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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I AMB 
CARÀCTER   D’URGÈNCIA DEL PLE DEL CONSELL 
INSULAR DE   MALLORCA   DE  VINT-I-DOS 
D’OCTUBRE  DE   MIL   NOU-CENTS  NORANTA-VUIT. 

 
 
 

A les onze hores i deu minuts del dia vint-i-dos 
d’octubre de mil nou-cents noranta-vuit es reuneix, en 
sessió extraordinària i amb caràcter d’urgència del Ple del 
Consell Insular de Mallorca, amb els assistents que a 
continuació es relacionen: 

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, José Ramón Orta Rotger, María Salom i Coll,  
Juan Verger Pocoví, Alejandro Pablo Espinós Bonmatí, 
Guillermo Vidal i Bibiloni, Carlos Felipe Cañellas Fons, 
Bartomeu Blanquer i Sureda, Maria Rosa Estaras Ferragut, 
José Maria Gonzàlez i Ortea, Andres Crespí i Plaza, 
Francisco Antich Oliver, , Francesc Triay Llopis, Antoni 
Alorda i Vilarrubias, Juan Mesquida Ferrando, Damià Pons i 
Pons, Antonio José Diéguez i Seguí, Catalina Mercedes Amer 
i Riera, 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. 

 
   
Conseller que excusa la seva assistència: Hble. 

Sr. Juan Flaquer Riutort.  
 
 
Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 
Interventora General: Sra. Pilar Garcia Docio. 

 
 
  L’Hble. Sr. Carlos Cañellas (PP) surt en el punt 
4 i no torna entrar a la sessió.  
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  PUNT 1.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DECLARACIÓ 
D’URGÈNCIA DEL PLE CONVOCAT. 
 

La presidenta sol⋅licita al Ple la declaració 
d'urgència, motivada per la necessitat de fer arribar al 
Parlament la posició del Consell de Mallorca sobre la 
moratòria urbanística abans del debat que s'hi farà demà 
sobre la Llei presentada pel Govern sobre aquesta matèria.   
 

Se sotmet a votació i s'aprova la declaració 
d'urgència per desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i 
quinze en contra (PP, Mixt).   
 
 
 
  PUNT 2.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (5-10-98). 
 
 

Intervé el Sr. Rovira (PP). Indica que el vot del 
seu grup i també el del grup Mixt, corresponents al punt 
26, va esser en contra i no d'abstenció com apareix a 
l'acta. Demana que es rectifiqui.   
 

S'aprova l'acta per unanimitat amb la 
rectificació indicada pel Sr. Rovira.   
 
 
 
  PUNT. 3.- MOCIÓ SOBRE EL PROJECTE DE LLEI DE 
MESURES URBANÍSTIQUES CAUTELARS DEL GOVERN BALEAR. 
 
  Es dóna compte de la següent moció subscrita pels 
grups de Consellers Socialista, Nacionalistes de Mallorca-
PSM, Unió Mallorquina i Esquerra Unida: 
 

“El Govern Balear ha remès al Parlament el 
“Projecte de llei de mesures cautelars fins a l’aprovació 
de les directrius d’ordenació del territori”, per a la seva 
tramitació urgent  i en lectura única. El projecte proposa 
una moratòria als plans parcials ultrapassats de terminis i 
que no hagin iniciat la seva tramitació i la modificació de 
l’article 51 del Texte refós de la llei sobre règim del sòl 
i ordenació urbana (Decret 1346/76), alterant 
substancialment les competències transferides a aquest 
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Consell, en relació a l’aprovació de normes subsidiàries 
provisionals. 

 
Aquesta alteració suposa la utilització indeguda 

de la majoria parlamentària del grup que dona suport al 
Govern per impedir al Consell dur a terme les decisions 
polítiques que no li semblin bé –vulnerant l’autonomia del 
Consell en l’exercici de les seves competències- i ha estat 
introduïda en el projecte amb la indissimulable finalitat 
d’impedir la culminació de les desclassificacions  que 
aquest Consell va acordar el passat dia 5 d’octubre. La 
moratòria que proposa el Govern és contraproduent en quant 
a  aturar cautelarment el desenvolupament urbanístic dels 
sòls que poden posar en perill el nou model territorial 
sostenible que l’avanç de les directrius pregona. 

 
Però, a més, el Govern incompleix amb aquest 

projecte l’Estatut d’Autonomia: la seva disposició 
transitòria  novena estableix un òrgan específic integrat 
pel Govern i els tres consells insulars (la Comissió 
Tècnica Interinsular) i un procediment especial per la 
distribució de competències entre els Consells i el Govern. 
Aquest procediment especial ha estat totalment ignorat en 
el projecte del Govern. 

 
 
 
Atesos aquests antecedents, el Consell de 

Mallorca acorda: 
 
1. Manifestar el seu rebuig al “Projecte de llei de mesures 

cautelars fins a l’aprovació de les Directrius 
d’Ordenació Territorial”, iniciativa legislativa del 
Govern que no impedeix els grans projectes 
d’urbanització al litoral, que accelera els procés 
d’urbanització, i que anul.la competències del Consell 
de Mallorca que han estat transferides per llei del 
Parlament. 

 
2. Reclamar al President del Parlament que la tramitació 

d’aquesta                                                                                                                
llei, que modifica la distribució competencial entre 
Govern i Consells Insulars, es faci amb participació 
dels Consells, respectant el procediment assenyalat a la 
Disposició transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia i 
a la llei de Consells Insulars.” 
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El Sr. Rovira (PP) demana que els punts 3r i 4t 
es debatin conjuntament.   
 

