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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 7/2015 
Caràcter: extraordinària  
Data: 21 de maig de 2015 
Hora: de 12.15 h a 12.45 h 
Lloc: sala de plens 
 
HI ASSISTEIXEN: 
 
Hble. Sra. presidenta: Maria Salom Coll.  

 
Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernardí Coll Martorell (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Márquez (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Josep Oliver Rebassa (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Juan José Sard Flaquer (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Maria Verger Noguera (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Miquel A. Coll Canyelles (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Jaume Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (MÉS PER MALLORCA) 
Joan Font Massot (MÉS PER MALLORCA) 
 

També hi assisteix l’Hble. Sr. consellers executiu  Mauricio Rovira de Alós.  

Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
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Interventora general:  Sra. Elena Montejo Fuentes. 
 
Hi han excusat l’assistència  l’Hble. Sr. conseller executiu Jaume Juan Garcia, i els 
Hbles. Srs. consellers Jaume Crespí Deyà, Antoni Alemany Cladera, Miquel Ensenyat 
Riutort i Mª Magdalena Palou Cànaves.  

 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

1. Proposta d'aprovació del conveni entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de 
Mallorca per a la conservació del patrimoni eclesiàstic any 2015, rehabilitació de 
cobertes a la basílica de Sant Francesc de Palma de Mallorca, Fase I. 

2. Proposta de concessió d’una subvenció nominativa de 34.000 euros a favor de la 
Federació de Música i Ball Mallorquí. 

DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 

3. Aprovació definitiva del Pla especial d’ordenació i de protecció de la ruta de pedra 
en sec (PERPS). 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PUNT 1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER A LA 
CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ECLESIÀSTIC ANY 2015, 
REHABILITACIÓ DE COBERTES A LA BASÍLICA DE SANT FRANCESC 
DE PALMA DE MALLORCA, FASE I. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 

ANTECEDENTS 

 
Vist que l’ Església Catòlica és la institució insular que compta amb la part més 
nombrosa i de major qualitat del patrimoni històric i cultural de Mallorca, la qual cosa 
justifica amb escreix l’aportació econòmica institucional.  

Atès que per fer front a les despeses derivades de la signatura d’aquest conveni, 
consta a l’expedient l’existència de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20.33620.78901 i reserva de crèdit núm. 220150000277. 

Vist que l’aplicació pressupostària és per import de 270.000,00 €. Es tramita, per una 
banda, el conveni per a la rehabilitació de cobertes de la basílica de Sant Francesc de 
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Palma de Mallorca(fase I) amb un pressupost de 150.000,00 € i, per altra banda, els 
120.000,00 € restant es dedicaran a la restauració de diverses peces litúrgiques. 

Atesa la memòria del cap del Servei de Patrimoni Històric i l’informe jurídic de la 
tècnica d’administració general del Servei de Patrimoni Històric, ambdós amb data 28 
d’abril de 2015, mitjançant els quals es justifica la signatura del conveni de 
col·laboració. 

Atès l’informe favorable emès, el 13 de maig de 2015, per la Intervenció General del 
Consell Insular de Mallorca. 

L’article 65.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions regula que l’acte de 
concessió o el conveni té el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes 
del que disposa la Llei general de subvencions. 
 
Vist que l’òrgan competent per aprovar el text del conveni, concedir la subvenció 
autoritzar i disposar la despesa és el Ple del Consell Insular de Mallorca d’acord amb 
l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 17.2 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 8.1 i) de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 22.d) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases del règim local.  

 
Per tot l’exposat, en ús de les atribucions conferides, el vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Esports eleva a la consideració del Ple la següent proposta d’ 
 
 
ACORD 

 

I.- Concedir una subvenció al Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, per import 
de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00 €) per dur a terme la conservació 
del patrimoni eclesiàstic, any 2015, concretament per a rehabilitació de cobertes de la 
basílica de Sant Francesc de Palma de Mallorca, fase I. 

II.- Autoritzar i disposar la despesa de CENT CINQUANTA MIL EUROS 
(150.000,00 €) a favor del Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 20.33620.78901 i reserva de crèdit núm. 220150000277, per 
dur a terme la conservació del patrimoni eclesiàstic per a l’any 2015 consistent en 
l’execució del projecte de rehabilitació de cobertes de la basílica de Sant Francesc de 
Palma de Mallorca, fase I, que serà abonada prèvia presentació del compte justificatiu 
de la despesa a la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular 
de Mallorca. S’hi inclouran els justificants de despesa o qualsevol altre document amb 
validesa jurídica que permeti acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció. El 
compte haurà d’incloure la declaració de les activitats realitzades que han estat 
finançades amb la subvenció i el seu cost amb el desglossament de cadascuna de les 
despeses d’acord amb l’establert al conveni. 
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III.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca 
i el Bisbat de Mallorca per a la conservació del patrimoni eclesiàstic per a l’any 2015: 
projecte de rehabilitació de cobertes de la basílica de Sant Francesc de Palma de 
Mallorca (fase I) que s’adjunta com a part integrant del present acord. 

