
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Pel que fa a l'eix de la qüestió de la llengua,  recorda que en moltes ocasions anteriors ja 
han manifestat el retrocés enorme que s'ha experimentat, sobretot a causa de la política 
seguida pel Govern de les Illes Balears. Creu que, des de l'època de la transició 
democràtica, no s'havia apreciat un retrocés tan preocupant. Per aquest motiu diu que, 
més que un pacte per la llengua, al qual han votat a favor, el que calen són fets concrets, 
raó per la qual plantegen que el Consell de Mallorca, amb la proposta de la presidenta, 
exigeixi al Govern de les Illes Balears que la televisió IB3 i la ràdio pública de les Illes 
Balears sigui íntegrament en català.  
 
A més, demanen el compliment estricte de la Llei de normalització lingüística. Recorda 
que aquesta llei està aprovada des de l'any 1986, per tant si s'hagués complit com 
pertoca no hauríem viscut situacions com les que s'han produït durant aquesta 
legislatura.  
 
Sobre el tercer eix, el de la immigració, demanen que es rebutgin de forma clara les 
declaracions de caire xenòfob que conté l'estudi titulat "Problemática medio ambiental 
de Mallorca", per les seves afirmacions sobre les característiques de la varietat cultural 
expressades pel seu autor, el Sr. Cuenca Bonacho. Entenen que aquesta decisió seria una 
vertadera passa endavant. 
 
En un altre bloc, explica que han inclòs tot un conjunt de propostes que entenen que són 
competències que poden ser assumides perfectament i que haurien de formar part del 
discurs polític d'aquest Consell Insular.    
 
Respecte a les qüestions ambientals, plantegen el problema del canvi climàtic, prou 
preocupant; demanen l'adopció de mesures per minvar les emissions de CO2, que ja 
s'incloguin en tots els projectes relacionats amb la planificació i l'ordenació del territori, 
com també als de carreteres.  
 
A més, a la proposta onze, demanen que es modifiqui el Pla director sectorial de residus 
sòlids i urbans, sobretot que s'impedeixi la utilització de les cendres de la planta 
incineradora com a matèria primera de construcció, atès que pot ser causa de 
contaminació a tota l'illa de Mallorca. Comenta que potser sigui l'únic lloc del món on 
se'n fa un ús tan elevat. 
 
Sobre el Pla director sectorial de carreteres, plantegen que d'una vegada per totes, 
s'elimini el segon cinturó de Palma i també el projecte d'autovia d'Inca a Manacor. 
Assegura que sempre han cregut que la millor manera per resoldre els problemes de 
trànsit és fer ús del transport públic i altres opcions que mai s'han considerat una 
prioritat en aquesta institució, per tant reiteren aquestes peticions. 
 
També demanen que s'elimini el projecte de construcció del nou hospital a Son Espases. 
Comenta que a hores d'ara ja podríem tenir un nou hospital a Son Dureta, si s'hagués 
respectat el projecte decidit a l'anterior legislatura.  
 
Sobre qüestions socials, explica que han presentat tres propostes de resolució. La vuit, 
que demana el compromís del Consell de Mallorca de destinar el 0,7% del seu 
pressupost a cooperació internacional; és la millor manera de fer una bona tasca, també 
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a l'àmbit de la immigració. A la proposta deu, demanen que el Consell presenti un pla 
de gestió i finançament de les places de residències per a gent gran que actualment 
s'estan construint, perquè és un tema molt important, però alhora molt desconegut. A 
més, inclouen una proposta relacionada amb la violència de gènere. Explica que és un 
tema molt greu i que la nostra comunitat autònoma és la que més casos en registra, per 
tant consideren molt urgent tenir un pla que incorpori mesures concretes, per fer front a 
la violència de gènere, atès que consideren insuficients les que actualment existeixen.  
 
Per altra banda, demanen que que es modifiqui el Pla territorial de Mallorca per tal 
d'incloure-hi el catàleg de camins públics de Mallorca i també que es col·labori amb els 
diferents ajuntaments per tal de restablir l'ús públic d'aquests camins.  
 