La presidenta, després de consultar els altres 
portaveus, decideix tractar aquests punts per separat.   
 

El Sr. Rovira (PP) demana que una proposta 
conjunta de quatre portaveus, la defensi un únic portaveu.   
 

La presidenta fa notar que el quatre grups tenen 
interès a defensar la proposta, és legítim fer-ho i, per 
tant, poden intervenir tots.   
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Fa notar que al 
Parlament les mocions conjuntes, les poden defensar 
cadascun dels grups. Pensa que no hi ha raó per limitar les 
intervencions en el debat del Consell.   
 

Manifesta en primer lloc la satisfacció del seu 
grup per la convocatòria urgent del Ple, ja que els 
consells demà patiran un abús sense precedents. Davant 
això, com a mínim, es pot esperar que el Consell es 
reuneixi i es pronunciï sobre un fet d'aquesta importància.   
 

Es refereix al fet que qualcú ha volgut comparar 
la urgència amb què s'ha convocat aquest Ple amb la 
urgència de la convocatòria del Parlament. Assegura que des 

del punt de vista d'EU no hi ha cap tipus de paral⋅lelisme, 
ja que avui el Consell aprova unes mocions amb un contingut 
polític i sense eficàcia jurídica. Al Parlament s'aprovarà 
una llei que sí tindrà eficàcia jurídica i que, a més, 
afecta les competències dels consells insulars. La prova 
que això és així és que la Mesa mateixa del Parlament va 
considerar oportú demanar un informe jurídic per determinar 
aquesta qüestió.   
 

Opina que la Mesa del Parlament, equivocadament, 
s'ha sotmès una vegada més a les directrius polítiques del 
grup majoritari i ha obligat els portaveus del Parlament a 
pronunciar-se sobre una qüestió i demà obligarà el Ple a 
pronunciar-s'hi també amb un informe jurídic, verbal, que 
els mateixos juristes qualifiquen de prima facie, que en 
traducció lliure vol dur que el tema s'ha examinat damunt 
damunt, és a dir, en opinió d'EU, sense el rigor 
imprescindible per basar-hi una decisió d'aquestes 
característiques.   
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Qualifica aquest procediment de corró 
antidemocràtic posat en marxa al servei d'interessos 
econòmics molt concrets i que s'extralimita amb el 
Parlament, la Mesa del Parlament, la Junta de Portaveus i 
els consells insulars per tal d'obtenir el rendiment 
polític que pretenen i tot per aturar una decisió del 
Consell de Mallorca, que qualifica de moderada i tímida, 
massa moderada des del punt de vista d'EU, que simplement 
intentava aturar una sèrie de projectes urbanístics que 
eren clarament els més lesius per al territori. Fa observar 
que la cura i la timidesa amb què es va prendre la mesura 
era tanta que deixava fora de l'àmbit de la moratòria 
projectes clarament lesius, com ara Regana, Canons, Pujols 
i possibles revisions de municipis tan importants com 
Calvià Marratxí o Palma. Assegura que la decisió no es va 
prendre tenint en compte la majoria municipal perquè n'hi 
ha d'afectats de totes les majories i el municipi exclòs 
més important és Palma, amb majoria del PP.   
 

Fa notar que el PP no tolera ni pot assimilar una 
mesura tímida i moderada com aquesta limitada als projectes 
més lesius per al territori.   
 

Assegura, contràriament a allò que s'ha afirmat, 
que la decisió del Consell va esser totalment legal. No vol 
entrar ara en consideracions jurídiques, tan sols vol fer 
reparar que hi ha una prova eloqüent d'aquesta legalitat en 
el fet que l'única manera que s'ha trobat per aturar 
aquesta mesura del Consell ha estat modificant la Llei. Si 
no fos legal, n'hi hauria hagut prou presentant un recurs 
contra la decisió. Conclou, per tant, que si s'ha de 
modificar la Llei, vol dir que la decisió estava clarament 
dins la Llei.    
 

Qualifica de falsa la moratòria de demà es 
presentarà al Parlament, perquè resulta que només atura 
allò que ja està aturat, només atura quan ja han passat els 
terminis, quan fa més de quatre anys que hi ha un 
urbanitzable declarat i no s'ha presentat cap projecte. Una 
falsa moratòria, continua, que va en la línia d'allò que va 
declarar el Sr. Matas durant el debat de política general. 
És a dir, la Llei vol aturar allò que no té demanda, 
converteix un doi en norma legislativa.   
 

Fa avinent que, a més, es produeix un efecte 
pervers quan resulta que fa més d'un mes que s'ha avisat 
que aquesta moratòria afectaria tan sols els projectes no 
presentats, de manera que si durant el darrer més qualque 
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promotor ha volgut començar una tramitació ha tingut temps 
ben a bastament.    
 

Es tracta, per tant, d'una moratòria que no tan 
sols no atura res, sinó que es transforma en una espècie 
d'estímul que posa en marxa coses que eventualment podrien 
estar aturades. Qualifica aquesta situació de vergonyosa, 
ja que significa que, en matèria urbanística, tot 
continuarà igual en aquesta Comunitat. Es tracta d'una Llei 
que pretén que no canviï res i que inclou un article que 
indica que si una altra instància vol fer res en aquesta 
matèria, tampoc no ho podrà fer i remet a les DOT, que es 
convertiran en el segon cop que acabarà amb qualsevol 
intent de modificació de la política territorial i 
urbanística.   
 

