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ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I AMB 
CARÀCTER D'URGÈNCIA DEL PLE DEL CONSELL 
INSULAR  DE  MALLORCA  DE   DIA ONZE DE 

   NOVEMBRE  DE  MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS. 
 
 
 
 

A les onze hores i cinc minuts, es reuneix, en sessió 
extraordinària i amb caràcter d'urgència del Ple del Consell 
Insular de Mallorca, amb els assistents que a continuació es 
relacionen: 
 
 

Presidenta: Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort. 
 

Hbles. Srs. Consellers: Alejandro Pablo Espinós 
Bonmatí,  Margarita Ferrando i Barceló, Maria del Pilar Ferrer i 
Bascuñana, Carlos Felipe Cañellas Fons, Maria de los Reyes 
Carbonell Alberti, Andres Riera i Bennàsar, Mauricio Rovira de 
Alós, Juan Verger Pocoví, María Salom i Coll, José Maria Gonzàlez 
i Ortea,  Juana Ana Vidal i Burguera, Francisco Antich Oliver, 
María Rosa Estaras Ferragut, Juan Flaquer Riutort, José Ramón 
Orta Rotger, Catalina Mercedes Amer i Riera, Andres Crespí i 
Plaza, Antonio José Diéguez i Seguí, Damià Pons i Pons, Francesc 
Quetglas i Rosanes, Juan Mesquida Ferrando, Juan Francisco Triay 
i Llopis, Antoni Alorda i Vilarrubias, Antoni Sansó Servera, 
Catalina Maria Bover i Nicolau, Damià Pons i Pons, Pere Sampol i 
Mas, Antonio Pascual i Ribot, Eberhard Grosske i Fiol, Maria 
Margarita Thomas i Andreu. 
 
 

Consellers que excusen la seva assistència: Hbles. 
Srs.Bartomeu Blanquer i Sureda, Guillermo Vidal i Bibiloni. 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 
 

L'Hble. Consellera Sra. Joana Aina Vidal Burguera entra 
al punt 5. 
 
 

PUNT 1.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DECLARACIÓ 
D'URGÈNCIA DEL PLE CONVOCAT. 
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La presidenta sol⋅licita la declaració de l'urgència 
d'aquest Ple motivada per la necessitat d'aprovar les propostes 
de la Comissió d'Hisenda i també per la necessitat de donar curs 
a la sol⋅licitud de l'Ajuntament de Calvià de suspensió del 
planejament en determinades àrees del municipi. 

La Sra. Salom (PP), en nom del seu grup, s'oposa a la 
declaració d'urgència perquè consideren que l'únic punt realment 
urgent és el punt 7, però com que el grup pensa que aquesta 
qüestió no està ben plantejada, votaran en contra de la 
declaració. 
 

Se sotmet a votació la declaració d'urgència i s'aprova 
per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM) i tretze en contra 
(PP). 
 
 

PUNT 2.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (04-11-96). 
 

S'aprova l'acta per assentiment. 
 
 
 

PRESIDÈNCIA.- 
 
 
  PUNT 3.- DECRET A RATIFICAR. 
 

Es dona compte del següent decret: 
 

"ASSUMPTE: Compareixença a la Causa Penal 3/96 davant 
la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia de Balears, sobre 
delicte de calúmnies i injúries greus per escrit i amb 
publicitat. 
 

Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. de 
dia 29 d'octubre de 1996 i amb fonament del que preveu l'article 
34.1.h) de la llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, resolc que el Consell Insular de Mallorca comparegui 
com a responsable civil subsidiari a la meritada Causa Penal 
3/96, seguida davant la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Justícia de Balears, mitjançant el Procurador dels Tribunals Sr. 
Pedro Ferrer Amengual i la direcció tècnica el Sr. Gabriel de 
Oleza Serra de Gayeta i la Sra. Carmen de España Fortuny, 
lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M., en base a 
l'article 447.2 de la llei Orgànica 6/85. 
 

Que es doni compte de la present resolució al Ple, en 
la primera sessió que farà, per a la seva ratificació." 
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El Sr. Grosske (EU) recorda que el seu grup sempre vota 

a favor de les compareixences en els processos judicials i 
anuncia que, en aquest cas també hi votaran. Però vol que consti 
en acta que el seu grup considera que es tracta d'un conflicte 
particularment desgraciat. Pensa que si les declaracions dels 
responsables s'ajusten a la realitat, no hi ha lloc a cap tipus 
de denúncia i que s'hi s'ha anat més enllà, allò que pertoca fer 
és rectificar. No vol entrar en el fons de la qüestió, però vol 
apuntar que el Consell té moltes altres qüestions més urgents que 
entrar en conflicte jurídic amb una entitat d'atenció als 
marginats, per això preferiria que el es pogués trobar una 
solució mitjançant un enteniment entre les parts i sense haver 
d'esperar una sentència dels tribunals. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset 
vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM) i tretze en contra (PP). 
 
 
 

HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES. 
 
 
  PUNT 4.- RECTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE 
L'EXPEDIENT NÚM. 14 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PEL PRESSUPOST DE 
1996. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 
d'Hisenda i Especial de Comptes:  
     

"Detectat error material a l'Expedient 14 de 
modificació de Crèdits per al Pressupost de 1996 i, concretament, 
a la codificació de la partida pressupostària que fa referència a 
l'adquisició d'immobles, i atenent la normativa d'imputació 
pressupostària vigent, he resolt de proposar al Ple de la 
Corporació la següent 
 
 PROPOSTA D'ACORD: 
 

     1) Rectificar la proposta d'aprovació de l'Expedient 
núm. 14 de modificació de crèdits per al Pressupost de 1996 i, 
concretament, a la part que fa referència a l'aprovació de 
Crèdits Extraordinaris (CE2/96), en el sentit de substituir la 
partida: 
 
20.45130.62201 Adquisició d'immoble C.Cultura i Pat.  25.000.000 
 
per la partida: 
 
20.45130.68200 Adquisició d'immoble C.Cultura i Pat.  25.000.000 
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2) 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, una vegada 
s'hagi complit el que disposa l'art. 112.3 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i també l'art. 
l50 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals." 
 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset 
vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM) i tretze abstencions (PP). 
 
