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ACTA DE  LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE DEL   
CONSELL  INSULAR  DE  MALLORCA DE CINC 
D’OCTUBRE   DE   MIL   NOU-CENTS NORANTA-VUIT. 

 
 
 
 

A les onze hores i cinquanta minuts del dia cinc 
d’octubre de mil nou-cents noranta-vuit es reuneix, en 
sessió ordinària del Ple del Consell Insular de Mallorca, 
amb els assistents que a continuació es relacionen: 
 

Hble. Sra. Presidenta: Maria Antònia Munar 
Riutort. 
 

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

Consellers que excusen la seva assistència: Hble. 
Sr. Juan Verger Pocoví, Guillermo Vidal i Bibiloni, José 
Maria Gonzàlez i Ortea. 

 
 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 

 
Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 

 
  
  Els Hbles. Srs. Eberhard Grosske, Margalida 
Thomás, Joana A. Vidal, Pilar Ferrer entren abans de la 
segona votació sobre la inclusió del primer punt del 
despatx extraordinari. L’Hble. Sra. Margalida Ferrando 
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s’incorpora en el punt 9. L’Hble. Sr. Carlos Cañellas surt 
en el punt 35 i no torna entrar. L’Hble. Sra. Rosa Estarás 
surt en el primer punt del despatx extraordinari i no torna 
entrar. 
 
 

La presidenta obre la sessió. Demana disculpes 
pel retard degut a la presència al Parlament de membres del 
Consell en l'acte de commemoració del Dia de les Persones 
Majors. 
 

Proposa incloure una moció dels grups de 
consellers del PSOE, PSM-NM i UM sobre la moratòria 
urbanística.   
 

Se sotmet a votació aquesta proposta d'inclusió 
amb el resultat de 14 vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i 
deu en contra (PP,). 
 

El secretari adverteix que es requereix la 
majoria absoluta. 
 

La presidenta suspèn la sessió durant cinc minuts 
per consultar amb els portaveus. 
 

Represa la sessió proposa incloure dos punts en 
el Despatx Extraordinari.  
 

En primer lloc una moció sobre moratòria 
urbanística presentada pel PSOE, PSM-NM i UM que s'aprova 
incloure dins aquesta apartat per desset vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i dotze en contra (PP, Mixt). 
 

El Sr. Rovira (PP) demana que consti en acta 
aquesta doble votació que s'ha produït. 
 

En segon lloc la presidenta proposa incloure un 
conveni entre la Fundació Jocs Olímpics i el Consell 
Insular de Mallorca que es va aprovar en Comissió. 
 

S'aprova per unanimitat incloure aquest punt a 
l'apartat del Despatx Extraordinari. 
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  PUNT 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (28-9-98). 
 

S'aprova l'acta per unanimitat. 
 
 
 
  PRESIDÈNCIA. 
 
 
  PUNT 2.- DECRETS A DONAR COMPTE. 
 
 

El Ple en resta assabentat. 
 
 
   
  PUNT 3.- DECRETS A RATIFICAR. 
 
  Es llegeix el següent decret: 
 
 
  “ASSUMPTE: Demanda Judici Declaratiu de Menor 
Quantia contra l'entitat mercantil "Inversiones 
Mediterraneas de Levante S.L." en reclamació de quantitat. 
 
  Vist l'informe de l'Assessoria Jurídica del C.I.M. 
de dia 31 de juliol de 1998 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 formuli el corresponent procés declaratiu de 
Menor Quantia contra l'entitat mercantil "Inversiones 
Mediterraneas de Levante S.L." en reclamació de quantitat. 
Cuidaran de la representació i de la direcció tècnica del 
Consell Insular de Mallorca en dit procés els lletrats 
adscrits a l'Assessoria Jurídica del C.I.M. Sr. Gabriel de 
Oleza Serra de Gayeta i Sra. Carmen de España Fortuny, 
indistintament que, en base a l'article 447.2 de la llei 
Orgànica del Poder Judicial. 
 
  Que es doni compte de la present resolució al Ple, 
en la primera sessió que farà, per a la seva ratificació.” 
   
 

Es ratifica el decret per unanimitat. 
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  COOPERACIÓ MUNICIPAL, FOMENT I OCUPACIÓ. 
 
 
   PUNT 4.- PROPOSTA D´APROVACIÓ DEFINITIVA DEL    
REGLAMENT DE COOPERACIÓ MUNICIPAL 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 

     “En data 4 de maig de 1998 el Ple del Consell 
Insular de Mallorca aprovà inicialment el Reglament de 
Cooperació Municipal, que fou sotmès a informació pública 
mitjançant anunci al BOCAIB de dia 28-05-1998, nº 70, 
durant un termini de trenta dies per a la presentació de 
reclamacions i suggerències. 

 
     Durant aquest termini no s´ha presentat cap 

reclamació ni suggerència al Reglament esmentat. Pert part 
d´aquesta Presidència, emperò, es considera que s´haurien 
d´introduir una serie d´esmenes al Reglament aprovat 
inicialment. La primera fa referència a la possibilitat de 
que les obres plurianuals d´arquitectura que la seva 
execució no es pot fraccionar es puguin dur a terme d´una 
sola vegada, com s´ha fet enguany amb l´obra " Teatre 
Municipal " de l´Ajuntament de Lloseta. El Sr. Guillem 
Vidal, a la Comissió informativa de dia 18 de maig de 1998, 
en que es va tractar aquest assumpte de Lloseta, va 
proposar  fer extensiu a tots els Ajuntaments aquesta  
possibilitat, contemplant-la en el Reglament de Cooperació. 
Atesa, idò, la petició del Sr Vidal, es proposa la següent 
esmena al Reglament de Cooperació que consistiria en afegir  
un article al Capítol II del Títol I que disposi: 
                        
Obres plurianuals 
 
     “1. Totes les obres que tenguin un finançament 
plurianual s´hauran d´executar respectant el principi 
d’anualitat dels crèdits aprovats i no es podrà iniciar la 
despesa corresponent a cada exercici abans del primer de 
gener de l´any en qüestió.  
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 En qualsevol cas, l´aportació del Consell de Mallorca 
no s’abonarà fins que no s´hagi aprovat definitivament el 
Pla de l´anualitat que pertoqui. 
 
     2. Això no obstant, en el supòsit d´obres o serveis de 
finançament plurianual l’execució de les quals no es pugui 
fraccionar per adaptar-les als paràgrafs anteriors, i, en 
especial, les referides a actuacions d´arquitectura, es 
podran dur a terme d´una sola vegada, prèvia autorització 
expressa del Consell de Mallorca.  

 
 Les obres autoritzades no s’inclouran pròpiament en 

el Pla d´Obres i Serveis emperò comptaran amb la mateixa 
aportació i un règim equivalent al que les correspondria si 
hi figurassin, tret de què podran disposar del crèdit de 
les anualitats futures sense necessitat d´haver d´ajustar 
la realització de l´obra al finançament previst per a cada 
anualitat. A tal efecte, es signarà un conveni 
administratiu amb el Consell  de Mallorca en el qual 
l´Ajuntament interessat haurà d´assumir les possibles 
despeses financeres que l´execució de l´obra comporti, ja 
que les aportacions del Consell de Mallorca no li seran 
abonades fins que no s´aprovi definitivament el Pla de cada 
anualitat.”  
 
     La segona esmena que es proposa consisteix en 
augmentar el percentatge del pressupost de contractació de 
l´obra que serà objecte de subvenció per a la redacció de 
projectes o la direcció d´obres, que passa  d´un 3% en un 
3'25% tant si el qui presta els serveis és un tècnic 
municipal com si es tracta d´un professional extern a 
l´Ajuntament. L´esmena que es proposa consisteix en que 
l´article 29.2 quedi redactat de la forma següent, 
suprimint el segon paràgraf: 

 
     “Tant si  la redacció del projecte o la direcció 

de l´obra es fa amb els mitjans propis de la corporació o 
contractant un professional extern, la quantia de la 
subvenció serà la resultant d´aplicar el percentatge 
d´aportació del Consell de Mallorca a l´execució de l´obra 
o servei sobre el 3,25% de l’import del pressupost de 
contractació de les obres o serveis, excloent d’aquest les 
aportacions d’altres entitats no incloses en el Pla,  en el 
ben entès que la subvenció no podrà superar, en cap cas, el 
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cost total de la redacció del projecte o de la direcció 
tècnica de les obres.”      

   
     Per tot això, el President de la Comissió de 

Cooperació Municipal, Foment i Ocupació fa la següent 
proposta d´ 

 
ACORD 

 
      1.-Aprovar definitivament el Reglament de 

Cooperació Municipal que s´adjunta que inclou les esmenes 
que es fan constar als antecedents d´aquesta proposta 
respecte de l´aprovat inicialment per acord del Ple del 
Consell de dia 4 de maig de 1998. 

 
      2.-El Reglament de Cooperació Municipal entrarà 

en vigor el dia següent al de la seva publicació al 
BOCAIB.”  
  
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
  
 

PUNT 5.- MODIFICACIÓ DEL FINANÇAMENT D’ OBRES 
INCLOSES EN EL PLA D’OBRES I SERVEIS DE 1998, AMB SUBVENCIÓ 
DE LA CAIB. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 

 
 “La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del 

Territori i Litoral del Govern Balear amb escrit de data 29 
de juliol de 1998, ens ha remes l’informe dels projectes 
inclosos en el Pla d’Obres i Serveis de 1998 amb subvenció 
de la conselleria , d’acord amb el que preveu el Conveni 
marc de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears i els Consells Insulars de Mallorca, Menorca 
i Eivissa –Formentera de 20 de desembre de 1989. 
 
  S’han informat favorablement els projectes dels 
Ajuntaments d’Alaró, Alcúdia, Artà, Campos, Manacor, 
Marratxí,  Pollença, Santa Margalida i Sencelles, i 
desfavorablement els projectes de Binissalem i Palma per 
tractar-se d’obres d’evacuació d’aigües pluvials. També ha 
informat favorablement(en part) els projectes de 
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Banyalbufar i Sóller,  ja que es tracta de projectes en el 
que s’inclou evacuació d’aigües pluvials i en el cas de 
Banyalbufar només es pot subvencionar fins a un 62% de 
l’obra i en el cas de  Sóller fins un 41%. 
 
  Per tot això, es fa necessari una modificació del 
finançament de les obres que s’han informat 
desfavorablement  i una modificació dels percentatges de 
subvenció dels projectes de Banyalbufar i Sóller, per la 
qual cosa el President de la Comissió de Cooperació 
Municipal, Foment i Ocupació fa la següent proposta d’ 
 
     A C O R D  
 

 1r.- Modificar el finançament de les obres dels 
Ajuntaments de Binissalem i Palma, obres incloses en el Pla 
d’Obres i Serveis de 1998, degut a que la Conselleria de 
Medi Ambient del Govern Balear l’ha informat 
desfavorablement per tractar-se d’obres d’evacuació 
d’aigües pluvials. El finançament de les esmentades obres 
serà el  següent una vegada modificat:  
 
AJUNTAMENT DE BINISSALEM: Obra nº 13, “Drenatge urbà, 1ª 
fase”. Pressupost: 23.575.000 pessetes. Aportació CIM: 
18.860.000 pessetes. Aportació Ajuntament: 4.715.000 
pessetes. 
 
AJUNTAMENT DE PALMA: Obra nº 56, “Regulació aigües pluvials 
Son Ferriol”. Pressupost: 21.120.675 pessetes. Aportació 
CIM: 5.280.169 pessetes. Aportació Ajuntament: 15.840.506 
pessetes. 
 

 2n.- Modificar també el finançament de les obres 
dels Ajuntaments de Banyalbufar i Sóller ja que la 
Conselleria de Medi Ambient només pot subvencionar en el 
cas de Banyalbufar un 62% i a Sóller un 41%, ja que es 
tracta de projectes que inclouen evacuació d’aigües 
pluvials. El finançament de les esmentades obres  serà el 
següent una vegada modificat: 
 
 
AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR: Obra nº 12 “X. Sanejament, aigua 
potable, clavegueram i drenatge fase III”. Pressupost: 
24.776.724 pessetes. Aportació CAIB: 15.361.568 pessetes. 
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Aportació CIM: 6.937.484 pessetes. Aportació Ajuntament: 
2.477.672 pessetes.  
 
AJUNTAMENT DE SÓLLER: Obra nº 81, “Abastament i sanejament 
diversos carrers”. Pressupost: 51.725.940 pessetes. 
Aportació altres aportacions públiques: 2.551.897 pessetes. 
Aportació CAIB: 20.161.358 pessetes. Aportació CIM: 
4.425.664 pessetes. Aportació Ajuntament: 24.587.021 
pessetes.” 
 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Informa que la 
modificació prové del fet que la Comunitat no ha admès 
finançar obres d'aigües pluvials, amb què s'han hagut de 
reequilibrar els percentatges de les aportacions.  
 

S'aprova la proposta per unanimitat.  
 
 
 
  PUNT 6.- APLICACIÓ DE ROMANENTS DEL PLA D’OBRES I 
SERVEIS DE 1.998. 
 
 

S'ha retirat aquest punt de l'ordre del dia.  
 
   
 
  PUNT 7.- EXCLOURE UNA SERIE D´OBRES DEL PLA 
D´OBRES I SERVEIS DE 1998 I APROVACIÓ D´UN CONVENI AMB 
L´AJUNTAMENT DE CALVIÀ. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 

“En data 23 de març de 1998 el Ple del Consell 
Insular de Mallorca aprovà definitivament el Pla d´Obres i 
Serveis de 1998, en el qual s´inclou amb el nº 53 una obra 
de l´Ajuntament de Montuiri " Voravies de tot el poble " i 
amb el nº 20 una de l´Ajuntament de Calvià denominada " 
Rehabilitació Teatre Sa Societat ". 
   

1.-L´Ajuntament de Montuïri va adjudicar l´obra 
esmentada per acord del Ple de dia 9 de desembre de 1997, 
molt abans de la data a partir de la qual es poden 
adjudicar les obres incloses en el Pla, que és després de 
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la seva aprovació definitiva. Aquest greu incompliment ha 
fet que no s´hagin respectat cap de les normes que regeixen 
la contractació de les obres del Pla: no s´han adjudicat 
les obres per subhasta ; cap representant del Consell 
Insular ha format part de la Mesa de Contractació; no s´ha 
remés al Consell el Plec de Condicions abans d´adjudicar 
les obres…la qual cosa habilita al Consell Insular a 
l´exclussió d´aquesta obra del Pla,  d´acord amb la 
clàusula 17 de les normes que el regeixen per a 1998. 

 
2.-L´Ajuntament de Calvià, per la seva part, va 

sol.licitar incloure en el Pla l´obra " Rehabilitació 
Teatre Sa Societat " que compta amb una subvenció del 
Ministeri de Foment, el qual durà a terme tots els tràmits 
per a la contractació i adjudicació de les obres, la qual 
cosa obliga a excloure a aquesta obra del Pla d´Obres i 
Serveis, i a subvencionar-la mitjançant un conveni 
administratiu, ja que no es podrà obligar al Ministeri al 
compliment de les normes del Pla per a la contractació i  
adjudicació de les obres. 

 
3.-En tercer lloc, cal esmentar que hi ha una sèrie 

d´obres incloses en el Pla que no s´han adjudicat en el 
termini general que finalitzà el dia 15 de juliol de 1998 
ni en la pròrroga autoritzada pel Consell, que va acabar el 
passat dia 21 de setembre. Aquestes obres són:  

" Ober. Vials entre c/ Serral i c/ Marçal " de 
l´Ajuntament de Calvià 
 " Regulació aigües pluvials Son Ferriol " de 
l´Ajuntament de Palma. 
 Per tot l´anteriorment exposat, el President de la 
Comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació fa la 
següent proposta d´ 
                                                      
                                                            
ACORD 
 
 1.- Excloure del Pla d´Obres i Serveis de 1998 i del 
Pla Plurianual 1998/1999/2000 i 2001 les següents obres, 
atès que no s´han adjudicat i comunicat al Consell de 
Mallorca els acords d´adjudicació en el termini fixat: 
" Voravies de tot el poble " de l´Ajuntament de Montuiri. 
" Ober. Vials entre c/ Serral i c/ Marçal " de l´Ajuntament 
de Calvià. 
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" Regulació aigües pluvials Son Ferriol " de l´Ajuntament 
de Palma. 
  
2.- Excloure també del Pla i del Plurianual l´obra " 
Rehabilitació Teatre Sa Societat " de l´Ajuntament de 
Calvià, i aprovar el conveni administratiu que s´adjunta 
amb aquest Ajuntament pel finançament de l´obra esmentada, 
que comptarà amb el mateix percentatge de subvenció que 
tenia en el POS, autoritzant el Conseller delegat de 
Cooperació Municipal per a la firma del conveni esmentat. 
  
 
3.- Concedir als Ajuntaments de Montuïri, Calvià i Palma un 
termini que finalitzarà el dia 15 de novembre de 1998 
perquè puguin presentar una nova sol.licitud de subvenció 
per a una altra obra o servei a dur a terme amb càrrec als 
crèdits de 1998 i sempre que sigui  de la mateixa 
naturalesa de les que són objecte de subvenció en el POS . 
Aquestes noves sol.licituds es finançaran amb els romanents 
que es produiran amb l´exclussió del Pla de les obres 
esmentades en el punt 1 d´aquest acord, i els percentatges 
de subvenció  del Consell de Mallorca per a les noves 
actuacions seran els mateixos que els del POS,  amb un 
màxim de pessetes equivalent al 90% de la quantitat que 
tenia concedida cada un d´aquests tres Ajuntaments en el 
POS de 1998 per a cada una de les tres obres excloses. 
   També concedir idèntic termini a l´Ajuntament de 
Montuïri, fins el dia 15 de novembre de 1998, perquè pugui 
presentar una nova sol.licitud d´obres o serveis a incloure 
al POS de 1999, atès que l´obra exclosa del Pla i del 
Plurianual figurava com a única actuació a subvencionar 
d´aquest Ajuntament en el POS de 1999.” 
 
 

Intervé el Sr. Alorda (PSM). Informa que després 
d'una política de més exigència en qüestió de compliment de 
terminis, el Consell ha optat ara per excloure tres 
ajuntaments, Montuïri, Calvià i Palma, per aquest 
incompliment. No obstant això i atès que la Comissió sempre 
ha actuat amb un tarannà d'enteniment, s'ha optat per 
concedir un altre termini amb una aportació del Consell de 
com a màxim el 90% de l'aportació concedida inicialment. 
Informa que es tracta d'una passa més cap al rigor que es 
vol anar introduint amb el màxim consens possible. 
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Pel que fa a la rehabilitació del teatre de 
Calvià informa que s'ha preferit signar un conveni, pel 
pressupost de l'obra i perquè probablement adjudicarà les 
obres el Ministeri d'Obres Públiques. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 8.- MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 8 DELS ESTATUTS 
DE LA MANCOMUNITAT “SUD MALLORCA”. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió de Cooperació Municipal, Foment i Ocupació: 
 
  “Antecedents: 
         
  1. En data 18 de setembre de 1998, ha tingut 
entrada en el Registre General d'aquest Consell l'expedient 
de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Sud 
Mallorca per tal que s'emeti l'informe preceptiu a què es 
refereixen els articles 8 i 15.1.c) de la Llei 5/1991, de 
27 de febrer, per la qual s'aproven les normes reguladores 
de Mancomunitats de Municipis. 
 
  2. La modificació dels Estatuts que es proposa 
realitzar la Junta de Govern de la Mancomunitat Sud 
Mallorca consisteix bàsicament, en l'ampliació de l'objecte 
de la Mancomunitat a la realització de qualsevol obra, 
gestió de servei o adquisició de maquinaria i material que 
sigui en benefici dels distints municipis mancomunats, que 
sigui competència d'aquests i així ho acordi, per 
unanimitat, la Junta de Govern.  
 
  3. En data 23 de setembre de 1998, el Servei 
d'Assistència als Municipis ha informat favorablement la 
modificació dels Estatuts. 
 
  PROPOSTA: 
 
  Examinada la documentació administrativa remesa 
pel President de la Mancomunitat Sud Mallorca, consideram 
que tant el contingut del projecte de modificació del 
l'article 8 dels Estatuts, com la tramitació de 
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l'expedient, s'ha realitzat d'acord amb la legislació 
vigent. 
 
  Per això, conforme assenyala l'article 8 de 
l'esmentada Llei 5/1991, es proposa que el  Ple del Consell 
Insular de Mallorca adopti el següent, 
 

ACORD 
 
  Informar favorablement el projecte de modificació 
de l'article 8 dels Estatuts de la Mancomunitat "Sud 
Mallorca", per tal com s'adapta a la legislació vigent.”   
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  URBANISME I HABITABILITAT. 
 