IV.- Notificar aquest acord al Bisbat de Mallorca i a la Intervenció General. 

 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció.  

Recorda que el seu Grup sempre ha defensat la gran quantitat de patrimoni que té l’església catòlica de 
Mallorca, però també fa notar que s’ha de cercar una solució per evitar situacions com les que s’han 
produït recentment en el convent de Sant de Jeroni, de Palma.  

Adverteix que cada vegada seran més, els edificis catalogats, que contenen també moltes obres d’art 
catalogades, i l’església catòlica tendrà moltes dificultats per mantenir-les.  

En conseqüència, és necessari que aquesta institució prengui decisions referides a establir convenis 
amb el Bisbat de Mallorca, per tal que aquests espais puguin continuar oberts al públic i se’n garanteixi 
la seva conservació.  

Opina que és molt correcte, invertir doblers en la conservació d’aquest patrimoni, però també és 
important invertir-ne en la seva vigilància i en la correcta gestió.  

El Sr. DALMAU (PSOE) intervé a continuació. 

Assenyala que el Grup Socialista vol donar suport a aquesta proposta, però ho farà sempre i quan se 
tengui en consideració l’aportació que explica tot seguit. 

 

Comenta que fa unes setmanes que el Consell de Mallorca va signar un pacte amb l’entitat EAPM, amb 
la finalitat d’adjuntar unes clàusules socials en la contractació pública, que garanteixin la qualitat de la 
contractació de les persones i, sobretot, per donar feina a les persones que reben la Renda Mínima 
d’Inserció. És important que aquest conveni, de 150.000€, pugui tenir també un retorn social.  

En conseqüència fa constar que, si s’inclou un apartat en aquest sentit, el seu Grup votarà a favor de la 
proposta. Si no s’hi inclou, s’abstendrà de votar.  

El Sr. ROTGER (conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé tot seguit. 

Afirma que el conveni que se presenta avui al Ple arriba després d’intenses gestions amb el Bisbat de 
Mallorca, i després d’haver comprovat quin és l’estat del convent i de les teulades de l’església de Sant 
Francesc de Palma, on es troben les restes de Ramon Llull. 

Assenyala que és un problema que ja ve d’enrere i que ara ja requereix una intervenció d’urgència. 
Observa que, per mitjà d’aquest conveni, s’ha trobat el camí adequat per poder iniciar aquesta 
col·laboració.  

Diu que és evident que les aportacions del Consell de Mallorca haurien de ser majors. Fa notar que 
existeix un patrimoni que és propietat de la Diòcesi i un altre que pertany a altres ordres religioses, per 
la qual cosa els han plantejat, com a fase d’estudi, i també amb els responsables tècnics del 
departament, la possibilitat d’obrir vies perquè el patrimoni d’aquestes altres ordres religioses i que pot 
ser abandonat per aquestes, pugui tenir acollida en distints tipus d’ajudes. Mostra una total disposició a 
fer l’estudi esmentat, en el futur.  

Diu que no existeix cap inconvenient, per part del Consell de Mallorca, perquè s’incloguin la clàusules 
de responsabilitat social que ha proposat el Grup Socialista. 

Tot i això, adverteix que l’adjudicació de les obres no la fa el Consell de Mallorca, sinó la Diòcesi.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.                                                   
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PUNT 2. PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 
DE 34.000 EUROS A FAVOR DE LA FEDERACIÓ DE MÚSICA I BALL 
MALLORQUÍ. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 

ANTECEDENTS. 1. El vicepresident de la  Federació de Música i Ball Mallorquí va 
presentar en el Registre general del Consell de Mallorca, el 27 de febrer de 2015, una 
sol·licitud de subvenció de 34.000 € per dur a terme el seu projecte d’activitats . 
 
2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2015 es recull una subvenció 
nominativa a favor de l’entitat esmentada amb un import de 34.000,00 € a càrrec de la 
partida 20.33430.48908 en el sentit següent: 
 
“2. Federació de Música i Ball Mallorquí. Promoure l’act. cultural popular 
 
La Federació de Música i Ball Mallorquí és una entitat formada per grups i 
associacions culturals que es dediquen al ball, la música i la indumentària tradicional i 
popular de l’illa de Mallorca. 
  
La Federació de Música i Ball Mallorquí, tal i com indiquen els seus estatuts, es 
constituí per ser instrument de coordinació, investigació, representació, gestió, foment 
i defensa de les Associacions de Balls i Música popular i tradicional sempre que entre 
els seus objectius hi figurin els de defensa i promoció de la cultura popular. 
 