 
  PUNT 5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM.15 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER AL PRESSUPOST DE 1996. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 
d'Hisenda i Especial de Comptes: 
 

"Aquesta Presidència, per Decret de data d'avui, 
atenent les necessitats que s'especifiquen a la memòria 
corresponent i de les quals n'hi ha constància en els antecedents 
de l'expedient, ordena la incoació d'un expedient de modificació 
de crèdits per al pressupost de 1996, a l'objecte de poder 
atendre algunes despeses, les partides a les quals s'havien 
d'imputar no tenien la consignació pressupostària suficient en el 
pressupost d'enguany. 
 

Atès que la Intervenció d'aquest Consell Insular ha 
emès el dictamen preceptiu, amb data 7 de novembre de 1996, 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 a l'art. 158 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, concordant amb l'art. 35 a 38 
del R.D. 500/1990, de 20 d'abril, i amb la base 5 de les 
d'execució del pressupost per a 1996, he resolt de proposar al 
Ple de la Corporació la següent 
 
 PROPOSTA D'ACORD: 
 

1er.- Aprovar l'expedient núm. 15 de modificació de 
crèdits al Pressupost de 1996, d'acord amb el següent detall: 
 
 
EXPEDIENT NÚM.15 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 1996 
 
* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (EXP.SUP3/96): 
 
A) RELACIÓ D'AUGMENTS DE CRÈDITS PER SUPLEMENT: 
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----------------------------------------------------------------- 
      Codi            Concepte                       Import 
----------------------------------------------------------------- 
20.45110.63200  Obres Reposició C.C. La Miseric.    175.000.000 
 
20.45130.68200  Adquisició immoble C.Cultura i Pat.  25.000.000 
 
30.45200.62200  Obres millora Poliesportiu S.Fdo.   130.000.000 
30.45200.63200  Obres reposició Poliesportiu S.F.   170.000.000 
 
40.32300.21200  Conservació immobles Acció Social       339.300 
40.32300.22003  Mat.Tècnic Impremta Acció Social      1.000.000 
40.32300.22004  Còpies i fotocòpies Acció Social        500.000 
40.32300.22100  Energia elèctrica Acció Social          200.000 
40.32300.22604  Publicacions Acció Social             1.000.000 
40.32300.22709  Sveis.Assistència Soc.Acc.Social      4.000.000 
40.32300.23101  Trasllats personal Acció Social         200.000 
40.32300.48900  Transferències corrents Acc.Social   38.000.000 
40.32200.62200  Obres millora Acció Social            2.500.000 
 
40.42210.63200  Obres reposició CIPRES               47.000.000 
 
50.51100.61200  Obres Carreteres i Camins           200.000.000 

 
           TOTAL AUGMENTS CRÈDITS P/SUPLEMENT      794.739.300  
    
B) FONS FINANÇACIÓ DELS SUPLEMENTS DE CRÈDITS: 
 
- ROMANENT DE TRESORERIA: 
 
----------------------------------------------------------------- 
      Codi            Concepte                       Import 
----------------------------------------------------------------- 
99.87001         Romanent Tresoreria p/finançar 
                 Suplements de Crèdits              794.739.300 
 
             TOTAL FONS P/FINANÇAR SUPLEMENTS       794.739.300 
 
 

2n.- 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 una vegada s'hagi 
complit el que disposa l'article 112.3 de la Llei 7/l985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i també l'art. 
150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals." 
 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Fa notar que ja són quinze 
les modificacions i que la d'avui és possible com a resultat del 
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fet que el pressupost del 95, aprovat amb la responsabilitat del 
PP, va esser un pressupost que no es va forçar gaire, cosa que ha 
permès un superàvit d'uns 2.000 milions de pessetes i que 
propicia unes modificacions que es duen a aprovació per molts de 
milions de pessetes. Si bé moltes de les partides són raonables, 
s'ha de tenir en compte que el Consell adquirirà una gran 
responsabilitat en aprovar el punt núm. 7 de l'ordre del dia, en 
concepte d'indemnitzacions. En conseqüència el grup del PP 
s'abstendrà, ja que seria més convenient anar estalviant.    
 

El Sr. Pascual (UM) recorda que el superàvit és només 
de 1600 milions, ja que n'hi ha 400 que provenen del 94. Hi ha 
tota una sèrie de partides totalment justificades, raonables, com 
ha dit la Sra. Salom, i raonades en els expedients. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset 
vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM) i catorze abstencions (PP). 
 
 
 
  PUNT 6.- PROPOSTA INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D'UN 
PRÈSTEC PER FINANÇAR INVERSIONS DEL CIM DE 1996. 

Es dóna compte de la següent proposta de la comissió 
d'Hisenda i Especial de Comptes: 
 

"Atesa la necessitat de concertar un préstec de NOU-
CENTS MILIONS de pessetes (900.000.000 pta.) per finançar les 
inversions en Plans de 1996, així com les inversions pròpies del 
Consell Insular de Mallorca, el President de la Comissió 
Informativa Permanent d'Hisenda, Especial de Comptes i 
Contractació, fa la següent 
 
 PROPOSTA D'ACORD: 
 

1er.- Aprovar l'inici de l'expedient de Contractació 
mitjançant concurs públic amb procediment obert per a la 
formalització d'un préstec per a finançar les inversions en Plans 
del Consell de 1996, així com les inversions pròpies del C.I.M. 
per import de NOU-CENTS MILIONS de pessetes (900.000.000 pta.) i 
autoritzar la tramitació de l'expedient mitjançant procediment 
d'urgència, atesa la necessitat de contractar el préstec dins 
l'exercici pressupostari de 1996. 
 

2on.- Aprovar el Plec que s'adjunta de condicions 
administratives i tècniques particulars que regirà la present 
contractació." 
 
 

Presenta la proposta el Sr. Pascual (UM). Informa que 
es tracta de materialitzar la previsió d'endeutament del 
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pressupost del 96 que incloïa un partida de 1484 milions de 
préstec. Després de l'aplicació del superàvit, la partida ha 
quedat reduïda a 900 milions. La proposta inclou la subscripció 
d'un préstec a 12 anys, els dos primers en concepte de pòlissa de 
crèdit, que permet pagar només els interessos de les quantitats 
realment disposades, i l'amortització en un termini de quaranta 
trimestres, segons les condicions generals aplicables. 
 

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per desset 
vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM) i catorze abstencions (PP). 
 