 

PUNT 9.- ESTIMACIÓ DE LES AL⋅⋅⋅⋅LEGACIONS PRESENTADES 
PEL PROMOTOR, SR. ROLF KNIE, CONTRA LA PROPOSTA DE DEMOLICIÓ 
FORMULADA PER L'INSTRUCTOR DE L'EXPEDIENT D’INFRACCIÓ 
URBANÍSTICA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió Insular d’Urbanisme i Habitabilitat: 
 
 "I. Estimar, d'acord amb l'informe del Secretari de 
l'expedient de data 22 de juliol de 1998, les al⋅legacions 
presentades pel promotor, Sr. Rolf Knie, contra la proposta 
de demolició formulada per l'Instructor de l'expedient, pel 
que fa a la legalitat de les obres de construcció d'un aljub 
de 5 a 10 metres que també són objecte del present 
procediment. II. Ordenar al Sr. Rolf Knie, en qualitat de 
promotor, la restitució al seu estat anterior dels terrenys 
afectats per les obres realitzades sense llicència i no 
legalitzades a la parcel⋅la 13 del polígon 14, del terme 
municipal de Manacor, consistents en l'obertura d'un camí 
d'uns 300 m. lineals, a costa de l'esmentat interessat, i 
impedir definitivament els usos a què donassin lloc. III. 
Assenyalar que l'esmentada restitució, amb intervenció de 
facultatiu competent, ha d'esser executada, atès l'informe 
tècnic de data 2 de juny de 1998, dins el termini d'un mes 
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comptador des de la notificació del present acord. IV. 
Advertir l'interessat que l'incompliment de l'orde de 
restitució dels terrenys al seu estat anterior determinarà, 
d'acord amb l'art. 67.1 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, 
de disciplina urbanística, l'execució subsidiària per part 
d'aquest Consell Insular, essent a càrrec de l'interessat 
totes les despeses que s'originin. V. Donar trasllat del 
present acord a l'interessat, al denunciant i a l'Ajuntament 
de Manacor". 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

 PUNT 10.- SOBRESEIMENT I ARXIU DE LES ACTUACIONS 
INICIADES CONTRA ELS  SRS. BERNAT NADAL BONNÍN I MIQUEL 
BARCELÓ ARBÓS, EN ESTIMAR-SE LES AL⋅⋅⋅⋅LEGACIONS PRESENTADES 
CONTRA EL DECRET D'INICIACIÓ DE L'EXPEDIENT D’INFRACCIÓ 
URBANÍSTICA. 
 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió insular d’Urbanisme i Habitabilitat: 
 
 "I. Sobreseure i arxivar les actuacions iniciades 
contra els Srs. Bernat Nadal Bonnín i Miquel Barceló Arbós, 
en estimar-se les al⋅legacions presentades contra el Decret 
d'iniciació de l'expedient, per no haver quedat 
suficientment acreditada la seva intervenció efectiva en 
l'execució de les obres. II. Imposar a la Sra. Sebastiana 
Brunet Ferrer, en qualitat de promotora, com a responsable 
d'una infracció urbanística tipificada a l'art. 27.1.b) de 
la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística, 
qualificada de lleu per l'art. 28.2 del mateix text legal, 
consistent en l'execució sense llicència d'obres d'excavació 
d'uns 750 m3 de terreny en un solar del camí de N'Aladern, 
nº 32, del terme municipal de Capdepera, posteriorment 
legalitzades i valorades en 1.125.750 pessetes, castigable 
d'acord amb el que recull l'art. 46.1 de l'esmentada Llei 
10/1990 amb una multa del 5% del seu valor, la sanció de 
56.287 pessetes, corresponent al 5% de la valoració de les 
obres. III. El pagament de l'esmentada multa s'haurà de fer 
en metàl⋅lic en la Tresoreria d'aquest Consell Insular de 
Mallorca en el termini de 30 dies, comptadors des del 
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següent a la notificació del present acord. Transcorregut 
aquest termini sense que s'hagi efectuat el pagament 
voluntari de la sanció, aquest Consell Insular procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la 
multa se suspendrà si durant el termini legal per a la 
interposició del recurs es garanteix l'import de la 
totalitat de la multa. La garantia a constituir per part del 
reclamant per a obtenir la suspensió serà dipositada en la 
Tresoreria d'aquest Consell Insular, en efectiu, en valors 
públics o mitjançant un aval o fiança per l'import de la 
sanció". 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
  PUNT 11.- ESTIMACIÓ PARCIAL DE LES AL⋅⋅⋅⋅LEGACIONS 
PRESENTADES PER GUDVI, S.A. A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
FORMULADA DINS L'EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
URBANÍSTICA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió insular d’Urbanisme i Habitabilitat: 
 
 "I. Estimar parcialment, en base a l'informe del Cap de 
Secció de Disciplina Urbanística de data 9 de juliol de 

1998, les al⋅legacions presentades per GUDVI, S.A. a la 
Proposta de Resolució formulada dins l'expedient sancionador 
per infracció urbanística instruït per l'Ajuntament de 
Bunyola contra aquesta entitat, com a promotora, i contra 
OBRISA, en qualitat de constructora, amb motiu de l'execució 
sense ajustar-se a la llicència de diverses obres de 
construcció, reforma i demolició a les cases del predi Sa 
Font Seca, del terme municipal de Bunyola. II. 
Consegüentment, apreciar la caducitat del procediment 
sancionador municipal tramitat, en haver transcorregut ja el 
termini que per a la seva resolució estableix l'art. 23 del 
Decret 14/1994, de 10 de febrer, tot retornant l'expedient a 
l'Ajuntament de Bunyola perquè procedeixi al seu arxivament 
i, si escau, a la seva reobertura". 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
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 PUNT 12.- ESTIMACIÓ PARCIAL DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER CALA BRAFI S.A. A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
FORMULADA DINS L'EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
URBANÍSTICA INSTRUÏT PER L'AJUNTAMENT DE FELANITX CONTRA 
AQUESTA ENTITAT, I IMPOSICIÓ DE SANCIÓ. 

 
   Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió insular d’Urbanisme i Habitabilitat: 
 

“1er.- Estimar parcialment, en base a l'informe del Cap 
de Secció de Disciplina Urbanística de data 22 de setembre 
de 1998, i només per la part relativa a la valoració de les 
obres, les al·legacions presentades per Cala Brafi S.A. a la 
Proposta de Resolució formulada dins l'expedient sancionador 
per infracció urbanística instruït per l'Ajuntament de 
Felanitx contra aquesta entitat. 

2on.- Consegüentment, imposar a Cala Brafi S.A., en 
qualitat de promotora, com a responsable d'una infracció 
urbanística tipificada a l'article 27.1.b) de la Llei 
10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, 
qualificada de greu per l'article 28.2 del mateix text 
legal, consistent en l'execució sense llicència i no 
legalitzades d'obres de construcció d'un habitatge aïllat en 
planta baixa i planta pis, una torre aïllada de dues plantes 
i una barbacoa amb porxo a la parcel.la 401 del polígon 31 
del terme municipal de Felanitx, dins una ANEI, valorades en 
10.961.437 pessetes, castigable d'acord amb el que recull 
l'article 47 de l'esmentada Llei 10/1990 amb una multa del 
100 al 200% del seu valor, la sanció de 16.442.155 pessetes, 
corresponent al 150% de la valoració de les obres. 

3er.- El  pagament de l'esmentada multa s'haurà de fer 
en metàl×lic en la Tresoreria d'aquest Consell Insular de 
Mallorca en el termini de 30 DIES, comptadors des del 
següent a la notificació del present Acord. Transcorregut 
aquest termini sense que s'hagi efectuat el pagament 
voluntari de la sanció, aquest Consell Insular procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la 
multa se  suspendrà si durant el termini legal per a la 
interposició del recurs es garanteix l'import de la 
totalitat de la multa. La garantia a constituir per part del 
reclamant per a obtenir la suspensió serà dipositada en la 
Tresoreria d'aquest Consell Insular, en efectiu, en valors 
públics o mitjançant un aval o fiança per l'import de la 
sanció. 
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4rt.- L'import de l'esmentada sanció, un cop el present 
Acord hagi esdevingut ferme i executori i se n'hagi efectuat 
el pagament d'aquesta, serà percebut per l'Ajuntament de 
Felanitx, que, tal com recull l'art. 38.1 de la Llei 
10/1990, haurà de destinar el seu import a la conservació i 
a l'ampliació del Patrimoni Municipal del Sòl, si el tengués 
constituït, o a qualsevol altra activitat urbanística o 
mediambiental.” 

 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
 
  PUNT 13.- SUSPENSIÓ DE PAGAMENT DE LA SANCIÓ 
IMPOSADA A LA  SRA. FRANCESCA GRILLO, IMPOSADA PER ACORD DEL 
PLE D'AQUEST CONSELL INSULAR DE MALLORCA, DE DATA 6 DE 
JULIOL DE 1998, PER PRESENTACIÓ D’AVAL BANCARI. 
  
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió insular d’Urbanisme i Habitabilitat: 
 
 “A la vista de l'escrit de data 7 de setembre de 1998 
presentat per la  Sra. Francesca Grillo, mitjançant el qual 
adjunta l'aval núm. 0000.0111.00477.3 constituït davant la 
Colonya Caixa Pollença  a l'efecte de suspendre el pagament 
de la sanció imposada per acord del Ple d'aquest Consell 
Insular de Mallorca, de data 6 de juliol de 1998, i havent 
estat presentat aquell escrit dins el termini concedit amb 
aqueix efecte, d'acord amb el que disposa l'art. 37 de la 
Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, 
s'acorda suspendre el pagament de la sanció de 2.395.352 
pessetes imposada a la Sra. Francesca Grillo  per acord del 
Ple d'aquest Consell Insular de Mallorca, de data 6 de 
juliol de 1998, com a responsable d'una infracció 
urbanística consistent en la construcció d'una porxada amb 
unes arcades i un garatge amb una alçada d'uns 2,50 m. 
respecte al nivell del terreny i un bany al racó de la 
porxada, tot això situat a "Villa Melinda", Formentor, terme 
municipal de Pollença, en haver estat presentat en temps i 
forma l'aval Núm. 0000.0111.00477.3, constituït davant la 
Colonya Caixa Pollença, pel qual es garanteix l'import de la 
totalitat de la multa.” 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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  PUNT 14.- SUSPENSIÓ DEL PAGAMENT DE LA SANCIÓ PER 
INFRACCIÓ URBANÍSTICA IMPOSADA PER ACORD DEL PLE D'AQUEST 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA, DE DATA 6 DE JULIOL DE 1998, AL 
SR. JUAN ORELL CERDÀ, EN NOM I REPRESENTACIÓ DE CAA, SA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió insular d’Urbanisme i Habitabilitat: 
 
 “A la  vista de l'escrit de data 7 de setembre de 1998 
presentat pel Sr. Juan Orell Cerdà, en nom i representació 
de CAA, S.A., mitjançant el qual adjunta l'aval núm. 
9340.03.0204458.64 constituït davant la Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona a l'efecte de suspendre el pagament de 
la sanció imposada per acord del Ple d'aquest Consell 
Insular de Mallorca, de data 6 de juliol de 1998, i havent 
estat presentat aquell escrit dins el termini concedit amb 
aqueix efecte, d'acord amb el que disposa l'art. 37 de la 
Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, 
s'acorda suspendre el pagament de la sanció de 2.395.352 
pessetes imposada al  Sr. Juan Orell Cerdà per acord del Ple 
d'aquest Consell Insular de Mallorca, de data 6 de juliol de 
1998, com a responsable d'una infracció urbanística 
consistent en la construcció d'una porxada amb unes arcades 
i un garatge amb una alçada d'uns 2,50 m. respecte al nivell 
del terreny i un bany al racó de la porxada, tot això situat 
a "Villa Melinda", Formentor, terme municipal de Pollença, 
en haver estat presentat en temps i forma l'aval Núm. 
9340.03.0204458.64, constituït davant la Caixa d'Estalvis i 
Mont de Pietat de les Balears, pel qual es garanteix 
l'import de la totalitat de la multa.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 15.- DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 
PER  LA SRA. FRANCISCA PAYERAS MIR, EN EXPEDIENT D’INFRACCIÓ 
URBANÍSTICA. 

 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió insular d’Urbanisme i Habitabilitat: 
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 “1er.- Desestimar les al·legacions presentades per  la 

Sra. Francisca Payeras Mir, d'acord amb l'informe de la 
Secretària de l'expedient de data 15 de setembre de 1998.   
2on.- ordenar-li  com a promotora, la restitució al seu 
estat anterior dels actes d'ús del sòl sense llicència, al 
carrer Orellana, 7, 1er-A actual carrer Orient, consistents 
en habilitar un traster com a habitatge, i impedir 
definitivament els usos a que donassin lloc, desmuntant la 
cuina, els aparells sanitaris, les portes interiors i 
demolir la tabiqueria interior.  3er.- Assenyalar que la 
restitució al seu estat anterior, amb intervenció de 
facultatiu competent ha de ser executada, atès l'informe 
tècnic de data 1 de juliol de 1998, dins el termini d'un mes 
des de la notificació del present acord.-4rt.- Apercebre als 
interessats que l'incompliment de l'ordre de restitució dels 
terrenys al seu estat anterior determinarà, d'acord amb 
l'article 67.1 de la Llei de Disciplina Urbanística, 
l'execució subsidiària per part d'aquest Consell Insular, 
essent totes les despeses que s'originin a càrrec de 
l'interessat.- 5è.- Traslladar el present acord a l' 
interessat.” 

 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 

 
  PUNT 16.- IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. JUAN MARCOS 
CIUDAD, EN QUALITAT DE PROMOTOR, COM A RESPONSABLE D'UNA 
INFRACCIÓ URBANÍSTICA. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió insular d’Urbanisme i Habitabilitat: 
 

 
“1er.- Imposar al Sr. Juan Marcos Ciudad, en qualitat 

de promotor, com a responsable d'una infracció urbanística 
tipificada a l'article 27.1.B) de la Llei 10/1990, de 23 
d'octubre, de Disciplina Urbanística, qualificada de greu 
per l'article 28.2 del mateix cos legal, consistent en la 
construcció de dues alçades amb una superfície total  de 
300, 80 m2, per a serveis d'Hotel, i construcció d'una 
alçada com a traster per a emmagatzemar contenidors de fems, 
d'una superfície de 3,25 m2 sense llicència, tot això situat 
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al carrer Jordana, núm. 20, (Hotel Don Jaime), del terme 
municipal de Son Servera, i valorat en 17.838.553, 
castigable d'acord amb el que recull l'article 45.1.f) de 
l'esmentada Llei 10/1990 amb una multa del 50 al 100% del 
seu valor, la sanció de 13.378.914 pessetes, corresponent al 
75% de la valoració de les obres. 

2on.- El pagament de l'esmentada multa s'haurà de fer 
en metàl.lic  en la Tresoreria d'aquest Consell Insular de 
Mallorca en el termini de 30 dies, comptadors des del 
següent a la notificació del present acord.  Transcorregut 
aquest termini sense que s'hagi efectuat el pagament 
voluntari de la sanció, aquest Consell Insular procedirà al 
cobrament per la via del constrenyiment. El pagament de la 
multa se suspendrà si durant el termini legal per la 
interposició del recurs es garanteix l'import de la 
totalitat de la multa. La garantia a constituir per part del 
reclamant per obtenir la suspensió serà dipositada en la 
Tresoreria d'aquest Consell Insular, en efectiu, en valors 
públics, o mitjançant un aval o fiança per valor de la 
sanció”. 

 
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 

  
PUNT 17.- DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 

PRESENTADES PEL SR. JESÚS MIGUEL MONGE, I IMPOSICIÓ DE 
SANCIÓ AL SR. JESÚS MIGUEL MONGE, EN QUALITAT DE PROMOTOR  I 
AL SR. BALTASAR PUJOL COVAS, EN QUALITAT DE PROPIETARI, COM 
A REPONSABLES D'UNA INFRACCIÓ URBANÍSTICA. 
 
   Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió insular d’Urbanisme i Habitabilitat: 
 
 

“1er.- D' acord amb l'informe de la Secretària de 
l'expedient de data 3 de setembre de 1998, desestimar les 
al·legacions presentades pel Sr. Jesús Miguel Monge, en 
qualitat de promotor. 2on.- Imposar al Sr. Jesús Miguel 
Monge, en qualitat de promotor  i al Sr. Baltasar Pujol 
Covas, en qualitat de propietari, com a responsable d'una 
infracció urbanística qualificada de greu per l'article 28.2 
del mateix cos legal, consistent en l'ampliació i reforma de 
caseta per a la seva conversió en habitatge sense llicència, 
situat a la parcel.la 10, polígon 6 del terme municipal 
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d'Andratx i valorat en 3.039.828 pessetes, castigable 
d'acord amb el que recull l'article 47 de l'esmentada Llei  
10/90 amb una multa del 100 al 200% del seu valor, la sanció 
de 4.559.742 pessetes a cada un d'ells, corresponent al 150% 
de la valoració de les obres. 

El pagament de l'esmentada multa s'haurà de realitzar 
en metàl.lic en la tresoreria d'aquest Consell Insular de 
Mallorca, en el termini de 30 dies, comptadors des del 
segúent a la notificació del present acord. Transcorregut 
aquest termini sense que s'hagi efectuat el pagament 
voluntari de la sanció, aquest Consell Insular procedirà al 
cobrament per la via del constrenyiment. El pagament de la 
multa se suspendrà si durant el termini legal per a la 
interposició del recurs es garanteix l'import de la 
totalitat de la multa. 

La garantia a constituir per part del reclamant per 
obtenir la suspensió serà dipositada en la tresoreria 
d'aquest Consell Insular, en efectiu, en valors públics o 
mitjançant un aval o fiança per l'import de la sanció.” 

 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 

 
  
PUNT 18.- ESTIMACIÓ PARCIAL DEL RECURS ORDINARI 

INTERPOSAT PEL SR. MARCOS TERUEL MARTÍNEZ CONTRA L'ACORD DE 
LA CIUM, DE DIA 21 DE NOVEMBRE DE 1997, DE DECLARAR LA 
INADMISSIBILITAT DE LA SOL⋅⋅⋅⋅LICITUD DE SUBROGACIÓ EN LA 
COMPETÈNCIA MUNICIPAL PER A LA RESOLUCIÓ DE LA LLICÈNCIA. 
 
   Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió insular d’Urbanisme i Habitabilitat: 
   
 
 "Estimar parcialment el recurs ordinari interposat pel 
Sr. Marcos Teruel Martínez contra l'acord de la CIUM, de dia 
21 de novembre de 1997, de declarar la inadmissibilitat de 
la sol⋅licitud de subrogació en la competència municipal per 
a la resolució de la llicència sol⋅licitada per a la reforma 
i ampliació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres en el 
carrer Alférez Quetglas Tous, nº 6, La Vileta, del terme 
municipal de Palma, tot anul⋅lant l'acord recorregut i 
substituint-lo per un altre pel qual, en subrogació de la 
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competència municipal, se suspengui el termini per a 
resoldre, durant quinze dies, a l'efecte que el promotor 
repari les deficiències relatives a que el projecte supera 
el coeficient d'ocupació permès en la zona, i a que no 
s'expliquen les característiques d'una edificació existent 
que apareix en diferents plànols; tot això, sobre la base 
dels informes emesos pel Lletrat-en-cap del CIM, de data 17 
de juny de 1998, i pel Cap del Servei Jurídic-Administratiu 
i l'Arquitecte de l'Àrea d'Urbanisme, de data 12 de juny de 
1998". 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  Punt 19.- DESESTIMACIÓ DEL RECURS ORDINARI 
INTERPOSAT PEL SR. JAIME MESQUIDA BARCELÓ CONTRA L'ACORD 
ADOPTAT PER LA CIUM, EN SESSIÓ CELEBRADA DIA 3 D'OCTUBRE DE 
1997, DE SUSPENSIÓ O INTERRUPCIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE LA SEVA 
SOL⋅⋅⋅⋅LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR. 
 
   Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió insular d’Urbanisme i Habitabilitat: 
 

“Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. Jaime 
Mesquida Barceló contra l'acord adoptat per la CIUM, en 
sessió celebrada dia 3 d'octubre de 1997, de suspensió o 

interrupció de la tramitació de la seva sol⋅licitud 
d'autorització per a la construcció d'un habitatge 

unifamiliar aïllat a la parcel⋅la 49 del polígon 7, sòl no 
urbanitzable del terme municipal d'Algaida, tot assenyalant 
que s'ha observat igualment que la sol⋅licitud presentada 
incompleix el que preveu el PPOB pel que respecta a la 
superfície de parcel⋅la, qüestió sobre la qual el particular 
podrà formular al⋅legacions, que seran valorades en el 
moment de la resolució definitiva de la seva sol⋅licitud, 
tan bon punt que s'hagi aixecat la suspensió de llicències 
acordada; tot això, sobre la base dels informes emesos per 
la Lletrada del CIM, de data 7 de juliol de 1998, i pel Cap 
del Servei Jurídic-Administratiu i l'Arquitecte Tècnic de 
l'Àrea d'Urbanisme, de data 3 de juny de 1998". 
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S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 

 
  PUNT 20.- ESTIMAR EL RECURS ORDINARI INTERPOSAT 
PER LA SRA. ROSA LUCIO REYNÉS, EN REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT 
MERCANTIL "SACOM CONSULTING", CONTRA L'ACORD DE LA CIUM, DE 
DIA 24 D'OCTUBRE DE 1997, DE DENEGAR L'AUTORITZACIÓ PRÈVIA 
PER AL PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'UN EDIFICI PER A 
HABITATGE UNIFAMILIAR. 
 
   Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió insular d’Urbanisme i Habitabilitat: 
   
  
 “Estimar el recurs ordinari interposat per la Sra. Rosa 
Lucio Reynés, en representació de l'entitat mercantil "Sacom 
Consulting", contra l'acord de la CIUM, de dia 24 d'octubre 
de 1997, de denegar l'autorització prèvia per al projecte de 
reforma i ampliació d'un edifici per a habitatge unifamiliar 
aïllat al polígon 3, parcel⋅la 500, del terme municipal de 
Santanyí, i, consegüentment, prèvia anul⋅lació de l'anterior 
acord, atorgar l'autorització prèvia originàriament 
postulada en allò que és competència d'aquest Organisme, 
sens perjudici de la llicència municipal d'obres i altres 
autoritzacions que pertoquin, tot fent constar que aquella 
haurà de disposar, com a condició especial, que es concedeix 
per a aquest finca en consideració a l'esmentada superfície 
i que per això la finca en qüestió tendrà caràcter 
d'indivisible als efectes d'aprofitament urbanístic, i 
s'haurà d'acreditar davant l'Ajuntament que s'ha practicat 
una nota marginal a la inscripció de la finca en el Registre 
de la Propietat respecte de l'esmentada condició, això, 
d'acord amb el que preveu l'art. 16.1 del Text Refús de la 
Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana; tot això, sobre 
la base dels informes emesos pel Lletrat-en-cap del CIM, de 
26 de juny de 1998, i pel Cap del Servei Jurídic-
Administratiu i l'Arquitecte de l'Àrea d'Urbanisme, de data 
23 de juny de 1998.  
  Igualment, traslladar a l'Ajuntament de Santanyí 
els nous plànols presentats perquè en tengui coneixement i 
als efectes oportuns". 
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S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 21.- DESESTIMACIÓ DEL RECURS ORDINARI 
INTERPOSAT PEL SR. MANDRED STADTMANN CONTRA L’ACORD ADOPTAT 
PER LA CIUM, EN SESSSIÓ CELEBRADA DIA 24 DE JULIOL DE 1997, 
DE DENEGACIÓ DEL PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR. 
 
   Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió insular d’Urbanisme i Habitabilitat: 
   
 
   “Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. 
Mandred Stadtmann contra l’acord adoptat per la CIUM, en 
sesssió celebrada dia 24 de juliol de 1997, de denegar el 
projecte d’habitatge unifamiliar aïllat en el polígon 12-2, 
parcel·la 465, sòl no urbanitzable del terme municipal de 
Capdepera; tot això, sobre la base dels informes emesos pel 
Lletrat-en-cap del CIM, de data 2 de juliol de 1998, i pel 
Cap del Servei Jurídic-Administratiu de l’Àrea d’Urbanisme, 
de 25 de juny de 1998.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 22.- DESESTIMACIÓ DEL RECURS ORDINARI 
INTERPOSAT PEL SR. JAIME AMENGUAL ROIG CONTRA L’ACORD 
ADOPTAT PER LA CIUM, DE DENEGACIÓ DEL PROJECTE D’HABITATGE 
UNIFAMILIAR. 
 
   Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió insular d’Urbanisme i Habitabilitat: 
   
 
  “Desestimar el recurs ordinari interposat pel Sr. 
Jaime Amengual Roig contra l’acord adoptat per la CIUM, en 
sessió celebrada dia 3 d’octubre de 1997, de denegar el 
projecte d’habitatge unifamiliar aïllat en el polígon 31, 
parcel·les 84 i 85, sòl no urbanitzable del terme municipal 
de Felanitx; tot això, sobre la base dels informes emesos 
pel Lletrat-en-cap del CIM, de data 22 de juliol de 1998, i 
per l’Arquitecte Tècnic i Cap del Servei Jurídic-



 24 

 

Administratiu de l’Àrea d’Urbanisme, de data 20 de juliol 
de 1998.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 23.-  INADMISSIÓ DE LA SOL·LICITUD DE 
DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE L’ACORD ADOPTAT PER LA COMISSIÓ 
INSULAR D’URBANISME EN SESSIÓ CELEBRADA DIA 10 DE MAIG DE 
1996, D’ATORGAMENT D’UNA AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR 
 
   Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió insular d’Urbanisme i Habitabilitat: 
   
 
  “Inadmetre, i subsidiàriament desestimar la 
sol·licitud presentada pel Sr. Miguel Caldentey Mascareño, 
mitjançant escrit de 20 de març de 1998, instant la 
declaració de nul·litat de l’acord adoptat per la Comissió 
Insular d’Urbanisme en sessió celebrada dia 10 de maig de 
1996, en virtut del qual es va procedir a l’atorgament 
d’una autorització prèvia per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat al polígon 36, parcel·la 157-
A1, en una finca de 15.300m2, en sòl no urbanitzable  de 
Felanitx, promogut per l’entitat Fiordilate, S.L. , sobre 
la base dels informes emesos pel Lletrat-en-cap del CIM, de 
data 21 de juliol de 1998, i pel Cap del Servei Jurídic-
Administratiu de l’Àrea d’Urbanisme, de data 15 de juliol 
de 1998.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
  PUNT 24.- INADMETRE LA DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE 
L’ACORD ADOPTAT PER LA COMISSIÓ INSULAR D’URBANISME 
D’ATORGAMENT D’UNA AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR. 
 
   Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió insular d’Urbanisme i Habitabilitat: 
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 “Inadmetre, i subsidiàriament desestimar la 
sol·licitud,  presentada pel Sr. Miguel Caldentey 
Mascareño, mitjançant escrit de 20 de març de 1998, instant 
la declaració de nul·litat de l’acord adoptat per la 
Comissió Insular d’Urbanisme en sessió celebrada dia 10 de 
maig de 1996, en virtut del qual es va procedir a 
l’atorgament d’una autorització prèvia per a la construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat al polígon 36, parcel·la 
157-A, en una finca de 16.600m2, en sòl no urbanitzable  de 
Felanitx, promogut per la Sra. Dolores Caldentey 
Villalonga, sobre la base dels informes emesos pel Lletrat-
en-cap del CIM, de data 21 de juliol de 1998, i pel Cap del 
Servei Jurídic-Administratiu de l’Àrea d’Urbanisme, de data 
15 de juliol de 1998.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 25.- SUSPENSIÓ DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE 
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE PALMA A L'ÀREA DE RÈGIM 
SINGULAR-PERI "SES ESTACIONS", PEL QUE FA A L'ÀMBIT DE LA 
PLAÇA D'ESPANYA. 

 
   Es dóna compte de la següent proposta de la 
comissió insular d’Urbanisme i Habitabilitat: 
 
 "D'acord amb l'informe dels Serveis Tècnics de l'Àrea 
d'Urbanisme de data 21 de juliol de 1998, el qual queda 
expressament incorporat al present acord, no es consideren 
reparades les deficiències apuntades en el dictamen del 
Consell Consultiu de les Illes Balears de data 5 de juny de 
1998, i, en conseqüència, s'acorda suspendre l'aprovació 
definitiva de la modificació puntual del PGOU de Palma a 
l'Àrea de Règim Singular-PERI "Ses Estacions", pel que fa a 
l'àmbit de la Plaça d'Espanya, a fi que l'Ajuntament repari 
les deficiències detectades pel Consell Consultiu en el seu 
dictamen abans esmentat". 
 
 

S'aprova la proposta per desset vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i tretze abstencions (PP, Mixt). 
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  SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS 
 
 

PUNT 26.- PROPOSTA D´APROVACIÓ INICIAL DEL 
REGLAMENT GENERAL DELS CONSELLS SECTORIALS. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió de Serveis Generals i Recursos Humans: 
 
  “ L´article 65 del Reglament Orgànic del Consell 
de Mallorca preveu que " el Ple de la corporació acordarà 
l´establiment dels consells sectorials que abastin, com a 
mínim, els següents àmbits d´actuació del Consell: 
urbanisme i ordenació del territori, medi ambient, cultura, 
joventut, esports, foment de l´ocupació, promoció 
sociocultural i acció social," i l´article 66 que el Ple de 
la corporació aprovarà els reglaments dels diferents 
consells sectorials. 
 

Amb la finalitat de que tots els consells 
sectorials actuïn amb les mateixes normes d´organització i 
funcionament, excepte aquells que per disposició legal o 
reglamentària han de funcionar amb unes normes 
específiques, com succeeix amb el d´Acció Social, s´ha 
cregut convenient dur a aprovació un sol texte reglamentari 
que serà d´aplicació a tots els consells sectorials que es 
constitueixin. 

 
Per tot això, el President de la Comissió de 

Serveis Generals i Recursos Humans fa la següent proposta 
d´ 
                         ACORD 
 
1.- Aprovar inicialment el Reglament General que s´adjunta 
d´Organització i Funcionament dels Consells Sectorials del 
Consell de Mallorca. 
2.- Sotmetre el Reglament a informació pública per un 
termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions 
i suggerències. 
3..- En el supòsit que no es presentin reclamacions ni 
suggerències, aquest acord s´entendrà aprovat 
definitivament, sense necessitat d´adoptar-ne un de nou.” 
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Intervé el Sr. Grosske (EU). Es mostra d'acord 
amb el contingut del Reglament. El seu grup, continua, 
s'hauria estimat més que el Reglament s'hagués aprovat en 
el Ple següent al de l'aprovació del Reglament orgànic, 
cosa que hauria permès que en aquest moment ja estiguessin 
constituïts els consells sectorials, tal com es recollia en 
el compromís signat el mes de març amb EU. 
 

Intervé el Sr. Rovira (EU). S'estranya que EU 
s'hagi pronunciat a favor del contingut, ja que considera 
lamentable la redacció de l'article 3 que preveu una 
composició absolutament política en què els catorze membres 
amb dret a vot són designats directament o indirectament 
per l'equip de govern i votats en el Ple amb majoria de 
l'equip de govern. 
 

Es queixa també que no s'hi prevegi ni tan sols 
la possibilitat que l'oposició hi faci propostes.  
 

Considera que si es va arribar a un consens per a 
la redacció del Reglament de la corporació i varen passar 
anys, ara no és adequat presentar aquest Reglament sense 
negociar, només perquè EU va presentar una moció. 
 

Per aquestes raons demana que es retiri aquest 
punt de l'ordre del dia i que es negociï. Si no es fa així, 
anuncia que el PP hi votarà en contra. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Pensa que qualcú de 
l'equip de govern hauria d'intervenir. No resultaria un 
debat limitat al PP i EU. 
 

Indica al Sr. Rovira que el Reglament és 
homologable als altres reglaments de participació ciutadana 
que hi ha aprovats i que essencialment determinen que les 
entitats que tenen dret a participar les decideix el Ple. A 
partir d'això és evident que cap govern no podrà dur una 
proposta de composició sense comptar amb el suport del Ple, 
perquè en cas contrari, no sortiria endavant la proposta. 
En definitiva, allò que fa el Reglament és deixar en mans 
del Ple la composició del Consell Sectorial, en definitiva 
l'única instància vàlida per determinar-la sense que se 
sàpiga que hi hagi altres fórmules més imaginatives que 
aquesta. 
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El Sr. Rovira (PP) es mostra encantat de discutir 
amb la resta de l'oposició i no amb l'equip de govern. 
Adverteix al Sr. Grosske que no confiï en l'equip de 
govern, perquè pot deixar de tenir-lo en compte, com en 
aquest cas i en d'altres com és veurà més endavant. 
 

S'oposa que els catorze membres els proposi 
l'equip de govern. Considera també que hi podria haver dos 
vicepresidents, un de la majoria i un altre de l'oposició, 
així, almanco, hi hauria qualcú que no seria de l'equip de 
govern. 
 

Anuncia directament el vot en contra a l'efecte 
de poder-hi presentar al⋅legacions, tot lamentant que els 
reglaments del Consell no s'aprovin per unanimitat. 
 

El Sr. Grosske (EU) observa que l'equip de govern 
tàcitament el delega per defensar un assumpte proposat 
precisament per aquest equip, cosa que pot induir a 
confusió sobre el paper de cadascú dins aquest Ple. 

Fa notar que a l'Ajuntament de Palma hi ha un 
Reglament de Participació, aprovat durant un mandat en què 
no governava el PP i que el PP ha mantingut i que conté una 
fórmula que és bàsicament la mateixa. Recorda que aquests 
consells són un òrgan d'interlocució entre el govern de la 
corporació i la societat civil i, és lògic, que sigui el 
Ple que en determini la composició i també és lògic que el 
president i el vicepresident siguin membres de l'equip de 
govern, mentre que els que no són al govern, participin en 
els consells sectorials amb veu i sense vot, ja que en 
definitiva l'oposició no forma part del duet equip de 
govern-societat civil. 
 

El Sr. Pascual (UM) subscriu la defensa que el 
Sr. Grosske ha fet del Reglament. Recorda al Sr. Rovira que 
aquest Reglament seria el que hauria fet el PP si li hagués 
correspost fer-lo. Recorda que no s'ha duit al Ple perquè 
EU hagués presentat una moció, ja que dia 30 es va dur ja a 
comissió sense que hi hagués cap moció presentada. 
 

El Sr. Rovira (PP) puntualitza que es podrà veure 
què hauria fet el PP a partir de les al⋅legacions que hi 
presentaran. 
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S'aprova la proposta per desset vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i tretze abstencions (PP, Mixt). 
 
 
 
          PUNT 27.- PRORROGA CONVENI EN RELACIO AL PARC DE 
BOMBERS D'ARTÀ. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió de Serveis Generals i Recursos Humans: 
 
 

“ INFORME: En data quatre de desembre de 1.987, 
es va subscriure el Conveni entre el Consell Insular de 
Mallorca i l'Ajuntament d'Artà per a la construcció d'un 
parc auxiliar del Servei de Prevenció d'Incendis i la 
corresponent cessió d'ús dels terrenys per part de 
l'Ajuntament, amb vigència per un període de 10 anys i el 
compromís per part d'aquest Consell Insular  de cobrir les 
despeses de manteniment de les instal.lacions. Finalitzat 
aquest termini, el Consell Insular de Mallorca s'ha adreçat 
a l'Ajuntament d'Artà, en escrit de data 4 de desembre de 
1.997 on es proposava la pròrroga de l'esmentat conveni per 
un altre període de 10 anys. En data 13 de febrer d'enguany 
s'ha rebut en aquest Consell Insular escrit del Sr.Batle 
d'Artà  al qual adjuntava certificat de l'acord près en 
data de 20 de gener de 1.998, pel plenari d'aquell 
Ajuntament el qual acordà la pròrroga del Conveni en els 
termes que hi figuren. Per tot això es proposa l'adopció 
del següent  
 

   A C O R D     
 

1.- Prorrogar per un termini de 10 anys i en les 
mateixes condicions el conveni subscrit amb data 4 de 
desembre de 1.987 entre el Consell Insular de Mallorca i 
l'Ajuntament d'Artà per a la construcció d'un parc auxiliar 
pel Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis del Consell i 
la corresponent cessió d'ús dels terrenys propietat de 
l'Ajuntament on s'ha construït el parc auxiliar. 
Finalitzada aquesta pròrroga, el conveni continuarà 
tàcitament vigent per anualitats, si no hi ha cap denúncia 
per cap d'ambdues parts amb una antel.lació mínima de 30 
dies.  
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2.- Remetre a l'Ajuntament d'Artà certificació 
del present Acord. 
 

3.- Autoritzar  la Presidència del Consell per a 
la signatura dels documents adients per a l'execució 
d'aquest  Acord.” 

 
  
S'aprova la proposta per unanimitat. 

 
 
 
  PUNT 28.- ADQUISICIÓ D’UNA NAU INDUSTRIAL PER A 
ENMAGATZEMAR ESTRIS DEL CONSELL DE MALLORCA I EN 
ESPECIALMENT DEL TEATRE PRINCIPAL. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió de Serveis Generals i Recursos Humans: 
 
  “ INFORME: 
  
  L’augment de l’activitat del Consell de Mallorca 
i en conseqüència del mobiliari i estris que aquesta 
activitat genera, així com la necessitat de comptar amb un 
immoble capaç, segur i ben comunicat per guardar-hi el 
mobiliari i estris del Teatre Principal, decorats, 
vestuari, etc., fa que sigui absolutament necessari iniciar 
l´expedient de contractació per a l´adquisició d´un immoble 
que reuneixi les condicions adequades per atendre aquesta 
necessitat.  
 
  1.- NORMATIVA APLICABLE: El contracte d´adquisició 
de béns immobles té caràcter privat a tenor de l´article 5.3 
de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les 
Administracions Públiques, i en conseqüència, d´acord amb 
l´article 9 del mateix text legal, se regirà pel que fa als 
efectes i extinció, per les normes del Dret Privat, essent 
l´ordre jurisdiccional civil competent per resoldre les 
controvèrsies que pugin sorgir entre les parts. No obstant, 
se consideraran actes jurídics separables el que es dictin 
en relació amb la preparació i adjudicació del mateix, que 
se regiran per les disposicions que la Legislació de 
Contractes (constituïda per l´esmentada Llei 13/1995, de 18 
de maig i pel Reglament General de Contractació de l´Estat, 
en tot allò, que sia d´aplicació) dedica als contractes de 
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naturalesa administrativa, especialment les referents al 
contracte de subministraments, essent competent en aquest 
cas la jurisidicció contenciosa administrativa d´acord amb 
la normativa reguladora d´aquesta jurisdicció. 
 
  D´acord amb l´article 11-1 del Reglament de Béns 
de les Entitats Locals, aprovat per Real Decret 1.372/1986, 
de 13 de juny, "La adquisición de bienes a título oneroso 
exigirá el cumplimiento de los requisitos contemplados en la 
normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones 
locales. Tratándose de inmuebles se exigirá, además informe 
previo pericial (...)". 
 
  Ara bé, d´acord amb la Disposició Derogatòria 
Única de l´esmentada Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques,  ha quedat derogat expressament 
el Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, 
aprovat per Decret de 19 de gener de 1953. 
 
  En conseqüència, entenem que pel que fa a la 
normativa aplicable en el contracte d´adquisició de béns 
immobles, haurem d´aplicar la nova Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, en tot el que fa referència a la 
preparació i adjudicació, i per les normes del Dret privat 
pel que fa als efectes i extinció.                                                 
 
  2.- CAPACITAT JURÍDICA: D´acord amb l´article 9-1. 
del Reglament de Béns de les Entitats Locals, " Las 
Entidades locales tendrán capacidad jurídica plena para 
adquirir y poseer bienes de todas las clases y ejercitar las 
acciones y recursos procedentes en defensa de su patrimonio 
(...)". 
 
  3.- INFORME TÈCNIC PERICIAL: S´adjunta a la 
proposta com Annex 1 del Plec de Clàusules l´informe tècnic 
emés per l´Arquitecte del CIM, Sr. Pedro Bonet Nadal i que 
contempla els aspectes relatius a la situació del local, 
forma i superfície, ordenances i una valoració de 
140.000.000,- PTA.  
 
  4.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ COMPETENT: El Ple del 
Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 17 de juliol de 
1995 adoptà l´acord següent: 
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  "1. De conformitat amb el que determina l´article 
71 del ROF en relació a l´article 76 del mateix text legal, 
es delega en la Comissió de Govern del Consell perquè a 
partir d´aquest acord, ostenti les atribucions que es 
relacionen a l´Annex I. (...) 
 
  Annex I. A) En matèria de béns.  
 
  a) L´adquisició de béns i drets, sempre que no es 
faci per expropiació i no sigui superior a deu milions de 
pessetes. (...)" 
 
  En conseqüència, atès el preu de licitació 
superior als deu milions de pessetes, l´òrgan de 
contractació competent és el Ple.   
 
  5.- PROCEDIMENT: Pel que fa al procediment, cal 
destacar la necessitat de complir el que preveu l´article 50 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
que es transcriu a continuació: 
 
  "1. Deberán aprobarse, previa o conjuntamente a la 
autorización del gasto y siempre antes de la perfección y, 
en su caso, licitación del contrato, los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares que incluirán los 
pactos y condiciones definidoras de los derechos y 
obligaciones que asumirán las parte del contrato.  
 
  2. La aprobación de dichos pliegos corresponderá 
al órgano de contratación competente."  
 
  Atesos aquests antecedents, es proposa l´adopció 
del següent 
 
 
 A C O R D 
 
  1.- Ordenar l´inici de l´expedient de contractació 
per a l´adquisició d´una nau industrial destinada a 
l’emmagatzament de mobiliari i estris del Consell de 
Mallorca i en especial del Teatre Principal, mitjançant 
concurs amb procediment obert, d´acord amb el que preveu 
l´article 86 i següents de la Llei 13/1995, de 18 de maig, 
de Contractes de les Administracions Públiques. 
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  2.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que han de regir aquesta contractació, amb un 
preu de licitació de 140.000.000,-(cent quaranta milions)PTA 
amb càrrec al Capítol 6 del Pressupost de despeses del 
Consell Insular de Mallorca, partida 10.12120.62201. Reserva 
de crèdit: núm operació 1998048588. 
 
  3.- Obrir el procediment de licitació mitjançant 
publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma, amb un termini de presentació d´ofertes 
que finalitzarà a les 14 hores del vint-i-setè dia a partir 
de la data de publicació al BOCAIB. 
 
  4.- Autoritzar a la Presidenta del Consell Insular 
de Mallorca perquè pugui, en virtut de delegació del Ple, 
procedir a l´adjudicació d´aquest contracte, previs els 
tràmits legals corresponents, i a subscriure tota la 
documentació necessària per fer efectiu aquest acord, donant 
compte al ple de les actuacions realitzades, atès el que 
preveuen els articles 69-14 i 71 del ROF i l´article 33 de 
la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local.” 
 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 29.- CESSIÓ DE DOS  TRACTORS  A LA  
MANCOMUNITAT DEL SUD DE MALLORCA,  D'UN A LA DEL RAIGUER I 
D'UN A LA MANCOMUNITAT DEL PLA DE MALLORCA PER A LA NETEJA 
DE LES VORAVIES DE LES CARRETERES Y CAMINS PUBLICS DE LA 
SEVA DEMARCACIÓ TERRITORIAL. 
 
