
Ajuntament de Mancor de la Vall

Diligència: l’estenc jo, n’Elena
Palacio  Tuñón,  Secretària-
Interventora de l’Ajuntament de
Mancor de la Vall per fer constar
que aquest acta va ser aprovada
en sessió plenària celebrada el
dia 20 de juliol de 2022.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MANCOR
DE LA VALL DE DIA 25 DE MAIG DE 2022

Identificació de la sessió: 

Núm. 5
Lloc de la Reunió: Sala de Plens
Data: 25 de maig de 2022. 
Caràcter de la sessió: ordinària. 
Convocatòria: Primera
Hora de començament: 20:00 hores. 
Hora de finalització: 20:10 hores. 

Assistents
1. Guillem Villalonga Ramonell
2. Joan Ramon Villalonga
3. Teresa Fontanet Mateu
4. Clara Fontanet Abrines
5. Joan Ramon Vallori
6. Josep Frontera Martorell
7. Gabriel Llobera Serra
8. Dolores Tévar Martorell
9.Maria del Carmen Riera Ramis

Secretària: Elena Palacio Tuñón. 

Desenvolupament de la sessió: 

Oberta  vàlidament  la  sessió  pel  Batle,  i  atesa  l’existència  de  quòrum,  es  comença  la
discussió del següents punts de l’ordre del dia: 

01.  Aprovació,  si  escau,  de  les  actes  de  les  sessions  de  data  23  de  març  2022
(ordinària) i 27 d’abril 2022 (extraordinària).
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El  batle  demana  si  qualcú  desitja  afegir  comentaris  a  les  actes  enviades  amb  la
convocatòria. Atès que no hi ha comentaris, es sotmeten a votació  i s’aproven ambdues
actes per unanimitat. 

02. Proposta de Batlia de determinació dels festius locals 2023. 

Vista la Proposta de Batlia: 

«PROPOSTA DE BATLIA

Assumpte: Elecció de dies festius locals 2023

Atès que en data  05 de maig de 2023 i  núm. RGE 459-2022 es va rebre el  calendari

laboral de l’any 2022, emès per la Conselleria de model econòmic, turisme i treball. 

Atesa l’obligatorietat de trametre a la Direcció General de Treball i Salut Laboral l’elecció

dels festius locals per a l’any 2023  del municipi de Mancor de la Vall 

D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol de regulació de jornades,

hores extraordinàries i descansos (BOE de dia 29), els ajuntaments han de determinar dues

festes locals en l’àmbit municipal, a més de les festes aprovades pel Govern de les Illes

Balears.

PROPÒS

Primer.- Que pel Ple de l’Ajuntament de Mancor es fixen els festius locals de Mancor de la

Vall per a l’any 2023 siguin:

- 24 de juny (Sant Joan)

- 26 de desembre (segona festa de Nadal)

Segon.- Donar trasllat a la Direcció general de Treball i Salut Laboral de la decisió que al

seu cas adopti el Ple.»

Demana la paraula el Sr. Frontera per dir que a l’any 2023, el dia de St Joan és dissabte i si

s’ha pensat en aquesta circumstància ja que molta gent no fa feina aquest dia. El Batle li

respon que sí, que s’han donat compte però que ha preferit proposar el dia tradicional. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 



Ajuntament de Mancor de la Vall

03. Proposta de Batlia de declaració de desert del procediment de licitació del vial què
ha de donar accés a l’escola nova.

Vista la proposta de Batlia: 

«PROPOSTA DE BATLIA 

Atesa la  tramitació  de l’expedient  administratiu  76/2022,  on  es  tramitava la  licitació  del
contracte d’obres d’execució d’un nou vial  què dotarà d’accés a la nova escola que s’ha
de construir per l’IBISEC. 

Atès l’acord de Ple de data 23 de març de 2022, on  es van aprovar els plecs i l’expedient
de contractació. 

Atès que es va publicar a la PLACe la licitació d’aquest contracte, sense que al termini
establert s’hagi presentat cap oferta . 

Atès que en data 6 de maig de 2022 es va realitzar la mesa de contractació per a l’obertura
de sobres i es va confirmar que no es va presentar cap oferta, i  per tant, la licitació va
quedar deserta. 

Atès que es va consultar a diverses empreses del sector els motius pels quals no havien
concorregut a la licitació i totes elles van coincidir en que els preus determinats al projecte
no  s’adequaven  a  la  situació  actual,  ja  que  la  crisi  de  subministraments  existent
impossibilitava la seva presentació. 

Considerant que  atenent  a  aquestes  explicacions  no  es  considera  viable  realitzar  un
procediment negociat sense publicitat ja que el resultat seria previsiblement el mateix. 