Considera que aquesta situació es pot qualificar 
de jugada digna de la política més siciliana que s'hagi 
pogut viure en aquesta Comunitat, perquè va acompanyada 
d'una enorme demagògia, és a dir es fa la política enganant 
la gent; perquè es fa amb manca de respecte a les 
institucions i a les regles del joc democràtic; i perquè es 
posen les decisions polítiques al servei d'interessos 
econòmics concrets amb noms i llinatges i totes aquestes 
coses són típiques de la política siciliana.   
 

Intervé la presidenta, Sra. Munar (UM). Manifesta 
que l'aspecte que considera més preocupant del Ple d'avui 
és el fet que a través del Parlament es puguin llevar 
competència al Consell de Mallorca. Creu que això no havia 
passat mai durant els anys de democràcia i, si bé s'havien 
criticat anteriors presidents de fer allò que volien i de 
dictadors, la veritat és que l'època Matas ha superat amb 
molt l'època tan criticada del Sr. Cañellas. Mai no 
s'havien aprovat lleis pels procediment d'urgència i amb 
lectura única i els darrers temps el Sr. Matas n'ha 
presentades dues, totes dues molt importants. Qualifica la 
presentació de la darrera de molt greu, ja que significa 
que s'intenta continuar amb una construcció desmesurada i 
destruint el paisatge.   
 

Insinua que com que aquesta voluntat topava amb 
la del govern de Mallorca, s'intenta anul⋅lar aquesta a 
través del Parlament. Insisteix que això és molt greu 
perquè no s'havia utilitzat aquest procediment, ni tan sols 
per a lleis importantíssimes per als interessos del PP, com 
ara la del 5% que pretenia deixar segons quins partits fora 



 
 

7 

del Parlament. En aquell cas, recorda, ni tan sols el Sr. 
Cañellas va gosar fer servir aquest procediment.   
 

Fa notar que la desesperació en què es troba el 
PP, la claríssima divisió dels interessos i també la dels 
seus grups fa que s'hagi d'abusar d'aquesta via precipitada 
i desbordada, que no guarda en absolut les formes.   
 

No entra en el fons, que és importantíssim, ja 
que es tracta de decidir quin model territorial es vol per 
a Mallorca, tot recordant que, en democràcia, les formes 
són molt importants.   

Fa avinent que demà al Parlament es pretén que 
les decisions que afecten Mallorca i els mallorquins, és a 
dir com volen els mallorquins la Mallorca del futur, es 
decideixin amb els vots de Menorca i d'Eivissa. És a dir 
aquests vots de les illes menors en contra d'una decisió 
dels representants de Mallorca, que demà canviaran el model 
territorial de la nostra illa. Pensa que aquesta situació 
és la més greu que s'ha produït mai en la història 
democràtica de les nostres illes. Opina que una minoria com 
el PP, no pot canviar la voluntat del poble de Mallorca, 
fent servir els vots de Menorca i d'Eivissa. Demana que 
s'expliqui per quina raó es fan servir aquests vots per 
afavorir uns interessos fosquíssims del PP.   
 

No dubta que els mallorquins, els menorquins i 
els eivissencs puguin prendre decisions sobre el conjunt de 
la Comunitat, però es mostra convençuda que tots els 
mallorquins entendran que no es pot imposar a través dels 
vots de les altres illes el model territorial que es vol en 
aquesta illa.   
 

Recorda que la consciència majoritària és que no 
es pot continuar amb aquest creixement desorbitat i que 
això ho veuen tots els batles dels municipis costaners. La 
llàstima és que aquesta afirmació la facin quan ja la 
situació és tan greu que no es pot fer res per impedir-la.   
 

Recorda que la moratòria del Consell, que no 
significa més que fer una aturada per pensar quina Mallorca 
es vol per al 2050 i amb quina població. Pensa que resulta 
molt clar que el PP és incapaç de respondre a això, ja que 
des de l'any 87 que va aprovar una llei ha hagut de 
menester onze anys per parlar d'unes directrius que encara 
no ha aprovat. Amb tant de temps pensant arribarà un moment 
que a Mallorca no hi cabrem, comenta.   
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Per tot això, avui, el Consell es pronuncia en 
contra d'una actuació que constitueix un abús parlamentari, 
un abús del Govern en contra del Consell de Mallorca i dels 
mallorquins.   
 

El Sr. Sampol (PSM) afirma que aquest Ple és un 
Ple defensiu. assegura que no pretén anar contra ningú, 
sinó, únicament, defensa les competències del Consell i uns 
procediments establerts a la Llei de consells insulars i a 
l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears. Es tracta, 
continua, de defensar el Consell i les seves competències.   
 

Manifesta el desacord amb la pretesa moratòria 
que demà es veurà al Parlament mitjançant una llei, que 
qualifica de cortina de fum i de pretendre confondre 
l'opinió pública.   
 

La moció d'avui, continua, tracta de l'agressió 
que es vol perpetrar contra el Consell. Recorda que els 
procediments que regulen les transferències de competències 
estan perfectament determinats i estableixen que qualsevol 
atribució i, per tant, qualsevol retirada, s'ha de fer per 
la via de la Comissió Tècnica interinsular on hi ha 
representats els consells. Aquesta Comissió, en aquest cas, 
no s'ha convocat i, per tant, no es dóna veu al Consell de 
Mallorca sobre una llei que afecta plenament les seves 
competències.   
 

En relació a l'afirmació que s'ha fet en el 
sentit que no afecta les competències, sinó que únicament 
les suspèn, comenta que d'una suspensió indefinida que 
remet a unes directrius que fa onze anys que s'havien 
d'haver fet i que en poden estar onze més, no es pot dir 
que no afecti unes competències.   
 