Aquest conveni té la finalitat de subvencionar les activitats que durà a terme la 
Federació al llarg de l’any 2015 i que té com un dels seus objectius donar suport a les 
associacions federades per poder dur a terme els seus programes de promoció, 
divulgació de la cultura popular mallorquina. 
 
A través de les nombroses activitats que organitza es promociona el coneixement i  la 
pràctica viva de la cultura popular tradicional de la nostra illa en les seves diverses 
manifestacions: el ball, la cançó, els instruments, la indumentària, els glossats, etc. 
 

Col·laborar amb la Federació de Música i Ball Mallorquí significa donar suport a 
l’única entitat existent a Mallorca que coordina les diferents associacions de ball i 
música popular i tradicional de l’illa, amb la finalitat d’aconseguir una unitat d’acció.” 
 
3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en la partida 
assenyalada per atendre la concessió de la subvenció nominativa de 34.000 € a favor 
de la Federació de Música i Ball Mallorquí, d’acord amb la RC amb el núm. de 
referència 22015/0044. 
 
4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria 
pertinent, la concessió d’una subvenció nominativa de 34.000 € a favor de la 
Federació de Música i Ball Mallorquí per dur a terme el seu projecte d’activitats . 
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5.La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els 
aspectes jurídics de la concessió d’una subvenció nominativa de 34.000 € a favor de la 
Federació de Música i Ball Mallorquí. 
 
6. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar, la concessió d’una subvenció 
nominativa de 34.000,00  € a favor de l’entitat esmentada. 
 
7. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 
 
En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes la següent proposta d’ 
 
Proposta d’acord 
 
1. Aprovar i iniciar l’expedient 13/2015 relatiu a la concessió d’una subvenció  
nominativa  de 34.000 €, a favor de la Federació de Música i Ball Mallorquí, titular 
del  NIF G-07580178, per donar suport a la realització del seu projecte d’activitats de 
i, consegüentment, autoritzar una despesa de 34.000 € a càrrec de la partida 
pressupostària 20. 33430.48908 (núm. de referència 22015/0044).  
 
2. Concedir una subvenció nominativa de 34.000 € a favor la Federació de Música i 
Ball Mallorquí, titular del NIF G-07580178, per tal de donar suport al seu projecte 
cultural ressenyat en l’apartat anterior i, consegüentment, disposar una despesa de 
34.000,00 € a favor de l’entitat assenyalada, a càrrec de la partida pressupostària 20. 
33430.48908 (núm. de referència 22015/0044).  
 
3. Aprovar el conveni adjunt amb la Federació de Música i Ball Mallorquí NIF G-
07580178 per tal d’establir les bases reguladores de la concessió de la subvenció 
nominativa esmentada. 
 
4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

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

 

DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 

PUNT 3. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ I 
DE PROTECCIÓ DE LA RUTA DE PEDRA EN SEC (PERPS). 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Urbanisme i Territori: 

Vista la documentació continguda en l’expedient relatiu al Pla especial d’ordenació i 
de protecció de la Ruta de Pedra en Sec, tramitat sobre la base d’allò que disposen els 
articles 45 i concordants de la Llei 2/2014, de 25 de març (LOUS), i els articles 145 i 
següents del Reglament de Planejament Urbanístic. 

Vist l’informe de la Direcció Insular de Medi Ambient amb relació als principis de 
sostenibilitat i equilibri pressupostari amb data 5 de maig de 2015. 
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Vist l’informe tècnic del Servei d’Ordenació del Territori del Consell de Mallorca 
amb data 5 de maig de 2015. 

Vist l’informe-proposta del TAG del Servei d’Ordenació del Territori amb data 12 de 
maig de 2015. 

Vist l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme (CIOTU), 
de data 15 de maig de 2015, que informa favorablement i acorda elevar al Ple la 
proposta d’aprovació definitiva del PERPS. 

D’altra banda el contingut econòmic de les previsions del Pla, conforme es fa constar 
en l’Estudi Econòmic i Financer, requerirà de la dotació suficient i adequada als 
corresponents pressuposts anuals del Consell Insular de Mallorca, i així s’haurà de 
preveure a l’acord d’aprovació definitiva. 

Ateses les previsions contingudes en el Pla Territorial Insular de Mallorca pel que fa a 
les previsions de les rutes d’interès paisatgístic, aquesta Comissió Insular acorda 
elevar al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar definitivament, de conformitat amb allò que s’estableix en els 
articles 45 i concordants de la Llei 2/2014, de 25 de març (LOUS), el Pla especial 
d’ordenació i de protecció de la Ruta de Pedra en Sec, d’acord amb la documentació 
tècnica redactada i formulada per aquest Consell Insular de Mallorca —Departament 
de Medi Ambient—, que inclou:  

Document 1: [I] Memòria, [II] Normativa, [III] Programa d’actuacions, [IV] Estudi 
econòmic-financer, ANNEX I Senyalització, ANNEX II Elements constructius; 
Document 2: [V] Plànols: Plànol General, Plànols de Traçat / Usos permesos / 
Elements etnològics; Document 3: Memòria ambiental / Etapa 8. Pollença – Far de 
Formentor: Estudi de repercussions ambientals (dos lligalls); Annex: Modificacions 
realitzades en el Pla especial arran de l’exposició pública i tràmit de consultes; i CD 
de Documentació en suport digital. 