 
 

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 
 
  PUNT 7.- SUSPENSIÓ PLANEJAMENT DINS L'ÀMBIT DE 
DETERMINADES ÀREES DEL P.G.O.U. DE CALVIÀ I CONVENI AMB 
L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la Comissió 
Insular d'Urbanisme: 
 

"Atesa la petició formulada per l'Ajuntament de Calvià, 
sobre la base del seu acord plenari del 16 de Maig proppassat, 
mitjançant el qual se sol⋅licita que s'escometi el procés previst 
a l'article 130 del Text Refús de la Llei del Sòl en relació a 
determinats sectors de Sòl Urbanitzable Programat Transitori i 
Sòl Urbanitzable No Programat del Pla General de aquell terme, 
aquesta Comissió, a proposta de la Ponencia Técnica i per majoria 
dels vocals assistents, en el tràmit de l'article 1.2 del seu 
Reglament Organitzatiu, va acordar dictaminar davant el Ple del 
CIM que s'ha d'adoptar l'acord seguent: 
 
1. Suspendre, sobre la base del que disposa l'article 130 del 

Text Refús de la Llei del Sòl, la vigència del Planejament 
en l'àmbit de les següents àrees del Pla General 
d'Ordenació de Calvià: 

 
a) Sòl Urbanitzable Programat Transitori: 

 
UPT.1 Peguera Nord-oest. 
UPT.3 L'Hostalet. 
UPT.5 Urbamar. 
UPT.6 Golf de Poniente. 

 
b) Sòl Urbanitzable No Programat: 

 
PAU.CG Ciutat del Golf i Annex 1. Extensió Galatzó-Son 
Pillo. 
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PAU.SL Son Llebre. 
PAU.LM Vessants Magaluf. 
PAU.SP1 Ses Planes-Palmanova. 
PAU.SP2 Ses Planes. 
PAU.PC Parc Costaner. 
PAU.NB1 Na Burguesa-Castell Bendinat. 
PAU.NB2 Na Burguesa-Puig Gros Bendinat. 
PAU.FB Fortalesa-Bosc Illetes. 

 
 
2. Significar que el present acord comporta la suspensió de 

l'atorgament de llicències de parcel⋅lació de terrenys, 
edificació i demolició dins les mateixes àrees assenya-
lades, tot això en compliment del que mana l'article 102 
del TR de la Llei del Sòl per remissió del 130 del mateix 
cos legal. 

 
3. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de 

l'Estat, en el de la Comunitat Autònoma i en un dels diaris 
de més difusió. 

 
4. Que en compliment del que regula l'article 130 del Text 

Refús de la Llei del Sòl, l'Area d'Urbanisme del Consell 
Insular de Mallorca, en col⋅laboració amb els serveis 
tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament de Calvià, iniciïn els 
treballs de redacció de les Normes Subsidiàries que hauran 
de regular els dits sectors fins a l'aprovació de la 
Revisió del Pla General de Calvià. 

 
5. Significar que el present acord s'adopta condicionat que, 

prèviament a l'acord plenari d'aquest CIM, l'Ajuntament de 
Calvià en Ple adopti l'acord de signar un Conveni amb el 
Consell Insular de Mallorca amb les clàusules següents: 

 
PRIMERA.- L'Ajuntament de Calvià es compromet a continuar, 
 fins a la seva aprovació, les tasques ja iniciades de 
Revisió del Pla General d'Ordenació del municipi, aprovat 
definitivament el 15 de novembre de 1991. 

 
SEGONA.- El Consell Insular de Mallorca prestarà, amb 
aquest  fi i atesa la finalitat de protecció dels 
recursos naturals anunciada, la col⋅laboració tècnica 
necessària, dins l'àmbit de les seves competències. Així 
mateix, a petició exclusiva de l'Ajuntament de Calvià, 
procedirà a acordar, com a mesura cautelar adequada als 
fins proposats, la suspensió de la vigència del Pla General 
d'Ordenació del municipi de 1991 en els àmbits territorials 
esmentats, amb vista a procedir a la Revisió d'aquest 
Planejament General. 
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TERCERA.- L'Ajuntament de Calvià assumeix expressament 
 l'obligació de fer efectiva l'eventual responsabilitat 
 patrimonial que, per la totalitat de conceptes indemnitza-
bles i sense cap límit quantitatiu, pogués derivar-se de 
l'adopció de la mesura de suspensió parcial del Pla General 
d'Ordenació del municipi de 1991, a les zones i categories 
de sòl relacionades, sol⋅licitada segons acord plenari de 
dia 16 de maig de 1996. 

 
 

QUARTA.- Les obligacions de pagament imputables a l'Ajunta
 ment de Calvià en compliment del present acord que 
puguin derivar-se de l'acord de suspensió parcial del 
Planejament esmentat, seran ateses per l'Ajuntament d'acord 
amb les formalitats i el termini màxim de tres mesos 
prevists a la Llei 39/1988, Reguladora de les Hisendes 
Locals." 

 
 

Al mateix temps es presenta l'esborrany del conveni a 
signar entre l'Ajuntament de Calvià i aquest Consell Insular de 
Mallorca informat per la Comissió d'Hisenda i Especial de 
Comptes. 
 

Presenta la proposta el Sr. Quetglas (PSOE). Informa 
que es tracta d'atendre la sol⋅licitud de l'Ajuntament de Calvià 
que demana la suspensió del planejament de determinades àrees del 
terme municipal. 
 

Emmarca la sol⋅licitud dins l'estratègia turística del 
futur, tant de Calvià com de Mallorca, i qualifica la decisió com 
d'especial transcendència, ja que es basa en criteris de 
desenvolupament sostenible, compatible amb la preservació dels 
recursos naturals, amb la millora de la qualitat de vida, 
aplicats de manera que no es posi en perill la satisfacció de les 
necessitats futures a causa de la satisfacció de les necessitats 
presents. 
 

Fa veure el resultat més evident del creixement 
turístic és la pressió urbanística. L'estratègia, assegura, 
requereix admetre que Calvià és una destinació turística 
amenaçada per l'obsolescència i que hi ha el perill de 
deteriorament a causa d'un creixement basat en la depredació del 
litoral i sense límits que amenaça destruir els valors mateixos 
que el convertien en turísticament atractiu. 
 

El creixement turístic, continua, notable a tot el món, 
és objecte d'atenció per part dels organismes i les conferències 
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internacionals. En aquest sentit cita l'informe Brunnland del 87, 
la Declaració de Rio de 1992, l'Agenda 21 de l'Organització 
Mundial de Turisme del 95 i altres documents internacionals 
d'aquests darrers anys. Tots aquests documents obliguen els 
responsables turístics a reaccionar des d'una perspectiva 
distinta a la que ha estat habitual fins ara. 
 