  Es dóna compte de la següent proposta de la 
Comissió de Serveis Generals i Recursos Humans: 
 

     “ INFORME: En data 30-5-88 la Comissió de Govern 
del CIM aprovà l'adquisició de dues màquines de netejar 
voreres de camins, destinades a ser cedides quant al us a 
Mancomunitats  illenques que per manca de recursos 
suficients no podien assumir aquesta despesa, adjudicant a 
la casa Agro Mallorca l'adquisició de dos tractors John 
Deere 2650SDT, equipats amb segadores EPOKE GH-50. L’ us 
d’aquestes dues màquines fou cedit a la mancomunitat del 
Pla i del Sud de Mallorca segons  convenis de data 14-10-88 
.  
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En data  22 de juny de 1.989 la Comissió de Govern del 

CIM acordà l'adquisició d'una altra màquina  de les 
mateixes característiques per  cedir- ne’n l’ us a la 
Mancomunitat del Raiguer. 
 

Finalment, la comissió de Govern en data  29 - 10 - 
1.990 cedí una altra màquina amb desbrossadora  la 
Mancomunitat del Sud de Mallorca amb l'adhesió de 
l'Ajuntament de Llucmajor  a la Mancomunitat pel que fa a 
la seva utilització. 
 

Les cessions eren a títol gratuït, renovables per 
anys;  les pòlisses d'assegurança obligatòria han continuat 
a càrrec del CIM mentre que les cessionàries restaven 
obligades a subscriure una pòlissa de responsabilitat civil 
pels danys possibles a persones o béns, i  a emprar les 
màquines per  tenir els camins i carreteres municipals i  
del Consell Insular de Mallorca en condicions adequades. 
 

L'enginyer del CIM D. Martí Vila ha valorat els béns 
objecte de cessió gratuïta segons informe que obra a 
l'expedient: la valoració total puja a CATORZE MILIONS SIS-
CENTES VUITANTA-CINC MIL NOU-CENTES VINT (14.685.920.-) PTA 
i el Cap de la Secció de Vies i Obres del CIM, en Informe 
que obra a l'expedient no hi troba cap inconvenient mentre 
es dediquin a les mateixes tasques que fins ara. 
 

D'acord amb la Llei 7/85  Reguladora de les Bases de 
Règim Local, correspon al Ple l'adopció de l'acord 
d'alienació de béns atès que el Ple del Consell Insular de 
Mallorca en sessió de dia 17 de juliol de 1995 adoptà 
l´acord següent: 
 
  "1. De conformitat amb el que determina l´article 
71 del ROF en relació a l´article 76 del mateix text legal, 
es delega en la Comissió de Govern del Consell perquè a 
partir d´aquest acord, ostenti les atribucions que es 
relacionen a l´Annex I. (...) 
 
  Annex I. A) En matèria de béns.  
 
  b) L´alienació de béns, sempre que el valor 
unitari no ultrapassi els deu milions de pessetes. Excloure 
en tot cas la cessió gratuïta de béns 
 
  En conseqüència, atès que es tracta d’una cessió 
gratuïta, l´òrgan competent és el Ple.   
 
  Per tot això, es proposa l’adopció del següent 
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  A C O R D  
 

1.- Desafectar i declarar béns patrimonials els 
tractors amb les corresponents màquines desbrossadores amb 
les  matrícules PM 27923-VE, PM 27924-VE, PM 28493-VE i PM 
29270-VE.      
 

 
2.- Fer cessió a la Mancomunitat Sud de Mallorca dels 

tractors John Deere 2650DT amb desbrossadora EPOKE GH 50, 
matrícula PM 27923-VE i del tractor John Deere 2650-SFA amb 
desbrossadora EPOKE GH 50, matrícula PM-29270-VE, l'us dels 
quals fou cedit en dates 14.10.88 i 8.03.91, 
respectivament. 
 

3.- Fer cessió a la mancomunitat del Pla de Mallorca 
del tractor John Deere 2650 DT, matrícula PM-27924-VE, l'us 
del qual li fou cedit en data 14.10.88. 
 

4.- Fer cessió a la Mancomunitat del Raiguer del 
tractor John Deere 2650 DT, equipat amb desbrossadora EPOKE 
GH 50, matrícula PM 28493-VE del qual la cessió temporal 
fou acceptada per Acord de la Mancomunitat en data 19.6.89. 
 

5.- L'efectivitat de les cessions resta condicionada  
a l'acceptació per part de l'òrgan que correspongui de les 
mancomunitats beneficiàries. Les despeses que es puguin 
originar com a conseqüència d'aquesta donació, en especial 
las relatives al canvi de titularitat davant 
l'Administració competent, seran a càrrec de les entitats 
donatàries les quals empraran les màquines dins els termes 
municipals de la seva demarcació per a l'adequació de 
camins i carreteres, siguin de titularitat municipal o del 
Consell Insular de Mallorca. 
 

6.- Una vegada acceptada la donació, que es donin de 
baixa a l'Inventari de la Corporació. 
 

7.- Facultar a la presidència del CIM per a la 
signatura dels documents necessaris per fer efectiva la 
donació i per formalitzar el canvi de titularitat davant 
els organismes competents.” 

 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
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  MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 
 
 
  PUNT 30.- APROVACIÓ REVISIÓ DE TARIFES A L’ANY 
1999 APLICADES AL SERVEI DE GESTIÓ DELS RSU DE L’ILLA DE 
MALLORCA. 
 

 
Intervé la Sra. Amer (PSOE). Informa que retira 

aquest punt, juntament amb el punt 31, perquè hi ha hagut 
poc temps per a l'estudi i el debat de les propostes i 
anuncia que es presentaran aquestes propostes al proper Ple 
ordinari del mes de novembre. Això permetrà complir els 
terminis i també les previsions de la nova llei de taxes 
25/98. 
 

Es retira el punt de l'ordre del dia. 
 
 
 
HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES. 
 
PUNT 31.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 

FISCAL DE LA TAXA PER EL TRACTAMENT I TRANSFERÈNCIA I 
TRANSPORT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS DE L’ILLA DE MALLORCA. 

 
 
S'ha retirat aquest punt de l'ordre del dia. 
 
 
 
PROPOSTES GRUPS POLÍTICS. 
 
PUNT 32.-MOCIÓ D’EU EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ 

DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 1998. 
 
  Es dóna compte de la següent moció d’EU:  
 
  “EXPOSICIO DE MOTIUS 

 
Per tal de garantir una major transparència en la modificació 
dels Pressuposts de la Corporació i mantenir en mans de 
l'òrgan que ela va aprovar les transferències de crèdit i la 
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incorporació de romanents,  es presenta al Ple del Consell la 
següent proposta d' 
 
           
                              ACORD:  
 
 
1.- Modificar la Base d'execució 11.3 substituint-la per la 
següent: 
 

"L'aprovació dels expedients de transferència de crèdit 
requereix l'informe previ de la Intervenció i correspon al 
Ple de la Corporació." 
 
 
2.- Modificar la Base d'execució 13.3. en el sentit de 
substituir "aprovat per la Comissió de Govern" per "aprovat 
pel Ple de la Corporació" i, en conseqüència, suprimir 
l'apartat 4 de la mateixa Base 13.” 
 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Qualifica la moció 
de caràcter tècnic tot i que té transcendència política, ja 
que reclama al Ple determinades decisions referides a 
transferències de crèdit i a incorporacions de romanents. 
No es tracta, continua, que EU hagi canviat de criteri 
respecte a quina és la manera més correcta d'entendre la 
gestió del pressuposts. Resulta però que EU s'ha trobat amb 
la desagradable sorpresa que la Comissió de Govern del 20 
de juliol va fer desaparèixer del pressupost una partida, 
per EU extraordinàriament sensible, de 70 milions de 
pessetes del fons de valoració del llocs de treball. 
 

Aquesta partida, continua, estava destinada a 
atendre, després de fer les valoracions dels llocs de 
feina, les possibles obligacions econòmiques derivades 
d'aquestes valoracions.  
 

Sense, ni tan sols parlar amb EU, que havia donat 
suport a l'aprovació del pressupost, aquesta quantitat va 
desaparèixer. Per evitar ulteriors sorpreses, ara EU 
reclama per al Ple aquesta possibilitat, de manera que 
augmenti el control sobre una cosa que EU ha aprovat 
pactant. EU, entén que per lleialtat política, també els 
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canvis del pressupost s'haurien de negociar amb aquells que 
en un moment determinat hi varen donar suport. 
 

El Sr. Pascual (UM) entén la preocupació del Sr. 
Grosske. És cert que es va fer aquesta modificació que 
qualifica de tràmit administratiu, ja que hi havia el 
compromís de mantenir una partida suficient en els 
pressuposts. Com a responsable, tant de Recursos Humans com 
d'Hisenda, assumeix ara el compromís que hi hagi crèdit 
suficient durant aquest exercici per atendre els costs que 
es puguin derivar de la valoració de llocs de feina. 
Proposa, doncs, aquest compromís, alhora que lamenta 
l'incident del mes de juliol. 
 

La Sra. Salom (PP) s'alegra que el Sr. Grosske 
arribi a coincidir amb el plantejament del PP, ja que la 
moció conté dos punts que corresponen a dues esmenes 
presentades pel PP el dia que es varen debatre els 
pressuposts del Consell. Dues esmenes que varen obtenir el 
vot en contra d'EU i ara s'adonen que el PP no devia anar 
tan malament quan les presenta EU en el mateix sentit. 
Recorda que la justificació del PP era que es donava un xec 
en blanc a la Comissió de Govern, una Comissió que no té 
una representativitat suficient perquè el PP les pugui 
referendar. Moltes de vegades la voluntat de la Comissió és 
una i la del Ple és una altra. Per això anuncia el vot a 
favor de l'esmena. Insinua que avui és probable que no la 
guanyin, però si EU vol en poden presentar una de conjunta 
al pròxim Ple i així sí que la guanyaran. 
 

El Sr. Pascual (UM) demana a EU que, si la moció 
respon tan sols al fet de la retirada dels 70 milions, 
vulgui considerar el compromís que ha assumit abans i 
retiri la moció. 
 

La interventora adverteix que el procediment 
d'aprovació d'aquesta modificació requereix una aprovació 
inicial, exposició al públic, aprovació definitiva i 
resolució d’al.legacions, si és el cas, i finalment 
publicació. 
 

El Sr. Grosske (EU) reconeix que és cert que EU 
va votar en contra de l'esmena que va presentar el PP 
perquè pensen que allò que és raonable és que aquestes 
modificacions les faci l'equip de govern. Pensa que aquesta 
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és la manera normal de gestionar un pressupost i sospita 
que el PP també pensa que és així, perquè allà on governen 
mantenen aquests criteris. Considera que s'ha de poder 
defensar com a raonable la mateixa postura amb 
independència del lloc on s'exposi. 
 

Per això pensen que la situació actual de les 
bases és la correcta. També pensa que és racional que un 
equip de govern en minoria comprengui que la gestió del 
pressupost s'ha de pactar amb el grup que li va permetre 
aprovar-lo, cosa que no és fa en aquest cas. 
 

Com que allò que en definitiva pretén EU és que 
es dugui endavant la valoració dels llocs de feina i que 
els treballadors d'aquesta casa vegin realitzada 
l'aspiració de tenir feta aquesta valoració, recull el 
compromís assumit pel Sr. Pascual, no amb EU sinó amb 
l'acta del Ple i en públic davant els mitjans de 
comunicació, en el sentit que l'equip de govern, durant 
aquest exercici pressupostari culminarà la valoració i 
trobarà crèdit per atendre els compromisos econòmics 
derivats de la valoració. Amb aquestes condicions no té 
inconvenient a acceptar la proposta i a retirar la moció, 
sempre que el compromís consti en acta de manera clara. 
 

El Sr. Pascual (UM) reitera que el compromís és 
clar i vol que consti en acta que el compromís és que hi 
haurà crèdit suficient, durant aquest exercici de 1998, per 
poder atendre els costs derivats de la valoració dels llocs 
de feina. 
 

Es retira la moció de l'ordre del dia. 
 

La Sra. Salom (PP) convida el Sr. Grosske a 
guardar la moció dins un calaix perquè probablement d'aquí 
a poc temps l'haurà de tornar a presentar perquè l'equip de 
govern no comptarà amb EU. Si la torna a presentar anuncia 
que comptarà amb el suport del PP. 
 

La presidenta comenta que sempre és bo viure amb 
esperança. 
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  PUNT 33.- MOCIÓ D’EU SOBRE L’EXPEDIENT DE SUSPENSIÓ 
DE PLANEJAMENT DE L’URBANITZACIÓ DE SON FERRANDELL DE 
VALLDEMOSSA. 
 
  Es dóna compte de la següent moció d’EU: 
 
 
     “EXPOSICIO DE MOTIUS 
 
  EU considera que la urbanització de Son 
Ferrandell a Valldemossa és l'exemple típic d'aquell tipus 
de desenvolupament territorial que la illa de Mallorca no 
es pot permetre en aquests moments per tres raons 
fonamentals que coincideixen amb els criteris reiteradament 
manifestats per la nostra organització en relació a la nova 
política territorial i urbanística actualment en debat: 
 

a) perquè suposa una urbanització deslligada del 
teixit urbà preexistent i que obeeix a un criteri de 
"colonització" del sòl rústic 
 

b) perquè, a més, aquesta urbanització s'ubica en 
una zona - la Serra de Tramuntana - que té uns valors 
ecològics inqüestionabvles i que, al nostre entendre, 
hauria de merèixer la declaració de  Parc Natural 
 

c) perquè obeeix a un criteri expansionista de la 
nostra oferta turística quan aquesta el que necessita és 
una millora de la seva qualitat i no creixements de 
caràcter quantitatiu. 
 

d) perquè incorpora la construcció d'un camp de 
golf a una illa on està molt lluny d'haver-se resolt el 
problema de l'aigua 
 
                        
Per totes aquestes raons, es fa la següent proposta d' 
 
                 
                        ACORD: 
 
 
"Instar el Govern del Consell Insular de Mallorca a iniciar 
els tràmits corresponents per l'obertura d'expedient de 
suspensió del planejament al polígon corresponent a la 
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urbanització de Son Ferrandell del terme municipal de 
Valldemossa" 

 
 

La presidenta demana al Sr. Grosske si 
prefereixen debatre aquesta moció ara o agrupar-la amb la 
que han presentat conjuntament els grups del PSOE, PSM i 
UM. Així no es repetiria un debat similar. 
 

El Sr. Grosske (EU) informa que el seu grup ha 
considerat aquesta possibilitat, però que han decidit que 
no retirarien aquesta moció perquè la moció del despatx 
extraordinari no inclou una relació d'urbanitzables, sinó 
que tan sols és una exposició de criteris; perquè no té 
sentit retirar un punt en funció d'un altre que encara s'ha 
d'aprovar; i, finalment, perquè, hi ha l'antecedent de 
propostes com la dels Canons aprovades pel Ple que no s'han 
desclassificat. 
 

Per això no la retiren tot i que no entren en el 
debat, ja que és innecessari a la vista de com estan 
plantejades les coses. 
 

La presidenta a sol⋅licitud del Sr. Quetglas 
decideix fer un recés quan són les 12 h i 28 m. 
 

Es reprèn la sessió a les 12 h i 43 m. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE) per exposar el 
posicionament dels grups que componen el govern. 
 

Entén que la moció que han presentat conjuntament 
inclou la moció d'EU. Matisa que les urbanitzacions a què 
s'hauria de referir la moció d'EU són Shangri-la i Chopin i 
no exactament Son Ferrandell. 
 

Considera que resultaria estrany, fins i tot 
contradictori i de dubtosa interpretació, que ara no es 
votàs la desclassificació i que després quedàs inclòs 
aquest urbanitzable en la moratòria de caràcter general que 
es votarà després. En funció d'això, l'equip de govern no 
té altra sortida que votar a favor d'aquesta proposta. 
 

Els Sr. Grosske (EU) agraeix a l'equip de govern 
el vot favorable que acaba d'anunciar. 
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Recorda que la moció d'EU, igual de la que 

presenta l'equip de govern, té una lògica política. Fa 
notar que hi ha determinades imprecisions dins el text com 
ara quan parla de "zones costaneres", quan parla d'"etapes 
inicials" que fan que no es pugui estar absolutament segur 
de què pugui sortir al final d'un període d'al⋅legacions. 
 

Intervé la Sra. Estaràs (PP). Anuncia el vot en 
contra de la moció. Informa que la finca té tres polígons i 
segons la moció que presenta pareix que demana la suspensió 
de tots tres, però resulta que allò que diu la moció, per 
lògica, no és allò que volia diu, perquè ja hi ha un 
polígon amb la urbanització consolidada.  
 

Recorda que els altres dues urbanitzacions, dues 
Chopin i Shangri-la, que són les afectades per la moció, 
tenen un projecte originari de l'any 1966, un pla parcial 
aprovat de l'any 1981 i un projecte d'execució de l'any 
1985. La Llei d'espais naturals va mantenir aquesta 
urbanització tot i que en va desclassificar dues de 
Valldemossa. Recorda també que l'aprovació de la normativa 
subsidiària, presentada per l'Ajuntament, aprovada l'any 
95, recollia aquesta urbanització i també el camp de golf. 
Fa referència al fet que aquest pacte de progrés va aprovar 

aquesta normativa sense al⋅legar res, una normativa que 
incloïa normes d'estètica i una reducció important de 
places que passaven de 6.000 a 1.300. Informa que amb la 
darrera negociació s'ha baixat fins a 848 places i indica 
que aquesta és la manera com el PP entén que s'ha de fer 
l'ordenació del creixement quan ja hi ha permisos. 
 

Continua amb la història de la tramitació i fa 
referència al projecte d'urbanització, aprovat per la 
comissió tècnica i la comissió política del pacte de 
progrés fa tres mesos. Després l'Ajuntament ratifica allò 
que havia acordat la Comissió de Patrimoni Històric. 
 

En aquest moment resulta que la tramitació del 
Pla parcial de la Serra de Tramuntana marca uns criteris 
generals aprovats pel Ple del Parlament, el 97, que no 
varen considerar oportú plasmar la figura de Parc Natural a 
la Serra de Tramuntana. 
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Fa notar, per tant, que hi ha tota una sèrie de 
decisions institucionals, que inclouen la pràctica 
totalitat de partits polítics, que donen llum verda a 
aquesta urbanització i al golf. 
 

Recorda que l'interès social per al camp de golf 
és de l'any 1987, la llicència, governant UM, de 
l'Ajuntament és del 89 amb el vot favorable de tots els 
partits d'aquell Ajuntament. La normativa subsidiària de 
l'any 95, aprovada pel pacte de progrés, inclou el camp de 
golf i fa uns mesos, l'Ajuntament, per unanimitat d'UM, PP 
i grup independent, varen manifestar la intenció de 
continuar mantenint el golf.   
 

El PP, continua, es troba avui amb la sorpresa de 
la suspensió d'una urbanització que té tots els permisos, 
sense considerar l'estat d'arbitrarietat que es crea quan 
els mateixos que han concedit aquests permisos, ara els 
retiren, però els retiren només a segons quin municipis, 
perquè a Calvià i a Marratxí, no hi lleven res. 
 

Prefereix tenir una Mallorca no tan paradisíaca, 
però que els drets i les llibertats s'hi mantenguin i hi 
hagi una seguretat jurídica, que tenir-ne una de 
paradisíaca, on els ciutadans no tenguin llibertat, i 
estiguin sotmesos a una política arbitrària. 
 

Exposa que el PP és partidari d'ordenar el 
creixement, dins el sòl urbà, retallant alçades, revestint 
de pedra i teules velles i empedrant; en el sòl rústic, 
pujant els límits de 30.000 a 150.000 m2; a les 
urbanitzacions sense pla parcial aprovat, desclassificant-
les, però per a les que tenen pla parcial, projecte 
d'execució i d'urbanització, atorgats per tots els grups 
que ara són dins aquesta cambra, la protecció no es pot fer 
més que respectant els drets creats. La negociació ha 
permès en aquest cas arribar a les 848 places. Recorda que 
els Canons d'Artà varen passar de 6.000 a 2.000 i que la 
voluntat de l'Ajuntament de Valldemossa és continuar 
negociant, sempre respectant el principi de legalitat i els 
drets consolidats. 
 

Demana al pacte de progrés que diguin als 
ciutadans de Mallorca què els costarà aquesta decisió i 
també que diguin fins on volen arribar. Recorda que la 
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darrera taxació del banc és de 5.500 milions i que el valor 
cadastral del polígon Chopin és de 1.300. No creu que les 
indemnitzacions puguin esser baixes, ja que d'acord amb la 
Llei de sòl i valoracions del 98 indica que per a la 
valoració és indiferent si s'ha executat o no, allò que 
s'ha de tenir en compte és que si la urbanització no està 
dins el termini per negligència de l'Administració, 
automàticament es produeix una lesió patrimonial. En aquest 
cas les obres estan començades, molts de solars en mans de 
particulars i la xarxa elèctrica pràcticament consolidada 
i, per tant, fa notar al Sr. Quetglas, que aquest cas no 
entra en la moció de caràcter més general. Considera que 
una etapa inicial no es pot referir a les obres, ja que 
aquestes estan més que començades i que si s'entén com una 
etapa de tramitació, resulta que el projecte de compensació 
i de distribució de càrregues també s'ha fet traspassant 
totes les cessions a l'Ajuntament. Per tot això, insisteix 
en el fet que aquesta urbanització no queda inclosa en la 
proposta d'urgència. 
 