Consultat a l'arquitecte que presta serveis a aquest Ajuntament, coincideix en que els preus
són massa baixos i per tant, troba adient que es realitzi una modificació del projecte per
ajustar els preus de licitació. 

Considerant  que en virtut d’això, s’ha sol·licitat a l’empresa redactora del projecte inicial
una actualització  del  projecte mitjançant  contracte menor,  adjudicat  per Decret  de Batlia
114/2022. 

Per tant, en virtut de tot l’anteriorment esmentat, 

ES PROPOSA

Primer.-  Que pel  Ple  de la  Corporació  es declari  desert  el  procediment  de contractació
76/2022 per no haver-se presentat cap oferta. 

Segon.--  Publicar  la present Resolució en la Plataforma de Contractació del Sector Públic
segons el previst a l’article 63.3 e) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Tercer.- Iniciar els tràmits oportuns per realitzar un nou procediment de licitació, una vegada
actualitzat el cost del projecte»               
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El batle comenta que últimament hi ha molt de procediments de licitació que estan quedant
deserts com a conseqüència de la pujada de preus dels subministraments i que la intenció
en aquest cas, seria treure de nou el procediment de licitació amb preus actualitzats.
 
El Sr. Frontera demana  si se sap com està el nou procediment de licitació de l’escola ja que
ni hi ha res publicat, i el batle li respon que cridarà al gerent del IBISEC per demanar infor-
mació. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.       

04.  Proposta  de  Batlia  d’adhesió  al  Manifest  de  suport  dels  batles  i  batlesses  i
representats electes municipals de les Illes Balears a la iniciativa Legislativa Popular
«Llei de benestar per a les Generacions Presents i futures de les Illes Balears»

Vista la proposta de Batlia presentada: 

«PROPOSTA DE BATLIA

Des del Grup Ornitològica Balear (GOB) en coordinació amb la FELIB s’ha fet arribar als
diferents Ajuntaments de les Illes Balears una proposta de manifest de suport dels batles i
batlesses i representants electes municipals de les Illes Balears a la Iniciativa Legislativa
Popular “Llei de Benestar per a les Generacions Presents i Futures de les Illes Balears”. 

Aquesta iniciativa Legislativa popular pretén obtenir un empar a nivell legislatiu per garantir
el  benestar de les generacions presents i futures només, objectiu pel qual, es considera
imprescindible que tots els actors públics i privats regeixen les seves actuacions en termes
de  benestar  ambiental,  social,  econòmic  i  cultural.  Solament  així  es  podrà  garantir  un
creixement social ecològic i donar passes cap a una societat  econòmicament i socialment
justa. 

Es  considera  adient  que sigui  el  Ple  de  la  Corporació  el  que  valori  la  possibilitat  o  no
d’adhesió a aquest manifest i el recolzament de la proposta normativa que es planteja per
iniciativa popular, i és per això que 

ES PROPOSA

Primer.- Que el Ple de l’Ajuntament aprovi el manifest  de suport dels batles i batlesses i
representants electes municipals de les Illes Balears a la Iniciativa Legislativa Popular “Llei
de Benestar per a les Generacions Presents i Futures de les Illes Balears”, còpia del qual
s’adjunta. 

Segon.- Donar trasllat als organismes oportuns de la decisió que al seu cas s’adopti.» 

El text literal del manifest és el següent: 
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«Manifest de suport dels batles i batlesses i representants electes municipals de les
Illes Balears a la Iniciativa Legislativa Popular “Llei de Benestar per a les Generacions
Presents i Futures de les Illes Balears”. 

El món s’encamina cap a un escenari ecològic complex. No tenim manera de saber, encara,
de quina magnitud seran els canvis; sí que sabem, però, que tendran un impacte significatiu
en les nostres vides i en la de les generacions futures.

Així  com les decisions  preses les darreres dècades del  s.  XX i  la  primera del  XXI han
condicionat  negativament  el  desenvolupament  de  les  societats  actuals,  les  accions  del
present condicionaran l’esdevenir de les generacions del futur. 

Des de la solidesa democràtica i el sentit cívic i social d’una societat madura i responsable,
tenim l’obligació moral i política d’actuar avui per assegurar la vida dels nostres fills i nets,
sota el mandat de justícia intergeneracional.

 Aquesta Llei de Benestar per a la Generacions Futures neix amb la voluntat de fer tot el
que estigui a les nostres mans pequè que infants i joves d’avui i els que vendran demà, que
viuen  o  vulguin  viure  a  Mallorca,  Menorca,  Eivissa  i  Formentera,  gaudeixin  d’un  entorn
ecològic digne i òptim, base imprescindible per a qualsevol benestar econòmic i social. 