Es demana, si resulta que ens trobam en un moment 
en què tothom, els grups polítics i els agents socials més 
diversos, coincideixen en la necessitat de protegir el 
territori aturant el creixement urbanístic, especialment a 
vorera de mar, quin sentit pot tenir l'article 2 de la Llei 
presentada pel Govern. Podria entendre que se suspengués la 
possibilitat que el Consell o els ajuntaments poguessin 
aprovar més sòl urbanitzable, mentre no es definís el model 
territorial, però que quan es parla de protegir, es digui 
que Consell no pot prendre una mesura, amb l'audiència dels 
ajuntaments, que pretén protegir 90 espais, no s'entén, 
llevat que la resposta sigui que el PP i el Govern volen 
impedir que el Consell protegeixi aquest 90 espais, és a 
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dir, que són partidaris que a Mallorca es facin 90 
urbanitzacions més a vorera de mar.    
 

Pensa que aquest és el tema clau. Recorda que 
avui s'ha parlat de confusió perquè l'urbanisme és molt 
complex. Opina que l'urbanisme, al contrari, és així de 
clar: avui hi ha uns grups polítics que volen protegir i hi 
ha el PP que vol urbanitzar i això, s'ha de dir ben clar a 
la població sense embolicar més la troca.   
 

Aquí hi ha una institució que rep i no pot fer 
més que posar les mans perquè no té armes per lluitar amb 
aquesta desigualtat contra una agressió constant duita a 
terme durant més de tres anys per part del Govern. Lamenta 
profundament aquesta situació que farà que demà s'estigui a 
punt de consumar un atemptat contra la democràcia. Recorda 
que les forces polítiques que han signat la moció 
representen la voluntat majoritària de les mallorquines i 
dels mallorquins i els mallorquins i les mallorquines diuen 
que volen protegir el territori, que no volen més 
urbanitzacions a la vorera de mar i els del PP, que són 
minoria a Mallorca, no tenen dret a impedir-ho.   
 

Intervé el Sr. Triay (PSOE). Observa que el Ple 
d'avui és urgent perquè és necessari que el Consell es 
manifesti precisament avui sobre aquesta qüestió. No es 
poden deixar passar les ofenses del president del Govern 
contra el Consell de Mallorca, ni la retirada de 
competències amb un sepulcral silenci institucional. La 
reclamació s'ha de fer abans que el Parlament aprovi la 
Llei, s'han de reclamar les garanties previstes en 
l'Estatut d'autonomia quan es tracta de distribució 
competencial i això s'ha de fer perquè ningú no pugui dir 
el dia de demà que el Consell no va dir res davant aquesta 
extralimitació per part del Govern.   
 

Recorda que el Sr. Matas va acabar el seu discurs 
inicial del debat de fa uns dies amb una frase que el 
conseller que parla considera que està molt ben dita: "Si 
perdem el seny, ho perdem tot". Assegura que hi està 
totalment d'acord. Recomana que per saber qui està perdent 
el seny vagin a l'oficina d'urbanisme de l'Ajuntament de 
Campos i hi vegin el caramull de projectes urbanístics que 
hi han entrat els darrers dies.   
 

Mostra un plànol amb totes les unitats 
urbanitzables de Campos i hi llegeix les dates d'entrada al 
registre de les que no tenien pla parcial en tramitació i 
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resulta que van del 30-09-98 al 8-10-98, de manera que no 
queda cap urbanitzable sense, com a mínim, projecte 
presentat. Afirma que això és el resultat dels qui perden 
el seny, un seny que reclamava el president de la Comunitat 
Autònoma. Afirma que els qui han perdut el seny són aquells 
que, en nom d'una moratòria urbanística, provoquen una 
accelerada presentació de noves urbanitzacions i això té 
nom i llinatges: el president i el Govern del Partit 
Popular.   
 

Recorda que el president de la Comunitat autònoma 
es va comprometre a no modificar les competències del 
Consell de Mallorca amb el portaveu Sr. Antich. Recorda 
també que el Sr. Ramis, conseller de Medi Ambient, es va 
comprometre amb el Sr. Quetglas i altres representants 
socialistes a respectar les competències del Consell i no 
d'una manera informal, sinó en converses formals i en 
despatxos oficials. Fa avinent que avui el Consell de 
Mallorca té les competències que li dóna l'article 51 de la 
Llei del sòl i aquestes competències li permeten suspendre 
planejaments aprovats i, dins el termini de sis mesos, 
aprovar una norma subsidiària que substitueixi el 
planejament suspès. A partir de demà el Consell no podrà 
fer aquesta norma subsidiària. Així que és clar que el 
Consell perdrà una competència que tenia des de l'any 90 i 
la perdrà, no amb els tràmits prevists per la llei, sinó 
per decisió d'una majoria parlamentària. Recorda que els 
consells insulars tenen un drets especials dins l'Estatut, 
ja que són institucions importants dins l'articulació de la 
Comunitat Autònoma i la distribució competencial no es fa 
directament a través d'una majoria, sinó a través de la 
participació dels consells en una comissió tècnica 
interinsular, un tràmit que no es pot saltar, no es pot 
saltar ni per donar competències, ni per crear mecanismes 
de control i coordinació. Modificar la distribució 
competencial exigeix anar a aquesta Comissió Tècnica, 
consultar el Consell de Mallorca i donar-li l'oportunitat, 
reconeguda per la Llei de consells, de poder vetar aquesta 
modificació. Demana, per tant, que no emboliquin la cosa 
dient que s'han suspès les funcions, ja que, fins i tot en 
el cas que qualcú consideri que no es modifiquen les 
competències perquè es tracta tan sols d'un instrument de 
coordinació i de control, resulta que també en aquest cas 
la proposta ha d'anar a la Comissió Tècnica abans de passar 
al Ple del Parlament.   
 