Es torna referir a la Llei de sols i valoracions, 
article 41, que preveu que les indemnitzacions es calculen 
a partir dels valors bàsics de repercussió de les ponències 
cadastrals i aquest valor és com a mínim el doble del valor 
cadastral.  
 

Entén que un governant seriós ha de saber si pot 
dur a terme les idees que té i quin cost representen. 
Considera que ara mateix no se sap quin cost tindrà aquesta 
decisió i també fa notar que no s'ha tingut en compte la 
voluntat de l'Ajuntament de Valldemossa. 
 

Demana que es retiri de l'ordre del dia aquest 
punt, que qualifica d'imprudent, ja que aquesta no és la 
fase de decidir si es vol o no la urbanització, sinó la 
fase de considerar si es respecten o no els drets dels 
ciutadans i el principi de legalitat. 
 

No considera un bon argument dir que aquesta 
urbanització està deslligada del teixit urbà preexistent, 
ja que pràcticament totes les urbanitzacions de la zona 
costanera també n'estan deslligades. La mateixa 
consideració fa en relació a l'afirmació que aquesta 
urbanització implica la colonització del sòl rústic.  Pel 
que fa a la qualificació de parc natural que correspondria 
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a aquesta zona pels seus valors ecològics, recorda que tots 
els municipis de la Serra també s'hi ubiquen i que en 
aquest cas hi és d'aplicació la Llei d'Espais Naturals, tal 
com està redactada i el Pla Territorial Parcial de la 
Serra. 
 

Pel que fa al criteri expansionista de l'oferta 
turística,  recorda que aquesta urbanització no inclou més 
de 200 places turístiques, no es pot qualificar, per tant 
d'expansionista i, a més, recorda que està sotmesa a la 
moratòria turística i que el turisme que pot atreure és 
d'altíssima qualitat, cosa que sap el Sr. Grosske. 
 

Pel que fa a la construcció del camp de golf 
sense haver resolt el problema de l'aigua, recorda que s'ha 
de deslligar la urbanització de la construcció d'aquest 
camp. Afirma que és evident que no se'n posarà en marxa la 
construcció fins que no s'hagin resolt aquests problemes, 
però recorda que els drets de la promotora estan 
consolidats, uns drets que, pel principi de legalitat no es 
poden negar. 
 

La presidenta fa notar que ha permès a la Sra. 
Estaràs exposar llargament la seva opinió. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Recorda que el 
Reglament orgànic del Consell parla de l'ordenació del 
debat i dels temps de les intervencions. Ho recorda perquè 
per una banda pot semblar més democràtic deixar que la cosa 
es perllongui, però, per altra, després resulta que es 
deteriora la part final del Ple que s'ha de fer de pressa. 
Opina que seria bo que s'acostumassin a respectar el 
Reglament. En aquest sentit intentarà esser breu. 
 

Considera que la Sra. Estaràs ha fet una 
intervenció molt llarga i amb molts de components tècnics, 
en què bàsicament s'ha justificat com a regidora de 
l'Ajuntament de Valldemossa.  
 

Recorda que el problema que es planteja als 
ciutadans, no es aquest enfilall de dades sobre el tràmits 
administratius, sinó si aquestes urbanitzacions van d'acord 
o no amb el model urbanístic i territorial que Mallorca 
necessita. Això és l'aspecte determinant de la posició que 
s'hagi de prendre, evidentment, des de la legalitat. 
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Assegura que ningú no proposa una decisió 

il⋅legal i, en qualsevol cas, hi ha els tribunals que 
s'encarregarien de corregir qualsevol incorrecció en aquest 
sentit. 
 

Opina que la Sra. Estaràs confon l'Estat de dret 
amb els interessos econòmics dels promotors, que és una 
cosa radicalment diferent. Això, comenta, no es pot 
tolerar, perquè contra aquests interessos legítims dels 
promotors hi ha altres drets contraposats, com ara els 
drets dels ciutadans a gaudir d'aquesta illa paradisíaca a 
la qual la Sra. Estaràs està disposada a renunciar amb tal 
de tenir tranquil⋅litat a l'hora d'operar urbanísticament.  
 

Es cert, continua, que hi ha d'haver 
tranquil⋅litat i legalitat, però no es pot identificar 
Estat de dret amb els interessos econòmics d'uns promotors, 
perquè hi ha uns ciutadans que volen una Mallorca com més 
paradisíaca possible, volen una Mallorca amb un creixement 
econòmic sostenible i això políticament parlant és el que 
es juga i el sentit que té la moció. 

Assegura que si s'aprova això no passarà res en 
matèria d'indemnitzacions, perquè la moció es limita 
demanar al govern que s'iniciïn els tràmits de suspensió 
del planejament, una decisió que no predetermina res i que 
permet ajustar-se a la legalitat i a qualsevol tipus 
d'imperatiu material derivat de l'estat d'execució de les 
obres. 
 

El debat polític de fons, conclou, consisteix a 
defensar el futur de tots els mallorquins o a defensar els 
interessos d'uns pocs. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM) fa notar la teoria de 
defensa la Sra. Estaràs d'unes setmanes ençà en el sentit 
que tots els grups que varen votar a favor de la LEN 
votaren a favor de les urbanitzacions. Recorda que aquesta 
Llei va esser el resultat d'un consens en un moment en què 
el PP no tenia majoria absoluta. 
 

És cert que una de les primeres decisions de la 
Comissió Insular d'Urbanisme va esser aprovar les normes 
subsidiàries. Recorda que aquesta Comissió tenia l'herència 
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de considerar-se pràcticament com a tuteladora de la 
legalitat. Informa que s'ha anat modificant aquesta 
concepció i s'ha passat a un Consell que és l'autoritat 
urbanística de l'illa de Mallorca. Avui el Consell de 
Mallorca és allò que era el Consell de Ministres abans de 
la transferència.  
 

Recorda que la Comissió de Patrimoni únicament 
supervisa elements paisatgístics i que no és un instrument 
urbanístic. Per tant, demana a la Sra. Estaràs no la citi 
com a aprovadora d'urbanitzacions. 
 

Sobre la invitació a reflexionar, respon 
convidant a reflexionar a l'hora de parlar, sobretot quan 
parla el president del Govern i diu que ja basta de créixer 
i que s'han de desclassificar urbanitzables, fins i tot amb 
pla parcial aprovat.  
 

Fa notar que la Sra. Estaràs no s'ha referit al 
termini de la llicència del camp de golf. Recorda que les 
llicències tenen un termini de 24 mesos i que la primera va 
esser del 92. Demana quantes de renovacions ha tingut 
aquesta llicència. 
 

Pel que fa a la llibertat dels ciutadans, demana 
si es refereix a la que té la Sra. Estaràs de parlar per la 
TV pública de Valldemossa durant 45 minuts i insultar, fins 
i tot, el conseller que parla i després negar aquesta 
llibertat per defensar-se. 
 

Pel que fa a la defensa dels drets urbanístics, 
recorda que a Sant Jordi hi ha uns veïnats que protesten 
perquè una zona urbanitzable, amb carrers, faroles, 
clavegueram, que han pagat contribucions especials, es 
desclassifica i passa a rústica i demana quina llibertat 
tenen i qui parla de les indemnitzacions que els 
corresponen. 
 

Demana què han pagat els promotors per les 
llicències que han tret. Recorda que el Consell per aprovar 
normes subsidiàries no ha cobrat ni una pesseta i que és 
evident que l'Ajuntament no ha cobrat els 5.000 milions que 
segons la Sra. Estaràs poden costar les indemnitzacions. 
Recorda que la jurisprudència només admet les despeses que 
es puguin justificar amb factures, no admet especulacions, 
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ni drets no consolidats. De la mateixa manera que el 
Consell no cobra res per classificar un territori, ha de 
tenir la llibertat de desclassificar el territori. Recorda 
que els centenars de milers de milions amb què es va 
amenaçar amb motiu de la LEN han acabat en zero pessetes 
d'indemnitzacions. 
 

Conclou expressant el desig que la Sra. Estaràs 
defensàs tant el paisatge d'aquesta illa paradisíaca, amb 
la mateixa força amb què ha defensat els promotors. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) opina que avui la Sra. 
Estaràs ha destapat el tarro de las esencias del PP de 
manera que la nova cara del president Matas, amb un nou 
discurs acompanyat de diversos consellers amb l'argument de 
la sostenibilitat, del recanvi i el centratge del PP, 
l'acaba de destrossar amb la seva intervenció i ha mostrat 
la vertadera cara de la dreta profunda i radical del PP, 
que defensa dels promotors, amb els mateixos arguments com 
ara els milers de milions que havia de costa la LEN, la 
Canova, o el Trenc. Recorda que sistemàticament aquestes 
apocalipsis anunciades successivament per defensar els 

interessos particulars dels promotors i no els col⋅lectius 
dels ciutadans de les Illes i han quedat en no res. 
 

Considera que la intervenció de la Sra. Estaràs 
conté errors fonamentals, per exemple quan parla de Calvià. 
Assegura que a Calvià no hi ha ni un sol m2  per 
desclassificar precisament perquè està tot desclassificat 
i, per això, la moratòria no hi és aplicable, justament 
perquè està feta. Explica que tampoc no hi són Palma o 
Marratxí perquè les urbanitzacions d'aquests municipis no 
es dediquen a les segones residències, sinó a les primeres.  
 

Es refereix al camp de golf. Recorda que quan es 
va iniciar l'expedient de caducitat de les llicències 
atorgades amb anterioritat a la Llei de camps de golf, va 
resultar que aquest camp era l'únic que tenia llicència 
municipal d'obres, atorgada  per l'Ajuntament de 
Valldemossa, aparentment de manera indefinida. Informa que 
es va demanar l'expedient a la Conselleria, la qual no ha 
posat mai cap objecció per enviar un expedient. Curiosament 
aquest expedient no s'ha enviat mai, a pesar que l'han 
demanat tres vegades, de manera que no es pot comprovar si 
la llicència es pot considerar caducada. Qualifica aquest 
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fet de flagrant infracció de la Llei de procediment 
administratiu. 
 

Pensa que si la Sra. Estaràs creu que qualsevol 
Pla Parcial té vigència indefinida està en contradicció amb 
actes emanats del Govern mateix que va aprovar decrets que 
diuen que si un pla parcial no s'executa en quatre anys es 
perden les facultats urbanístiques. Fa notar que aquest és 
el cas de les dues urbanitzacions, on hi ha cinc xalets 
construïts, els propietaris de la majoria dels quals no 
volen que es desenvolupin les urbanitzacions. No es pot 
parlar, per tant, d'una situació consolidada. Allò que és 
cert és que es tracta d'un pla parcial absolutament passat 
de terminis i que no ha consolidat les facultats 
urbanístiques. 
 

Fa notar que quan hi ha qualcú que intenta 
convertir la sostenibilitat en qualque cosa real, quan es 
parla de futur i es premen mesures per preservar-lo, el 
discurs del PP s'esbuca, ja no hi ha discurs i sorgeix el 
vell discurs de sempre de la dreta que la Sra. Estaràs tan 
bé representa. 
 

Intervé la Sra. Munar (UM). El seu grup opina que 
allò que realment importa és la defensa de Mallorca i dels 
mallorquins. UM, assegura, sí vol una illa paradisíaca a 
què sembla que el PP ja ha renunciat. Creu que realment el 
futur depèn de com s'ordeni el territori. Pensa que ha 
quedat molt clar que aquesta defensa que es pot fer estant 
en mans del PP que és un partit que ha destrossat aquestes 
illes. Recorda que el conseller mateix de turisme parlava 
ahir que no es pot continuar subvencionant les vacances a 
determinat tipus de turisme, un turisme que no han duit a 
Mallorca els grups de l'oposició, sinó la política clara i 
contundent del PP. Recorda que UM va ocupar Cultura i 
Esports  i no Turisme o Ordenació del territori, per això 
no sap a qui pretenen enganar els del PP, però està segura 
que enganaran poca gent. 
 

Opina que el PP vol continuar destrossant aquesta 
illa i enganant els ciutadans, ja que el president Matas 
explica que vol desclassificar urbanitzables i després 
resulta que no pensen desclassificar res, volen dir als 
ciutadans que volen protegir i, al mateix temps, als 
promotors, que són els que els donen suport, que podran 
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continuar fent allò que han fet fins ara si el PP continua 
governant. 
 

No sap quins grups polítics poden haver donat o 
no suport a la llarga tramitació d'aquesta urbanització, de 
tota manera, hagi estat qui hagi estat s'han equivocat i si 
UM hi era, també. Ara es veu de cal rectificar i és de 
savis fer-ho, és hora de dir basta a la destrucció de 
l'illa perquè no és possible proposar l'any 1998 que un 
poble de 1200 habitants es multipliqui amb una urbanització 
de 1300 més. 
 

Pensa que la defensa que s'ha fet avui no és la 
defensa d'una valldemossina preocupada pel seu poble, sinó 
una defensa dels promotors. 
 

Pel que fa a la seguretat jurídica, recorda que 
s'ha viscut molts d'anys amb el fantasma de les 
indemnitzacions. Afortunadament no hi ha hagut cap 
sentència que donàs suport a l'expectativa de negoci, ja 
que els tribunals són conscients que allò que importa és 
salvar el territori per damunt interessos de promotors i 
d'especuladors. 
 

Així i tot, assegura que si s'han de pagar 
indemnitzacions és pagaran perquè allò que és important és 
defensar el territori, com també és més important destinar 
doblers de l'Administració a evitar que es multipliquin per 
quatre els habitants de l'illa que destinar-los a bons 
sosecs, a societats de capital risc, a túnels de Sóller o a 
pagar una llarga llista d'assessors que l'única cosa que 
fan és donar-los el vot en el Parlament. Assegura que amb 
aquest doblers s'haurien pogut indemnitzar moltes 
d'urbanitzacions. 
 

Considera que no queda molt de temps per poder 
defensar la nostra illa i si no es fa  així, ni hi haurà un 
turisme de qualitat, ni podrem continuar vivint com ens hem 
acostumat a viure fins ara. 
 

Intervé la Sra. Estaràs (PP). Demana disculpes si 
s'allarga, però demana que considerin que ha de contestar a 
quatre i també que es tengui en compte que el seu grup ha 
demanat una votació conjunta de vint punts per poder 
agilitar el Ple. 



 51 

 

 
Es refereix al Sr. Grosske que l'ha acusada de 

defensar els promotors. Assegura que no ha fet més que 
defensa allò que creu i uns drets de ciutadans que tenen 
solars i no pertanyen a la promotora.  
 

No és cert que siguin només cinc els xalets 
construïts, són més, i han creat una promotora per defensar 
els seus drets. 
 

Nega que hagi intervingut com a regidora perquè 
mentre ella ho ha estat no s'ha donat cap permís. En 
qualsevol cas no hauria de justificar res perquè els acords 
es varen adoptar per unanimitat.  

 
Assegura que no ha dit que no vulgui una Mallorca 

paradisíaca, allò que vol és intentar construir-la de 
manera que no perjudiqui els interessos dels ciutadans. 
Assegura també que no ha dit que es vulgui actuar 

il⋅legalment, ha dit que s'actua de forma que es creen 
arbitrarietats, ja que hi ha permisos aprovats i reiterats 
pel pacte de progrés, per l'Ajuntament de Valldemossa i per 
tots els grups polítics i això crea un dubte als ciutadans 
si resulta que els governants s'equivoquen a l'hora de 
decidir una cosa tan important com si s'ha de fer o no un 
urbanitzable. No pot admetre que uns governants es puguin 
equivocar durant 13 anys. Ella intenta no equivocar-se i 
assegura que és coherent. 
 

Assegura també que no confon l'Estat de dret. 
Allò que demana és que no hi hagi arbitrarietat. No vol dir 
ara si està en possessió de la veritat, però recorda que el 
temps dirà qui té la veritat. 
 

En resposta al Sr. Sampol, que ha dit que la LEN 
era fruit d'un consens, recorda que la llei regeix per a 
tothom, tant per als qui l'han votada com per als qui no i 
el Sr. Sampol la va votar. I és una llei que diu que 
aquestes urbanitzacions es poden fer. Qualifica 
d'arbitrarietat que ara digui que no es poden fer. Tampoc 
no accepta com a bona l'argumentació sobre la tradició de 
tutela de legalitat. El fet és que la Comissió va aprovar 
la normativa. 
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Està d'acord que el Consell sigui l'autoritat 
urbanística de Mallorca, pensa que ha d'esser així, però 
també pensa que ho ha d'esser sempre que compleixi el 
principi de legalitat i es respecti la voluntat dels 
ajuntaments. 
 

Pel que fa a la Comissió de Patrimoni, recorda 
que si aquesta aprova la urbanització es poden començar les 
obres. 
 

Sobre la moratòria que ha plantejat el Govern, 
recorda que està claríssima i és exactament allò que ha 
anunciat el president. Demana per tant, que no es 
tergiversi aquest anunci, ja que es tracta de fer sempre 
ordenació del creixement, desclassificacions en qualque cas 
i reduccions en qualque altre, és a dir veure quin estat de 
legalitat hi ha a cada lloc per saber quina és la mesura 
que s'ha d'aplicar. Allò que a ningú del PP no li ha passat 
pel cap és fer desclassificacions irracionals, sinó tan 
sols quan hi ha un pla parcial sense aprovar o bé sense 
executar, i en el cas de drets consolidats, aplicar 
reduccions. En qualsevol cas, es tracta d'un ordenament a 
la carta. 
 

Pel que fa a la llibertat dels ciutadans i la TV 
de Valldemossa, recorda que es tracta d'una emissora 
municipal amb un Reglament d'ús que preveu que la pugui 
utilitzar qualsevol regidor representat en el consistori. 
Lògicament, no hi pot intervenir el Sr. Sampol perquè el 
seu partit no hi té cap regidor. Per altra banda, informa 
que el grup "La Valldemossa que volem" no pot utilitzar la 
TV perquè no existeix legalment. Convida el Sr. Sampol a no 
dir veritats a mitges i li anuncia que li enviarà una còpia 
del decret que publica el Reglament d'ús. 
 

Pel que fa a les indemnitzacions, recorda que 
l'article 27 de la Llei del sòl diu que la suspensió de les 
llicències no afecta les ja atorgades, i per això, el 
projecte d'urbanització ja aprovat, no resulta afectat i 
s'haurà d'indemnitzar tota la part de projectes i obres i, 
en aquest cas, el lucre cessant perquè hi ha hagut una 
retallada urbanística en aturar-se els projectes de cada 
casa, però no els projectes d'urbanització que ja 
existeixen. 
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Demana quin estudi s'ha fet sobre les 
indemnitzacions i si compten que no costaran res o si 
costaran molt. Pensa que abans de prendre una decisió com 
aquesta convendria tenir aquesta informació, entre altres 
coses perquè ella estima els ciutadans d'aquesta illa i 
pensa que no els ha de comprometre. 
 

No considera que defensi mes els promotors que el 
paisatge, sinó que defensa allò que creu i que és els drets 
urbanístics i els drets dels ciutadans, en concret 63 de 
particulars. 
 

En resposta al Sr. Quetglas, que ha afirmat que 
ella era la dreta profunda, expressa el desig que totes les 
dretes profundes fossin com ella. De tota manera es tracta 
d'una afirmació fora de lloc i ella està ben orgullosa de 
representar el seu partit. 
 

Pel que fa als errors fonamentals, i en 
referència a Calvià, recorda que segons la premsa, aquell 
municipi ha disminuït el sòl urbanitzable, però que ha 
augmentat el 20% el nombre de places. 
 

Recorda que el camp de golf no es regarà més que 
amb aigua depurada i, pel que fa a l'expedient de caducitat 
amb un recurs de la constructora, indica que ara correspon 
al Consell contestar. 
 

Sobre si considera que un pla parcial aprovat té 
vigència indefinida, respon que tothom sap de no, però que 
un pla parcial, més un projecte d'execució, més una LEN que 
el ratifica, una normativa subsidiària posterior i un 
projecte d'urbanització de fa dos mesos, no és només un pla 
parcial, sinó un conjunt molt sòlid de permisos. 
 

Pel que fa a UM, afirma que tots pensem que el 
més important és defensar Mallorca. La Mallorca 
paradisíaca, el PP la vol respectant el principi de 
legalitat. UM la vol d'una manera diferent. No admet que la 
Sra. Munar pugui dir que la defensa del territori no passa 
pel PP quan ella ha governat un grapat d'anys amb el PP. 
Recorda que el Consell de Govern és solidari i que ara la 
Sra. Munar no té interès a proclamar-ho perquè està amb 
l'esquerra. Si el PP ha destrossat les illes, doncs les ha 
destrossades juntament amb UM. 
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Pensa que és molt clara la moratòria que el Sr. 

Matas ha presentat i que de cap manera ha enganat els 
ciutadans. Es demana si és enganar o no formar part d'un 
ajuntament i votar a favor del pla parcial i del projecte 
d'execució, donar la llicència del golf, votar a favor de 
la LEN, de la normativa subsidiària i del projecte 
d'urbanització i ara dir que s'han equivocat durant tretze 
anys. Qualifica aquesta resposta de penosa. 
 

Conclou afirmant que ningú no defensa més 
Valldemossa que la consellera que parla perquè és un 
argument que du dins el cor i en tot cas defensa més que la 
portaveu d'UM. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Dóna la raó a la 
Sra. Estaràs en el sentit que la moció que ve a continuació 
introdueix temes ambigus com "inici d'obres d'urbanització 
o etapa inicial d'obres d'urbanització". EU té por que 

després d'un període d'al⋅legacions, un determinat projecte 
pugui quedar inclòs o no quedar-hi. Per això poder debatre 

ara aquest punt els dóna tranquil⋅litat. 
 

