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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

Identificació de la sessió  

Núm.: 05/2012 

Caràcter: extraordinària i urgent 

Data: 12 de març de 2012 

Hora: de 10.05 h a 10.20 h 

Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Joan Rotger Seguí (PP) 

Catalina Cirer Adrover (PP) 

Antonio Mesquida Ferrando (PP) 

Catalina Soler Torres (PP) 

Miquel Vidal Vidal (PP) 

Margalida Isabel Roig Catany (PP) 

Jaime Crespí Deyá (PP) 

Bernadí Coll Martorell (PP) 

Antonio Llamas Marquez (PP) 

Maria Magdalena García Gual (PP) 

Josep Oliver Rebassa (PP) 

Isabel Carmen Llinás Warthman (PP) 

Bernat Roig Cabrer (PP) 

Margalida Ginard Mesquida (PP) 

Antoni Mulet Campins (PP) 

Antonia Roca Bellinfante (PP) 

Jeroni Salom Munar (PP) 

Antoni Alemany Caldera (PSOE) 

Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE) 

Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 

Silvia Cano Juan (PSOE) 

Francesc Josep Dalmau Fortuna (PSOE) 

Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 

Jaime Colom Adrover (PSOE) 

Joan Font Massot (PSM-IV-EXM) 

Maria Magdalena Palou Canaves (PSM-IV-EXM) 

Miquel Ensenyat Riutort (PSM-IV-EXM) 

Joana Aina Campomar Orell (PSM-IV-EXM) 

 

També hi assistiren els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i Mauricio 

Rovira de Alós. 

Hi han excusat l’assistència els Hbles. Srs. consellers: Joan Ferrà Martorell, Melchora 

Gómez Andrés, Rosario Sánchez Grau i Coloma Terrassa Ventayol. 

Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 

Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes. 
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ORDRE DEL DIA: 
 

1. Pronunciament del Ple sobre el caràcter extraordinari i urgent de la present 

sessió. 

2. Interposició recurs d’apel·lació contra la sentència 68/2012, de 16 de febrer, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, de Palma, en relació a la 

declaració com a Bé Catalogat de l’edifici de GESA. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

La Sra. PRESIDENTA agraeix a la corporació la seva assistència a aquesta 

sessió extraordinària i urgent del Ple. 

PUNT 1. PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE EL CARÀCTER 
EXTRAORDINARI I URGENT DE LA PRESENT SESSIÓ. 

Sotmès el pronunciament a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 2. INTERPOSICIÓ RECURS D’APEL·LACIÓ CONTRA LA 
SENTÈNCIA 68/2012, DE 16 DE FEBRER, DICTADA PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1, DE PALMA, EN RELACIÓ A LA 
DECLARACIÓ COM A BÉ CATALOGAT DE L’EDIFICI DE GESA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

Atesa la Sentència 68/2.012, del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 1 de Palma, de data 16 de febrer 

de 2012, que estima el recurs interposat per l’entitat mercantil JOSEL, S.L., contra l’Acord  del Ple 

d’aquest Consell, de data 2 d’abril de 2007, pel qual es va declarar Bé Catalogat a favor de l’edifici 

central de GESA, situat en el carrer Joan Maragall, núm. 16, de Palma. 

 

Atès  l’informe tècnic de la Cap de Secció d’Arquitectura del Servei de Patrimoni Històric, de dia 28 de 

febrer de 2012, amb el vist-i-plau del cap del Servei de Patrimoni Històric, que conclou que s’ha 

d’interposar recurs d’apel·lació. 

 

Atès l’informe del lletrat cap de l’Assessoria Jurídica d’aquesta corporació, de data 9 de març de 2010, 

que dictamina que procedeix interposar recurs d’apel·lació contra l’esmentada Sentència. 