Per acabar, explica que en realitat són quinze les propostes que presenten, perquè per 
error n'hi ha una repetida (la onze i la quinze en realitat són la mateixa). Espera 
aconseguir el suport dels diferents Grups polítics i reitera el que tenen totes en comú, 
aconseguir que les paraules dels discursos es converteixin en fets. 
 
  
El Sr. Aguiló (PSM-EN) comenta que el seu Grup donarà suport a totes les propostes 
de resolució que ha presentat la Sra. Rosselló. 
 
A continuació fa una petita referència a una publicació de fa uns anys titulada "No eren 
verdes ni blaves les muntanyes". Comenta que si a l'any trenta-sis ja no ho eren ara 
encara és molt més complicat. 
 
Pel que fa al contingut de les propostes de resolució diu que comparteix l'esperit de 
millora de la qualitat de vida i de la justícia social que proposen. La solidaritat 
internacional, la defensa del medi ambient, la lluita contra la corrupció, la defensa de 
l'autogovern i les senyes d'identitat. Per tant, manifesta la conformitat del seu Grup i 
votaran a favor de totes les propostes. 
 
La Sra. Sansó (PSOE) comenta que les propostes presentades s'adapten a molts de 
temes als que des del seu Grup ja han donat suport vàries vegades, com són els 
d'ordenació del territori, el creixement sostenible, la protecció de l'entorn, la defensa i 
promoció de la nostra llengua i cultura; la defensa, protecció i suport a les persones 
desfavorides, etc.  
A continuació, anuncia que donaran suport a totes les propostes, excepte la onze o la 
quinze, segons quina es pretengui mantenir, ja que en altres ocasions s'han manifestat a 
favor d'utilitzar el sistema de cendres de la planta incineradora com a matèria primer a 
de construcció. 
 
La Sra. Feliu (PP) diu a la Sra. Rosselló que li sap greu però només li poden donar el 
seu suport a una proposta de resolució, la set, que diu que "el Consell de Mallorca 
rebutja de forma clara les declaracions xenòfobes que conté l'estudi "Problematica 
mediambiental de Mallorca" ja que el Grup PP és un grup de paraula i per tant és 
coherent amb el que fa en aquesta institució i si en aquesta legislatura han aprovat un 
Pla de carreteres, un Pla de residus o un Pla territorial, no és per modificar-lo tot d'una, 
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sinó que són projectes pensats i meditats i com que pràcticament tots els seus punts fan 
referència a aquest plans, el PP no li podrà donar suport. 
 
Pel que fa al tema de la llengua, comenta que el seu Grup no està d'acord amb que la 
televisió IB3 sigui exclusivament en català. Afirma que som una comunitat bilingüe i 
que aquest és el model que ells consideren adequat. A més, és un acord del propi 
Consell d'Administració es va prendre pel que fa al tant per cent en llengua catalana i es 
compleix estrictament, per tant no creu que sigui el Consell de Mallorca que hagi 
d'instar a cap institució per modificar els seus acords.  
 
Reitera que li sap molt de greu i que tan sols votarà a favor de la proposta set. 
 
El Sr. Pascual ( conseller executiu d'Obres Públiques) comenta que el seu Grup 
només donarà suport a la proposta set i anuncia que s'abstendran a la proposta tretze. 
 
Pel que fa a les propostes un, tres, quatre i cinc, diu que són d'àmbit territorial, ja que la 
majoria impliquen modificar el PTM i lògicament no li poden donar suport, perquè 
suposaria anar en contra de la política que s'ha dut des del propi Consell. 
 
La proposta dos, referida a la llengua catalana a la televisió autonòmica, recorda que ja 
s'ha dit abans que hi havia un acord del Consell d'Administració, que deia que 
majoritàriament seria en català i considera que el seu Grup no hi ha d'entrar i per tant no 
li donarà suport. Aprofita, però per recordar-li que a la televisió de Mallorca s'utilitza la 
llengua catalana. 
 
Pel que fa a la proposta sis, tampoc li donaran suport, ja que entrarien en contradiccions 
a l'hora de projectar actuacions que es fan els departaments del propi Consell de 
Mallorca. 
 