Observa que la Sra. Estaràs no sembla que sigui 
missera perquè diu que no es cometen irregularitats, però 
que es cometen arbitrarietats. Recorda que l'Administració 
no pot actuar arbitràriament perquè això és il⋅legal i si 
de cas hi havia cap dubte, el poder judicial posaria les 
coses al seu lloc, allò que no té sentit és que la tutela 
de la legalitat se l'atribueixi un determinat grup polític. 
Afirma que la moció proposa una mesura absolutament legal 
en funció de les previsions de la Llei del sòl. Convida a 
no embolicar més la troca per aquesta via. 
 

Convida també a no embolicar-la més amb la 
qüestió de les indemnitzacions. Recorda que tothom s'acull 
a aquest argument quan li convé, fins i tot l'equip de 
govern ha fet profecies amb la qüestió dels Canons, però 
pensa que l'afirmació més assenyada l'ha feta la Sra. Munar 
quan ha dit que si en un moment determinat s'ha de pagar 
perquè es preserva un valor que no és per a nosaltres, sinó 
per als nostres fills i per a les generacions futures, 
doncs s'ha de pagar, ja que allò que es fa quan es preserva 
territori és conservar una cosa que també pertany a les 
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generacions futures i si el destruïm perjudicam també 
aquestes generacions. 
 

Assegura que tota aquesta història sobre qui va 
votar què en un moment determinat no interessa ningú. 
Afirma que la decisió d'avui és estrictament política, es 
tracta de decidir quins valors es posen per davant, els 
col⋅lectius, els de la defensa del territori, els de la 
sostenibilitat, el de les generacions futures o bé el valor 
dels interessos econòmics d'una sèrie de promotors. Es 
tracta d'una decisió política, com política és allò que fa 
la Sra. Estaràs que ni defensa la legalitat, ni el 
pressupost del Consell, ni es preocupa per la coherència 
d'UM, sinó que fa una política de defensa d'uns valors molt 
concrets i molt particulars que són els dels promotors. 
 

Comenta que fer política de manera tan descarnada 
en favor de particulars, és efectivament molt identificable 
amb la dreta profunda, i allò que ha dit relatiu a la TV de 
Valldemossa és propi de la dreta temible. Considera natural 
que hi hagi un decret de mínims que asseguri que l'oposició 
ha de tenir dret a la TV, però dir que no es dóna la 
paraula a un ciutadà perquè no ha constituït una 
associació, o que no es dóna a un portaveu d'un grup 
parlamentari perquè no és regidor de l'Ajuntament i 
constrenyir el dret d'expressió i de rèplica deixant fora 
una opinió, és propi de dreta temible i autoritària a part 
de dreta profunda. 
 

El Sr. Sampol (PSM) no vol insistir en els 
arguments, ja que la Sra. Estaràs no n'ha aportat cap de 
nou.  
 

Sobre l'arbitrarietat, recorda que a continuació 
l'equip de govern presentarà una mesura de caràcter general 
que afecta de la mateixa manera tots els urbanitzables que 
estan en unes determinades condicions. La Sra. Estaràs està 
d'acord a aplicar desclassificacions a segons quins casos, 
segons com. Afirma que aquesta posició és, precisament, 
l'arbitrària. 
 

Qualifica de penoses les afirmacions que ha fet 
sobre la TV. Resulta que el PSM no és present a 
l'Ajuntament i és el més criticat durant una intervenció de 
45 minuts i llavors diu que no té dret de rèplica perquè no 
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és present dins l'Ajuntament. Qualifica aquesta actuació 
d'autoritària i recorda que a Valldemossa ella hi ha tingut 
una actuació caciquil. Adverteix que si no pensa donar-li 
ocasió de defensar-se no l'ha d'agredir primer perquè això 
és una covardia, és actuar arbitràriament i jugar amb 
avantatge. 
 

Demana que sigui coherent amb el seu grup, i que 
si no volen actuar que no actuïn, però que no facin por a 
la gent dient que el pacte de progrés va contra els petits, 
quan aquesta mesura va precisament contra els grans 
promotors. 
 

La presidenta considera clar que la Sra. Estaràs 
ha defensat la seva posició amb un ímpetu exagerat si allò 
que defensa és Valldemossa i Mallorca, ja que aquesta 
defensa és un objectiu de tots. 
 

Assegura que UM no està hipotecada amb ningú i la 
convida a no insinuar, sinó a dir clarament què hi ha, si 
és que hi a res. 

 
Si durant vint anys hi ha hagut cap grup que 

s'hagi equivocat, ara és l'hora de rectificar, ara és un 
bon moment per dir basta, perquè els ciutadans són més 
conscients i perquè demanen la protecció del territori per 
damunt de tot. 

 
Fa notar que la Sra. Estaràs s'ha contradit quan 

ha dit que hi havia 6.000 places i ha aconseguit una 
reducció, perquè això vol dir que ha estat negociant amb la 
promotora, cosa que indica que ha canviat de criteri també 
i aquest canvi deu obeir a qualque raó. Afirma que UM no 
considera adequada la desclassificació a la carta perquè 
això vol dir pactar amb els constructors i tothom sap que 
hi ha darrera una negociació com aquesta. 
 

Convida a no preocupar-se per les indemnitzacions 
perquè de moment no se n'ha haguda de pagar cap mai i, si 
se'n paga cap, només es paguen les despeses produïdes i no 
l'expectativa de negoci. 
 

Pensa que si el poble de Mallorca ha pogut 
resistir el PP amb majoria absoluta dins el Parlament, 
també podrà resistir perfectament assumir el pagament 
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d'unes indemnitzacions per salvar Mallorca i el futur dels 
nostres fills. 
 

Pel que fa a UM i el seu passat, recorda que com 
a partit de centre, nacionalista i lliberal pot pactar tant 
amb el PP com amb l'esquerra i això és una realitat, es 
tracta de centrar un costat o un altre i quan es presenta 
no engana ningú.  
 

Si el PP creu, continua,  que en aquesta illa ens 
podem permetre el luxe que un municipi passi a tenir una 
població doble, el poble no pensa igual, no vol augmentar 
la població i manco en pobles tan emblemàtics com 
Valldemossa.  
 

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

 
 
 
  PUNT 34.- MOCIÓ D’EU EN RELACIÓ ALA POLÍTICA DE 
PERSONAL DEL CIM. 
 
  Es dóna compte de la següent moció d’EU: 
 
  “EXPOSICIO DE MOTIUS 

 
  La política de personal del Govern del Consell s'ha 
caracteritzat, en termes generals, per una important  
inoperància i per canvis continus en la gestió política   
 
Només en funció d'episodis de conflictivitat laboral interna 
s'han produït moviments compulsius cap al desbloqueig de 
determinades qüestions que,. immediatament, han donat peu a 
nous períodes d'inactivitat. 
 
Valgui com a exemple l’impuls en positiu donat a l'oferta 
pública d'ocupació a principis d'any va ser acompanyat, i 
seguit, per la paràlisi de la resta dels assumptes pendents.  
 
Així, mentre que  la Mesa de Negociació entre el Govern del 
CIM i els Sindicats no s'ha reunit des del passat dia 21 de 
maig, romanen pendents els següents temes: 
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La contractació d'un estudi per a explorar les possibilitats 
de reducció de les hores extres (compromís adquirit, "amb 
caràcter immediat",  el 20 de març ! del 98 en el marc de 
l'aprovació dels Pressuposts de 1998. 
 
La negociació del conveni col.lectiu i, en aquest marc, 
l'avaluació dels camíns per aconseguir la unificació de la 
jornada laboral a 35 hores (compromís adquirit en el mateix 
marc i que encara està per ençatar en  la seva execució) 
 
La finalització de la valoració de llocs de feina el proper 
mes d'Octubre (compromís adquirit en el mateix marc - i en el 
marc del Pla de Modernització - i que també està per 
començar) 
 
L'ocupació de places vacants en plantilla (algunes que 
arrosseguen d'anys anteriors) 
 
D'altra banda, si el govern es va comprometre el passat mes 
de març a reestudiar l'actual règim de gratificacions i 
productivitat en el marc de la valoració de llocs de feina, 
la pràctica - imprudent i contradictòria amb aquest fet - ha 
estat la de incrementar, en molta major mesura i via decret ,  
el capítol corresponent a gratificacions i productivitat.  
 
Per totes aquestes raons,  es presenta al Ple del Consell la 
següent proposta d' 
 
     ACORD:  
 
 
1.- El Ple del CIM reprova la política erràtica i ineficaç 
del Govern de la institució en matèria de personal 
 
2.- El Ple del CIM insta el Govern de la institució a 
constratar un estudi sobre hores extraordinàries 
estructurals que instrumenti l'aplicació de l'acord plenari 
de juny de 1997 relatiu a la reducció d'hores extres. 
 
3.- El Ple del CIM insta el Govern de la institució a 
iniciar de manera immediata la negociació del conveni 
col.lectiu amb els treballadors de la casa. 
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4.-El Ple del CIM insta el Govern de la institució a 
avaluar, en el marc del referit conveni, els camins per 
aconseguir la unificació de la jornada laboral a 35 hores. 
 
5.- El Ple del CIM insta el Govern de la institució a 
contractar la realització de la valoració de llocs de feina 
de tal manera que aquesta pugui ser aprovada durant l'any 
en curs.  
 
6.- El Ple del CIM insta el Govern de la institució a 
cobrir amb caràcter immediat les vacants existents en 
plantilla. 
 
7.- El Ple del CIM, d’acord amb allò establert a l'art. 5.6 
del RD 861/86 de 25 d'abril, fixa el següent procediment 
quant a l'assignació de complements de productivitat i 
gratificacions i l'abonament d'hores extres:  
 

El procediment s'iniciarà amb l'informe detallat de la 
proposta de realització de tasques extraordinàries o de 
reconeixement d’interès, d'iniciativa o d'eficàcia 
realitzat pel responsable superior del treballador afectat. 
L'aprovació d'aquesta proposta requerirà, així mateix, 
informe previ i favorable de la Comissió Informativa 
corresponent a l'àrea on presti els seus serveis el 
treballador afectat i, així mateix, de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals i Recursos Humans” 

 
 
 
Intervé el Sr. Grosske (EU). Vol deixar clar que 

aquesta moció no va contra cap dels responsables de l'àrea 
de personal, sinó que intenta recapitular sobre una àrea en 
què el seu grup pensa que el govern del Consell no ha estat 
a l'altura de les circumstàncies. Reconeix que s'ha fet una 
cosa molt important com és l'oferta pública d'ocupació, tot 
i que s'ha fet amb tantes dificultats que probablement no 
es culminarà durant aquest mandat, cosa que consideraria 
penosa. 
 

Cita alguns dels fets que motiven aquesta moció. 
Esmenta que no s'ha fet l'estudi per a la reducció de les 
hores extres. Pensa que un govern progressista, en el marc 
actual sobre el treball i l'atur, s'hauria de plantejar més 
seriosament aquesta qüestió. 
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Tampoc no s'ha plantejat la negociació del 

conveni col⋅lectiu, un conveni que es prorroga 
successivament de fa anys. No s'ha finalitzat la valoració 
dels llocs de feina dins el mes d'octubre, tot i el 
compromís que ha assumit avui el responsable de personal, 
però el compromís inicial no s'ha complit. 
 

Hi ha vacants en plantilla que s'arrosseguen de 
fa molt de temps i hi ha altres qüestions, com ara les 
gratificacions i la productivitat, que s'havien de 
reconduir dins el marc de la valoració dels llocs de feina 
en relació a la qual, a més de no fer-se, hi ha un impuls 
via decret de l'ús d'aquests conceptes. 
 

Tot plegat, pensa que mereix la consideració del 
Ple aprovant les propostes d'acord que s'hi fan amb la 
moció i que demanen, per una banda, fer una valoració 
global d'aquesta política erràtica i ineficaç del govern, 
en segon lloc instar a complir l'acord de juny del 97 sobre 
les hores extres, a iniciar de manera immediata la 

negociació per al conveni col⋅lectiu, incloent la 
negociació de les 35 hores i a iniciar la valoració dels 
llocs de feina perquè es pugui aplicar durant l'any en 
curs. S'insta a cobrir les vacants en plantilla i, 
finalment, es fixen un criteris de procediment sobre 
gratificacions i productivitat en el sentit que les que es 
concedeixin a partir d'ara passin a la consideració de la 
Comissió de Recursos Humans i, a més, de la de l'àrea 
corresponent. 
 

Encara que tot aquest conjunt de mesures 
s'acceleràs, pensa que ja seria difícil arreglar el tema 
del personal durant aquest mandat. Tot i així, pensa que si 
s'impulsaven de veres, com a mínim, es farien passes 
significatives en matèria de política de personal. 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Anuncia el vot en 
contra de la moció. Com a responsable nou d'aquesta àrea 
considera que es mereix un temps de marge, tot i que pot 
garantir que la voluntat és complir tots els compromisos 
adquirits, però això no es pot fer amb un dia sinó amb un 
calendari i amb planificació. Recorda que, de fet, molts 
dels punts que demana la moció ja estan en marxa. 
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Reitera el vot en contra, per això que ha dit i 
pel fet que la moció reprova la política de tot l'equip de 
govern. 
 

Intervé el Sr. Espinós (PP). En relació al primer 
punt comparteixen la qualificació de política erràtica que 
conté, encara que també és cert que la Sra. Munar i el Sr. 
Pascual han fet més en sis mesos que el PSM en tres anys. 
 

Anuncia el vot a favor dels punts 1, 2, 3 i 5 que 
recullen acords del Ple adoptats fa molts de mesos. Pensa 
que és important que els acords del Ple s'executin. Per a 
la resta de punts, el vot del seu grup serà d'abstenció, 
perquè pensen que s'haurien de negociar amb els sindicats i 
la resta de grups. 
 

El Sr. Grosske (EU) indica que aquesta moció no 
té res a veure amb la gestió personal del Sr. Pascual i, 
per tant, no s'hi pot oposar demanant un marge de 
confiança. Insisteix que és una moció de recapitulació 
sobre una àrea de gestió. Agraeix la bona voluntat de dir 
que s'intentarà impulsar, però fa veure que és un fet 
objectiu que aquestes coses s'havien d'haver fet i no s'han 
fet, com ara l'estudi de les hores extres, la negociació 
del conveni, la valoració dels llocs de feina, que 
transcendeix l'àrea de personal ja que forma part d'un pla 
de modernització que té uns terminis d'execució propis, i 
també la provisió de vacants. 
 

La moció constata, doncs, una realitat, sobre la 
qual cadascú pot votar en consciència i d'acord amb la seva 
voluntat política. 
 

Se sotmeten a votació els punts 1, 2, 3 i 5 de la 
proposta amb el resultat de quinze vots a favor (PP, EU, 
Mixt) i quinze en contra (PSOE, PSM-NM, UM). Repetida la 
votació amb el mateix resultat, es rebutgen aquests punts 
pel vot de qualitat de la presidenta. 
 

Se sotmeten a votació els punts 4, 6 i 7 de la 
moció i es rebutgen per dos vots a favor (EU), quinze en 
contra (PSOE, PSM-NM, UM) i tretze abstencions (PP, Mixt). 
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PUNT 35.- MOCIÓ D’EU EN RELACIÓ AL REGLAMENT 
ORGÀNIC DEL CONSELLS SECTORIALS. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

  “EXPOSICIO DE MOTIUS 
 
   Entre els compromisos polítics adquirits pel 
Govern del CIM en el marc de l'aprovació dels Pressuposts de 
1998 figurava la constitució dels òrgans de participació 
ciutadans prevists al Reglament Orgànic abans del proper mes 
de setembre. 
 
En aquests moments, encara no s'ha constituït un sòl dels 
nous Consells Sectorials prevists al Reglament Orgànic. 
 
Per aquesta raó,  es presenta al Ple del Consell la següent 
proposta d' 
 
           
                              ACORD:  
 
 
1.- El Ple del CIM lamenta que el Govern de la Corporació no 
hagi implementat les possibilitats contingudes al Reglament 
Orgànic quant a la constitució d'òrgans estables de 
participació ciutadana. 
 
El Ple del CIM insta el Govern de la Institució a tramitar de 
manera immediata els acords de constitució dels referits 
Consells Sectorials.”  

 
 
Intervé el Sr. Grosske (EU). Indica que la moció 

fa referència també a una qüestió que era molt important, 
inclosa dins el pacte d'investidura del 95, que es va 
acordar instrumentar a través del Reglament orgànic que 
efectivament recull aquesta possibilitat. Però, per una 
banda, aquest Reglament es va aprovar dins el tercer any 
del mandat i, a més, el compromís amb EU de constituir els 
consells abans del mes de setembre resulta que és un més de 
la llarga llista d'imcompliments. 
 

L'acord d'aprovació d'un Reglament global, 
continua, era un acord del mes de maig i si les diferents 
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àrees haguessin estat conseqüents hauria estat perfectament 
possible constituir els consells el mes de setembre.  Ara 
s'inicia el procés pel qual cada àrea ha de pensar com 
constitueix el seu consell, de manera que la participació 
ciutadana ja no es produirà en aquest mandat. Qualifica 
aquest fet d'enorme fracàs del govern d'aquesta institució 
i EU ho lamenta extraordinàriament.  
 

Aquest, conclou és el sentit de la moció, a més 
d'instar a constituir de manera immediata aquests consells 
sectorials. 
 

Intervé el Sr. Pascual (UM). Recorda que avui 
mateix ja s'ha aprovat el Reglament i, per tant, aquesta 
moció és un afegit a aquell acord. Demana que retiri la 
moció, si no la retira anuncia el vot en contra. 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Indica que la idea 
del PP era demanar votació en dues parts perquè 
comparteixen la primera i estan en contra de la segona, no 
pel fet que no pensin que s'hagi de tramitar de manera 
immediata, sinó perquè no comparteixen el Reglament que 
s'ha aprovat. No volen que es tramiti de forma immediata 
una cosa que pensen que no servirà per res, ja que serà un 
fòrum en què catorze persones es dedicaran a aplaudir allò 
que faci la institució, bé o malament. El vot, per tant, 
serà en contra de tota la moció. 
 

El Sr. Grosske (EU) lamenta que no surti aprovada 
aquesta moció i se sorprèn que li demanin que la retiri. Es 
demana si retirar-la voldria dir que el Consell no lamenta 
que no s'hagin posat en marxa els consells sectorials, o 
que no s'hagin complit els compromisos temporals. Com que 
EU lamenta tot això, no retira la moció. 
 

Se sotmet la proposta a votació i es rebutja per 
dos vots a favor (EU) i vint-i-set en contra (PP, PSOE, 
PSM-NM, UM, Mixt). 

 
 
 
DESPATX EXTRAORDINARI. 
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PRIMER PUNT.- MOCIÓ DELS GRUPS DE CONSELLERS 
SOCIALISTA, NACIONALISTA-PSM I D’UNIÓ MALLORQUINA SOBRE 
MORATÒRIA URBANÍSTICA. 

 
Es dóna compte de la següent moció presentada 

pels grups de consellers Socialista, Nacionalista-PSM i 
d’Unió Mallorquina: 

 
“MOCIO DELS GRUPS DE CONSELLERS SOCIALISTA, NACIONALISTA-

PSM I D'UNIÓ MALLORQUINA SOBRE MORATÒRIA URBANÍSTICA. 
 

 
El Consell de Mallorca està elaborant els criteris del Pla 
Territorial de Mallorca per a la seva tramitació, d'acord 
amb allò que preveu la Llei 8/87 d'Ordenació Territorial de 
les Illes Balears. 
 
Aquesta tramitació s'insereix en un context en el que 
predominen dos aspectes: 
 
 una intensa activitat del sector de la construcció, que 

pressiona sobre la transformació d'urbanitzables 
potencials en efectius. 

  
 un gran debat social i ciutadà que de manera 

abrumadorament majoritària reclama l'adopció d'un 
model territorial basat en la sostenibilitat i la 
limitació del creixement potencial dels planejaments 
vigents. 

 
L'avanç de les Directrius d'Ordenació Territorial abunda 
també en la necessitat d'incorporar els criteris de 
sostenibilitat a l'ordenació territorial de les Illes 
Balears. Així, l'article 43 de l'avanç de les DOT 
estableixen que "amb caràcter general, el criteri (del 
planejament territorial i dels plans municipals) ha de ser 
reduir les necessitats de creixement mitjançant un millor 
aprofitament dels espais construïts i adequar els processos 
de desenvolupament urbà a les disponibilitats de recursos de 
tota mena. Per tant, es pararà esment a les possibilitats 
d'incrementar l'ús de les zones turístiques com a espais 
residencials".  
 
Pel seu costat l'article 44 d. del mateix avanç determina 
que "les accions de reconversió de sòl urbanitzable en 
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rústic aniran destinades de forma prioritària a aquelles 
zones en què no hi ha hagut patrimonialització dels drets 
urbanístics i amb menor viabilitat des del punt de vista 
socioeconòmic. Es consideraran, si escau, aquelles 
potencialment més conflictives en relació amb el medi 
ambient, la coherència amb els espais urbans ja existents i 
la correspondència amb les propostes de model territorial." 
 