El Ple d'avui, explica, es fa perquè el Parlament 
i també la Mesa i el president tenguin constància, abans de 
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celebrar el Ple de demà, que el Consell de Mallorca reclama 
la tramitació a què té dret abans que li llevin cap 
competència, de manera que mai no puguin al⋅legar que el 
Consell no va dir res. El Consell de Mallorca, per tant, fa 
l'advertència que se li trepitgen els drets estatutaris. 
Recorda que la nostra Comunitat és molt especial i que el 
pes de les illes el reconeix l'Estatut. Avui, adverteix, es 
lesiona greument el pacte que va donar lloc a l'Estatut. 
Per raons estrictament polítiques es lesionen els drets de 
les illes representades pels consells insulars.   
 

Expressa el rebuig a la denominada moratòria del 
Govern i parafrasejant la frase, "Llibertat, llibertat, 
quants de crims es cometen en nom teu" dient: "Moratòria, 
moratòria, quantes d'urbanitzacions es faran en nom teu", 
recorda que a Campos s'urbanitzaran tots els urbanitzables 
que quedaven i ja es veurà què passarà als altres 
municipis. Aquesta és la moratòria que es rebutja, molt 
diferent de la que proposava el Consell, afirma.   
 

Per altra banda, reclama la tramitació a què dóna 
dret l'Estatut, abans de modificar el contingut 
competencial en matèria d'urbanisme del Consell de 
Mallorca.   
 
  El Sr. Rovira (PP), requerit per la presidenta, 
manifesta que no vol intervenir i demana que es passi a 
votació. 
   

Se sotmet la proposta a votació i s'aprova per 
desset vots a favor (PSOE, PSM-NM, UM, EU) i quinze en 
contra (PP, Mixt).   
 
 
 
  PUNT 4.- MOCIÓ SOBRE LES JUDICIS EMESOS PEL 
PRESIDENT DE LA COMUNITAT EN RELACIÓ AL CONSELL DE MALLORCA 
DURANT EL DEBAT DE POLÍTICA GENERAL DEL PARLAMENT. 
 
  Es dóna compte de la següent moció subscrita pels 
grups de Consellers Socialista, Nacionalistes de Mallorca-
PSM, Unió Mallorquina i Esquerra Unida: 
 
 

“Els passats dies 13, 14 i 15 d’octubre tingué 
lloc al Parlament el Debat sobre l’orientació política 
general del Govern. 
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En el transcurs del debat, el President de Govern va 
proferir de manera reiterada greus desqualificacions de la 
política urbanística del Consell de Mallorca. 
 
L’enorme dosi de demagògia emprada pel President i la 
voluntat d’enganar i confondre l’opinió pública queden 
perfectament paleses en expressions com: “Vostès, des del 
Consell de Mallorca, fan una proposta de moratòria que 
nosaltres creim que és sectària, que només afecta els 
municipis que no són dels seus; que nosaltres creim que és 
una moratòria que, a més, confisca en determinades 
situacions determinats de gent del carrer normal i 
corrent”; “vostè imagini que s’en va a dormir un vespre i 
vostè és un veïnat que viu a un lloc on resulta que s’han 
fet carrers, vostè ha comprat un solar, ha anat a 
l’ajuntament, ha demanat permisos, ha anat a totes les 
administracions, ha demanat permisos, li han donat tots els 
permisos, s’ha fet la seva casa, vostè viu a la seva casa, 
té llum a la seva casa, té aigua a la seva casa, té carrers 
a la seva casa, i resulta que un dia s’aixeca, es desperta 
i la casa no és seva”; “vostès crec que no poden anar pel 
camí de confiscar als ciutadans”; “la moratòria que vostès 
plantejen només afectin (sic) ajuntaments del partit 
popular” (Del Diari de Sessions del Parlament). 
 
El President del Govern va utilitzar el debat per atacar 
constantment a la primera institució mallorquina, 
desvirtuant així la vertadera finalitat del debat, que és 
l’anàlisi i debat de la política general del Govern i no la 
del Consell de Mallorca i posant de manifest una hostilitat 
institucional impròpia de qui ostenta la Presidència de les 
Illes Balears. 
 
A més, el President falta a la veritat imputant al Consell 
sectarismes i ànsies confiscatòries que no han existit mai 
més que en la imaginació presidencial i, per ventura, en la 
d’alguns dels seus assessors i que, d’existir el més mínim 
indici, constituirien actuacions de responsabilitat de les 
quals hauria de substanciar-se en seu judicial. 
 
Atesos aquests antecedents, el Consell de Mallorca acorda: 
 
1. Manifestar el seu rebuig a les manifestacions del 

President de les Illes Balears durant el debat de 
política general sobre el caràcter sectari, 
discriminatori i confiscatori de la moratòria 
urbanística que aquest Consell ha aprovat tramitar, 
afirmacions que són rigurosament falses. 
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2. Constatar el greu incompliment de la paraula donada 

davant el Parlament de no interferir, amb la moratòria 
urbanística del Govern, en les competències dels 
Consells Insulars.” 