SEGON.- Restar assabentat que aquesta aprovació definitiva implica que, per a una 
correcta gestió del Pla, s’haurà de preveure la dotació suficient i adequada als 
corresponents pressuposts anuals del Consell Insular de Mallorca. 

TERCER.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, als efectes 
legalment prevists tant en la legislació d’ordenació territorial i urbanística com 
d’avaluació ambiental estratègica, tot assenyalant que l’entrada en vigor del Pla 
especial d’ordenació i de protecció de la ruta de pedra en sec es produeix a partir del 
dia següent a l’esmentada publicació. 

QUART.- Notificar aquest acord a totes les persones que constin com a interessades 
dins del procediment administratiu, donant-los trasllat particularitzat de la resposta a 
les al·legacions que haguessin formulat. 

CINQUÈ.- Deixar sense efecte l'acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 8 
d'octubre de 2010, sobre assignació d'usos i intensitat dels accessos a la finca Planícia 
i, al seu lloc, establir que el règim aplicable d'usos i intensitat dels accessos a la finca 
Planícia és el que ve regulat al present Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec. Tot 
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això, en compliment del que disposa l'article 5 de la llei 10/2010, de 27 de juliol, de 
mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès 
general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i d'impuls a la inversió. 

SISÈ.- Donar trasllat als ajuntaments afectats pel contingut de la part dispositiva 
CINQUENA, per tal que puguin vetllar pel compliment de l’assenyalat acord. 

 

ESMENA QUE PRESENTA, IN VOCE, EL GRUP DE CONSELLERS DEL 
PARTIT POPULAR. 

A la vista que durant les darreres setmanes s’han produït diversos accidentes a la 
Serra de Tramuntana practicant el senderisme, i per tal fer possible aquesta pràctica 
amb les millors condicions de seguretat possibles, aquest grup de consellers  considera 
necessari introduïr les següents modificacions: 

- Modificar l’apartat 8 de l’article 21 (normes generals d’ús) de la normativa del Pla 
Especial de la Ruta de Pedra en Sec: 

On diu: 8. Per tal d’evitar accidents no es permet transitar per la Ruta sense 
visibilitat per falta de llum solar o per boira sinó es compte amb els corresponents 
aparells d’il·luminació. 

Ha de dir: Per tal d’evitar accidents no es permet transitar per la Ruta sense 
visibilitat per falta de llum solar o per boira, sense autorització. 

- Afegir un nou apartat 22.2 (usos i activitats prohibides) de la normativa del Pla 
Especial de la Ruta de Pedra en Sec: 

1. Transitar per la Ruta sense visibilitat per falta de llum solar o per boira, sense 
autorització. 

- - Afegir un nou partat a l’article 23 (usos i activitats que requereixen autorització 
escrita prèvia) de la normativa del Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec: 

6. Transitar per la Ruta sense visibilitat per falta de llum solar o per boira, sense 
autorització. 

 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Demana que aquest punt se retiri de l’ordre del dia, i tot seguit n’explica el motiu. 

D’una banda, perquè les presses no són bones, en cap situació. 

D’altra banda, retreu que se faci un ple extraordinari amb la intenció d’aprovar definitivament el Pla 
especial de protecció de la ruta de pedra en sec (PERPS) i que se faci amb presses, avançant la reunió 
de la Comissió d’Urbanisme i Territori perquè se pugui aprovar durant aquesta legislatura, convocant 
una Comissió Informativa extraordinària.  

Fa notar que aquests fets plantegen dubtes sobre si s’han tengut o no en compte les al·legacions que 
s’havien formulat al pla i s’hagin valorat com pertoca fer-se.   

Recorda que la Sra. Soler, com a consellera executiva de Medi Ambient, ja li va explicar a ell que, atès 
que existia l’interès d’aprovar definitivament el pla abans d’acabar aquesta legislatura, les al·legacions 
no s’acceptarien, tot i que n’hi havia que podrien ser interessants i vàlides. Refusa que s’invoqui, com 
argument, que si no s’aprova ara s’hauria de tornar a començar tot el procés des de l’inici.  
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Fa avinent que la valoració de les al·legacions s’ha de fer així com pertoca, i el que s’ha fet no és 
correcte.  

Assenyala la rellevància que té aquest pla de la ruta de Pedra en Sec a Mallorca, atès que la ruta s’estén 
al llarg de la serra de Tramuntana, un territori declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.  

