
 
 
 
JAUME GARAU SALAS i JOAN FONT MASSOT,  portaveu del Grup Socialista al 
Consell de Mallorca i del Grup PSM Iniciativa-Verds Entesa per Mallorca, 
compareixen i diuen, que: 
 
 
El passat 20 de desembre per part del Secretari General i la Interventora General es va 
emetre informe a petició del Consellers dels Grup Socialista al Consell de Mallorca i 
del Grup PSM Iniciativa-Verds Entesa per Mallorca, en el que es concloïa que el 
tractament de residus codi LER 19.12.10 i 19.12.12, no generats a l’illa de Mallorca, 
es a dir, importats, tant de l’estranger com de d’altres indrets de l’Estat Espanyol, 
implica una modificació del contracte que regula la concessió del Servei de Gestió de 
Residus Sòlids Urbans de Mallorca. 
 
A més, també es concloïa que l’efectivitat de l’acord adoptat dia 13 de desembre per 
part del Ple de Consell de Mallorca i per mor del qual es donava la conformitat a 
l’empresa concessionària per tractar aquests residus codi LER 19.12.10 i 19.12.12, ha 
de restar condicionada a la tramitació i aprovació del contracte que regula la 
concessió del Servei de Gestió de Residus Sòlids Urbans de Mallorca. 
 
L’article 19 de la llei autonòmica 12/2012 permet el trasllat dels residus codi LER 
19.12.10 i 19.12.12 per tractar-los a les plantes de gestió pública previstes al 
PDRSUM, modificant així de facto el PDSRSUM, però no permet per ella mateixa el 
tractament d’aquests residus al servei públic insular, aquest tractament s’ha de fer 
prèvia la conformitat del Consell de Mallorca (segons la llei), però per poder donar 
aquesta conformitat, abans el contracte ha d’emparar el tractament, empar que no té, 
ni a nivell d’objecte ni d’àmbit. 
 
El fet és que, si el concessionari del servei ha de menester “conformitat” per tractar 
els residus codi LER 19.12.10 i 19.12.12, mes cert és que no pot tractar cap tipus de 
residu que no estigui emparat pel contracte que regula al concessió; i en aquests 
moments el contracte que regula la concessió Servei de Gestió de Residus Sòlids 
Urbans de Mallorca no empara ni dins el seu objecte ni dins del seu àmbit territorial el 
tractament dels residus codi LER 19.12.10 i 19.12.12. 
 
A la vista de les informacions aparegudes al mitjans de comunicació sobre la més que 
probable importació, dins de la primera quinzena del mes de gener, d’aquests residus 
codi LER 19.12.10 i 19.12.12 pel Port de Palma, fet que implicaria l’abocament i/o 
emmagatzemant d’aquests residus a algun indret indeterminat, ja que en aquests 
moments no poden tractar-se a les instal·lacions del servei insularitzat (i per mor de la 
llei 12/2012 tampoc a cap altra instal·lació). 
 
 
A la vista de l’exposat 
 
SOL·LICITAM al Consell de Mallorca que suspengui de forma immediata, i fins al 
moment en que es tramiti i aprovi la modificació del contracte de concessió  del 
Servei de Gestió de Residus Sòlids Urbans de Mallorca, comminant de forma 



immediata a l’empresa concessionària a la suspensió de qualsevol operació de trasllat 
d’aquests residus que pugui comportar l’abocament i/o emmagatzemant a l’espera 
d’una futura modificació contractual. 
 
Palma, a 3 de gener de 2013. 
 
 
JAUME GARAU SALAS   JOAN FONT MASSOT 