 

Atès que el Ple del Consell, en el seu acord de dia 11 de juliol de 2011, va acordar delegar en aquesta 

Presidència: “Exercir les accions judicials i administratives i de defensa de l’entitat en matèries de 

competència plenària”, la competència per la interposició del recurs d’apel·lació seria d’aquesta 

presidenta. No obstant això, cal tenir en compte que el Ple, en la sessió d’ahir, va acordar rebutjar la 

moció del Grup Polític PSM-IniciativaVerds-Entesa, que proposava interposar recurs d’apel·lació 

contra la Sentència referida. La qual cosa fa necessari que sigui de nou el propi Ple qui es pronunciï de 

bell nou sobre un assumpte de la seva competència, sobretot en un assumpte de la seva transcendència 

tècnica, jurídica i econòmica. 
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Atès que l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, permet l’avocació d’un assumpte la resolució del qual 

hagi estat delegat. 

 

Per tot això, propòs que el Ple adopti els acords següents: 

 

1. Avocar la competència, que havia estat delegada en la Presidència, per interposar recurs d’apel·lació 

contra la Sentència 68/2.012, del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 1 de Palma, de data 16 de 

febrer de 2012. 

 

2. Interposar recurs d’apel·lació contra la Sentència 68/2.012, del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 

1 de Palma, que estima el recurs interposat per l’entitat mercantil JOSEL, S.L., contra l’Acord  del Ple 

d’aquest Consell, de data 2 d’abril de 2007, pel qual es va declarar Bé Catalogat a favor de l’edifici 

central de GESA, situat en el carrer Joan Maragall, núm. 16, de Palma, mitjançant els lletrats adscrits a 

l’Assessoria Jurídica d’aquest Consell, Sr. Gabriel de Oleza Serra de Gayeta, Sra. Carmen de España 

Fortuny, Sr. Cristòfol Barceló Monserrat i el Sr. Joan Alcover Bauçà, indistintament que, en fonament 

a l’article 551.3 de la Llei Orgànica 19/2001, de 23 de desembre, assumiran la representació i direcció 

d’aquest. 

 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Observa que, al darrer Ple de dia 8 de març, va fer una referència a la coincidència 

d’haver-se produït una sèrie de bones notícies que havien produït satisfacció i posat 

d’acord tots els membres del Ple.  

Diu que ho recorda també avui per fer avinent que aquesta decisió que es prendrà al 

Ple avui, un cop tractat aquest punt, podria també haver-se pres perfectament el passat 

dia 8 de març, atès que està convençut que els informes tècnics que pugui tenir avui 

l’equip de govern, que recomanen que es protegeixi l’edifici de GESA són els 

mateixos que tenien ja dijous passat, data del Ple esmentat. 

Fa notar que és clar que el dia del darrer Ple era un dia propici per a les bones 

notícies.  

Considera que, evidentment, és una bona notícia, la decisió del Consell Insular de 

Mallorca de recórrer la sentència que desprotegeix l’edifici de GESA. 

En conseqüència, anuncia que aquesta gran notícia del PP rebrà tot el suport del seu 

Grup polític. 

Tot i això, retreu que l’equip de govern presenti aquesta proposta per imperatiu tècnic 

i quasi per imperatiu legal, perquè no li ha quedat més remei que fer-ho així. 

Considera que les decisions relatives a la protecció del nostre patrimoni no s’han de 

prendre mai per imperatiu legal, sinó que ha de ser objecte de la defensa de tota la 

població mallorquina.  

Es mostra convençut que, en el cas de l’edifici de GESA i per molta sentència que 

pugui existir, els informes tècnics a favor de la protecció són totalment solvents. No li 

és possible pensar que el Col·legi d’Arquitectes vulgui protegir un edifici sense que 

existeixi una motivació més que suficient, com tampoc es pot pensar que el personal 

tècnic del Consell Insular de Mallorca consideri que no només ha de ser un Bé 

Catalogat sinó que també hauria de ser considerat com a Bé d’Interès Cultural (BIC); 

no és possible que el considerin un edifici irrellevant o mancat d’una consistència 

tècnica a l’hora de fer-ne la valoració. 
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Reitera el retret a l’equip de govern pel fet d’haver presentat aquesta proposta avui 

perquè no li ha quedat més remei que fer-ho d’aquesta forma. Assenyala que no és 

adient ni correcte fer les coses per imperatiu legal. 