Recorda que dins aquest context, el Govern de la 
Comunitat Autònoma formula, encara que de forma més poc 
compromesa, també una aposta per un creixement sostenible que ha 
d'informar les anunciades directrius d'ordenació territorial. 
 

Afirma que no cal esperar aquestes directrius perquè el 
creixement sostenible ha d'esser una pràctica política diària i 
ara el Consell té l'ocasió de manifestar-la. 
 

Fa notar que la revisió del Pla General de Calvià 
quedaria inoperant si no hi hagués simultàniament una suspensió 
del planejament, ja que una simple suspensió de llicències no és 
suficient perquè permetria avançar processos de segons quines 
expectatives urbanístiques que podrien posar en perill la revisió 
mateixa. 
 

Recorda que la figura de la suspensió ja s'ha utilitzat 
en altres ocasions en casos emblemàtics i estratègics, com ara sa 
Dragonera, es Trenc o s'Algar i altres. La decisió d'avui també 
és estratègica pel que fa, tant a la seva importància 
quantitativa, com qualitativa. 
 

Es refereix a la tramitació i informa que es varen 
sol⋅licitar una sèrie d'aclariments, que hi va haver informes que 
posaven en dubte la possibilitat real d'utilitzar aquest 
mecanisme. Per això, continua,  el Consell va demanar un informe 
al catedràtic de dret administratiu Sr. García de Enterría, el 
qual considera que la mesura de suspensió és idònia, també 
considera que l'administració municipal és la responsable les 
indemnitzacions que es puguin produir, ja que és l'administració 
que proposa la mesura i també considera ajustat a dret establir 
un conveni que reculli expressament l'obligació d'assumir les 
indemnitzacions sense límit quantitatiu. 
 

La Ponència, continua, va informar favorablement i 
també la Comissió Insular d'Urbanisme. L'Ajuntament de Calvià va 
aprovar el conveni en els termes i les condicions que el Consell 
reclamava, conveni que va esser objecte d'informe per part de la 
Comissió Especial d'Hisenda i Contractació. Avui la proposta es 
presenta al Ple, per donar un suport entusiasta a la iniciativa 
de l'Ajuntament de Calvià, ja que emprèn un camí cap al futur, 
radicalment diferent i que permet esperar que el nostre 
creixement, a partir d'ara, discorrerà per pautes de 
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sostenibilitat.       
  
Intervé el Sr. Grosske (EU). Qualifica d'importància històrica la 
proposta d'avui. Considera que el planejament urbanístic de 
Mallorca és calamitós perquè no té instruments superiors que li 
donin sentit, sense directrius ni plans territorials. Només hi ha 
plans municipals que, podrien significar, si es concretaven 
materialment, un increment de la població de Mallorca d'un milió 
d'habitants. Uns increments intolerables, des del punt de vista 
de la qualitat de vida i de la preservació dels recursos 
naturals. 
 

Aquesta consciència fa que entitats, com ara el Foment 
del Turisme, ja es plantegin la moratòria urbanística que era un 
terme exclusiu del moviment ecologista d'ara fa uns quatre o cinc 
anys. També el Govern de la Comunitat, davant atrocitats com la 
dels Canons d'Artà, vol intervenir per aturar-les. El Consell 
mateix també ha intervingut en aquest sentit a cala Petita. Ara 
un ajuntament emblemàtic, proposa un acord de suspensió d'una 
part del seu planejament.  
 

Es tracta d'una rectificació que constitueix una passa 
cap a una revisió del Pla General orientada cap a la 
sostenibilitat en el desenvolupament, una orientació de futur i 
no de passat. 
 

Manifesta la satisfacció d'EU per la participació que 
ha tingut en aquesta decisió. 
 

S'oposa a la visió catastrofista de les possibles 
indemnitzacions. Afirma que se n'ha fet una demagògia 
extraordinària, recorda que és l'Ajuntament que es fa càrrec 
d'aquestes i denuncia la incoherència d'utilitzar criteris 
diferents, segons els ajuntaments. En aquest sentit es refereix 
al cas d'Artà, que ha citat fa poc, i en què, tant el Govern, com 
el Consell estan disposats a col⋅laborar. 
 

Pensa que la importància real de l'acord està en el fet 
que marca una línia de futur per al planejament del futur 
turístic de Mallorca i l'Ajuntament de Calvià es converteix en un 
exemple per als ajuntaments de Mallorca i, en aquest sentit, és 
imprescindible que des del Consell se li doni tot el suport. 
 

En nom del PSM intervé el Sr. Alorda. Expressa la 
satisfacció del seu grup per aquesta decisió que es prendrà. 
Considera que es tracta d'un element més dins tot un procés, però 
que té un abast molt important, ja que afecta 15.000.000 m2 i 
350.000 places potencials.  
 

Considera que és important perquè Calvià era emblemàtic 
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com a exemple del creixent que ha caracteritzat Mallorca durant 
tots aquests anys, per això considera que és important que Calvià 
també abanderi un significatiu canvi de posició, ja que aquelles 
operacions que es varen qualificar com a "estrella", ara es 
desarticulen. 
 

Anuncia que per al seu grup, la culminació d'aquest 
procés  seria l'aprovació d'unes normes subsidiàries que es 
podrien limitar a una sola paraula que seria "desclassificar". 
 

Recorda que no és el primer cas de suspensió. Aquesta 
figura es va aplicar primer al cas del Trenc i n'hi ha hagudes 
d'altres d'importants i amb un abast diferent. Recorda que altres 
ajuntaments també han rebaixat i fet canvis, tot i que aquest és 
el més significatiu. Recorda que tampoc no ha d'esser el darrer 
cas perquè l'urbanisme que queda és aberrant i forassenyat, de 
manera que ja hi ha un clam dins la societat civil que reflecteix 
l'exigència del canvi de tendència. 
 