En la redacció dels criteris del Pla Territorial de 
Mallorca, el Consell està procurant omplir de contingut el 
mandat de la Carta Europea d'Ordenació del Territori, 
concepte que defineix com "l'expressió espacial de la 
política econòmica, social, cultural i ecològica de tota la 
societat" i a la que exigeix que sigui democràtica, 
garantint participació de la població afectada en el procés 
d'elaboració. En aquest ordre de coses, el Consell ha 
constituït un "fòrum ciutadà", com a instrument de 
participació i diàleg directe amb la societat a través dels 
representats de les distintes associacions, representacions 
d'interessos, institucions acadèmiques i professionals de 
reconeguda solvència. En la primera sessió d'aquest fòrum 
participatiu, totes les opinions que aludiren a la qüestió, 
es mostraren favorables a l'adopció de mesures cautelars que 
garanteixin l'aplicació de les futures determinacions 
normatives de les Directrius d'Ordenació Territorial i el 
Pla Territorial de Mallorca, inspirades en un nou model 
territorial basat en la sostenibilitat i la limitació del 
creixement. 
 
Així doncs, tot recomana l'adopció de mesures cautelars. Per 
la seva pròpia naturalesa provisional i transitòria, un 
primer criteri reclama la prudència de limitar les mesures a 
la suspensió d'aquells sectors sobre els que la pressió 
resulta més acuciant -i per tant, existeix un major risc de 
desenvolupament-, tenint sempre present que l'adopció de 
mesures cautelars no és sinó un instrument que introdueixi 
la necessària tranquil·litat en el procés d'elaboració de la 
nova normativa i no prejutja necessàriament la situació 
final després del procés d'aprovació i plena vigència dels 
instruments normatius que es canvien. Atenent a aquest 
criteri, es proposa limitar aquestes mesures als sectors que 
soporten major pressió i, al mateix temps, signifiquen un 
major "conflicte en relació amb el medi ambient i la 
coherència amb els espais urbans ja existents": els 
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urbanitzables del litoral i aquells que impliquen la creació 
d'un nou nucli de població. 
 
En segón lloc, cal tenir en compte l'estat de tramitació 
administrativa, que té una repercussió immediata en 
l'adquisició de facultats urbanístiques i, per tant, en la 
consolidació dels drets que podrien donar lloc a eventuals 
indemnitzacions. En aquest sentit, sembla fora de tota 
discussió i recolzat per una abundant doctrina i 
jurisprudència, que  no existeix cap adquisició de facultat 
amb la simple classificació del sòl com a urbanitzable, 
sense un pla parcial aprovat. Així doncs, tots els sols que 
no han adquirit aquesta facultat poden ser objecte de 
suspensió, sense cap reserva pel que fa als drets dels 
propietaris i promotors i sense perjudici, recordem-ho un 
altre cop, de la determinació final que estableixi per a 
cada sector el planejament municipal una vegada adaptat a la 
nova normativa. 
 
La mateixa argumentació, encara que amb matisos distints, 
condueix a incloure dins la proposta aquells urbanitzables 
que, encara que tenint un pla parcial aprovat, no hagin 
estat desenvolupats o coneguin un escàs nivell d'execució. 
La qüestió, en aquests casos, consisteix en establir d'una 
manera raonada i el més objectiva possible una data 
d'antigüitat a partir de la qual establir que existeix una 
manca d'impuls en l'execució dels plans. En aquest sentit, 
el Decret del Govern Balear 12/92, d'adquisició de facultats 
urbanístiques, estableix que "el termini per complir els 
deures de cessió, equidistribució i urbanització en sols 
urbanitzables o aptes per urbanitzar que, a l'entrada en 
vigor de la Llei, (8/90, de 25 de juliol) comptin amb pla 
parcial aprovat, serà de quatre anys a comptar des de la 
data esmentada". Trobam aquí, doncs, una referència prou 
objectiva, que en ús de les competències pròpies de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Govern Balear 
establí de manera general, ampliant els terminis que amb 
caràcter supletori -caràcter negat posteriorment per 
sentència del Tribunal Constitucional- determinava la pròpia 
Llei. L'aplicació d'aquest mateix període de temps 
harmonitza, doncs, amb allò que antecedents normatius de la 
nostra comunitat han establert, tot i limitats al seu 
caràcter de referència objectiva. En qualsevol cas, quatre 
anys sense un desenvolupament significatiu és un temps 
suficient per equiparar, a efectes d'una suspensió cautelar, 



 67 

 

aquests sectors amb aquells que no tenen pla parcial 
aprovat. 
 
 
Ateses les consideracions exposades, el Ple del  Consell de 
Mallorca acorda: 
 
 
Incoar els expedients de suspensió de planejament, d'acord 

amb el procediment previst a l'article 51 del Text Refós 
de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana (Decret 
1346/76), en els sectors urbanitzables de caràcter 
residencial, turístic o mixt, que es trobin localitzats a 
àrees costaneres o que, sense estar-hi, conformin nous 
nuclis de població, que reuneixin alguna de les següents 
condicions: 

 
 
 Que no tenguin Pla Parcial aprovat definitivament. 
 
 
 Que, amb Pla Parcial aprovat amb anterioritat a 5 

d'octubre de 1994, no hagin començat les obres 
d'urbanització o no hagin superat una fase o etapa 
inicial. 

 
Encarregar a l'àrea d'urbanisme i habitabilitat del Consell 

de Mallorca tramitar els expedients i elevar a aquest 
plenari, previ els informes corresponents, la proposta 
d'acord de suspensió de planejament.” 

 
 
Es dóna compte de la següent esmena d’EU: 
 

  “EXPOSICIO DE MOTIUS 
 
 
  CONSIDERACIONS GENERALS 
 
a) Es un fet constatable cada cop amb més evidència que les 
Illes Balears necessiten una correcció sustancial del seu 
model de desenvolupament per tal de garantir una gestió 
adequada dels seus recursos, la preservació del seu 
territori i dels seus valors naturals i, en definitiva, per 
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arribar a un model sostenible tant des del punt de vista 
ecològic com des del punt de vista econòmic  
 
b) Aquesta correcció del model precisa , fonamentalment, 
d'una reorientació del nostre sistema productiu i d'una 
NOVA POLITICA TERRITORIAL. A la vegada, aquesta nova 
política territorial  precisa de mesures molt diverses 
entre les quals: 
 

- La rigorosa protecció del sòl rústic a través 
d'una modificació de la Llei autonòmica de 1997 
 

- Una major protecció dels nostres espais 
naturals desenvolupant els instruments prevists a la LEN i 
modificant aquesta llei per tal d'impedir la construcció de 
vivendes dins els espais naturals protegist  o la 
construcció de complexes hotelers com el que està previst a 
Son Bunyola 
 

- La correcció a la baixa de Plans Directors 
Sectorials aprovats o en tramitació com són, molt 
especialment, el de Carreteres, Pedreres i Ports Esportius 
 

- La correcció a la baixa del planejament 
municipal previ, naturalment, l'aprovació d'una moratòria 
que impideixi moviments de caràcter especulatiu. 
 

Per tant, semblar clar que, des d'aquest punt de 
vista, l'impúls d'aquesta nova política territorial 
correspon bàsicament al Govern i al Parlament de les Illes 
Balears. 
 
 
c) Dit això, és cert que el govern del Consell Insular té 
una important competència en aquest terreny com és la 
suspensió del planejament contemplada a l'art. 51 del 
Decret 1346/76 i celebram que, com EU ha vengut reclamant 
al llarg de tota la legislatura, el Govern del CIM, malgrat 
que sigui amb un evident retràs, es decideixi a exercir 
aquesta competència  amb caràcter global (i no puntual com 
s'ha aplicat fins ara)  
 
 
 
CONSIDERACIONS PARTICULARS 
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d) Des del punt de vista de la moció concreta que avui es 
sotmet a la consideració del plenari, EU considera que 
aquesta hauria de tenir un ample abast per tal de garantir 
dos objectius:  
 
 

1.- Afectar tots aquells projectes que tenguin 
una incidència negativa sobre els nostre territori. 
 

2.- Donar un ample marge de maniobra per al 
redisseny del planejament per part de les Normes 
Subsidiàries que, en el termini de sis mesos, haurà 
d'aprovar el Consell. 
 

La necessitat de donar-li un caràcter ample a la 
mesura de suspensió l'avala la pròpia exposició de motius 
de la moció del govern del CIM en afirmar que aquesta 
moratòria "no és sinó un instrument que introdueixi la 
necessària tranquilitat en el procés d'elaboració de la 
nova normativa i no prejutja necessàriament la situació 
final després del procés d'aprovació  i plena vigència dels 
instruments normatius que es canvien" 
 
 
e) Lamentablement, s'ha de constatar que el Govern del CIM 
en la seva moció renuncia a donar-li un caràcter ample a la 
suspensió del planejament i la dirigeix, com la pròpia 
moció explica a la seva exposició de motius, a aquells 
sectors "sobre els que la pressió resulta més acuciant" i 
que presenten  un major "conflicte amb el medi ambient". 
 
     Però allò més negatiu és que la moció, tal i com ve 
redactada, ni tan sols compleix aquest objectiu de limitar-
se als projectes urbanístics més lesius per al territori. 
 
      En efecte, l'EXCLUSSIO DE LA SUSPENSIO dels projectes 
amb Pla Parcial aprovat en els darrers quatre anys és un 
criteri de caràcter administratiu que no té res a veure amb 
la lesivitat dels  projectes i que deixa fora de la 
suspensió desbarats tals com Es Pujols a Santanyi, Cap 
Regana a Llucmajor o Es Canons d'Artà 
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     Així mateix, les característiques dels urbanitzables a 
incloure dins la suspensió, a més d'apelar a expressions 
tan imprecises com la de "zona costanera", són tan 
limitatives que deixen fora de l'àmbit de la suspensió 
municipis sencers de la importància de Palma, Calvià o 
Marratxí. 
 
 
    Tot plegat, fa que la moció presentada - malgrat que 
suposi un avanç respecte a la situació actual - afecti  
únicament a un percentatge molt minoritari dels 
urbanitzables actualment existents a l'illa de Mallorca i 
que, a més, des del punt de vista qualitatiu, deixi 
"intocats" projectes urbanístics particularment 
perjudicials per al nostre territori 
 
Per totes aquestes raons, es proposa l'aprovació de les 
següents esmenes: 
 
 
ESMENA DE SUBSTITUCIO DE L'APARTAT 1 DE LA MOCIO 
 
Substituir el primer apartat per:  
 
"Incoar els expedients de suspensió de planejament, d'acord 
amb el procediment previst a l'article 51 del Texte Refós 
de la Llei sobre Règim del sòl i ordenació urbana  (Decret 
1346/76) en els sectors urbanitzables de caràcter 
residencial, turístic o mixt on els promotors no hagin 
complert els  deures de cessió, equidistribució i 
urbanització" 
 
ESMENA D'ADDICIO COM A TERCER APARTAT 
 
 
"Durant el periode de vigència de la moratòria plantejada 
no s'aprovaran nous urbanitzables d'ús residencial, 
turístic o mixt per la via de revisió o modificació de 
Plans Generals o Normes Subsidiàries"  
 
 
 

La presidenta, atesa l'hora que és, demana als 
portaveus que ajustin els temps de les intervencions al 
Reglament d'organització i funcionament del Consell. 
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Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). En relació a la 

sol⋅licitud del Sr. Rovira que consti en acta la doble 
votació, demana que també consti en acta que l'advertència 
del secretari sobre la necessitat de la majoria absoluta, 
s'ha produït després de la primera votació i no abans de 
qualsevol votació. 
 

Després d'aquesta qüestió d'ordre, considera 
superflu, estendre's sobre el context del debat social i 
polític en què es presenta aquesta proposta d'acord. Per 
resumir indica que la societat mallorquina es troba en una 
cruïlla caracteritzada per tres qüestions fonamentals. Per 
una banda el plantejament del canvi de model territorial, 
amb les DOT i els criteris del Consell sobre el Pla 
territorial de Mallorca. En segon lloc l'intens debat 
ciutadà sobre la capacitat de càrrega de la nostra illa. I, 
finalment, la situació d'explosió de la capacitat 
constructora. 
 

Pensa que tothom està d'acord que aquesta 
situació de canvi obliga a replantejar el model, un model 
que no es té ben clar, però. Un model que haurà d'esser de 
sostenibilitat, de respecte a les limitacions del 
territori, a la qualitat de vida i a la viabilitat del 
model econòmic de què ara gaudim per al futur. 
 

Amb aquests antecedents conclou que cal prendre 
mesures cautelars per tal de protegir, sobretot, la 
capacitat de decidir sobre el futur, de manera que no hi 
pugui haver decisions que siguin impossibles de tornar 
arrere. 
 

Pensa, per tant, que s'ha d'aplicar medicina 
preventiva, en la dosi mínima necessària per garantir 
l'efectivitat, però precisament mínima perquè ara no es 
tracta de fer ordenació, sinó tan sols de protegir la 
capacitat de poder dissenyar-lo en el futur. 
 

El diagnòstic és que el perill gros és el 
creixement turístic que es produeix ara de manera diferent 
a la tradicional i que deriva com més va més cap a la forma 
anomenada turisme residencial que exerceix la pressió sobre 
la costa, sobre els nous urbanitzables i sobre el sòl 
rústic, amb un model d'assentament disseminat.  
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Pensa que aquests són precisament els punts sobre 

els quals s'ha d'incidir, llevat del darrer, ja que la Llei 
de sòl rústic retira qualsevol capacitat de gestió als 
consells insulars. 
 

Pensa que les mesures cautelars s'han de centrar 
sobre els urbanitzables, dels quals s'ha d'excloure tot 
allò que no representi un vertadera amenaça de 
consolidació, com ara el sòl urbà, els sòls industrials, on 
no és produeix un ús del territori degradador i depredador. 
Pensa també que se n'han d'excloure els urbanitzables 
lligats a equipaments de caràcter col⋅lectiu i aquells que 
representen el creixement normal dels nuclis de població 
que, com el sòl urbà, corresponen més pròpiament al disseny 
que en faci el Pla territorial. 
 

La conclusió és, doncs, que les mesures cautelars 
han de fer referència als urbanitzables que es troben a la 
costa i als que suposen nuclis de població nous, és a dir 
no lligats a creixements urbans dels nuclis ja existents. 
Els criteris jurídics que s'han d'aplicar sobre aquests 
urbanitzables s'han de moure entre la capacitat de decidir 
de la institució i el respecte dels drets que en aquest 
moment es poden afectar. 
 

Pensa que tothom està d'acord que en primer lloc 
s'han d'introduir aquells urbanitzables que no tenguin pla 
parcial aprovat i que no representen una posició jurídica 
de drets exigibles davant l'Administració.  

 
Es mostra convençut, però, que si actualment es 

desenvolupàs tot allò que es troba en diverses fases de 
tramitació representaria una hipoteca severa sobre la 
capacitat d'organitzar el futur. Per tant, opina que s'han 
de tallar també aquells urbanitzables que tenguin un pla 
parcial aprovat i que hagin deixat passar un espai de temps 
suficient per fer veure que no tenen viabilitat econòmica, 
fet que constitueix un dels criteris de les DOT. Per 
establir la frontera en aquest cas s'aplicaria el Decret 
12/92 que estableix en quatre anys el límit de temps perquè 
un pla parcial tengui consolidats els drets urbanístics. La 
data, per tant, seria el 5 d'octubre de 1994. Matisa que es 
tracta d'una referència, no de l'aplicació d'aquest Decret. 
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Explica que la moció proposa tan sols mesures 
cautelars que no prejutgen necessàriament la configuració 
futura. En conseqüència, l'acord que es proposa es limita a 
ordenar a l'àrea d'urbanisme la incoació dels expedients de 
suspensió i, per tant, de desclassificació d'aquests sòls 
urbanitzables a què s'ha referit abans. 
 

Especifica que es tracta d'uns criteris i, per 
tant, no parla de casos concrets, tot i que té una idea 
dels efectes que produirà l'aplicació d'aquests criteris. 
La llista de municipis afectats  seria: Pollença, Alcúdia, 
Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant 
Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí, Ses Salines, Campos, 
Llucmajor, Andratx, Valldemossa i Bunyola. Aquests són els 
únics municipis que tenen urbanitzables que reuneixen les 
característiques descrites.  
 

Prega que si s'ha de discutir sobre la moció no 
es parli de la llista, sinó dels criteris, ja que aquesta 
és el resultat de l'aplicació d'aquells. 
 

Les absències comentades als mitjans de 
comunicació són Palma, Marratxí i Calvià. Explica que 
Palma, tot i que té urbanitzables amb vocació turística, no 
hi està inclòs perquè els únics urbanitzables que té són 
sòl de reserva per posar en marxa les operacions 
d'esponjament i d'intercanvi d'aprofitaments del POOT, per 
tant no responen a nous creixements, sinó a redistribucions 
i adaptacions. A Marratxí no hi ha cap urbanitzable que 
correspongui als criteris esmentats, sinó que responen a la 
demanda normal d'habitatges del mercat de residents, no hi 
ha demandes de segones residències ni de  turístiques. Pel 
que fa a Calvià, recorda que aquesta operació que ara es 
proposa per a tot Mallorca es va fer per a aquest municipi 
fa un any i mig, quan es va desclassificar la totalitat 
d'urbanitzables que hi havia. 
 

L'aplicació d'aquests criteris, continua, podria 
modificar la relació de municipis a la vista de noves 
informacions a al⋅legacions que es puguin produir. 
 

Explica que es tracta d'una iniciativa no gens 
improvisada que fa mesos que s'estudia i, de fet, els 
mitjans de comunicació tenen prou notícies sobre els 
criteris i la manera com s'enfocava aquesta qüestió. La 
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moció, doncs, no respon a cap competició, és una iniciativa 
mesurada, que equilibra la capacitat de decidir sobre el 
futur amb el respecte als drets i a les situacions 
jurídiques i de fet. També és una iniciativa oportuna 
perquè la societat la reclama, la societat reclama molt més 
d'allò que fan les institucions, com es va poder comprovar 
amb les intervencions aclaparadores del Fòrum Ciutadà que 
va convocar aquest Consell. Per això, pensa que la societat 
civil demana consens i demana que aquesta decisió es 
prengui ara mateix. El Consell no pot negar-se a fer allò 
que els ciutadans reclamen. 
 

Conclou expressant la seva satisfacció personal i 
la del seu grup per poder fer aquesta contribució a fer 
arribar l'herència que es rep a les generacions futures. 
 

La Sra. Munar (UM) considera que és 
imprescindible prendre mesures cautelars que permetin fer 
possible emprendre amb tranquil⋅litat la definició del 
model territorial futur. Remarca que es tracta de mesures 
cautelars, que no van en contra de ningú, sinó a favor de 
Mallorca i que permeten que siguin escoltats els 
ajuntaments i tots els interessants, cosa que vol dir que 
són unes mesures prudents i justes.  
 

Pensa que és positiu prendre aquesta decisió en 
aquest moment en què hi ha un clam popular que les demana. 
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Opina que aquesta és 
el Ple més important que mai hagi celebrat el Consell de 
Mallorca. Fa notar que s'inicia l'expedient de protecció de 
més de vuitanta espais fins ara urbanitzables, que afecten 
115.000 places turístiques i més de 2.000 ha. Però pensa 
que allò que és encara més important és el lloc on estan 
situats aquests espais que constitueixen zones costaneres 
d'un gran valor paisatgístic o zones on hi havia l'amenaça 
de desvirtuar el caràcter de poblacions tradicionals de 
l'illa. No es pot imaginar què seria Mallorca amb aquestes 
80 urbanitzacions més i pensa que ningú no s'ho pot 
imaginar. La societat, precisament, reclama que s'aturi 
avui aquesta possibilitat a través del gran debat que s'hi 
produeix. S'aturen, per tant, grans projectes que amenacen 
els darrers espais de la costa i no s'atura el creixement 
natural, el de petits propietaris que podran continuar 
construint dins el seu solar o restaurar ca seva. S'oposa a 
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les notícies que han volgut alarmar dient que aquesta 
mesura aturava la construcció i que representava el 
creixement zero. La vida de les persones continuarà igual i 
només es veuran afectats els grans promotors que en la 
majoria de casos eren especuladors, ja que no han pogut 
complir els terminis. 
 

És cert que es podria haver arribat més lluny. Fa 
notar que el fet que hi hagi urbanitzacions que de moment 
queden fora de la proposta no implica necessàriament que 
s'aprovin. Recorda que el Consell de Mallorca, fa mesos que 
va aprovar uns criteris exigents en matèria de 
disponibilitat d'aigua per a les noves urbanitzacions, que 
complementen la mesura d'avui.  
 

Considera que la decisió d'avui és necessària, 
imprescindible i per al PSM-NM un gran objectiu d'aquest 
mandat. La satisfacció d'avui és constatar que aquests 
quatre anys de presència del PSM dins el Consell hauran 
servit per a una cosa molt important. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Presenta una esmena, 
llarga en la part expositiva i curta en la dispositiva. 
 

Denuncia, creu que amb poca fortuna, el caràcter 
reduccionista que es dóna al debat sobre un nou model i 
sobre la necessitat de dotar-lo de sostenibilitat, ja que 
sembla que al final el model consisteix a desclassificar 
una sèrie d'urbanitzacions i, en segons quines versions, 
limitar-se a una moratòria. 
 