Insisteix a dir que les coses s’han de fer bé, raó per la qual, si no se retira aquest punt de l’ordre del dia, 
el Grup MÉS per Mallorca no participarà en el debat i votarà en contra.  

El Sr. COLOM (PSOE) intervé a continuació. 

Reconeix a la Sra. Soler la feina extenuant que han fet, especialment els tècnics de Medi Ambient i el 
tècnics del Departament d’Urbanisme i Territori; és clar que ha complit el tràmit, i també la seva 
paraula de presentar-lo per aprovació davant el Ple.  

Puntualitza que la Sra. Soler ha aconseguit complir el tràmit, però al seu parer és aquesta, la qüestió 
lamentable, que ha considerat l’exposició pública com un simple tràmit i, emparada en la seva majoria 
absoluta ha eliminat una bona part de les 64 al·legacions que s’han presentat, en especial les 
presentades per ajuntaments, partits polítics, entitats d’interès públic, o associacions d’usuaris de la ruta 
de Pedra en Sec. N’ha estimades molt poques, que al seu parer aportaven molt poca cosa al pla 
esmentat.  

Per les raons que ha explicat, considera que el tràmit d’exposició pública ha estat una autèntica presa de 
pèl, res a veure amb la finalitat que té: donar la possibilitat d’exercir el dret que té la ciutadania en 
general, i en particular les persones afectades per una norma determinada, d’expressar la seva opinió, 
els seus suggeriments, i les seves discrepàncies o reclamacions.   

Reitera el retret a la Sra. Soler, per no haver-les estudiat i observat a fons, de forma raonada, com 
pertocava, i si eren rebutjades, explicar-ne els motius. En posa un parell d’exemples concrets 
(ajuntament de Bunyola, ajuntament de Puigpunyent, Associació de Veïnats de Palmanyola, etc) per fer 
notar que l’informe tècnic indica que, tot i que s’han reconegut com a positives, interessants i que 
entren dins els objectius del pla especial, han estat rebutjades, amb un únic argument: que si s’accepten 
s’hauria de tornar fer una altra exposició pública.   

Fa avinent que, en definitiva, -i així li han reconegut en privat alguns tècnics de la institució amb qui ha 
pogut parlar- allò que s’ha imposat finalment ha estat la seva directriu política d’aprovar aquest pla 
especial a qualsevol preu, mantenint les formes de la legalitat a dures penes, segons el seu parer, 
forçant els terminis, i fins i tot amb dubtes de darrera hora, manifestats per alguns tècnics qualificats de 
la pròpia institució.  

Recorda a la Sra. Soler que com ella sap prou bé, en la reunió de la Ponència Tècnica dos tècnics molt 
qualificats del Consell de Mallorca s’hi varen abstenir, en l’aprovació del dictamen final. Destaca 
també el vot en contra del Col·legi Oficial d’Arquitectes i l’abstenció del GOB, en l’esmentada votació. 

En conseqüència, reitera que és evident l’ordre política que se va donar en el sentit d’aprovar 
definitivament l’esmentat pla especial en el Ple del Consell de Mallorca d’avui.  

Torna a dir que les presses no són mai recomanables i reitera la necessitat d’aconseguir el consens 
necessari, i molt més en un cas com aquest, de tanta importància per a Mallorca. És obvi, que tots els 
Grups polítics haurien coincidit en aquest sentit.  

Opina que a la Sra. Soler li ha mancat la sensibilitat necessària per aconseguir el màxim consens, que 
és la condició bàsica. Afirma que aquesta ha actuat com una piconadora, sense escoltar ningú i amb 
presses.  

Recorda que tots els Grups polítics s’havien manifestat a favor de la filosofia d’aquest pla especial, 
quan se’n va fer l’aprovació inicial i que aleshores  el Grup Socialista es va abstenir en positiu, per tal 
de fer-hi aportacions. En canvi, ara els Grups de l’oposició voten en contra; fa notar el contrasentit que 
representa aquest fet.  

Pensa que les causes d’haver-se capgirat el sentit del vot són dues, i les explica tot seguit. 

La primera es que la Sra. Soler ha actuat passant el rodet, com una piconadora, fent ús de la seva 
majoria absoluta i sense tenir en compte cap ni una de les aportacions que se li han fet. 
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La segona és que ha volgut completar l’expedient a la correguda, forçant els terminis de les 
convocatòries, i fins i tot incomplint les normes fonamentals del Consell de Mallorca (facilitar la 
documentació en el temps oportú i per correu electrònic als conselleres), actuació que ha reconegut la 
pròpia interventora general de la institució en la seva tasca de fiscalització.  

Torna a retreure que se suspengués la reunió de la Comissió d’Urbanisme perquè no s’havia presentat 
tota la documentació, que se tornàs a convocar d’urgència, passades dues hores. A més a més, s’havia 
convocat la Junta de Portaveus, i aquesta va recomanar retirar aquest punt de l’ordre del dia. Tot i això, 
finalment s’ha presentat tres dies abans de les eleccions per a la seva aprovació definitiva.  