Per tot això, com a representants electes dels nostres municipis, donam suport a aquesta
iniciativa legislativa popular, i ens comprometem a treballar des dels nostre ajuntament amb
la responsabilitat de garantir el benestar de les generacions futures. 

Donam suport a aquesta proposta de Llei i als seus objectius perquè: 

● És una norma pionera que situarà les Illes Balears com a referent  a tot l’estat,  en la
consciència  col·lectiva  d’un  poble  que  mira  els  errors  del  seu  passat  per  prevenir  i
salvaguardar el seu futur. 

● Pretén garantir  que totes les normes o instruments de planificació  que s’aprovin  avui
tenguin en compte com afectaran el benestar de les generacions de demà. 

● Pretén  garantir  que  en un futur  hi  haurà  disponibilitat  suficient  i  de  bona  qualitat  de
recursos  indispensables  per  a  garantir  la  vida  digna:  aigua,  terres  fèrtils,  biodiversitat,
paisatge, habitatge, treball, cultura, educació i formació, etc. 

● Pretén assegurar que la nostra economia canvïi cap a un model que posi la vida al centre,
enlloc  de continuar  amb un monocultiu  que ens satura i  ens converteix  en una societat
vulnerable. 

● Pretén que s’escolti la veu dels més joves, de les seves inquietuts, angoixes i esperances.
Perquè ells són els que hauran de fer front a un futur cada cop amb menys garanties. 
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● Pretén que es deixin de fer inversions i infrastructures obsoletes i no adaptades als reptes
socials i ecològics del nostre context insular. Necessitam diversificar, relocalitzar producció i
redefinir  quins són els sectors estratègics per garantir  la viabilitat  medi ambiental  de les
nostres illes.

 ● Pretén que la transició socioecològica sigui una prioritat de les noves polítiques i que es
faci de manera planificada, atenent especialment la realitat dels sectors més vulnerables de
la nostra societat. ● Pretén que la mercantilització i privatització dels bens essencials i dels
nostres recursos naturals i paisatgístics no sigui una opció. ● Pretén que totes les polítiques
responguin a la necessitat de fer una transició justa i  adaptada al nostre territori,  en un
context de crisi climàtica. Cal preservar els recursos disponibles aquí, per poder preservar la
vida en un futur proper. 

Així expressam el nostre suport a la Llei de Benestar de les Generacions Presents i Futures
i  a  la  campanya  engegada  des  de  la  ciutadania  per  a  poder  ser  debatuda  al  Ple  del
Parlament, i ens comprometem a aplicar-la al nostre municipi tan aviat com s’aprovi. 

Pel municipi de

 signa el batle/regidor:»

I el contingut proposat per tramitar la llei de benestar per a les generacions presents
i futures de les Illes Balears és aquest: 

«Llei de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears
 EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El món afronta una crisi sistèmica multidimensional sense precedents. Redreçar la situació
implica resituar els valors i les prioritats que ordenen la relació dels humans amb l’entorn
natural amb perspectiva i responsabilitat intergeneracional. 

El benestar de les generacions presents i futures només serà possible si garantim que els
organismes  públics  i  qualsevol  actor  privat  tenguin  en  compte,  en  termes  de  benestar
ambiental,  social,  econòmic  i  cultural,  les  externalitats  negatives  de  totes  les  seves
actuacions  i  planificacions  estratègiques  i  l’impacte  de  les  seves  actuacions  sobre  les
generacions futures per garantir el dret a viure en un context ecològic i territorial òptim en
una societat econòmicament i socialment justa. 

Vetllar per garantir el benestar de les generacions presents i futures és la finalitat principal
d’aquesta  llei,  la  implementació  de  la  qual,  haurà  de  ser  interpretada  d’acord  amb els
següents principis rectors: 

● Principi desenvolupament sostenible. Dins l’àmbit d'actuació de la present llei, qualsevol
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referència al principi de desenvolupament sostenible implica que s'ha de tenir en compte els
següents elements:
 ○ La importància de mantenir un equilibri entre l'assoliment de les necessitats

a  curt  termini  i  l’obligació  de  salvaguardar  les  necessitats  a  llarg  termini;  
especialment  quan  la  consecució  de  les  primeres  vagi  en  detriment  de  les  
segones. 
○  La necessitat  d'adoptar  un enfocament  integrat,  considerant  que l'impacte  
d'una acció dirigida a potenciar un dels objectius de benestar, no ha suposar un 
perjudici per a la consecució dels altres. 
○ La importància d´involucrar a altres actors,  tant públics com privats, en la  
consecució  dels  objectius  de  benestar,  a  l’efecte  d´assegurar  una  
representació global de la societat de les Illes Balears.