Pensa que un nou model de desenvolupament 
requereix una reorientació dels sectors productius, una 
nova manera de gestionar els recursos naturals, una nova 
manera de tractar els residus i una nova política 
territorial que, no tan sols impliqui desclassificacions, 
sinó també rectificacions de plans directors, noves 
polítiques de carreteres, protecció integral del sòl 
rústic, més garanties per als espais naturals i, des 
d'aquest punt de vista, vaig cap a un nou model de 
desenvolupament, que es una cosa molt transcendent, encara 
que es banalitzi aquest terme en el debat quotidià i encara 
que, lògicament, no sigui una funció del Consell Insular, 
sinó que correspon a les competències del Parlament i del 
Govern. Però el Consell, recorda, té una part de les 
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competències que inclouen la possibilitat de suspendre 
planejametns i desclassificar, que no és una part petita, 
però vol remarcar que és només una part i vol que l'opinió 
pública tengui clar que desclassificar no significa un nou 
model de desenvolupament, sinó una part d'un camí que hi 
menaria. 
 

Pensa que amb un caràcter ample, s'hauria de 
tendir a incloure dins la moratòria tots aquells 
urbanitzables que no haguessin arribat a una fase terminal 
d'execució. Tan sols així, es pot garantir que aquells 
projectes més lesius per al territori quedin inclosos dins 
la moratòria. Només amb aquesta perspectiva ampla que 
proposa EU quedaria marge per redissenyar la política 
territorial. 
 

Pensa que l'equip de govern li dona la raó quan 
diu que es tracta d'una mesura cautelar, i no de dissenyar, 
sinó de protegir la capacitat de dissenyar, sense prejutjar 
la configuració futura. Per tant, pensa que tampoc no hi ha 
raó per no donar a aquesta moratòria un ample abast, encara 
que inclogui coses que al final s'hagi de decidir que són 
raonables. Pensa que és millor que la moratòria sigui 
global que no que passi allò que passa al govern del 
Consell de Mallorca, que ha posat una xarxa davant els 
urbanitzables per immediatament agafar les tisores i 
començar a fer forats a la xarxa, que permeten deixar fora, 
no tan sols allò que deixa el Sr. Quetglas, sinó també  els 
Pujols de Santanyí, un macroprojecte turístic típic d'allò 
que teòricament es pretén combatre, i també Cap Regana i 
els Canons. I com que en la definició del forat no hi ha 
precisió, no es pot preveure exactament què hi arribarà a 
passar, cosa que constitueix un primer defecte de la moció. 
 

Pensa que també hi ha un altre forat determinat 
per la definició dels criteris territorials i pel fet 
d'introduir un criteri de caràcter administratiu superflu, 
com és el criteri dels 4 anys. De manera que, efectivament, 
municipis com Marratxí, Palma o Calvià queden fora, uns 
municipis que ara mateix estan en procés de revisió del seu 
planejament i quan des de l'oposició municipal s'ha 
denunciat el caràcter absolutament expansionista d'aquestes 
revisions i s'ha denunciat com aquesta revisió és 
incompatible amb un model sostenible. Es demana què farà el 
Consell quan la revisió de Palma hi arribi. Afirma que no 
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es volen tocar Palma i Marratxí per compromís polític, i 
Calvià en tot cas queda fora d'aplicació. Pensa que aquests 
tres municipis són prou importants per incorporar la seva 
política en el redisseny de la política urbanística de 
Mallorca. Adverteix que no s'entén això, com no s'entén que 
se'n pugui parlar i deixar de considerar que els Pujols, 
Cap Regana o els Canons, més uns altres urbanitzables, així 
com està redactada la moció, poden resultar no afectats. 
 

Reconeix que aquesta xarxa foradada atura 
bastants de projectes, però que en deixa passar molts 
d'altres per falta d'esma política. Una esma sobre la qual 
s'ha fet molt d'èmfasi quan s'ha parlat de Son Ferrandell i 
que hauria de tenir la concreció natural donant un ample 
abast a la moratòria. 
 

Pensa que en ternes quantitatius, la veritat és 
que la immensa majoria del sòl urbanitzable i de la 
població queda fora de l'acord i, per això, EU proposa 
l'esmena que inclou en la moratòria el conjunt dels 
urbanitzables, residencials, turístics i mixts, i el 
compromís de no aprovar-ne de nous durant el període de 
vigència d'aquesta moratòria per la via de la revisió de 
plans generals o de normes subsidiàries.  
 

Fa avinent que no s'entén la proposta, si d'aquí 
a uns mesos el Consell ha d'aprovar la revisió del Pla 
general de Palma. 
 

Encara aquesta esmena es rebutgi, assegura que EU 
donarà suport a la moció, perquè l'abstenció podria 
implicar un no i EU no vol aturar tampoc allò que 
s'aconseguirà amb la proposta, tot i que lamenta que la 
moratòria no sigui conseqüent amb l'èmfasi del discurs 
global amb què s'ha plantejat el debat de Son Ferrandell i 
no abasti amb caràcter general tots els urbanitzables, de 
manera que es puguin aturar projectes com Cap Regana o els 
Pujols i incidir en plans de la transcendència del de 
l'Ajuntament de Palma o de Marratxí. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE) per respondre a la 
proposta d'esmena d'EU.  
 

Pensa que l'esmena implica una diferència bàsica 
de concepció sobre allò que han d'esser les mesures 
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cautelars. Pensa que l'esmena és desmesurada, perquè allò 
que pretén la moció de l'equip de govern és prendre mesures 
cautelars que impedeixin una evolució d'esdeveniments que 
pugui comprometre una planificació de futur. Ara no es vol 
fer el pla del futur a base de mesures cautelars, allò que 
es fa és prevenir perquè no es produeixin distorsions 
irreversibles en la camí de la nova ordenació territorial 
de Mallorca. Per tant, les mesures han d'esser només les 
necessàries, però no han d'anar més enllà. 
 

Pensa que la proposta de suspendre tots els 
urbanitzables amb caràcter general, pot produir efectes que 
podrien esser contraris als que es pretenen, ja que per la 
via de mesures cautelars, voler impedir el creixement 
vegetatiu de qualsevol nucli no és urgent perquè no és aquí 
on es produeix una urgència que pugui implicar obstacles 
per a l'ordenació futura, la pressió es produeix a un altre 
lloc i és en aquest altre lloc on s'ha d'actuar. 
 

Pel que fa a la segona de les propostes de 
l'esmena, pensa que té efectes perillosos. Si s'aplicava al 
PGOP implicaria suspendre el Pla parcial d'una zona 
destinada a fer vivendes socials i això el conseller que 
parla no ho vol fer ni cautelarment, i suposa que el Sr. 
Grosske tampoc. Possiblement també podria passar això a 
Calvià i a Marratxí. Per això, afirma que no està disposat 
a posar entrebancs al desenvolupament del mercat de 
vivendes i molt manco al de les destinades a sectors de 
població més desfavorits. 
 

El caràcter tan global de la proposta d'EU, 
continua, no correspon a la voluntat de l'equip de govern 
el qual proposa unes mesures molt més raonables, ja que van 
a l'arrel del problema, però no més enllà i no provoquen 
distorsions en el desenvolupament normal dels 
urbanitzables. 
 

Recorda que el PSOE ha proposat una llei de 
moratòria de tramitacions al Parlament, però que al Consell 
el marge competencial no permet més que suspendre i 
desclassificar. Es tracta d'una decisió forta que s'ha 
d'aplicar amb tota la proporcionalitat que es requereix. 
 

La Sra. Salom (PP) assegura que el seu partit vol 
protegir el territori de l'illa i que també el seu partit 
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vol una moratòria en temes urbanístics. La diferència entre 
el PP i el pacte de progrés consisteix en el tipus de 
moratòria que vol cadascun dels partits. 
 

El PP opina que la seguretat jurídica és molt 
important, punt sobre el qual no es vol estendre ja que la 
Sra. Estaràs ja hi ha incidit a bastament. 
 

Opina que si avui hi ha un greu problema 
urbanístic no és que hagi aparegut d'un dia per l'altre, 
sinó que fa uns anys que el pacte d'esquerres se n'hauria 
d'haver adonat, en canvi durant tot aquest temps no han 
plantejat cap mesura i han deixat urbanitzar els Canons o 
el Pujol.  
 

Opina que allò que passa és que hi ha un problema 
polític en el pacte d'esquerres del Consell derivat de la 
necessitat de justificar-se. Resulta que quan el president 
Matas va anunciar que les DOT eren urgents i que 
mentrestant convendria aprovar una moratòria per a tots els 
projectes nous, el pacte va sentir la necessitat de no 
deixar-se passar davant, no fos cosa que quedassin enrere.  
 

Pensa que els partits del pacte han estat hàbils 
perquè tenen tota una sèrie de projectes sobre els quals no 
es posen i ara han trobat la sortida d'aparcar-los amb la 
moratòria. Una moratòria feta en certa manera a la carta, 
ja que han fet parts i quart en funció de les 
conveniències. No comprèn que un problema que afecta tota 
l'illa es pugui resoldre aplicant la solució a tan sols 16 
municipis. 
 

El PP, continua, té clar que volen protegir, però 
també tenen clar que no és aquesta la moratòria que ho 
permetrà. Allò que és important, remarca, és discutir unes 
directrius d'ordenació que efectivament marcaran el futur 
de la nostra comunitat. Per tant, sí a la moratòria que 
proposa el PP, però no a aquesta moratòria que es discuteix 
ara. 
 

Demana aclariments sobre què s'entén exactament 
per "sectors urbanitzables dins àrees costaneres", i què 
s'entén per "nou nucli de població". 
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Considera que els informes previs a què fa 
referència el segon apartat, seria més oportú haver-los 
encarregat abans de decidir fer la moratòria. En aquest 
sentit demana si efectivament se n'ha encarregat cap. 
 

Anuncia el vot en contra del seu grup perquè 
aquesta no és la proposta del PP, que té un altre model, ja 
que creuen que allò que importa és aprovar definitivament 
les DOT. 
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE) recorda a la Sra. 
Salom que en tres anys s'han pres moltes mesures, entre 
altres s'ha desclassificat totalment Calvià, i Cala Petita 
i Tolleric i Cala Brafi, sempre amb els vots en contra del 
PP. S'han pres mesures obrint nou camins que ara culminen 
en una acció molt més sòlida. 
 

Pensa que sona a broma que es pugui dir que la 
mesura es pren com a reacció a les declaracions del Sr. 
Matas, ja que si qualcú va llançar aquest debat va esser el 
Consell en ocasió d'una reunió de batles que va constatar 
la necessitat de fer un gran pacte urbanístic. Així que va 
esser el Sr. Matas que va reaccionar i això es pot 
comprovar a les hemeroteques. 
 

Allò que sí va fer el Sr. Matas va esser encendre 
un foc, ja que va generar un greu moviment especulatiu. El 
PP, i la Sra. Salom ho sap perfectament, va esser el primer 
que va tallar els peus al Sr. Matas, ja que va impedir que 
les paraules del president es convertissin en realitat. Ara 
quan es tracta de passar del discurs als fets el PP no hi 
és, com ha passat sempre.  
 

Considera una apreciació equivocada dir que el 
pacte aparca les decisions perquè no s'atreveix a resoldre 
coses. En qualsevol cas, el Pla territorial de Mallorca, és 
una cosa que es va iniciar ja fa estona i quan es va 
presentar es va anunciar que es prendrien mesures cautelars 
per protegir l'elaboració d'aquest Pla. De manera que no hi 
ha ni improvisació ni necessitat d'amagar res, sinó la de 
protegir els criteris d'elaboració del Pla territorial amb 
l'adopció de mesures cautelars. 
 

En relació a l'acusació de fer parts i quarts, 
demana a la Sra. Salom que respongui si els considera 
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correctes o no. Si hi fa aportacions raonables, es poden 
canviar i, una vegada fixats, es mirarà el mapa per veure 
on afecten. Opina que els criteris de l'esmena afecten les 
situacions on hi ha perill i si la Sra. Salom considera que 
hi ha altres llocs o que aquests no presenten perill, 
demana que ho argumenti i se'n fixaran d'altres. Considera 
natural que resultin afectats més municipis governats pel 
PP, perquè aquest partit, senzillament, governa a més 
municipis. Pensa que és inútil aplicar remeis als que no 
pateixen la malaltia, és a dir aplicar-los a municipis que 
ni tan sols no tenen sòl urbanitzable. 
 

Explica que tots els nous urbanitzables que poden 
formar nous nuclis diferents dels existents, estiguin on 
estiguin, quedaran suspesos i aquells que no en formin, 
però que completin un nucli existent a una zona turística 
també. Pensa que bastar llegir amb atenció: tots els que 
formin nucli de població i tots el que formant-ne o no 
estan a la costa. 
 

Pel que fa als informes jurídics, assegura que 
n'hi ha molts perquè al llarg de les desclassificacions que 
ha citat n'hi ha hagut molts, tant d'interns com externs, 
que han posat de manifest la capacitat i la necessitat del 
Consell de poder prendre aquestes mesures. 
 

Pel que fa als informes tècnics, pensa que ara 
s'obre la primera etapa que és el tràmit de consulta als 
ajuntaments, després vindran els informes tècnics sobre les 
al⋅legacions i, després, s'elaborarà la proposta de 
suspensió en concret. 
 

Assegura que el PP no té un model alternatiu 
d'ordenació, sinó que té el model de sempre, l'única cosa 
que volen fer és reiterar el vell i caduc model 
desenvolupista que avui es té gràcies a 15 anys de política 
territorial del PP. 
 

El Sr. Sampol (PSM) es refereix a l'afirmació de 
la Sra. Salom en el sentit que hi ha dues moratòries. 
Demana quina és la que vol el PP. Se sap que aquest partit 
va fer una proposta de suspendre els urbanitzables que no 
tenen pla parcial presentat. Fa notar que si es mira quins 
són resulta que són els que afecten els petits propietaris 
que, com el de Sant Jordi, impliquen completar el 
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creixement natural d'un nucli. La mesura del PP afectaria 
doncs milers de propietaris de Mallorca. La moratòria que 
proposa el Consell afecta els grans promotors que fins ara 
han fet un tramitació especulativa.  

Considera que el PP té una obsessió detectant 
problemes del pacte. Explica que el Pujol ha estat objecte 
d'un recurs que s'hauria de veure dins aquest Ple i si hi 
ha cap argument tècnic es podrà aturar. Pel que fa Regana, 
indica que està paralitzat perquè no ha acreditat la 
suficiència de l'aigua. Pel que fa als Canons, indica que 
ja es veurà si entra o no dins la moratòria d'avui.  
 

Considera que la proposta d'avui és intel⋅ligent, 
i possible, sobretot, tenint en compte el moment actual que 
fa que, fins i tot, els adversaris polítics es vegin 
obligat a participar-hi. Afirma que no es vol aturar la 
construcció i reitera que amb aquesta proposta únicament 
s'aturen els grans projectes i no els petits propietaris. 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU) considera que 
l'exposició que el Sr. Quetglas ha fet contra les esmenes 
plantejades per EU ha inclòs un pèl de demagògia quan ha 
tret la qüestió de les vivendes de protecció oficial. Pensa 
que ha fet demagògia perquè el Sr. Quetglas mateix ha 
reconegut que la moratòria que han plantejat al Parlament 
era generalitzada i, per tant, inclou tots els projectes. 
També n'ha feta perquè es parla d'una mesura cautelar que 
no significa la desaparició de tots els urbanitzables 
afectats, sinó redissenyar la política urbanística després 
d'aturar cautelarment el conjunt d'urbanitzables, tot i 
sabent que n'hi haurà alguns de molt raonables. Aquesta és 
l'única manera que EU considera que fa possible que la 
xarxa no es foradi. Si el Sr. Quetglas és capaç d'explicar 
una altra manera que no permeti aquests forats, EU estaria 
disposada a transaccionar l'esmena. Allò que no pot fer el 
Sr. Quetglas és explicar els inconvenients d'incloure uns 
projectes als quals, tal vegada, s'haurà de donar llum 
verda després i contraposar-hi un model amb forats com el 
que presenta. 
 

Pensa que no és un debat a plantejar ara i dir 
que Regana no hi entra per un problema tècnic o de demanar-
se si els Canons hi entren, quan el president mateix de la 
Comissió diu que no hi entren.  
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Fa notar que es tracta d'una moratòria que inclou 
la clàusula dels quatre anys, amb l'excusa que volen que 
sigui centrada i s'ha de fer una concessió de seguretat 
jurídica i implica efectes molt desagradables que fan que 
el Sr. Sampol hagi de perseguir urbanitzables per altres 
camins fins a les eleccions. La qüestió continua, no és 
aquesta, sinó que es tracta de fer una moratòria condreta 
que no permeti que s'esmunyi cap Regana i els Pujols i amb 
garanties que no s'esmunyin també els Canons, ja que es 
tracta d'urbanisme al litoral, que crea un nou nucli i que 
incrementa l'oferta turística, és a dir tots els mals. 
Justament, però, hi ha un compromís polític, com n'hi ha un 
amb Palma, o amb Marratxí.  Pensa que si no es volia cedir 
a aquests compromisos es faria allò que demana el Sr. 
Quetglas per a tota la comunitat: una moratòria urbanística 
i amb un termini de temps curt procedir al redisseny dels 
urbanitzables, uns passarien, d'altres no i d'altres es 
remodelarien. Això seria lògic i raonable i no ho és 
començar a pescar amb la xarxa foradada. 
 

Intervé la Sra. Munar (EU). Pensa que l'acord que 
avui es presenta és positiu. Pensava que era un acord 
centrat, cosa que s'ha pogut comprovar al llarg del debat, 
ja que no agrada ni al PP ni a EU. Pensa que la decisió es 
pren en un moment adient, ja que la societat reclama que es 
prenguin mesures. Es tracta d'unes mesures reals que no 
crispen ningú. Les propostes del Sr. Grosske són per perdre 
els eleccions i per facilitar que les guanyin els de 
sempre. 
 

Pel que fa a les valoracions i als informes 
previs, indica que això fa que tothom sàpiga què es vol i, 
per tant, que el qui pot prendre contramesures les prengui. 
 

Assegura que la mesura no ha estat precipitada 
per les declaracions de ningú, sinó que és el resultat de 
tres anys de feina. 
 

Assegura també que UM no vol anar en contra de 
ningú, ni en contra dels petits, ni en contra dels grans, 
vol anar a favor de la millor solució per a Mallorca, ja 
que considera positiu que hi hagi promotors i constructors 
i que es faci un urbanisme i una construcció de qualitat, 
sense que aquests senyors hagin de deixar de guanyar 
doblers. UM no vol anar en contra d'aquesta gent, però si 



 84 

 

que està a favor de la qualitat. Són partidaris de poc i 
bo.  
 

Qualifica la proposta de positiva i possible i, 
si s'eviten les demagògies que s'han fet avui, de molt 
coherent. Considera injust al⋅legar que no s'hi inclou 
Calvià quan aquest municipi mateix va demanar la 
desclassificació o referir-se a Costitx o a Santa Maria on 
no hi ha cap urbanitzable, per no acceptar la proposta, ja 
que això, i espera que la proposta del Govern no vagi en 
aquest sentit, significaria perjudicar els mateixos de 
sempre, o sigui tot el Pla de Mallorca. 
 

Pensa que avui el Consell es pot congratular, 
perquè en mig any es podran fer unes normes que esmenin les 
equivocacions si n'hi ha cap. 
 

El Sr. Quetglas (PSOE) informa al Sr. Grosske que 
la proposta de l'equip de govern de suspensió de 
tramitacions d'urbanitzables industrials, d'equipaments, i 
residencials estan exclosos i en aquesta no hi estan. 
 

Pensa que amb tota seguretat el resultat de la 
decisió, l'hauran de ratificar els tribunals, ja que els 
subjectes de drets afectats per aquesta moratòria, 
lògicament, hi recorreran en contra. Per això opina que és 
absolutament important assegurar, i per això s'han 
assessorat bé, que l'argumentació que dugui darrere 
respongui a criteris que puguin esser ratificats per un 
tribunal. Argumenta també que una proposta com la del Sr. 
Grosske no rebria mai la ratificació dels tribunals perquè 
no és proporcionada a la mesures que avui es volen prendre 
que són mesures cautelars de protecció. Per tant, la manca 
de proporcionalitat entre objectius i mitjans, probablement 
debilitaria jurídicament l'acord i en el fons 
s'aconseguiria el contrari d'allò que es persegueix, és a 
dir, aconseguiria la inefectivitat de la decisió. Convida, 
per tant, a esser prudents i a assegurar que la moratòria 
sigui efectiva i, per tant, a esser jurídicament impecable, 
solvent i proporcionada, cosa que no és la proposta del Sr. 
Grosske. 
 

Manté per tant la proposta i anuncia el vot en 
contra de la del Sr. Grosske. 
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Se sotmet a votació l'esmena presentada per EU i 
es rebutja per dos vots a favor (EU) i vint-i-sis en contra 
(PP, PSOE, PSM-NM, UM, Mixt). 
 

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

 
 
 
SEGON PUNT.- APROVACIÓ TEXT PROTOCOL ESPECIAL 

ENTRE EL CIM I LA FUNDACIÓ JOCS MUNDIALS UNIVERSITARIS-
UNIVERSIADA PALMA 1999. 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Aprovar el text del protocol especial entre el 

Consell Insular de Mallorca i la Fundació Jocs Mundials 
Universitaris-Universiada Palma 1999 per a la seva 
posterior firma entre els representants d’aquestes 
institucions”. 

 
 
S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

 
No n'hi ha. 

 
  
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. 

Presidenta, aixeca la sessió a les quinze hores i quaranta 
minuts, de tot el qual se n’estén la present acta, que jo 
com a Secretari certific, amb el vist-i-plau de l'Hble. 
Sra. Presidenta del Consell Insular de Mallorca. 
 

   V.i P, 
LA PRESIDENTA, 

 