A la proposta set si que li donaran suport, perquè lògicament no estan d'acord amb les 
declaracions que es fan en aquest informe. 
 
Sobre la proposta vuit, creu que es reiteratiu demanar el 0,7%, mantén que aquesta 
institució destina el 0,7% del seu pressupost a Cooperació Internacional, creu que hi ha 
una diferència de càlcul. Però el seu Grup entén que el 0,7 s'aplica cada any als 
pressupost. 
 
De la proposta nou, sobre la modificació del Pla de carreteres, comenta que respecte a la 
primera obra tothom té clar que desapareixerà del pla i de la segona diu que es veurà 
com queda, però lògicament no li donaran suport. 
 
La proposta deu diu que s'està fent per part de s'Institut i per tant no li donaran suport. 
 
Les propostes onze i la quinze no els hi donaran suport, fan referència en el Pla de 
residus sòlids, per no entrar en contradicció amb les polítiques actuals. 
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La proposta dotze comenta que ja s'ha reiterat moltes vegades i que el seu Grup té una 
postura clara que a més ja s'ha reflectit al Ple en moltes ocasions i per tant no donaran 
suport a la proposta. 
 
En resum donarà suport a la proposta set, s'abstendran a la proposta tretze ja que 
entenen que és una qüestió de competència municipal, i per respecte a aquest 
competència no hi han d'entrar. A més, no és un dels temes del debat de la setmana 
passada. 
 
La Sra. Rosselló  comenta que en primer lloc agraeix als Grups que donaran suport a 
les propostes de resolució i contestarà a PP i UM. 
 
Diu a la Sra. Feliu que no li ha de saber greu no estar d'acord amb el seu Grup. Comenta 
que ella pretenia que les propostes es convertissin en fets, que és el que volen el 
ciutadans, sobretot quan estan a les portes d'unes eleccions.  
Contesta al Sr. Pascual que no entén que es voti a la proposta un en temes de resoldre 
expedients d'infracció urbanística, ja que tan sols és tracta d'aplicar la Llei de disciplina 
urbanística, per això creu que no demana res estrany. 
 
A continuació comenta que tampoc entén que no estiguin d'acord amb la proposta dos 
en temes de llengua, encara que si entén el vot del PP, però no l'equip de govern d'UM 
si és té en compte que tan sols es demana el compliment estricte de la Llei de 
normalització lingüística i que, a més, demanen que la televisió i ràdio pública IB3 per 
coherència amb aquesta llei hauria de ser en català. Per això creu que s'hauria d'exigir al 
Govern balear que, per no perdre la llengua, aquests òrgans utilitzin el català. 
 
Per altra banda el sorprèn que UM estigui en contra d'eliminar ART que convertiran 
zones rurals en importants urbanitzacions, creu que el més important són els fets i no les 
paraules. 
 
Sobre la proposta sis, li sorprèn que el tema del canvi climàtic ni PP ni UM els preocupi 
gaire, creu que haurien de començar a tenir una mínima preocupació, ja sap que fins i 
tot li han dit que Kyoto era molt lluny, però creu que el tema esmentat és. El seu Grup 
creu que aquest tema no es pot obviar i que el Consell de Mallorca hauria d'intentar 
cercar mesures per minvar els efectes del canvi climàtic. Creu que és un tema prou 
seriós sobre el qual no hi ha cap debat polític i per això consideraven que aquesta 
proposta de resolució podia ser en positiu. 
 
En referència a la proposta nou diu que no entén ni al PP ni a UM, que no vulguin 
retirar el projecte de Inca-Manacor del Pla de carreteres, quan precisament sempre han 
dit que no es faria, per tant no ho entén. Pel que fa al segon cinturó, diu que ja sap que 
no hi ha acord, però proposa fins i tot fer-ne dues i aprovar la retirada de l'autovia. 
 
Sobre la proposta onze, pel que fa a les cendres, entén que no els preocupi, però creu 
que és molt preocupant que es puguin utilitzar aquestes cendres de la planta 
incineradora, ja que entén que es poden provocar problemes de contaminació importants 
i que per tant cal evitar el seu ús. 
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A continuació, comenta que no entén com no els poden donar suport a propostes com la 
catorze que demana prendre mesures concretes per fer front a la violència de gènere, 
que és un tema tant preocupant i que tan sols volen que es faci feina per evitar un 
problema gravíssim.  
 