 ○  La  dotació  de  recursos  públics  haurà  d’orientar-se  a  la  consecució  dels  
objectius  de  benestar,a  l’efecte  per  tal  de  prevenir  problemàtiques  en  la  
seva  implementació  o  evitar  mesures  que  suposin  que  aquests  objectius  
esdevinguin deficients o suposin un deute públic inasumible. 

● Principi de precaució previst a la Declaració de Rio de 1992 (Principi 15). Pretén evitar
danys greus o irreversibles d’impacte ambiental, per la qual cosa implica actuar amb cautela
en  els  casos  en  que  no  existeix  informació  suficient  sobre  l'impacte  ambiental  que  pot
comportar una activitat, disposició normativa o política concreta. Entre altres coses, implica
que la manca de certesa científica no ha d’impedir prendre decisions per a prohibir o limitar
activitats  quan  es  tenen  sospites  argumentades  de  que  poden  tenir  efectes  greus  o
irreversibles pel medi ambient o la salut de les persones.
 ● Principi de prevenció previst a la Declaració de Rio (Principi 17). Es refereix a aquells
danys que són sabuts amb certesa,  i  que cal  evitar,  ja  que els  danys al  medi  ambient
esdevenen  irreversibles  i,  en  cas  de  poder  reparar-se,  les  seqüeles  són  intenses  i
duradores.
 ● Principi de dignitat de la vida, entès com la prevalença del dret a una vida digna, que es
fonamenta  en  la  justícia  ecosocial,  la  justícia  climàtica,  i  la  justícia  intergeneracional  i
intrageneracional, interterritorial, local i global. 
● Principis d’ecodependència i interdependència. Entendre el territori com una gran reserva
d’espècies,  hàbitats i  ecosistemes que compleixen una funció essencial  des del punt  de
vista de sosté vital i essencial dels sistemes econòmics i socials de les generacions presents
i futures.
 ● Principi de diversificació. Basat en l’assumpció de la necessitat de generar i impulsar
nous nínxols de formació, cultura, treball i investigació vinculats a una nova economia plural
i transformadora com a base de la transició ecosocial que garanteixi el futur, davant el repte
de les emergències econòmica, social i climàtica a les que hem de fer front com a societat. 
● Principi del bé comú. La vocació del territori ha de ser el sosteniment de la vida atenent els
potencials i  límits que això implica i sempre, fent prevaldre el bé comú per damunt dels
interessos  econòmics  i  de  mercat  que  atemptin  o  vagin  en  detriment  de  l’objectiu
irrenunciable de garantir el dret a la vida, el dret a la salud, el dret a un medi ambient sa, el
dret a un habitatge digne i el dret a una renta, ara i en el futur. 
● Principi de no regressió. Entès com una obligació imposada a les institucions públiques
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per tal de no modificar els estàndards de protecció ambiental en el cas que suposin una
disminució del nivell establert.

 TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte

1. L’objecte d’aquesta llei és vetllar perquè les actuacions de les institucions públiques de
les  Illes  Balears  garanteixin  el  benestar  ecològic,  econòmic  i  social  de  les  generacions
presents i futures de les Illes Balears.

Article 2. Àmbit d’aplicació 

1. Aquesta llei és aplicable a les administracions públiques de les Illes Balears.
2. En els termes que determina aquesta llei, s’entén per administracions públiques de les
Illes Balears:

 a)  L’Administració  de la  comunitat  autònoma de les  Illes  Balears  i  els  ens  
que integren el sector públic instrumental.
 b)  Els  consells  insulars  i  els  ens  públics  que  en  depenen  o  que  hi  estan  
vinculats. 
c)  Les  administracions  locals  de  les  Illes  Balears  i  els  ens  públics  que  en  
depenen o que hi estan vinculats.

3. Les disposicions d’aquesta llei són vinculants, en l’àmbit territorial de les Illes Balears, per
a:

- Tots els procediments d’elaboració normativa.
- Plans,  projectes i  programes subjectes a avaluació ambiental  estratègica o  
avaluació d’impacte ambiental, d’acord amb el que disposa la Llei d’avaluació  
ambiental de les Illes Balears.
-  Contractes  del  sector  públic  d’obres  per  una  quantia  igual  o  superior  a  
1.000.000 €
- Convocatòries de subvencions o ajuts públics, el pressupost de les quals superi
1.000.000€
-  Qualsevol  projecte  que  sigui  declarat  d’utilitat  pública  o  d’interès  general,  
projecte industrial estratègic, o interès autonòmic previst a la normativa sectorial 
corresponent.