També reitera que el patrimoni és cosa de tothom i que és tothom qui l’ha de defensar.  

Recorda que el Partit Popular, durant la seva campanya electoral, es va omplir la boca 

parlant de la defensa del valor del nostre patrimoni, amb la finalitat d’aconseguir un 

turisme que vingués durant tot l’any. Per aquesta raó, li fa avinent que aquest 

patrimoni comprèn també molts altres indrets, com ara els de l’Ullal (Pollença), la 

zona humida de Son Bosc, Ses Fontanelles, El BIC de Sineu i el castell de Santueri 

(Felanitx). 

Fa notar també que seguit seguit aniran sortint en premsa casos d’indrets que també 

són patrimoni a protegir i demostraran la gran afectació que té el Partit Popular per 

protegir patrimoni, si li convé.  

Considera que el cas d’avui és la prova més evident, clara i contundent que el PP 

només protegeix el patrimoni quan li convé i quan no convé ho fan només quan no 

troben cap informe favorable que els avali.  

S’alegra perquè tot i això ja és qualque cosa, atès que almenys algun bé es protegirà, 

perquè els tècnics fan la seva feina. No s’ha de perdre de vista, emperò, que la realitat 

és aquesta. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) comença dient que farà una mica d’història sobre aquest 

tema ja que la protecció d’aquest edifici s’ha dit, en reiterades ocasions, que va ser 

una decisió mal presa i coberta de sospites i, per això, farà un resum ràpid de com ha 

anat el tema. 

L’any 2004, el Col·legi d’Arquitectes va fer una sol·licitud al Consell de Mallorca de 

protecció d’aquest edifici. Els tècnics s’ho varen estar mirant fins l’any 2007, és a dir, 

que varen estudiar durant 3 anys aquest expedient que va començar amb una protecció 

com a Bé d’Interès Cultural i al final es va protegir com a Bé Catalogat. 

Fa notar que se’n varen demanar molts d’informes i, en concret, hi havia informes de 

la Universitat de les Illes Balears, informes dels tècnics del Consell de Mallorca i 

informes del Col·legi d’Arquitectes. 

A la fi, dia 2 d’abril de 2007, quan en aquesta institució governava encara el pacte PP-

UM, es va aprovar l’expedient amb els vots en contra del Partit Popular perquè ja era 

el final de la legislatura i aleshores ja no es complia el pacte sinó que cada qual tirava 

pel seu camí amb vista a les eleccions. 

Cal recordar que en aquella legislatura el Partit Popular va votar a favor de Can 

Domenge i després va dir que ho havia fet per respecte al pacte ja que pensaven que 

no hi havien de votar a favor. 

Indica aquests fets perquè a la Comissió d’Urbanisme –de la qual ell en formava part 

en aquell temps– va venir un senyor del Partit Popular i va dir que la votació que se’n 

feia era una decisió presa per polítics corruptes. Desconeix si això es va reflectir en 

l’acta però assegura que li quedà gravat perquè li va saber molt greu i, fins i tot, va 

arribar a fer unes declaracions negant l’extrem referit a la corrupció. 
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Observa que hom diu que el temps posa al seu lloc a tothom i la persona que havia 

anat a la Comissió d’Urbanisme en representació de l’Ajuntament de Palma i els havia 

qualificat de corruptes era el Sr. Rodrigo de Santos que, com tothom sap, la història 

l’ha posat en el seu lloc i els membres d’aleshores d’aquella Comissió també són ara 

al seu lloc. 

Després de la declaració, hi ha hagut una sentència que retira la classificació de Bé 

Catalogat a l’edifici i, una altra vegada, informes tècnics diuen que s’ha de recórrer la 

sentència. Són els mateixos informes tècnics –que no les mateixes persones– que un 

dia hi va haver en aquesta casa i que feren que els polítics, d’acords amb els informes 

tècnics, votassin la catalogació. 