Per acabar, creu que a quatre mesos de les eleccions, hi ha moltes paraules i pocs fets. 
Pensa que no volem millorar els temes ambientals i territorials, que tan sols queda en 
paper banyat. El seu Grup espera, mitjançant aquestes propostes, que el discurs de la 
presidenta no fos només de paraules sinó de fets però veu que no és així i ho lamenta. 
 
El Sr. Nadal comenta que passaran a fer la votació i que si els sembla bé votaran 
conjuntament les propostes un, dos, tres, quatre, cinc i sis. 
 
1, 2, 3, 4, 5 i 6. 
 
Es rebutjen les propostes per tretze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), 
desset en contra (PP i UM)  i zero abstencions. 
 
7.  
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
El Sr. Nadal demana si els sembla bé agrupar la vuit, nou, deu, dotze, catorze i setze. 
 
8, 9, 10, 12, 14 i 16. 
 
Es rebutgen les propostes per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), 
desset en contra (PP i UM)  i zero abstencions. 
 
 
El Sr. Nadal diu que ara es votarà l'onze. 
 
11. 
 
Es rebutja la proposta per cinc vots a favor (PSM-EN, EU-Els Verds), vint-i-sis en 
contra ((PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds) i zero abstencions. 
 
 
El Sr. Nadal diu que ara es votarà la tretze 
 
13.  
 
Es rebutgen les propostes per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), 
quinze en contra (PP) i dues abstencions (UM). 
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El Sr. Nadal comenta que la proposta quinze no la votaran perquè és la mateixa que la 
tretze. 

 
 

INTEPEL.LACIONS 
 

PUNT 21.- INTERPEL.LACIÓ QUE FORMULA L'HBLE. SR. BERNAT 
AGUILÓ RESPECTE DELS INFORME SOBRE LA IMMIGRACIÓ DEL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT. 
 
El Sr. Nadal passa al Despatx extraordinari. 
 
El Grup de consellers del PSM-Entesa Nacionalista recorda que han presentat una 
interpel·lació. 
 
El Sr. Nadal observa que el Sr. Borràs està absent. 
 
El Sr. Aguiló (PSM-EN) recapitula que, efectivament, havien presentat una 
interpel·lació respecte als informes sobre immigració encomanats pel Departament de 
Medi Ambient, però per respecte al Sr. Borràs, que té un problema de salut, retiren la 
interpel·lació per tal de plantejar-la en un proper Ple. Tot seguit demana que la 
cavallerositat que demostren sigui recíproca i que, quan demanen per un tema, sobretot 
si implica la discussió de milions d'euros, se'ls respongui. 

 

 

DESPATX EXTRAORDINARI. 

 

PRIMER PUNT.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 1 DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2007. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència:  

 

"Aquesta Presidència, per Providència de dia 18 de gener de 2007, atenent les 
necessitats que s'especifiquen a la memòria corresponent i de les quals n'hi ha 
constància en els antecedents de l'expedient, ordenà la incoació d'un expedient de 
modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2007, a l'objecte de poder atendre 
algunes despeses, les partides a les quals s'havien d'imputar no s'havien incloses en el 
pressupost de 2007. 

 

Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb 
data 18 de gener de 2007, on es fan constar les operacions de modificació de crèdit que 
es proposen per atendre les despeses esmentades, i d'acord amb allò que es preveu en el 
Capítol III Secció 2ona. a l'article 177 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 
5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d'abril i amb la 
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base 10 de les d'execució del pressupost per a 2007 he resolt de proposar al Ple de la 
Corporació el següent 

 

A C O R D: 

 

"PRIMER.- Aprovar l'expedient núm. 1 de modificació de crèdits en el Pressupost propi 
de 2007, d'acord amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM.1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 
PROPI DE 2007 

    

* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-1/07)    

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 

80,72100,63200 Obres reposició Serveis ITV 441.350,00 Excel 2007 

    

