
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE 30 D’ABRL DE 
2010. 

 
 
Quan són les 13:00 hores del divendres 30 d’abril de 2010, es reuneix al Saló 
d’Actes de la Casa Consistorial la Corporació en Ple per celebrar sessió 
extraordinària en primera convocatòria. Sota la presidència del Sr. Batle, D. 
Mateu Ferrà Bestard hi assisteixen els següents regidors; Sr. Joan Peralta 
Palmer per part d’UM; Sr. Antoni Palerm per part de UM; Sr. Manel Romero 
Romero, i Sr. Miquel Bujosa per part del PSOE;   Margarita I. Barceló Vives i  el 
Sr. Pere Joan Salleras Vives per part del PP 
 
 
Es troba present la Secretària Accidental de la Corporació, la Sra. Begoña 
Caules Mascaró, la qual dóna fe de l’acte. 
 
 
El Sr. Batle declara oberta la sessió i passen a tractar-se el següent assumpte 
de l’ordre del dia,  amb la següent  
 
 

“PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
 
 

I.- ADHESIÓ , PER PART DE LA CORPORACIÓ LOCAL A : 
 

A.- UNA ACCIÓ REIVINDICATÒRIA DE LA TITULARITAT PÚBLICA DELS 
CAMINS D’ACCÉS A PLANÍCIA (CAMÍ DE DALT I CAMÍ DES RAFAL) , 

DAVANT LA JURISDICCIÓ CIVIL. 
 

    B.-  INSTAR AL GOVERN DE LES ILLES BALEARS (CONSELLERIA DE 
MEDI AMBIENT), LA REDACCIÓ D’UN PLA ESPECIAL DE CAMINS D’ACCÉS 
A LA FINCA PÚBLICA DE PLANÍCIA, ATESA LA IMPORTÀNCIA DE PODER 

TENIR ACCESSOS LLIURES A UNA POSSESSIÓ DE TITULARITAT 
PÚBLICA;  AIXÍ COM PERQUÈ S’ADHEREIXI COM A TITULAR DE LA FINCA, 

A L’ACCIÓ REIVINDICATÒRIA A PRESENTAR PER L’AJUNTAMENT.” 
 

 
 



 
 
       
 
       C.- DONAR TRASLLAT D’AQUEST ACORD ALS AJUNTAMENTS DE 
PUIGPUNYENT ESPORLES I ESTELLENCS, PER TAL QUE PRENGUIN UN 
ACORD PLENARI ADHERINT-SE A L’ACCIÓ INICIADA A INSTÀNCIES DE 
L’AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR EN LO RELATIU AL PUNT PRIMER I 
SEGÓN DE L’AQUESTA PROPOSTA   
 
Banyalbufar, .30. d’abril   de 2010. 
El Batle,” 
 
 
 
EL Batle exposa que el punt tercer de la proposta no estava inclòs a la 
convocatòria, però donat que els Ajuntaments de Puigpunyent, Estellencs i 
Esporles, també es veuen afectats es convenient que s’adhereixin a la petició. 
Tots els assistents hi estan d’acord. 
Posa a la disposició dels Srs. Regidors un informe sobre els accessos a la finca 
pública de Planícia. 
 
Segueix explicant el Batle que malgrat ja s’inicia l’acció reivindicatòria, s’han 
d’utilitzar totes les armes possibles. 
La redacció del Pla i la seva aprovació , suposaria que els camins estarien 
oberts en set o vuit mesos i també serviria perquè els veïnats entenguessin de 
que encara que hi ha esperit de negociació, però donat que no s’arriba a cap 
acord, l’Ajuntament no pensa desistir. 
 
Continua exposant que aquesta setmana hi ha hagut una reunió entre la D. 
General de Biodiversitat i la Sra. Blaze, en que no sabem el seu resultat. 
 
El Sr. Manolo Romero demana on ens trobem ara. Explica, que tot i esser 
partidari d’altres solucions negociades, sembla que es torna al punt d’inici. La 
propietat s’aprofita de la situació política i el tema roda sense cap acord. 
Manifesta que l’objectiu era l’embrió d’un Parc Natural i ara acaba anant a pleit.  
 
 
 
 
 
El Batle li contesta que per això es sol.licita l’el.laboració d’un Pla i a més ara ja 
es planteja el tema de les expropiacions. 
 
El Regidor Miquel Bujosa diu que el seu partit no era partidari de l’expropiació, 
que era millor un acord, però que troba que els propietaris han abusat. 
 