Pel que fa a les indemnitzacions exposa que un aspecte 
és el de l'entitat que se'n farà càrrec. En aquest sentit 
assegura que queda ben fermat que serà l'Ajuntament de Calvià, 
per això celebra la generositat d'aquest Ajuntament per facilitar 
les coses al Consell. Un altre aspecte seria determinar-ne 
quantia. Afirma que en aquest aspecte s'ha creat una bubota que 
serveix de coartada. Fa avinent que les indemnitzacions han de 
cobrir les despeses que s'han fet realment i els drets 
urbanístics patrimonialitzats. Això ho afirmen, tant el dictamen 
del Sr. Avel.lí Blasco, com el del lletrat del Govern Balear Sr. 
Aguiló Monjo i tots dos coincideixen que no hi ha dret de 
reclamar expectatives urbanístiques si abans no s'han complit els 
deures de cessió, equidistribució i urbanització. Afirmar, 
assegura, que una finca d'ametlers és una altra cosa perquè queda 
inclosa dins una retxa del PGOU, és entrar en una dinàmica que no 
pot admetre des de la racionalitat d'un urbanisme que només pot 
produir plusvàlues a canvi de contrapartides. 
 

Això, conclou, és el darrer recurs del Partit Popular 
que xerra molt, fa moltes cançonetes de sostenibilitat, però a 
l'hora de votar, vota pel ciment. 
 

Intervé la Sra. Salom (PP). Assegura que comparteixen 
la filosofia del creixement sostenible i la protecció del 
territori. Defensen la necessitat de renunciar al creixement com 
a meta i són partidaris d'intentar evitar l'increment de la 
pressió sobre determinats recursos. 
 

Avui es tracta, però, de respondre a una sol⋅licitud de 
l'Ajuntament de Calvià de suspendre un planejament, vigent, 
aprovat per l'Ajuntament del PSOE, amb majoria absoluta l'any 
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1991 i que aleshores es va presentar com un pla magnífic i com a 
model de l'urbanisme del futur. Fa avinent que aquest pla 
incloïa, fins a set camps de golf, es qualificava com una 
operació estrella que havia d'implicar la conversió del municipi 
en un paradís del golf a Europa que permetria vèncer 
l'estacionalitat del turisme..., i que va esser un model que la 
batlessa va anar explicant per tot Europa.   
 

La postura del PP, va esser més prudent, va considerar 
el pla massa "desenrotllista" i que propiciava una gran 
inseguretat jurídica pel tema dels convenis urbanístics. El PSOE 
mentrestant anava executant aquest pla fins que varen arribar les 
eleccions del 95, en perdre la majoria, varen haver de pactar amb 
Esquerra Unida i allò que abans era bo va passar esser dolent. 
Afirma que el canvi de criteris urbanístics obeeix a la 
necessitat de mantenir la batlia. Només ara, continua, reconeixen 
que el pla implicava una gran pressió sobre els recursos 
urbanístics. 
 

Davant aquest canvi opina que el PSOE no té criteris 
clars en aquesta matèria, sinó que aquest obeeixen a les 
necessitats polítiques. Si no fos així, l'any 91 no haurien 
aprovat el pla que avui es vol suspendre. 
 

Considera que la proposta d'avui té un aspecte positiu 
i és el fet de reconèixer que aquell pla no era el més correcte. 
Amb aquestes raons subjacents, es demana quina seguretat pot 
tenir el ciutadà de Calvià que la revisió que ara es proposa no 
es tornarà canviar d'aquí a uns anys.  
 

Opina que la proposta d'avui s'hauria de resoldre a 
Calvià, ja que l'Ajuntament té els instruments suficients per 
aturar urbanitzacions, construccions i ciments, amb la mesura de 
suspendre les llicències i revisar tot el Pla General, sense que 
hi hagi d'intervenir el Consell. Afirma que voler que el Consell 
faci la suspensió respon al fet que s'hauran de pagar 
indemnitzacions molt importants.  
 

La primera part de la proposta, la suspensió del 
planejament afecta unes urbanitzacions que tenen uns permisos 
donats per l'Ajuntament i que reclamaran unes indemnitzacions. La 
segona part de la proposta inclou la firma d'un conveni que 
determina qui ha de pagar aquestes indemnitzacions. 
 

Es demana si és correcte que el Consell pugui prendre 
aquest acords a partir dels informes que figuren dins 
l'expedient, entre els quals distingeix els informes elaborats 
pels funcionaris de la casa i els que ha encarregat el Consell a 
persones externes. Argumenta que els informes dels funcionaris 
són els més neutrals i que defensen els interessos generals del 
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Consell i, per tant, són els que han de tenir més credibilitat. 
 

Es demana si es varen encarregar els informes externs 
per la raó que els dels tècnics de la casa no s'ajustaven als 
acords que volia prendre el Pacte de Progrés. 
 

Fa un repàs a les conclusions dels informes dels 
tècnics de la casa i destaca que tant l'arquitecte con el tècnic 
urbanista no consideren oportuna des de la perspectiva de la 
legalitat la suspensió del planejament. També s'hi diu que si 
s'aprovava, en derivarien indemnitzacions per al Consell de més 
quantia que les que pareix que assumeix l'Ajuntament. També s'hi 
recull que resulta bastant dubtós atribuir a l'assumpció de les 
indemnitzacions per part de l'Ajuntament més pes que el d'una 
mera declaració de principis o de bona voluntat. Igualment s'hi 
constata que els estàndards d'espais lliures queden reduïts i se 
situen per davall el mínim legal. 
 

Es refereix a l'informe del cap de l'Assessoria 
Jurídica que constata que s'haurien d'acreditar a l'expedient 
administratiu les circumstàncies reals, materials i objectives, 
d'índole urbanística que de sobte han aparegut des de l'aprovació 
del pla inicial del 91. Aquesta motivació no consta a 
l'expedient.  També, l'informe, afirma que aprovar la suspensió 
implicaria  assumir, en primer terme, per part del Consell, 
l'obligació d'haver d'indemnitzar tots els danys. 
 

En relació al conveni, l'informe de l'Assessoria 
Jurídica assegura que es tracta d'un contracte subjecte al dret 
públic i no al privat i que la Llei prescriu que un dels 
requisits per a aquests contractes és l'existència de crèdit si 
del contracte se'n deriven obligacions econòmiques. També La llei 
de contractes, l'art. 70.2 preveu que aquests contractes han 
d'incloure una garantia, un aval, que l'Ajuntament de Calvià no 
aporta. Aquest informe mateix conclou que el conveni no s'ajusta 
a dret. 
 