 
TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS 441.350,00  

    

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS:   

1) Romanent de tresoreria   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT  

99,87000 
Romanent de tresoreria p/fin.crèdits 
extr.(FA) 441.350,00  

 
TOTAL ROMANENT DE TRESOR. 
P/C.EXTR. 441.350,00  

    

 
SUMA FONS DE FINANÇAMENT 
C.EXTRAORD. 441.350,00  

    

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (supl-1/07)    

    

A) AUGMENTS DE CRÈDITS P/SUPLEMENTS  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT PROJECTE 

00,46100,22706 
Estudis i treballs tècnics carreteres i 
camins 280.000,00  
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TOTAL AUGMENTS PER 
SUPLEMENTS 280.000,00  

B) FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS:  

1) Nous ingressos   

99,42000 Participació en ingressos de l'estat 280.000,00  

 Total nous ingresssos 280.000,00  

 
TOTAL FONS DE FINANÇAMENT 
DELS SUPLEMENTS 280.000,00  

 

 

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

 

Aprovació inicial expedient numero 1  de modificació de crèdits en el pressupost propi 
de 2007. 

 

A la Intervenció d'aquesta Entitat Local i conformement al que disposen els articles 112 
de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, es troba exposat al 
públic, a l'efecte de reclamacions, l' expedient núm. 1 de Modificació de Crèdits en el 
pressupost de 2006, aprovat inicialment per la Corporació en Ple, en sessió celebrada 
dia 22 de gener de 2007. 

 

Els interessats que estiguin legitimats segons el que disposen els articles 63.1 de la Llei 
7/85 citada i 170 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març a la qual també s'ha fet referència i pel motius 
taxativament enumerats en el núm.2 de l'esmentat article 170, poden presentar 
reclamacions i suggeriments, amb subjecció als tràmits següents: 

 

a) Termini d'exposició, admissió de reclamacions i suggeriments: Quinze dies hàbils 
comptadors de l’endemà de la data d'inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

b) Oficina de presentació: Registre General. 
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c) òrgan davant el qual s'ha de reclamar: Consell Insular de Mallorca. 

 

La modificació de crèdits al pressupost de 2007 es considerarà definitivament aprovada 
si durant el termini citat no es presenta cap reclamació." 

 
S'aprova la urgència per 26 vots a favor (PP, PSOE, UM) i cinc abstencions (PSM-EN, 
EU-Els Verds). 
 
La Sra. Rosselló (EU-Els Verds) demana si algú pot explicar de què es tracta. 
 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) reitera la petició de la Sra. Rosselló. 
 
El Sr. Flaquer explica que són dues modificacions de crèdit extraordinari. La primera 
per efectuar obres a l'edifici de la Inspecció Tècnic de Vehicles (ITV), que no compleix 
la legislació sobre barreres arquitectòniques. Els crèdits afectats corresponen al 
pressupost de l'any 2007 que ja estaven `per aquesta finalitat. L'altra modificació 
correspon a estudis i treballs tècnics pel Servei de Carreteres i Camins del Departament 
d'Obres Públiques. 
 
S'aprova la proposta per desset vots a favor (PP, UM) i catorze abstencions (PSOE, 
PSM-EN, EU-Els Verds) 

 

SEGON PUNT.- MOCIÓ PRESENTADA PER VIA D'URGÈNCIA PER PART 
DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA A 
DELEGACIÓ COMPETÈNCIES URBANISME AJUNTAMENT ANDRATX. 

Es dóna compte de la següent moció: 

 
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
El passat 14 de desembre de 2006, el Consistori Andritxol va aprovar al ple i per 
unanimitat de totes les forces polítiques la delegació de les competències en matèria 
d úrbanisme al Consell de Mallorca, degut a la impossibilitat de què l Ájuntament 
d Ándratx gestioni l úrbanisme del terme municipal. Aquesta situació d émergència es 
déu a la falta total de mitjans tècnics i humans, així com a la situació especial donada a 
les investigacions per part de la Fiscalia i la Justícia que es troba ara mateix en fase 
d ínstrucció. 
 