Demana a la Sra. Soler que li expliqui el motiu de tantes presses i qüestiona si és normal. Vol saber si 
ho ha fet per penjar-se una medalla, o si és perquè hi ha raons més profundes que ell desconeix. Atès 
que la Sra. Soler ha dit que han parlat amb molts  propietaris, li demana si és que existeixen 
compromisos amb determinats propietaris de grans finques de la ruta de Pedra en Sec.  

Diu que sembla que tenen por de perdre les eleccions i ho volen deixar tot “atado y bien atado”. 
Recorda a la Sra. Soler que no li va anar bé, deixar-ho ben fermat, a qui ho va voler fer durant l’antic 
règim.  

A continuació retreu que no s’hagi inclòs en aquest pla, per exemple, el Camí des Rafal, o el Camí de 
Dalt, entre Banyalbufar i Estellencs. Assenyala que s’ha dictat sentència favorable en primera instància 
pel que fa a la titularitat pública del camí, però no ho han inclòs en el pla especial, per bé que el Grup 
Socialista ja els ho havia advertit, que per bé que se trobàs encara en tràmits judicials, és evident que 
s’hi hauria pogut incloure perfectament. I ara que existeix la primera sentència -tot i que encara no 
sigui ferma- és clar que encara els dóna més la raó, però el PP segueix sense incloure’ls. 

Fa avinent que l’equip de govern està enviant un missatge molt clar: que està protegint determinats 
propietaris, en contra de l’interès públic i general, que en aquest cas és l’accés públic a aquest camí.  

Observa que es pot dir el mateix de l’etapa Lluc-Pollença, atès que segueixen sense incloure el tram de 
l’antiga carretera de Lluc a Pollença; tot i que els problemes que existien ja s’hagin resolt. 

Quan al reglament normatiu del pla, diu que no entén tampoc el motiu del rebuig a les propostes del 
Grup Socialista. En aquest sentit, demana que quedi molt clar l’article 2, com ja constava a l’altre 
reglament, que s’asseguri l’accés lliure i gratuït dels usuaris. Observa que no queda gens clar, dins el 
reglament. Diu que no vol pensar malament, però se demana si és que algun propietari té pensat establir 
un cànon per passar per dins ca seva.  

També el sorprèn que el règim jurídic només consideri la possibilitat d’utilitzar el conveni amb els 
propietaris i no s’inclogui cap menció específica sobre la possibilitat d’expropiar la part dels camins on 
no s’accepta. Pensa que hauria estat més clar si s’hagués inclòs una referència a aquesta qüestió.  

Sobre l’informe econòmic i financer opina que fa moltes elucubracions però en el mateix informe de 
fiscalització se reconeix que el Departament de Medi Ambient no té ni un euro per invertir en aquestes 
millores. En conseqüència, no s’entén què se fa, semblen castells en l’aire.  

Per acabar, diu a la Sra. Soler que és una llàstima que no hagi accedit a retirar aquest punt de l’ordre 
del dia i adverteix que si no se retira el seu Grup haurà de votar en contra.  

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) intervé tot seguit. 

Refusa d’entrada el retret d’haver actuat amb presses. Diu que s’ha fet tot el contrari, molta feina 
durant quatre anys de les persones que estaven al capdavant d’aquest projecte. Destaca que aquest pla 
especial té noms i llinatges, i tot seguit esmenta les persones que l’han duit endavant: la Sra. Margalida 
Pocoví, com a directora general; el Sr. Miquel Barceló, com a secretari tècnic i tot el personal 
funcionari del Departament de Medi Ambient, començant pel seu cap de servei, el Sr. Antoni Reynés.  

A continuació expressa el seu agraïment més sincer al conseller executiu d’Urbanisme i Territori per la 
total col·laboració que han tengut per tramitar aquest pla.  

Torna a dir que aquest persones hi han treballat molt intensament, durant quatre anys. 

Assenyala que l’activitat s’ha centrat en una zona extensa (310 quilòmetres) passant per finques 
privades i afirma que s’ha obtingut el consens dels seus propietaris.  



 11

Recorda que fa quatre anys, el dia 3 de maig, el PSOE ja havia presentat aquest pla a un Ple ordinari de 
la institució, amb imposicions, amb expropiacions i sense consens, però no varen aconseguir que 
s’aprovàs. Per aquest motiu, entén que avui estiguin tan contrariats.  

Observa que ara sí que és possible, i que les gestions s’han fet de forma consensuada, sense 
imposicions. Tot i això, reconeix que és millorable, amb la incorporació de noves variants, però 
adverteix que incorporar noves variants en el termini d’exposició pública suposava tornar enrere tota la 
seva tramitació ambiental. 