Es refereix a l'informe de la interventora i el 
secretari, que, per altra banda, que a la vista de l'esborrany 
del conveni i els informes de l'expedient, afirmen que assumeixen 
substancialment les consideracions contingudes en els informes 
del Consell i, en conseqüència, informen desfavorablement sobre 
la signatura del conveni si no es compleixen una sèrie de 
condicions, entre les quals n'hi ha dues que no es compleixen: 
per una banda no es quantifica l'import de les obligacions que en 
primer terme es derivaran per al Consell amb la suspensió 
proposada i, per altra, l'Ajuntament no garanteix el pagament 
d'aquestes obligacions mitjançant la constitució d'un aval. 
 

Les conclusions a què arriba el PP, afirma, és que els 
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informes són desfavorables, que hi haurà indemnitzacions 
milionàries que no estan quantificades i que això pot hipotecar 
el futur de la institució, de manera que molts d'ajuntaments no 
podran obtenir durant molts d'anys ajudes del Consell. 
 

Fa notar que el Sr. Grosske, que sempre es refereix als 
informes dels tècnics, avui no hi ha fet referència i es decanta 
pels informes externs. També li fa notar que en tot Espanya, 
només hi ha directrius d'ordenació del territori al País Basc. 
 

Es refereix als informes externs que arriben a la 
conclusió que es pot prendre l'acord, que es produiran 
indemnitzacions i que l'Ajuntament serà el responsable 
d'aquestes, encara que formalment la responsabilitat es dirigirà 
cap al Consell. Repeteix en aquest sentit que el Conveni no 
constitueix una garantia de recuperació i que així com es 
planteja no compleix els requisits legals. 
 

Fa avinent que no se sap la quantia de les 
indemnitzacions ni si és segur que es podran recuperar de manera 
que se'n poden derivar greus perjudicis econòmics a causa d'un 
tema polític exclusiu de Calvià i que afectarà tots els 
mallorquins.  
 

Conclou afirmant que prendre avui aquesta decisió 
constitueix una greu irresponsabilitat, perquè es pren en funció 
d'interessos del PSOE i d'EU i no en funció dels interessos 
generals. 
 

Anuncia el vot en contra del seu grup. 
 

Respon el Sr. Quetglas (PSOE) qualifica la intervenció 
de típica del PP, que com sempre està d'acord amb la filosofia, i 
amb la preservació de recursos, però a l'hora de votar voten en 
contra. La sostenibilitat, afirma, se demuestra andando, votant 
cada dia. 
 

Reconeix que és cert que les circumstàncies, des de 
l'any 91 fins ara han canviat i en aquest sentit recorda que ha 
citat tota una sèrie d'iniciatives de caràcter internacional, que 
llevat de la primera es varen prendre dins la dècada dels 90, que 
ha estat quan ha canviat la filosofia i s'han propugnat els 
criteris de sostenibilitat. La constatació de la necessitat, per 
tant, és dels anys 90. 
 

Fa notar, per altra banda, que la responsabilitat de 
tots, ja que si bé és cert que l'Ajuntament socialista de Calvià 
va aprovar un pla que avui tots qualifiquen d'exagerat, també és 
cert que la Comissió d'Urbanisme del Consell també el va aprovar. 
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S'oposa a considerar que la suspensió de llicències 
seria suficient, ja que aquesta no afecta els actes de 
consolidació dels actes urbanístics, els quals poden anar 
progressant i, per tant, en arribar el moment de la revisió 
podria quedar desvirtuada la voluntat de reconduir el creixement. 
La suspensió del planejament, és, per tant, l'única via vàlida, i 
correspon a l'autoritat urbanística, que és el Consell, el qual, 
per llei, té aquesta competència. 
 

Pel que fa al conveni, reconeix que hi ha uns dubtes 
sobre la idoneïtat. Per això, explica, es varen demanar uns 
informes externs. La causa primera d'aquests dubtes és el fet que 
el desenvolupament urbanístic es preveu sempre en la direcció 
d'ocupar més territori, però allò que no té previst és la marxa 
enrere, la desclassificació, per això hi ha dubtes i manca de 
jurisprudència. Es tracta d'obrir una porta innovadora que seria 
bo que altres seguissin. 
 

Fa notar que la Sra. Salom no ha citat l'informe de la 
Ponència Tècnica, que ha llegit tots els informes, però que s'ha 
referit a objeccions posades durant la tramitació i que la 
majoria han estat recollides en el document final i en el conveni 
que es proposa. Cita l'exemple de s'assumpció plena de 
responsabilitats per part de l'Ajuntament, una objecció corregida 
i que ha estat incorporada al conveni i que l'Ajuntament va 
aprovar al darrer Ple. Pel que fa als espais lliures, també es va 
demostrar que sobrepassaven en molt l'índex, la Sra. Salom, 
assegura, ha llegit un informe anterior a aquesta reunió com si 
els arguments encara fossin vàlids. L'objecció del termini del 
reemborsament també està incorporat al conveni. Les 
circumstàncies que fa que s'hagi d'acordar la suspensió també 
estan recollides a l'Agenda Local 21 i a un informe redactat per 
un equip multidisciplinar que les incorporen a l'expedient. També 
asseguren els informes que tots els danys els assumirà 
l'Ajuntament i el conveni ho recull en un article específic. 
 

Reconeix, però, que queden dos aspectes que no estan 
recollits, ni en el conveni ni en la proposta i són l'exigència 
d'aval i la quantificació. La quantificació és impossible, 
assegura, ja que aquesta dependrà de moltes circumstàncies, entre 
altres de  sentències judicials i, pel que fa a l'aval, recorda 
que no es poden exigir avals a les entitats locals segons la Llei 
39/88, article 154-2, reguladora de les entitats locals.  
 

Argumenta que un conveni és un instrument suficient per 
exigir, un comportament a les administracions. Per tant, si 
l'Ajuntament es compromet a atendre les eventuals indemnitzacions 
per mitjà d'un conveni i un acord de Ple, el Consell ha de 
considerar que es complirà el compromís. S'ha de considerar tant, 
com quan el Govern de la Comunitat adquireix el compromís de fer 
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una transferència, i el Consell ho considera tan cert que ho 
recull en el pressupost. 
 

Demana que no agitin bubotes perquè la realitat és que 
el Consell no s'haurà de fer càrrec de cap indemnització, tot i 
que les indemnitzacions es puguin exigir en primer lloc al 
Consell. Com a representant del Consell opina que s'ha d'agrair a 
l'Ajuntament que hagi pres la iniciativa en aquestes condicions. 
 