 
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Recorda la demagògia 
que té molts de graus. El més lleu seria assimilable a una 
exageració i el més greu té un nom: mentida, que vol dir 
falsejar la realitat de manera conscient i premeditada amb 
la intenció d'enganar i, a més, és un pecat.   
 

A partir d'aquesta consideració, afirma que el 
president de la Comunitat Autònoma és un mentider, és a dir 
un pecador en termes religiosos, perquè, no a qualsevol 
banda, sinó al Parlament i en el marc d'un debat solemne, 

va enganar la gent i va aprofitar el temps il⋅limitat que 
li dóna el reglament de la cambra per enganar i confondre 
els ciutadans.    
 

Considera que aquesta mentida, que en termes 
religiosos és un pecat, en termes polítics, constitueix un 
comportament immoral i antidemocràtic, ja que no es pot dir 
que la moratòria del Consell afecta municipis que no són de 
la majoria política del Consell. Recorda que això no és 
cert, perquè afecta municipis de tot color i els que en 
queden fora, també són de tot color, també del PP, i 
precisament el més gran en termes quantitatius com és el de 
Palma.   
 

Per altra banda, assegura que quan el president 
va parlar de confiscar ca seva a la gent va dir una cosa 
pròpia de república bananera de les que ja no n'hi ha. 
Perquè no es pot dir que una mesura tímida de correcció 
dels desbarats més grossos de la política territorial de 
l'illa de Mallorca implica la confiscació de cases de 
ciutadans. Considera impresentable que això ho digui un 
president del govern.   
 

Pensa que la normalitat política i democràtica no 
es produirà fins que no hi hagi un canvi profund dins el 
Govern de la Comunitat i com que aquesta normalitat no hi 
és, aquestes afirmacions no han constituït un escàndol 
polític de primer ordre. No es pot enganar la gent i 
promoure la inquietud dels ciutadans de bona fe, que 
efectivament poden preocupar-se.   
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Aquestes afirmacions les ha fetes el president de 
la Comunitat Autònoma, un president al qual la careta de 
modernitat i de canvi ja li cau a trossos de manera que 
cada vegada que parla s'assemblea més al Sr. Cañellas.   
 

Pensa que és oportú que en un marc també solemne 
com és aquest, el Consell digui que es va mentir a la 
ciutadania i que allò que una sèrie de grups varen aprovar 
al començament del més no té res a veure amb confiscacions, 
sinó que simplement, té a veure amb una mesura política que 
era competència del Consell que ara, incomplint promeses, 
s'intenta anul⋅lar.   
 

Intervé la presidenta, Sra. Munar (UM). Recorda 
que ella ja va dir en ocasió del debat sobre l'estat de la 
comunitat que el Sr. Matas no tenia principis, va recordar 
com havia arribat al Govern, i com, essent conseller del 
Govern del Sr. Soler, no va dubtar ni un moment a esser-li 
infeel. Reconeix, però que avui té raó un mitjà de 
comunicació que la corregeix quan fa notar que el problema 
no és que no tengui principis, és que tampoc no té fins o, 
més ben dit, només en té un que és conservar la seva cadira 
i, per conservar-la, és capaç d'anar en contra de tot quan 
faci falta. En aquest cas, va contra allò que són els 
interessos de Mallorca i els mallorquins, en contra de la 
representació democràtica del Consell, va en contra de 
l'Estatut d'Autonomia, i amb els vots de Mallorca i Eivissa 
intenta modificar la voluntat de Mallorca. Oblida el 
capítol 4 de l'Estatut amb els articles 37, 38 i 39 i la 
disposició transitòria 9a.    
 

Pensa que les coses no podran quedar així, ja que 
en la Comunitat hi haurà gent que reaccionarà, ja que és 
impossible que en aquest moment, els cappares de l'Estatut 
puguin estar d'acord que per un interessos totalment 
partidistes es pugui anar en contra de la nostra carta 
magna que va recollir de forma assenyada la realitat d'unes 
illes diferenciades i amb uns drets, entre els quals hi ha 
el de tenir govern propi. El PP, continua, ho ha violentat 
tot amb l'inspirador Sr. Matas que no té interès que es 
pugui fer res en bé de Mallorca, perquè Mallorca no ha 
votat a favor seu. Pensa que tampoc no s'ha ajustat a la 
Llei de consells insulars, ni a la Llei d'atribució de 
competències i en definitiva, amb les seves intervencions 
en el debat, va enganar els ciutadans.   
 

Opina que el Sr. Matas, en matèria d'urbanisme, 
pretén i no ho aconseguirà, dir als ciutadans que vol 
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protegir quan en realitat vol desprotegir perquè aquells 
que el financen, el voten i li donen suport l'obliguen a 
estar en contra de les decisions encertades i moderades del 
Consell. Vol fer veure a l'opinió que amb ells hi haurà 
moderació i s'aturarà l'urbanisme que s'ha fet fins ara i 
aquesta terra es convertirà en un paradís, encara que hi 
hagi qui ja hi renuncia d'entrada, i als promotors i 
constructors els diu que continuaran fent exactament allò 
que han fet fins ara.   
 

Fa veure que el PP va parlar un doble llenguatge, 
fet que qualifica d'intolerable perquè això engana el 
ciutadà. Per això considera important que des del Consell 
s'aclareixi qui és qui i què vol.   
 