Afirma que els tècnics –no els polítics- han considerat que ja era hora de tenir un pla especial aprovat, 
de forma que se comenci per aquest i a partir d’aquest, durant la propera legislatura, se modificarà tot 
allò que ho requereixi.  

Expressa el seu convenciment que l’esmentat pla és una eina bàsica de funcionament. 

A continuació lamenta que l’oposició no el pugui votar a favor, per motius polítics, per interessos 
polítics d’una campanya començada i a punt d’acabar. Fa notar que no li han indicat cap argument 
tècnic per votar en contra.  

Tot seguit diu al Sr. Colom que és ara, el moment d’explicar-li el motiu dels seus comentaris 
qüestionant si s’havia afavorit alguns propietaris. Li demana que l’acusi, a ella, o al seu equip del 
departament, o a l’equip de govern i que indiqui a qui han beneficiat, però si l’acusa, que ho faci 
correctament, indicant noms i llinatges. Diu que està cansada de les acusacions sense fonaments que fa 
el PSOE al PP.  

Assegura que aquest pla no afavoreix ningú, i està pensat en benefici de la ciutadania de Mallorca, és 
una eina que dóna seguretat jurídica als nostres excursionistes, senderistes, per tal de poder ser un 
mirall de l’excursionisme a Mallorca. Pretén evitar els problemes, aquesta és la intenció. 

Per acabar, diu que el Grup Popular presenta una esmena in voce. Explica que, atès que durant les 
darreres setmanes s’han produït diversos accidents a la serra de Tramuntana practicant el senderisme, i 
per tal de fer possible aquesta pràctica amb les millors condicions de seguretat possibles, el Grup 
Popular considera necessari introduir unes modificacions, referides a les excursions nocturnes.  

Tot seguit, la llegeix textualment: 

“Esmena que presenta, in voce, el Grup de Consellers del Partit Popular: 

- Modificar l’apartat 8 de l’article 21 (normes generals d’ús) de la normativa del Pla Especial de la ruta 
de Pedra en Sec:   

Allà on diu: 8. Per tal d’evitar accidents no es permet transitar per la ruta sense visibilitat per falta de 
llum solar o per boira si no es compta amb els corresponents aparells d’il·luminació. 

Ha de dir: 8. Per tal d’evitar accidents no es permet transitar per la ruta sense visibilitat per falta de 
llum solar o per boira, sense autorització.  

- Afegir un nou apartat a l’article 22.2 (usos i activitats prohibides) de la normativa del Pla Especial de 
la ruta de Pedra en Sec: 

I. Transitar per la ruta sense visibilitat per falta de llum solar o per boira, sense autorització.  

- Afegir un nou apartat a l’article 23 (usos i activitats que requereixen autorització escrita prèvia) de la 
normativa del Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec: 

6. Transitar per la ruta sense visibilitat per falta de llum solar o per boira, sense autorització.” 

Recorda que l’autorització s’ha de demanar al Departament de Medi Ambient.  

El Sr. FONT intervé a continuació. 

Fa avinent que la Sra. Soler acaba de demostrar, fent aquesta modificació in voce, la precipitació de què 
ha parlat ell en la seva primera intervenció. Li diu que no entén per quin motiu se nega a acceptar la 
realitat.  
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També li fa avinent que en tota la legislatura mai no s’havia fet una esmena in voce en una qüestió de 
tanta envergadura com és un pla especial. En conseqüència, no s’ha d’enfadar si li retreu que s’ha 
precipitat, perquè és així.  

Observa que no li ha discutit, en cap moment, la gran quantitat de feina que hagi pogut fer el personal 
tècnic i polític de la institució. Ho considera evident, i és lògic que l’han de fer, és el que toca. Reitera 
que allò que li ha retret és que ha tengut una urgència: aprovar aquest pla, durant aquesta legislatura, i 
això és clar. Assegura que no és el pla que volia el seu Grup, i no és tampoc el pla que estava preparat 
durant la passada legislatura.  

Opina que no és apropiat, donar l’enhorabona a la Sra. Soler per la seva gestió. Reitera els retrets que ja 
ha expressat sobre la urgència, les presses i la manca de serietat amb què ha actuat.  

Anuncia que, si la ciutadania els atorga la seva confiança en les properes eleccions, el primer que faran 
serà modificar aquest pla. Adverteix que ja tenen preparat un document amb vista a començar el procés 
d’aquesta modificació des de l’endemà de les eleccions, si fos el cas.  

Per acabar, li torna a dir que el seu Grup no aprova la seva gestió, per la qual cosa votarà en contra de 
la proposta.  

El Sr. COLOM intervé tot seguit. 

Coincideix amb el parer que ha expressat el Sr. Font en tots els comentaris que acaba de fer.  