TÍTOL II. BENESTAR DE LES GENERACIONS FUTURES

 Article 3. Objectius de benestar

D’acord  amb  aquesta  llei,  els  objectius  de  benestar  a  assolir,  ara  i  per  a  les  futures
generacions, són: 
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1.  La  prosperitat  social  col·lectiva,  conseqüència  d’un  sistema  productiu  i  
de  consum  sostenible  social  i  ambientalment  diversificat  i  baix  en  carboni,  
que  utilitza  els  recursos  naturals  de  manera  eficient  i  sostenible.  Aquest  
sistema reforça la formació, la innovació i la qualificació professional.

2.  La resiliència,  entesa com el  manteniment i  la millora de l’entorn natural,  
amb  una  biodiversitat  saludable  i  el  manteniment  d’uns  ecosistemes  en  
funcionament  que  donen  suport  a  les  resiliència  econòmica  i  ecològica  i  la  
capacitat d'adaptació al canvi.
3.  La  salut,  entesa  desde  la  concepció  integral,  multisectorial  i  àmplia  que  
es  fonamenta  en  el  benestar  físic,  mental  i  espiritual  de  les  persones i  les  
bones condicions ambientals.
4.  La igualtat,  com a garantia  de que  ni  l'origen  ni  cap  altra  circumstància  
personal  no  comporti  una  discriminació  en  l’exercici  dels  drets  inherents  al  
desenvolupament d’una vida digna.
5.  La  cohesió,  entesa  com  a  cohesió  interna  i  respecte  mutu  dins  una  
societat plural, diversa i equitativa.
6. La cultura, en el si d’una societat que promou i protegeix el propi patrimoni  
natural i cultural i potencia l’arrelament i el sentiment de pertinença al territori.
7.  La  responsabilitat,  entesa  com  la  necessitat  d’atendre  i  assumir  la  
repercussió  de  les  accions  pròpies  en  la  resta  del  planeta,  cercant  una  
contribució positiva al benestar global.

Article  4.  Avaluació  de  l’impacte  sobre  el  benestar  de  les  generacions  presents  i
futures de les normes, els plans, els programes i els actes administratius.

La  perspectiva  intergeneracional  i  la  prevenció  de  qualsevol  impacte  negatiu  sobre  el
benestar de les generacions presents i futures ha d'orientar totes les normes, els plans, els
programes o els actes administratius objecte de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei. A aquest
efecte : 

1. L’òrgan promotor o encarregat de la seva tramitació, mitjançant l’elaboració  
d’un  Informe  d’avaluació  d’impacte  sobre  el  benestar  de  les  generacions  
presents i futures, avaluarà l’impacte potencial i les repercussions positives o  
negatives sobre les generacions futures i la capacitat d’aquestes per definir el  
seu model social,  econòmic i ambiental,  d’acord amb els objectius descrits a  
l’article 3 d’aquesta llei i els principis rectors exposats en l’exposició de motius.
2.  L’elaboració  de  l’informe  s’haurà  d’ajustar  a  les  indicacions  detallades  a  
les  guies  elaborades  per  la  Comissió  per  al  benestar  de  les  generacions  
presents i futures de les Illes Balears. Haurà d’integrar, en tot cas, indicadors  
d’avaluació  de la  implementació  de les previsions,  així  com un calendari  de  
seguiment.  Tant  l’informe  com  els  resultats  del  seguiment  seran  públics  i  
accessibles als ciutadans, com a mínim, a la plana web de l’òrgan promotor.
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3.  L’informe  serà  presentat  a  la  Comissió  per  al  benestar  de  les  
generacions  presents  i  futures  de  les  Illes  Balears,  que  emetrà,  d’acord  
amb el que es detalla a l’article 9.2, una resolució motivada de valoració.
4.  En cas de que la  Comissió presenti  una resolució  motivada de valoració  
negativa,  l'òrgan  responsable  podrà  modificar  la  proposta,  desistir-ne  o  bé,  
en cas de voler tirar endavant la proposta, haurà d’iniciar procés participatiu,  
d’acord amb l’article 6.1 de la Llei 4/2011 , de 3 de març, de bona administració i 
del bon govern de les Illes Balears. En aquest cas, no podrà justificar-se, en cap 
cas, la impossibilitat de dur a terme aquest procés. El procés participatiu estarà 
obert a la societat civil i haurà de consultar, específicament, aquelles qüestions 
que, d’acord amb resolució motivada de valoració de la Comissió, incideixen  
negativament en el benestar de les generacions presents i futures. Així mateix, 
haurà  de  contrastar  propostes  alternatives  per  esmenar  i  pal·liar  aquesta  
circumstància.
5.  Sobre la base dels  resultat  del procés participatiu,  les normes,  els  plans,  
els  programes  o  els  actes  administratius  incorporaran  mesures  adreçades  
a  neutralitzar  el  seu  possible  impacte  negatiu  i  garantir,  en  definitiva,  que  
contribueix al benestar present i futur, i no el perjudica.
6.  En cas de que la  Comissió presenti  una resolució  motivada de valoració  
positiva,  serà  incorporat  a  l’expedient  de  tramitació  que  correspongui,  que  
continuarà d’acord amb el procediment habitual.

