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Moció sobre TIRME i taxes d’incineració 
 
En dies passats ha estat objecte de nombrosos articles de premsa el fet que el Consell de 

Mallorca es troba en la disjuntiva d’aprovar un augment de la taxa d’incineració o importar 

fems de l’estranger a cremar als mal dissenyats forns de Son Reus. 

 

Malauradament el Partit Popular, amb les seves actuació i vot a les institucions, ens té 

acostumats ens sotmet a decisions que condicionen el nostre futur, com ara podem veure 

amb el cost que suposa a tota la ciutadania de Mallorca el tenir la incineradora de Son 

Reus.  

 

No podem perdre de vista que importar fems de l’estranger és una mesura que perjudicarà, 

encara més, la imatge turística de Mallorca (nombrosos casos de corrupció i la destrucció 

del territori en són exemples) 

 

Així mateix hem de tenir en compte la negativa “càrrega ecològica” que suposa el “turisme 

de residus” des d’on sigui fins a UNA ILLA!! ens sorprèn que aquest tipus de propostes 

siguin considerades, sobretot quan dins aquesta mateixa legislatura el Partit Popular s’ha 

compromès a no importar fems. 

 

Ens sembla molt mes assenyat continuar amb la proposta que va ser presentada pel grup 

de consellers del Partit Popular davant aquest plenari el passat 13 d’octubre de 2011 i que 

va ser aprovada amb el suport del nostre grup. Que literalment deia “El ple del Consell 

acorda el compromís del Consell de Mallorca en no incinerar fems ,que no sigui de les Illes 

Balears.” En la seva defensa, com es pot llegir a l’acta també aprovada per aquest mateix 

plenari, el Sr. Oliver argumentava que l’augment de l’activitat incineradora suposaria una 

mala imatge turística , que al cap i al fi és del que vivim en aquesta terra. A més de 

l’augment de les emissions per incineració hem de plantejar-mos el que passaria amb les 

cendres que es generarien. A on les dipositaríem?  I prendre en consideració, també, el 

dany turístic que implicaria el trànsit de camions carregats de residus per les mateixes 

carreteres que empren els visitants. 
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Així mateix ens sorprèn que en un moment de greu crisi econòmica en el que els ciutadans 

ja estan prou castigats amb l’inesperat augment d’impostos directes i indirectes, i que 

veuen reduït constantment el seu poder adquisitiu, que no s’hagi revisat per part del 

Consell les clàusules contractuals que ens lliguen amb TIRME 

 

Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca 

proposa al Ple que adopti els següents: 

Acords 

 

1. El Ple del Consell de Mallorca acorda que la taxa d’incineració no s’apujarà per l’any 

2013. 

 

2. El Ple Consell de Mallorca acorda mantenir el seu compromís de no importar residus a 

incinerar provenint de fora de Mallorca. 

 

3. Per poder dur a terme aquests compromisos el Consell de Mallorca revisarà les clàusules 

del contracte amb TIRME, i si escau es revisaran els terminis de durada d’aquest. 

 

Palma, 3 de setembre de 2012 

 

El Portaveu del grup 

Joan Font Massot 

 

 

 

 

 

 

 

Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca 