Ara, tots es veuen abocats –uns perquè els agrada i els altres perquè s’hi veuen 

obligats– a recórrer la sentència d’acord amb els informes tècnics perquè creuen que 

és bo actuar d’acord amb els informes tècnics i, per això, no entén perquè l’any 2007 

el Partit Popular va votar en contra dels informes tècnics ja que ara han dit en moltes 

ocasions als diaris que ho fan perquè no els queda més remei atès que han de votar 

d’acord amb els informes tècnics. 

Fa constar que estan contents que es recorri la sentència i alhora anuncia que estaran 

observants a allò que passi a partir d’avui perquè s’ha dit als diaris que, com que 

aquest tema no agrada al Partit Popular, s’intentarà trobar solucions perquè al final 

s’hi pugui fer la urbanització d’edificis de luxe del Sr. Nuñez. 

Com que al seu Grup no li agrada aquesta urbanització, doncs els han de permetre que 

observin les actuacions que faci l’equip de govern ja que el PSOE defensarà allò que 

sempre ha defensat: que aquesta urbanització no és bona ni per la primera línia de 

Palma, ni per al Consell de Mallorca ni per a la ciutadania de Mallorca. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) assenyala que el 

motiu pel qual es convoca aquest Ple és un motiu senzill i és acordar interposar un 

recurs d’apel·lació contra la sentència dictada pel Tribunal Contenciós Administratiu 

de Palma en la qual es considera, un cop valorada la prova practicada durant tot el 

procés judicial amb uns peritatges emesos de manera independent dins la seu judicial, 

que els valors que en aquests moments té l’edifici anomenat “Gesa” no mereixen ser 

protegits i no mereixen ser valorats amb la figura de Bé Catalogat. 

Puntualitza que no d’oblidar ni distreure’s del vertader nucli de debat del tema, per al 

qual han estat convocats, amb altres temes del passat. 

Aquí avui no es pronunciaran –ni n’és l’objecte del debat– damunt el fons de la 

qüestió. Aquest fons ja va ser objecte d’una decisió política que es va dur a terme en 

el seu moment i en la qual el Partit Popular va manifestar la seva opinió, que una 

vegada més ha estat ratificada majoritàriament pels ciutadans de Palma i de Mallorca, 

en el sentit de considerar que l’edifici i les seves característiques no tenen valors 

suficients per tenir la figura de Bé Catalogat. 

Aquesta opinió política, que es va mantenir en aquesta sala i es va votar, va ser 

sotmesa a la valoració dels ciutadans i va comptar el suport majoritari encara que, una 

vegada més, no hi faran incidència. 

Tot i això, fa palès que hi ha valors i principis que tant l’Estatut d’Autonomia com la 

Constitució Espanyola obliguen els responsables públics. Són els valors de la 
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seguretat jurídica, valors que voldrien que altres també tenguessin tant presents com 

altres qüestions que avui s’han posat damunt la taula. 

Per tant, els consellers del Partit Popular i l’equip de govern consideren que, per 

damunt de tot, està el valor de la seguretat jurídica que és un valor fonamental de la 

democràcia, que dóna drets i obligacions i que és un valor pel qual els ciutadans han 

de calibrar la tasca i la responsabilitat dels gestors públics.  

Aquesta seguretat jurídica avui fa que proposin al Ple plantejar un recurs d’apel·lació 

davant aquesta sentència que ha estat valorada per distints tècnics de la casa i sobre la 

qual el seu dictamen ha estat d’interposar recurs d’apel·lació per tal que sigui 

valorada, una altra vegada, la prova practicada davant la Sala de Tribunal Contenciós 

Administratiu. Un cop tornades a valorar aquestes proves, podran tenir la sentència 

que confirmi aquesta seguretat jurídica que l’equip de govern proposa. 

Així doncs la proposta, formulada d’acord amb els informes tècnics emesos per la 

casa, és que el Ple es pronunciï a favor d’interposar recurs d’apel·lació davant la 

sentència dictada pel Tribunal Contenciós Administratiu. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  

amb plecs de paper números de A-001841 a A-001846. 

El secretari general      La presidenta  

 