Article 5. Informe d’avaluació d'impacte sobre el benestar de les generacions presents
i futures en els avantprojectes de llei de pressupostos 

1.  Les  Lleis  de  Pressupostos  de  la  Comunitat  Autònoma  han  de  ser  un  
element actiu en la consecució de manera efectiva dels objectius de benestar  
de les generacions presents i futures .
2. Les conselleries de l’Administració de les Illes Balears i els ens del sector  
públic instrumental de la comunitat autònoma han d’incorporar en les memòries 
dels  programes  pressupostaris  que  s’integren  en  els  pressupostos,  les  
actuacions  per  adequar  la  despesa  a  les  necessitats  específiques  de  les  
generacions futures amb la finalitat d’avançar en la garantia del seu benestar. En
aquest sentit, han de fer visible l’impacte dels pressupostos sobre els objectius 
definits a l’article 3 d’aquesta llei.

TÍTOL III
 Organització institucional 

Article 6. Comissió per al benestar de les generacions presents i futures de les Illes
Balears 

1. Es crea la Comissió per al benestar de les generacions presents i futures  
de les Illes Balears.
2.  La Comissió  és  un òrgan  col·legiat  consultiu,  independent  i  d’intervenció  
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necessària  en  els  procediments  d’  elaboració  normativa,  en la  planificació  i  
en  l’actuació  de  les  administracions  públiques  de  les  Illes  Balears,  segons 
el que disposa aquesta Llei.
3.  La  finalitat  de  la  Comissió  és  vetllar  pel  benestar  de  les  generacions  
presents  i  futures  de  les  Illes  Balears.  En  concret,  contribuir  a  que  els  
legisladors  i  les  administracions  públiques  respectin  i  avancin  vers  els  
objectius  de  benestar  intergeneracional  en  els  termes  definits  en  aquesta  
llei.

Article 7. Composició 

1.  La  Comissió  es  compon  del  president  o  la  presidenta,  el  secretari  i  el  
comitè Tècnic.
2.  El  president  o la  presidenta  de la  Comissió  serà  nomenat  pel  Parlament  
de  les  Illes  Balears  dins  dels  sis  mesos  següents  a  l’aprovació  d’aquesta  
llei.
3. El Comitè Tècnic té caràcter tècnic i multidisciplinari.
4. Els membres del Comitè Tècnic seran proposats pel president o presidenta  
de la Comissió i nomenats pel Parlament en un termini màxim de 6 mesos des 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
5.  La  composició  del  Comitè  Tècnic  ha  d’obeir  a  criteris  de  competència,  
respectar  els  criteris  de  paritat  de  gènere,  de  representativitat  
interterritorial  i  intergeneracional.  El  Comitè  Tècnic  serà  multidisciplinar  i  
estarà integrat, per un mínim d’ 11 i un màxim de 13 persones, expertes en  
els següents àmbits :

I. Educació, recerca i innovació
II. Agroecologia i biodiversitat
III. Mitigació i adaptació a la crisi climàtica
IV. Justícia social
V. Model econòmic
VI. Urbanisme, territori i recursos
VII. Polítiques d'igualtat i gènere
VIII. Immigració
IX. Cultura
X. Infància i joventut
XI. Salut Pública

Entre les persones triades hi  haurà com a mínim,  un representat  de l’àmbit  
acadèmic, un de les entitats socials i  un de les entitats en defensa del medi  
ambient. 

Article 8. Funcionament 

El funcionament de la comissió, fins que no aprovi el seu reglament intern segons el previst



Ajuntament de Mancor de la Vall

en  la  disposició  transitòria  primera,  es  regirà  per  la  normativa  general  sobre  òrgans
col·legiats.
Es reunirà com a mínim un cop cada trimestre. 
La Comissió està adscrita a la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears o a
la  conselleria  competent  en  matèria  de  coordinació  de  polítiques  públiques.  Aquesta
conselleria facilitarà els recursos necessaris per al seu funcionament, i no intervendrá en les
decisions de la Comissió.