Així mateix, cal tenir present la providència del jutge instructor a la qual s ínstà al 
Consell de Mallorca a que es faci càrrec de l úrbanisme d Ándratx. 
 
Per tot això, el plenari del Consell de Mallorca, 
 
ACORDA: 
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1. Que el Consell de Mallorca assumeixi l ácord del ple de l Ájuntament 
d Ándratx del passat dia 14 de desembre, pel qual s áprova per unanimitat de 
totes les formacions polítiques la delegació de les competències d úrbanisme a 
aquesta Institució. 

 
2. Que el Consell de Mallorca assumeixi l ácord del ple de l Ájuntament 

d Ándratx del passat dimecres 17 de gener, pel qual es fa la motivació i l ábast 
jurídic de la delegació de les competències d úrbanisme." 

 
 
 
El Sr. Puche (PP) recorda que s'ha parlat molt sobre el tema de l'urbanisme d'Andratx, 
però no hi ha hagut cap proposta concreta per tal de resoldre els problemes urbanístics 
que té l'Ajuntament d'Andratx. Per això presenten aquesta moció per via d'urgència. 
 
Recorda que un jutge del penal ha dictat una providència instant el Consell a subrogar 
les competències urbanístiques. Considera que el Consell ja ho hauria d'haver fet. 
Afegeix que la urgència ve motivada per la manca de mitjans tècnics i humans amb què 
es troba l'Ajuntament d'Andratx i la situació s'agreuja dia a dia. El seu Grup pensa que 
és imprescindible que el Consell prengui una decisió clara i assumeixi les competències 
d'urbanisme, com ja havia acordat demanar, de manera unànime, el Ple de l'Ajuntament 
d'Andratx en sessió de 14 de desembre de 2006. 
 
Apel·la a la responsabilitat política dels Grups per tal que siguin coherents amb l'acord 
de l'Ajuntament i que votin la urgència, que pensa que està prou justificada. 
 
El Sr. Alorda (PSM-EN) considera que és poc elegant que el PP sempre voti en contra 
de la urgència de les mocions sense donar cap argument i és per això que en donarà dos. 
En primer lloc assenyala que el mecanisme de les mocions per via d'urgència és una 
eina fonamental que tenen els grups que estan a l'oposició per dur a terme les tasques de 
control, que això s'havia respectat fins aquesta legislatura. Afegeix que el PP, com a 
partit que està en el govern, té moltes altres maneres de dur propostes al Ple, i sinó i en 
darrera instància, sempre pot aprofitar el seu torn de presentació de mocions. El segon 
argument és que aquest matí ja s'ha discutit el tema i s'hauria pogut aprofitar per parlar-
ne i que la Comissió d'Urbanisme està tramitant iniciatives de cara a la subrogació de 
competències. Per aquestes dues raons considera que no s'escau aprovar la urgència. 
 
El secretari adverteix que l'acord que es proposa requereix que sigui adopat per majoria 
absoluta i, per tant, amb el dictamen preceptiu de la Secretaria i, en el cas que impliqui 
despesa, la fiscalització d'Intervenció. 
 
El Sr. Nadal demana si això vol dir que no és pot tractar la moció. 
 
El secretari diu que sí, que es pot tractar, però que la Secretaria i la Intervenció resten 
exonerats de les responsabilitats que, en el seu cas, es poguessin derivar. 
 
Es rebutja la urgència per quinze vots a favor (PP) i setze abstencions (PSOE, UM, 
PSM-EN, EU-Els Verds). 
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PRECS I PREGUNTES. 

 

PUNT 22.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. MIQUEL CÀNEVES 
DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR A L'IL.LM. SR. 
PRESIDENT DE L'ISSEM. (CONVENI FUNDACIÓ CABANA). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

"D.Miquel Càneves Vanrrell, com a conseller DEL GRUP POPULAR al Consell de 
Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, 
segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a l'Il·lm. President del Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres . 

Pregunta: 

Quin és el contingut del conveni amb la fundació Cabana?" 