Pensa que la prova de la improvisació i de l’estil amb què s’ha gestionat aquest pla és l’esmena in voce 
que acaba de fer la Sra. Soler.  

Puntualitza que no té res a dir sobre la feina que han fet els tècnics del departament. Recorda que ja ho 
ha dit, en la seva primera intervenció. Destaca que s’ha queixat sobre el període d’exposició pública; el 
termini era de 45 dies, perquè la gent pogués fer les seves al·legacions, però ho han despatxat en menys 
d’un mes, sense tenir en compte les al·legacions presentades, sense estudiar-les a fons que és el que 
pertocaria fer.  

Sobre la menció que ha fet la Sra. Soler al pla especial que se va presentar durant la passada legislatura, 
comenta que ell no hi era, aleshores, però li fa notar que se va retirar precisament perquè no s’havia 
aconseguit el suport del PP. Aquest fet demostra que volen parlar i arribar al consens necessari. 

Retreu que, curiosament, durant el període d’exposició pública, no se va presentar ni una al·legació, per 
tant no té sentit el retret sobre si han estat o no capaços, en el PSOE, de dur endavant l’aprovació final 
d’aquest pla.  

Diu que és evident, que allò que interessava era aconseguir el major consens possible. En canvi, retreu 
a la Sra. Soler que ella no ha estat capaç de fer el mateix.  

La Sra. SOLER tanca el debat. 

Recorda que si fa quatre anys no se va aprovar aquest pla va ser perquè no hi havia la majoria absoluta 
necessària. Considera que la gent ho ha de saber, i ho ha de tenir present d’aquí a dos dies, si és 
necessari o no tenir majoria suficient per aprovar les coses. Pensa que avui és el dia adequat per dir-li. 

També assenyala que ella ho ha reconegut, que el pla se pot millorar, però allò que és fonamental és 
tenir un pla especial aprovat.   

Quan als retrets sobre les al·legacions, afirma que s’han estudiat i s’han contestat totes, i que  totes 
estan resoltes. Comenta que n’hi ha que s’han acceptat parcialment, d’altres no s’han acceptat, i altres 
s’han rebutjat.  

Comenta que el Sr. Colom ha vist el document que ho reflecteix, per la qual cosa refusa que li digui el 
contrari; cosa diferent és que no agradin les respostes que s’han donat a aquestes al·legacions. Li fa 
saber que no són els polítics, els que les resolen, sinó el personal tècnic.  

Reitera el seu convenciment que és fonamental, que la institució tengui un pla especial com el que se 
presenta avui al Ple, i diu que n’està molt orgullosa.  

Pel que fa a l’esmena in voce, l’únic que se pretén és millorar encara més la redacció del text actual.  
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Per acabar, diu als Grups de l’oposició que, si se queixen de no tenir inversions estatutàries, i dels 
doblers que se deixen perdre per aquest motiu, amb el seu refús al pla és clar que manifesten una 
contradicció. Diu que és fonamental, tenir aprovat aquest pla especial, perquè hi van molts doblers de 
les inversions estatutàries. Ara ja està tot a punt per seguir invertint-hi doblers i és el moment d’afirmar 
si s’estima i se defensa Mallorca o no, si se pensa en criteris polítics o no.  

Tot i que no li donin l’enhorabona, afirma sentir-se molt satisfeta per la feina feta per totes les persones 
que abans ha esmentat, que ha permès presentar avui el pla per a la seva aprovació definitiva.  

La PRESIDENTA indica que tot seguit se votarà en primer lloc la inclusió de l’esmena in voce del 
Grup Popular i a continuació se votarà el tercer punt de l’ordre del dia.  

Sotmesa l’esmena a votació, s’incorpora per devuit vots a favor (PP), cap vot en 
contra i onze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap abstenció i 
onze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca) amb la incorporació de l’esmena. 

 

La PRESIDENTA pren la paraula.  

Atès que avui se celebra el darrer Ple d’aquesta legislatura, manifesta la seva 
satisfacció per la feina que ha fet el seu equip de govern. Considera que el balanç 
global d’aquests quatre anys demostra que s’ha intentat que se pogués parlar, que 
tothom se pogués expressar en un ambient de normalitat.  

Tot seguit agraeix les aportacions que han fet els Grups de l’oposició, i també la feina 
que ha fet el Grup Popular i la dedicació que ha demostrat.  

Demana disculpes per si en algun moment s’ha equivocat o ha molestat algú amb la 
seva actitud, perquè no era aquesta la seva intenció.  

Finalment, observa que la Corporació del Ple serà distinta, a partir del proper 
diumenge, atès que els actuals representants se presenten a les eleccions en llistes 
diferents.  Reitera l’agraïment a tothom i desitja que la propera legislatura transcorri 
també amb tranquil·litat i amb normalitat.  

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 10825 a  A  Nº 10838. 

El secretari general     La presidenta  

 

 

 
 