Explica que allò que es demana des del Consell és 
que amb els vots dels ciutadans d'aquesta illa es deixi fer 
el model territorial en què el Consell creu i que el PP no 
obligui amb els vots de Menorca i Eivissa a continuar 
creixent de manera desmesurada, que és allò que és capaç de 
fer el PP: encimentar i encimentar. Assegura que en aquest 
moment els ciutadans ja no volen més ciment. Els ciutadans 
de Mallorca ja ho han dit, recorda. Ara demana si també fa 
falta que els ho diguin els de Menorca i els d'Eivissa per 
poder aconseguir que aquestes illes se salvin d'uns 
depredadors.   
 

Intervé el Sr. Sampol (PSM). Demana als 
consellers que s'imaginin què passaria si les persones que 
ocupen els càrrecs de consellers no fossin les mateixes que 
són diputats del Parlament. Està convençut que la 
indignació d'avui seria doble per l'atac que el president 
va fer a una decisió anunciada pel Consell. Opina que un 
president mai no ha de desqualificar acords d'altres 
institucions i molt manco utilitzant la mentida i la 
difamació. Pensa que el qui provoca enfrontaments 
institucionals és precisament aquell que insulta i 
desqualifica amb una intenció clara de fer por i alarmar 
els ciutadans i aquesta és precisament la manera com fins 
ara ha guanyat les eleccions el PP a molts de pobles de 
Mallorca.   
 

Fa notar que les acusacions les va formular el 
president en un moment en què ja no hi havia rèplica. 
Qualifica aquest fet de traïdoria impresentable. Insta el 
PP a parlar avui perquè se'ls pugui contestar, en comptes 
de continuar amb la mateixa tàctica i esperar la roda de 
premsa que tenen convocada en acabar el Ple.   
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Considera que tot un president no pot dir que la 

mesura anunciada pel Consell afecta únicament municipis 
regits pel PP perquè això és una mentida. Recorda els casos 
d'Artà, Pollença, Capdepera, Sant Llorenç, Felanitx o ses 
Salines que podrien resultar afectats per la mesura i no 
són del PP. No es pot dir tampoc que no afecta Calvià, quan 
ja s'hi varen desclassificar 15 milions de m2 de manera que 
pràcticament no té sòl urbanitzable.   
 

Considera que allò que encara és pitjor és que un 
president faci parts i quarts i utilitzi un grup de veïnats 
de Valldemossa per qualificar la mesura de confiscatòria. 
Convida a imaginar un ciutadà que un vespre se'n va a 
dormir, viu a un lloc on s'han fet carrers, hi va comprar 
un solar, va anar a l'Ajuntament i a totes les 
administracions a demanar els permisos i els hi han donats, 
s'hi ha fet una casa, viu a ca seva, hi té llum, aigua, 
carrer i, l'endemà es desperta i resulta que la casa no és 
seva. Resulta, continua, que a uns quilòmetres de Palma, a 
Sant Jordi hi ha un grup de veïnats amb aquestes condicions 
i, a més, amb aigua i clavegueram posats per l'Ajuntament 
amb contribucions especials i el Pla general de Palma 
converteix aquesta zona d'urbanitzable en rústica. Fa notar 
que ningú ha dit en cap moment que aquests veïnats 
s'aixequen un dia i resulta que no tenen ca seva i que 
ningú tampoc no ha dit que Joan Fageda els ha confiscat la 
casa.   
 

Recorda que aquests veïnats han presentat 
al⋅legacions a l'Ajuntament, al Consell de Mallorca, han 
fet manifestacions, i assemblees, i el PP no ha sentit de 
cap membre de la majoria del Consell acusar-los d'haver-los 
confiscat la casa. Assegura que la situació és la mateixa: 
fa trenta anys que un promotor va incomplir els seus 
compromisos amb uns particulars tant a Sant Jordi com a 
Valldemossa. Si qualcú assegura que la situació no és la 
mateixa està segur que no poden aportar gaire proves més 
que la diferència del voltatge de l'electricitat, el grau 
de salinitat de l'aigua, o el preu de l'edifici.   
 

La diferència entre el PP i els altres grups del 
Consell, continua, és que aquests darrers utilitzen la via 
institucional i el PP utilitza els insults, la mentida, la 
manipulació i la por amb els ciutadans. Aquesta és la 
vertadera diferència, remarca.   
 



 
 

17 

Creu que si el PP pensa que fent por a la 
societat li anirà ,é perquè així han guanyat les eleccions 
a molts de municipis, va equivocat, ja que per sort podran 
enganar unes quantes persones, però no podran enganar la 
majoria de la societat.   
 

Intervé el Sr. Quetglas (PSOE). Fa avinent que ja 
no és la primera vegada que es tracta la qüestió de la 
guerra institucional que pateix el Consell, amb un 
bombardeig continuat de desqualificacions i insults que no 
provenen dels bancs dels consellers de l'oposició, sinó del 
Govern. Pensa que això exigeix una resposta.   
 

En referència a la matèria d'avui. Recorda la 
qualificació de norma arbitrària que constitueix un abús 
absolut feta pel portaveu Sr. Ferrer, erigit en portaveu de 
l'oposició del Consell. Recorda també els qualificatius 

d'il⋅legalitat, d'envair competències i de xocar amb 
l'autonomia municipal aplicats pel Sr. Ramis, conseller 
erigit també en opositor al Consell. Pensa que l'autonomia 
que defensa el Sr. Ramis és la dels urbanitzadors, ja que 
el Govern amb la seva suposada moratòria no ha respectat 
cap autonomia municipal, ja que va fer una única reunió a 
la FELIB, on no va anunciar res, la reunió li va sortir 
foradada i després es va treure la moratòria sense cap 
consulta municipal. En canvi, recorda que el Consell sí que 
va obrir un procés de consultes, amb terminis i amb 
propostes concretes. Per tant, el Consell, sí que té en 
compte l'autonomia municipal.   