Article 9. Funcions de la Comissió 

Les funcions de la Comissió són:

1.  Elaborar  les guies  que orientaran les institucions públiques en l'avaluació  
d'impacte sobre el benestar de les generacions presents i futures en l’exercici de
les seves funcions.
2.  Emetre  les  resolucions  de  valoració  dels  informes  d’avaluació  d’impacte  
intergeneracional  elaborats  per  les  institucions  públiques,  en  el  termini  que  
determini  el  reglament  intern,  que  no  pot  ser,  en  cap  cas  superior  a  tres  
mesos. Aquest serà, així mateix, el termini rector fins l’aprovació del reglament.  
Les resolucions de valoració seran favorables o desfavorables. La resolució de 
valoració desfavorable haurà de detallar  els  elements que es considera que  
poden incidir negativament en el benestar de les generacions presents i futures i 
argumentar el perquè.
3.  Assessorar  i  formar  els  organismes  públics,  que  així  ho  sol·licitin,  sobre  
com  avaluar  l’impacte  al  llarg  termini  de  la  seva  actuació,  sempre  que  la  
capacitat de feina li ho permeti, una vegada prioritzada l’emissió de resolucions
de valoració.
4.  Elaborar  un  informe  bianual  de  balanç  del  grau  de  compliment  dels  
objectius  de  benestar  al  conjunt  de  les  Illes  Balears,  a  partir  del  contingut  
dels  informes  d’impacte  intergeneracional  realitzats  per  part  dels  
organismes públics i les seves particulars avaluacions de seguiment.
5.  Elaborar  un  informe  cada  quatre  anys  que  permeti  fer  una  avaluació  
completa de l’efectivitat i la garantia de compliment dels objectius de benestar  
de les  generacions  presents  i  futures  i  de les  avaluacions  de les  polítiques  
públiques en relació als objectius de benestar.
6.  En  matèries  que  no  siguin  competència  pròpia  de  les  administracions  
públiques de les Illes Balears, d’ofici o a instàncies dels ajuntaments, elaborarà  
un  informe  valoratiu  en  els  mateixos  termes  que  per  als  casos  
contemplats a l’article 2, el farà públic i l’enviarà a la institució competent.

Article 10. Finançament

El Govern de les Illes Balears, a través de la conselleria d’adscripció de la Comissió, haurà
d’habilitar els mitjans humans, materials i econòmics necessaris per al compliment d’allò que
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disposa  aquesta  llei.  A  tal  efecte,  es  realitzaran  les  corresponents  previsions  als
Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició transitòria primera. Aprovació del reglament intern de funcionament de la
Comissió 

La Comissió per a al benestar de les generacions presents i futures de les Illes Balears
redactarà, en el termini d’un any des de la seva constitució, el seu propi reglament que en
detallarà el funcionament, de forma complementària al que estableix l'article 8 d’aquesta llei.

Disposició transitòria segona. Informació estadística. 

En el primer any des de la seva constitució, la Comissió elaborarà una proposta d’indicadors
que permetin valorar les tendències relatives a la consecució dels propòsit d’aquesta Llei i el
progrés en relació a l’assoliments dels objectius de benestar de les generacions presents i
futures, i s'eleven a proposta, per tal que l’organisme autonòmic encarregat de l’elaboració i
gestió de dades estadístiques, els incorpori a la seva informació estadística.

Disposició final primera.
Aquesta Llei entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació.» 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

05.  Moció  del  Partit  Popular  envers  la  suspensió  temporal  del  cànon  sobre
l’abocament i incineració de residus de les Illes Balears i del nou impost estatal sobre
el dipòsit de residus a abocadors, incineració i coincineració.

Pren la paraula el Sr. Frontera per defensar la moció presentada pel Partit Popular: 

«MOCIÓ SOBRE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CÀNON SOBRE L’ABOCAMENT I
INCINERACIÓ DE RESIDUS DE LES ILLES BALEARS I DEL NOU IMPOST ESTATAL
SOBRE EL DIPÒSIT DE RESIDUS A ABOCADORS, INCINERACIÓ I COINCINERACIÓ. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Des de fa mesos, els ciutadans de les Illes Balears i del conjunt d’Espanya, observen amb
molta  preocupació  com els  preus de molts  de  productes  de primera necessitat  s’han
incrementat de manera exponencial. 

A més, aquesta enorme escalada de preus s’ha vist encara molt més agreujada per la
invasió d’Ucraïna, que ha disparat els preus de l’electricitat i els carburants. 

A conseqüència d’aquests fets, les famílies de les Illes Balears i del conjunt d’Espanya
han  sofert  enormes  pèrdues  de  poder  adquisitiu  i  un  empobriment  que  afecta  molt
especialment als ciutadans amb rendes mitjanes i baixes i als més vulnerables. 
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Per això, ara que tot puja es fa absolutament necessari que les Administracions Públiques
no afegeixin més imposts, com el cànon sobre l’abocament i incineració de residus de les
Illes Balears i el nou impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració i
coincineració. 