La presidenta, donat que la Sra. Salom s'ha referit als 
diversos grups de consellers, decideix obrir un segon torn 
d'intervencions. Donarà la paraula al Sr. Grosske, al Sr. Alorda, 
a la Sra. Salom i la presidenta mateixa tancarà el debat. No hi 
haurà més intervencions. 

El Sr. Grosske (EU) agraeix a la Sra. Salom el pes que 
atorga a EU en la gestació de l'acord que avui es debat. Pensa 
que el pes d'EU ha estat positivament determinant, però la 
proposta  també respon a un procés de maduració i de 
permeabilitat del conjunt de la majoria municipal de l'Ajuntament 
de Calvià, maduració que també es produeix en el conjunt de la 
societat de les illes. Una cosa que és tan certa que, fins i tot 
el PP a nivell de llenguatge, s'ha vist obligat a dir coses que 
no deien fa uns anys, com ara desenvolupament sostenible o 
preservació del territori, termes exclusius, aleshores, del 
moviment ecologista. 
 

Allò que el PP no és capaç de fer, afirma, és traduir 
aquesta terminologia a una pràctica concreta i, per això, no hi 
ha directius d'ordenació territorial, ni Pla Territorial del Pla 
de Mallorca, perquè prima més la concòrdia amb determinats 
sectors que no la voluntat de protegir el Pla de Mallorca, ni 
tampoc no hi ha llei de sòl rústic, perquè primen els interessos 
polítics per damunt els generals. I, per això, tampoc no són 
capaços de desenvolupar la Llei d'Espais Naturals. 
 

Afirma que ha estudiat tots els informes i pot 
assegurar que quan la Sra. Salom diu que el Consell no podrà 
pagar fa una demagògia estrepitosa. 
 

Afirma que té clara la necessitat de reorientar 
l'urbanisme de Mallorca i que aquest acord d'avui és una petita 
aportació a una necessitat que de cada vegada més és compartida 
per sectors més amplis i els únics que romanen al marge d'aquest 
tema són els representants del PP que, a més, tenen la 
responsabilitat de governar la Comunitat Autònoma i, això, pel 
fet que són presoners de l'hipoteca d'haver de respondre a 
interessos econòmics de grups de pressió, de manera que mentre 
siguin el braç polític dels promotors i dels interessos 
especulatius no podran dur a la pràctica allò que diuen en els 
discursos. 
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El Sr. Alorda (PSM-NM) reconeix que les previsions del 

91 per a Calvià eren exagerades i no s'havien d'haver aprovat. Ni 
per part del PSOE a l'Ajuntament, ni per part del PP a la 
Comissió d'Urbanisme del Consell. Ara, per la simple raó que es 
va aprovar no es pot pretendre que s'hagi d'executar. 
 

En relació a la competència, assegura que no hi ha cap 
mena de dubte que correspon al Consell. Pel que fa als motius, no 
pot entendre que el PP no comprengui que la proposta està prou 
justificada i qualifica de contumàcia no voler-ho reconèixer, ja 
que la necessitat de preservar el territori la reconeix qualsevol 
persona que passi pel carrer. 
 

Contràriament a allò que ha dit el Sr. Quetglas, 
recorda que el PP ha utilitzat la suspensió en tres ocasions i 
que, encara que no tenien l'abast d'aquesta, es varen fer sense 
avals i sense quantificacions prèvies. Convida a veure què ha 
passat amb les indemnitzacions produïdes per aquests altres casos 
per evitar la psicosi que preocupa tant la Sra. Salom. 
 

El PSM no dubta que l'Ajuntament pagarà i que la 
hipoteca real no és que es prengui l'acord, sinó que no es 
prengui l'acord, de manera que el PSM hi votaria a favor en tot 
cas. Els compromisos econòmics haurien de correspondre al Govern 
alhora que l'Estat s'hauria de comprometre també amb la 
necessitat d'aturar els casos com el de Calvià.  
 

Nega que darrera tots els convenis hi hagi prèviament 
partides pressupostàries. Es demana si els convenis de carreteres 
o els d'IBASAN en tenen. 
 

Fa notar que el mercat ha agafat un mal hàbit en el 
tema de les indemnitzacions perquè ja incorpora les plusvàlues en 
les expectatives i això crea problemes greus. Però el mercat no 
està legitimat per fer això perquè l'urbanisme no crea plusvàlues 
per posar retxes, només sen quan el promotor ha cedit territori, 
ha urbanitzat i ha lliurat el percentatge de la plusvàlua 
urbanística. Aquesta idea, aberrant des del punt de vista de la 
Llei del sòl, s'ha d'eliminar perquè, en cas contrari, es crearan 
distorsions males d'evitar. 
 

La Sra. Salom (PP) afirma que és fals que el PP no hagi 
fet res per defensar el medi ambient i el paisatge. Recorda que 
qui va proposar i aprovar la Llei d'espais naturals va esser el 
PP i que aquesta llei protegeix més del 40% del territori. També, 
qui va proposar la compra de sa Dragonera va esser el PP i hi ha 
ajuntaments, com ara Valldemossa que tenen protegit més del 50% 
del territori. 
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Nega que siguin el braç polític dels promotors, ja que 
cap d'aquests no els ha passat cap informe, ni el PP els n'ha 
demanat cap. Ella s'ha limitat a referir-se als informes dels 
tècnics del Consell i que representen els interessos del Consell 
i, per tant, tenen més força que els informes externs. 
 

Recorda que Calvià s'ha aprofitat durant molts d'anys 
per haver estat alegre en les seves construccions i ara ve a 
demanar ajuda al Consell perquè sigui aquest i, per tant, tots 
els ciutadans de Mallorca els qui hagin de finançar una decisió 
que hauria pogut prendre aquell Ajuntament. Això no ho considera 
correcte i, per tant, insisteix que hauria d'esser l'Ajuntament 
mitjançant la suspensió de les llicències i la revisió del 
planejament que assumís tot el procés.  Es demana què faria el 
Consell si tots els ajuntaments venien a aquesta institució a 
demanar suspensions de planejaments. 
 