Insisteix en la situació que ha descrit al 
començament i fa notar que es pot comprovar com ara mateix 
continua, amb un grup del PP present, però callat i mut, 
perquè el govern els fa la feina d'oposició.   
 

Afirma que el president Matas, en ocasió del 
darrer debat, es va erigir en inquisidor que obria causa 
general contra el Consell i va convertir aquesta línia en 
l'eix general de les seves intervencions. Pensa que fent-se 
portaveu de l'oposició del Consell el Sr. Matas vulnerava 
les regles, però considera que encara va esser pitjor que 
faltàs a la veritat dient que "la moratòria només afecta 
municipis que no són dels seus". Cita Capdepera, Sant 
Llorenç i ses Salines i demana qui hi governa.   
 

Opina que si es vol criticar la moratòria del 
Consell, s'ha de partir del fet que es basa en uns criteris 
que són: suspendre els urbanitzables que poden esser 
perillosos perquè poden hipotecar el futur i que es 
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concreten en aquells que estan situats al litoral o aquells 
que poden constituir nucli de població i la crítica, per 
tant s'ha de fer partint d'aquests criteris. Fa notar que 
d'ençà que es parla de la moratòria no ha sentit ni una 
sola argumentació, ni del PP ni del Govern, exposant les 
raons per les quals consideren que no són correctes aquests 
criteris. L'única reacció ha estat la mentida i la 
intoxicació de l'opinió pública. Convida a discutir aquests 
criteris i a proposar-ne de nous. També fa notar la 
casualitat que la majoria de municipis de la costa són de 
majoria del PP i casualment allà és on hi ha l'urbanisme 
monstruós com el que ha citat el Sr. Triay. Comenta que tal 
vegada aquesta circumstància, no sigui tan casual, ja que 
aquests municipis són també els que tenen una planificació 
urbanística més aberrant.   
 

Considera que la qualificació de moratòria 
confiscatòria constitueix una altra mentida del Sr. Matas 
referida especialment a Son Ferrandell. Recorda que hi va 
haver unes veïnats estafats per diversos promotors que no 
varen complir les seves obligacions i que se'n varen anar 
deixant en una situació molt precària els qui varen comprar 
i, més encara, els qui varen decidir fer-s'hi una casa. 
Recorda la teatralitat del Sr. Matas citada pel Sr. Sampol 
dient que "se'n van a dormir i l'endemà resulta que allò ja 
no és ca seva". Assegura que si això és cert no ha estat 
precisament el Consell que els ha llevat ca seva i també fa 
notar que la situació d'aquests veïnats era exactament la 
mateixa el dia anterior.   
 

Informa que ahir, el Consell va rebre els veïnats 
de Son Ferrandell i que s'els va oferir una solució. Brinda 
aquesta solució al PP i a la Sra. Estaràs, aprofitant que 
és aquí, per parlar-ne i tractar de solucionar el problema. 
Allò que no es pot fer, indica, és allò que fa la Sra. 
Estaràs i utilitzar aquesta gent com a escut humà per 
defensar els interessos del Sr. Skasse, pròfug de la 
Justícia australiana, i la seva macrourbanització. 
Insisteix que es pot fer un redimensionament de la 
urbanització i el Consell s'ofereix a arranjar aquesta 
qüestió si l'Ajuntament de Valldemossa ho vol fer.   

Fa notar que les afirmacions del Sr. Matas 
impliquen la imputació de delictes, un de prevaricació i un 
de confiscació. Es demana per quina raó no va al jutjat que 
és el lloc adequat.   
 

Acaba deixant constància de l'enèrgica protesta 
per la degradació a què va sotmetre el Sr. Matas, no tan 



 
 

19 

sols el Parlament i el debat de política general, sinó la 
figura del president de la Comunitat amb l'incompliment 
d'una promesa solemnement donada davant el Parlament quan 
va assegurar als diputats que la moratòria del Govern no 
afectaria les competències dels consells, cosa que també va 
esser una mentida.   
 

El Sr. Rovira (PP) demana per intervenir per una 
qüestió d'ordre. Demana que es voti la proposta.   
 

La presidenta fa observar que sempre es voten les 
propostes.   
 

Intervé el Sr. Grosske (EU). Lamenta que no hi 
hagi hagut debat polític. Es manifesta partidari de 
visualitzar les protestes i les expressions de 
descontentament perquè això és una bona manera de fer 
arribar una posició a la gent en segons quins casos. Però 
per altra banda, assegura que la paraula és un dels béns 
sagrats de la democràcia i no es fa cap favor a la 
comprensió si s'hi renuncia. Pensa que si el Ple té una 
virtualitat, aquesta no és votar i que el secretari 
reflecteixi a l'acta que el Consell ha votat tal cosa, tal 
dia. Hi ha, a més, el debat polític i la utilització de la 
paraula. Lamenta que no s'hagi trobat una expressió de 
protesta més afortunada que privar els mitjans de 
comunicació i els ciutadans del debat.   
 

Fa observar que aquest fet va una mica en la 
línia de concebre la política poc democràticament. 
Efectivament, conclou, els sicilians, entre altres coses no 
necessiten la paraula.   
 

S'aprova la proposta per desset vots a favor 
(PSOE, PSM-NM, UM, EU) i catorze en contra (PP, Mixt). 

 
 

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

Presidenta, aixeca la sessió a les dotze hores i quinze 
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, 

 