Tal  com  indica,  la  llei  3/2020,  de  29  de  desembre,  de  pressupostos  generals  de  la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, es crea el cànon que grava la
deposició a un abocador i el tractament mitjançant incineració, amb o sense recuperació
energètica,  del  rebuig  dels  residus  domèstics  o  municipals  de  qualsevol  procedència
tractats a les instal·lacions autoritzades en l’àmbit territorial de les Illes Balears i té previst
entrar en vigor el pròxim 1 de juliol de 2022. 

Un cànon que gravarà per tona de residu que produeixen els ciutadans, que ara hauran
d’assumir  els  ajuntaments,  però  que  a  partir  de  l’any  que  ve,  aquest  nou  impost
repercutirà en les butxaques dels ciutadans.

Per  altra  banda,  la  llei  7/2022,  de  8  d’abril  de  2022,  de  residus  i  sols  contaminants
introdueix  un nou impost estatal  sobre el  dipòsit  de residus a abocadors,  incineració i
coincineració que té previst que entri en vigor l’1 de gener de 2023. 

Per tot això, el grup municipal Popular proposa l’adopció dels següents, 

ACORDS 

PRIMER.-  L’Ajuntament  de  Mancor  de  la  Vall  insta  el  Govern  de  les  Illes  Balears  a
suspendre de manera temporal el cànon sobre l’abocament i incineració de residus de les
Illes Balears, que ha d’entrar en vigor el pròxim 1 de juliol de 2022, a causa de la difícil
situació econòmica que vivim arran de la inflació. 

SEGON.- L’Ajuntament de Mancor de la Vall insta el Govern d’Espanya a suspendre de
manera temporal el nou impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració
i coincineració, que ha d’entrar en vigor el pròxim 1 de gener de 2023, a causa de la difícil
situació econòmica que vivim. 

TERCER.- L’Ajuntament de Mancor de la Vall insta el Consell de Mallorca a assumir les
despeses dels ajuntaments derivades del sobre cost de l’impost perquè no repercuteixi a
les arques municipals ni als ciutadans, en cas que no se suspengui de manera temporal el
cànon sobre l’abocament i incineració de residus de les Illes Balears.» 

Manifesta el  Sr.  Frontera que encara que ja  està aprovat,  es considera adient  plantejar
aquest assumpte al Ple, i afegeix que no és el moment de pujar imposts i taxes sinó de
davallar-les. 

El batle li respon el següent: 

“Pel PP mai és un bon moment pels impostos ambientals, però noltros creim fermament en
allò de “qui contamina paga” i crec que ho hem demostrat en el moment en que les tones de
rebuig que es generen en el nostre municipi han minvat, des d ́aquest equip de govern hem
reduït la tasa de fems, dues vegades. Quan xerrau de suspendre temporalment, voleu dir no
aplicar-lo mai.
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A més, i amb això volem reiterar la bona gestió dels residus que fan els nostres veïns, la
quantitat de la fracció rebuig, damunt la que es proposa apliacar-hi aquest cànon, és un
percentatge molt baix que està al voltant del 20%, en la qual cosa el cànon aplicar a Mancor
seria molt baix.
També cal senyalar que aquest cànon és finalista i que es retornarà als municipis, per fer
inversions en millores de la gestió de residus, especialment en la fracció orgànica.
Per això el nostre vot serà en contra de la moció”

Sotmesa la proposta a votació, aquesta no s’aprova amb els vots en contra de Més (5)
i vots a favor del Partit Popular (4)

06.Donar compte dels Decrets de Batlia.

En compliment del que disposa l’article 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim  jurídic  de  les  entitats  locals  de  28  de  novembre  de  1986  (ROF),  la  Secretària-
Interventora dona compte dels Decrets de Batlia dictats des de la celebració de l’anterior Ple
fins a la data actual, i que van des del número 64/2022 fins al 122/2022. 

07. Precs i preguntes. 

Demana el Sr. Frontera com està la seva petició de tenir accés al Registre d’entrades, de
sortides i  al  llibre  de Decrets,  ja  que se li  havia informat  de les darreres actuacions de
l’AEPD al respecte d’aquests tipus d'accessos. La secretària li contesta que encara no ha
pogut estudiar-lo i el Sr Frontera manifesta que si no és possible tenir accés directe, que se
li envii el llistat corresponent. 

A continuació demana el Sr. Frontera pel projecte del vial, i quant pujaria el seu cost. El batle
li respon que entre un 20-30%, més o manco en línia a la pujada que va fer l’IBISEC al seu
projecte. 

I no havent-hi més assumptes que tractar, d’ordre de la Batlia-Presidència s’aixeca la sessió,
essent les 20.10 hores, i s’estén la present acta, de la qual cosa com a Secretària, dono fe.

             El Batle                                                      La Secretària-interventora
Guillem Villalonga Ramonell                                         Elena Palacio Tuñón