Assegura que molts dels informes que ha llegit són 
posteriors a l'informe del Sr. García de Enterría i també que 
moltes de les objeccions no s'han incorporades. En concret de les 
quatre coses que demanen els informes del secretari i de la 
interventora, només se n'han complides dues. Aquests informes 
diuen que s'han de quantificar les indemnitzacions i que hi ha 
d'haver un aval. En relació a l'estàndard d'espais lliures, 
recorda que,  encara que a la Ponència es digués que es complien, 
resulta que hi havia convenis que incloïen cessions de terrenys, 
cessions que queden anul⋅lades pel fet de suspendre el 
planejament i, per tant, els espais lliures baixen. En aquest 
sentit assegura que es passa de 5 m2 a 3'4 m2. 
 

Insisteix en l'opinió que el Consell no  ha d'assumir 
el risc de les indemnitzacions i es nega a considerar demagògica 
aquesta opinió. Insisteix que no hi ha garanties que l'Ajuntament 
pagui, per la raó que el conveni no és més que un conjunt de 
declaracions de bones intencions que, a l'hora de fer-se 
realitat, no sempre es compleixen i la prova és que l'Ajuntament 
de Calvià mateix deu més de 400 milions per aplicació del conveni 
dels bombers i no els paga.  
 

Insisteix a considerar que amb la decisió d'avui el PSM 
i UM fan el joc al PSOE i a EU de Calvià. 
 

Demana una votació nominal, perquè pensa que tots els 
membres del Consell seran responsables d'unes indemnitzacions 
molt elevades. 
 

Resumeix la seva oposició a la proposta en el fet que 
no l'avalen els tècnics de la casa, no es compleixen requisits 
legals i suposarà hipotecar el futur del Consell. 
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La presidenta assegura que el Consell pren una decisió 
per a la qual té una total competència, delegada del Consell de 
Ministres, per suspendre un determinat planejament i ho fa a 
sol⋅licitud de l'Ajuntament de Calvià. És cert que l'any 91 
aquest Ajuntament tenia un planejament desenvolupista i, també és 
cert que avui, 11 de novembre del 1996, ha passat molt de temps i 
dues legislatures. 
 

Si el PP diu que aleshores ja varen advertir que el pla 
era massa desenvolupista se sorprèn que ara s'oposin a una 
proposta que els dóna la raó. 
 

Recorda que la proposta la fan el PSOE i EU  i que 
l'han elaborada precisament perquè tenen el suport de la població 
que els va votar. 
 

En referència a la seguretat jurídica, afirma que és 
molt important i que s'ha de respectar i en aquest sentit recorda 
que aquesta seguretat ha d'esser per a tots i per a totes les 
administracions. L'urbanisme, continua, pot esser injust perquè 
el fet que uns terrenys siguin urbans o no ho decideix un equip 
polític.  L'exemple d'això, continua, el proporciona la decisió 
del Sr. Aznar que per decret va convertir el sòl urbanitzable no 
programat en urbanitzable programat, de manera que molt de 
territori va experimentar aquest canvi de classificació. En 
aquest cas, comenta, els promotors no tenien cap seguretat 
d'obtenir aquest multiplicació i si el Govern d'aquí ara feia un 
altre decret contradient el primer tampoc no seria seguretat 
jurídica. 
 

Pel que fa als informes a què s'ha referit la Sra. 
Salom i a la defensa dels funcionaris de la casa, dóna 
l'enhorabona al PP ja que era ben necessari perquè de vegades han 
estat atacats pel mateix grup que ara els defensa. 
 

Fa notar que els informes han anat variant a mesura que 
s'han anat prenent les mesures que els informes mateixos 
demanaven. Demana que no es faci ús dels informes primitius 
perquè la proposta d'avui es basa en els posteriors. 
 

Argumenta que els informes dels funcionaris es basen en 
la prudència. Comenta que és evident que per al Consell seria més 
 prudent no prendre aquesta decisió, però també hi afegeix que hi 
ha moments en què és important prendre decisions i que l'única 
manera de no equivocar-se és no prendre'n cap. 
 

Considera important que el Consell dóni suport a un 
ajuntament com Calvià que pren una decisió basada en el 
coneixement que té del seu terme.    
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Pel que fa al compliment dels compromisos, recorda que 
l'Ajuntament de Palma també en té de pendents i que els 
incompliments poden provenir de tots els colors polítics. Recorda 
igualment que els incompliments de Calvià provenen de l'època en 
què el PP governava i, per tant, han de reconèixer que l'equip de 
govern actual arregla allò que el PP va deixar pendent. 
 

Comenta que el Consell estaria molt satisfet si molts 
de municipis volien reduir els terrenys per urbanitzar i 
proposassin convenis que els comprometessin com ho ha fet 
l'Ajuntament de Calvià, perquè si fos així s'estaria realment en 
el bon camí. 
 

Recorda al PP que des del Consell no es defensa cap 
tipus de partidisme. S'hi defensa Mallorca i els interessos de 
tots els mallorquins i manifesta que planificar en matèria 
turística i en matèria urbanística significa garantir el futur de 
Mallorca amb una decisió encertada. Els mallorquins, conclou, 
poden estar segurs que el Consell Insular no haurà de pagar les 
indemnitzacions perquè si n'hi ha, hi ha un conveni que compromet 
l'ajuntament afectat a pagar-les, de manera que Mallorca en 
general i Calvià en particular estan d'enhorabona per una decisió 
que és política però que és per al futur de Mallorca. 
 

La Sra. Salom (PP) demana la paraula per replicar, ja 
que l'intervenció de la presidenta ha estat contra les 
argumentacions exposades pel PP. No poder respondre suposaria una 
indefensió. 
 

La presidenta no li dóna la paraula. Recorda que ha 
anunciat que amb el segon torn d'intervencions es tancaria el 
debat. Recorda també que el debats els tanca la majoria i no 
l'oposició i que el PP no pot pretendre tancar el debat al 
Parlament i al Consell. 
 
 

Se sotmet la proposta a votació nominal. El secretari 
crida en veu alta els consellers presents per ordre alfabètic i 
aquests emeten oralment el seu vot amb el resultat total de 
desset vots a favor (consellers del PSOE, del PSM-NM, d'UM, i 
d'EU) i de catorze en contra (consellers del PP).  
 
 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. 
Presidenta, aixeca la sessió a les dotze hores i quaranta minuts 
de tot el qual se n'esten la present acta, que jo com a Secretari 
certific, amb el vist-i-plau del l'Hble. Sra. Presidenta del 
Consell Insular de Mallorca. 
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   V.i P, 
LA PRESIDENTA, 

 