 
El Sr. Càneves (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra explica que aquest conveni té com objectiu la promoció de la lectura i 
escriptura entre els usuaris dels centres de persones majors de s'Institut, mitjançant la 
donació de llibres i la formació dels monitors d'activitats culturals per persones majors 
per tal que instrueixin als residents en la utilització dels portals yoescribo.com i 
joescric.com. 

 

 

PUNT 23.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. MARIA BINIMELIS 
DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR A L'IL.LM. SR. 
PRESIDENT DE L'ISSEM. (RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

"D.Francesc Cañellas Alemany, com a conseller DEL GRUP POPULAR al Consell de 
Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, 
segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a l'Il·lm. President del Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres . 

Pregunta: 

Pensa s'Institut prendre alguna iniciativa respecte a la Responsabilitat Social 
Corporativa?" 

 
La Sra. Binimelis (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra informa dels antecedents de la responsabilitat social corporativa i informa 
que l'Institut vol crear un projecte que s'anomena "Nova xarxa social per Mallorca" que 
pensa desenvolupar unificant esforços conjunts entre la iniciativa privada i els serveis 
socials de Mallorca. 
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PUNT 24.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. BARTOLOMÉ 
VALLORI DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR A L'IL.LM. 
SR. PRESIDENT DE L'ISSEM. (EQUIP VELLESA I FAMÍLIA). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

"D. Bartolomé Vallori Perelló, com a conseller del GRUP POPULAR al Consell de 
Mallorca, formula la següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, 
segons contempla l'article 72 del ROC, adreçada a l'Il·lm. President del Institut de 
Serveis Socials i Esportius de Mallorca Sr. Antoni Serra Torres. 

Pregunta: 

Ens pot dir quina ha estat l'evolució i balanç de l'EVIF? (Equip de Vellesa i Família)" 

 
El Sr. Vallori (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Serra explica què és l'Equip Vellesa i Família i les activitats que du a terme, que 
està arribant a gairebé a tots els Ajuntaments de Mallorca. 

 

PUNT 25.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. PILAR SANSÓ DEL 
GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES  A L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE 
L'ISSEM.(CENSURA LLIBRE "GLOSES"). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

"PILAR SANSÓ FUSTER, com a consellera del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, presenta per el proper Ple ordinari la següent pregunta, amb 
sol.licitud  de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla l'article 72 del 
ROC, adreçada al President de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, el 
Sr. Antoni Serra Torres. 

Quins motius han dut a l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca a censurar 
part de les gloses del llibre "Gloses. Segon certamen. Santa Maria del Camí. 2006"?  

 
La Sra. Sansó (PSOE) fa un repàs cronològic de la situació, explica el que són les gloses 
i formula la pregunta en el seus termes. 
 
El Sr. Serra respon que de tot el repàs cronològic que ha fet ha obviat un article en el 
Diario de Mallorca del 28 de novembre de 2006, on es diu que l'autor es va sentir 
reprovat pels versos a n'en Fiol, però que devia ser per part de l'associació organitzadora 
i convida a la Sra. Fuster a comprovar que en la publicació hi ha moltes crítiques al PP i 
que ells entenen les gloses com un sa exercici de crítica. 

 

PUNT 26.- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANTONI ALEMANY 
DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES  A L'HBLE. SR. BARTOMEU 
VICENS. (MORATÒRIA URBANÍSTICA). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 
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"ANTONI ALEMANY CLADERA, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, presenta per el proper Ple ordinari la següent pregunta, 
amb sol.licitud  de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla l'article 72 del 
ROC, adreçada al Conseller Executiu del Departament de Territori, el Sr. Bartomeu 
Vicens Mir. 

Com pensa aplicar la moratòria urbanística pels mitjans de comunicació?  

 
El Sr. Alemany (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Vicens demana més dades de la moratòria en qüestió perquè sense més 
informació no sap de què es tracta. 

 

PUNT 27 PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SR. ANTONI NADAL DEL 
GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES  A L'IL.LM. SR. PRESIDENT DE 
L'IEHM (DIFUSIO TROT). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

"ANTONI NADAL URREA, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, presenta per el proper Ple ordinari la següent pregunta, amb 
sol.licitud  de RESPOSTA ORAL davant del Ple, segons contempla l'article 72 del 
ROC, adreçada al President de l'Institut de L'Esport  Hípic de Mallorca, el Sr. Nicolau 
Tous Palmer. 

Quines mesures o/i accions ha dut a terme l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca per a 
la difusió, promoció i foment de l'esport del trot a la població amb edat escolar?  

 
El Sr. Nadal (PSOE) explica els antecedents de la pregunta i demana que no es 
confongui difusió, promoció i foment de l'esport del trot amb propaganda i publicitat de 
l'esport del trot. 
 
El Sr. Tous explica en què consisteixen les visites escolars, les quals considera que són 
molt importants per a la difusió del trot, i que es fan unes publicacions que s'envien a les 
escoles. Afirma que no hi ha cap publicitat. 

 

PUNT 28- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. PILAR SANSÓ DEL 
GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES  A L'HBLE. SR. MIQUEL ANGEL 
BORRAS.(REPRESENTANT AL FONS MALLORQUI DE SOLIDARITAT). 

 
La Sra. Sansó (PSOE) diu que la passaran per escrit. 

 

PUNT 29- PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. BÀRBARA BUJOSA 
DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA 
(PUBLICITAT EN LLENGUA CASTELLANA). 

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. 
 
El Sr. Cerdà diu que tota la propaganda institucional del Consell és en català. A vegades 
empreses que fan feina pel Consell fan propaganda en castellà i amb el logotip del 
Consell, han parlat amb aquestes empreses per tal que ho modifiquin i hi estan al 
damunt, però ha vegades es filtra alguna propaganda en castellà. 

 

PUNT 30 PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. BÀRBARA BUJOSA 
DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-EN A L'HBLE. SRA. PRESIDENTA 
(ACTIVITAT ANOMENADA "CÓCTEL"). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

"D'acord amb el que preveu l'article 72, punt 2 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, la consellera sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol.licitud de 
RESPOSTA ORAL davant Plenari. 

- Pot explicar la Sra. Presidenta en què consisteix l'activitat o iniciativa del Consell de 
Mallorca anomenada "Cóctel", que va tenir lloc dia 21 de novembre a partir de les 21 
hores a un bar de la barriada Foners-Ses Veles de Palma?" 

 
La Sra. Bujosa (PSM-EN) formula la pregunta en els seus termes. 
 
El Sr. Flaquer explica que són uns cursos de cocteleria que es fan amb productes 
mallorquins. 

 

PUNT 31 PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE. SRA. MAGDALENA 
TUGORES DEL GRUP DE CONSELLERS D'EU-ELS VERDS A L'HBLE. SR. 
MIQUEL ANGEL ORRAS (ACTUACIONS ESTUDI "PROBLEMÀTICA 
MEDIOAMBIENTAL DE MALLORCA POR SUS CARACTERISTICAS DE 
VARIEDADES CULTURALES"). 

 
La Sra. Tugores retira la pregunta perquè ja se n'ha parlat a les propostes de resolució i 
que el Sr. Borràs no hi és. 

 

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE CONSELLERA DE LA SRA. BÀRBARA 
BUJOSA PICORNELL, DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-ENTESA 
NACIONALISTA. 

Es dóna compte del següent escrit: 
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"Amb la present us comunico la meva renúncia, que es farà efectiva al Ple  del 22 de 
gener de 2007, a l'acta de Consellera del Lconsell de Mallorca pel grup polític del PSM-
Entesa Nacionalista per tal que realitzau les accions oportunes amb la Junta electoral 
Provincial de les Illes Balears." 

 
El Ple es dóna assabentat de la renúncia de la Sra. Bujosa. 
 
La Sra. Bujosa explica que va presentar la seva renúncia per discrepàncies amb el seu 
partit. Dóna les gràcies als seus companys de Grup i agraeix al PSM que hagi confiat en 
ella, primer com a directora insular de Joventut i després com a consellera i que ha estat 
un orgull, un honor i un privilegi haver servit al seu país. 

 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la sessió a                  
les denou hores i trenta-set minuts. De tot el qual se n'esten la present acta (que consta 
de 243 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  