El Sr. Toni P. li contesta que hi ha hagut una reunió a la Conselleria, que estan 
en pla preventiu i abans volen parlar amb els serveis jurídics i pensar-se bè les 
passes a donar. Això confirma que l’Ajuntament ha de començar l’acció. 



 
El Sr. Batle diu que UM en el Consell ja s’hagués pogut plantejar l’expropiació 
però, i es ratifica, que era millor arribar a un bon acord. Però coneixent la 
història dels camins i les accions dutes a terme no s’arribarà a aquest acord, ja 
que els propietaris no volen negociar aprofitant-se de que els polítics son 
temporals. Però si es comença amb l’acció  d’expropiació l’administració 
supramunicipal tal vegada actuï i ja no es cobreixi per no crear precedent per 
altres camins de Mallorca. Comenta que aquest tema no crea precedent perquè 
desprès de dos anys de negociacions, essent el creu de 4 camins que suposen 
la sostenibilitat de l’economia de 4 municipis, s’ha de fer. 
El regidor Pere S. comenta en relació al Pla especial de Camins que no sap si 
seria més lògic que fos el Departament de Medi Ambient del Consell Insular 
que té competències, que iniciar-ho noltros. Si ara s’aprova l’adhesió per 
l’elaboració del Pla i llavor diguin que no tenen competències 
 
El Sr. Batle diu que sí que tenen competències perquè son copropietaris de la 
finca i tenen dret a sol·licitar un Pla d’accessos a la Finca de la qual son 
propietaris, i si fos necessari el Ministeri podria exercitar l’expropiació- El camí 
és públic. 
 
 
Intervé de nou el regidor i remarca que l’aprovació del Catàleg de Camins   no 
està inclos a l’inventari municipal  
 
El Batle contesta que d’acord però que no té sentit tenir la Finca i no tenir accés 
als camins. Comenta que el servei jurídic de la Conselleria des de fa dos anys 
té damunt la taula el Pla especial. Ells varen assessorar a la part política , 
assessorant per iniciar la viabilitat del Pla. 
 
El regidor  Miquel B. comenta que segons paraules de la consellera Sra. Dubón 
el CIM no descartaria la possibilitat d’incloure el camí de baix, al GR. 
 
El Batle respon que la sentència afectaria als 2 camins i llegeix part de l’informe 
on no només fa menció a la finca de Planícia sinó al camí vell de Banyalbufar, i 
això motiva que Estellencs hi prengui part- 
 
Miquel B. diu que també estaria bé enviar-ho al Consell Insular, al departament 
de Territori. 
 
El Batle  contesta que es podria enviar Presidència del Govern i ells decidir si 
ho traslladen al Consell. 
 
El regidor, Pere S. exposa que troba que primer s’hauria d’aprovar el Pla 
especial de Camins i llavor sol·licitar la inserció al GR  i a la ruta de pedra en 
sec- 
 
El Sr.Manolo troba que pot esser contraproduent enviar-ho a tants organismes,  
que per tant a vegades es pot perdre- 
 
 



 
EL Batle li contesta que si la Conselleria de Medi Ambient no tingués 
competències ens hagués dit que actuessin davant el CIM i no ho ha fet. 
Comenta que la postura de la Conselleria es de precaució, però que si tenen 
una reunió amb els propietaris i una petició de l’Ajuntament de Banyalbufar i 
altres ajuntaments, Estellencs Puigpunyent i Esporles, als quals se’ls hi 
telefonaria dilluns i se’ls hi comunicaria, una vegada aprovat pel Ple, potser 
actuaria.  
 
El regidor Sr. Miquel B. explica el cas de Manacor que s’ha iniciat per les 
associacions, particulars i l’Ajuntament, i va endavant. 
 
Respon la regidora Marga comenta que sembla que el nou conseller fa passes 
endarrera, sembla qaue comença a negociar. 
 
El Sr. Pere diu que dona la sensació d’haver perdut un any, xerrant de conveni. 
Que fa un any ja s’havia comentat d’un conveni que firmaven els propietaris i 
ara hi ha una barrera i pareix que no s’ha fet res. 
 
Contesta el Sr. Toni que no s’ha reculat però que no ha funcionat la negociació. 
Vuit hi estaven d’acord i un no firmava i jugava demanant més negociacions, 
guanyant temps. 
 
Respon el regidor Sr. Pere diu que té coneixement que el conveni era bastant 
dubtós i que era per dos anys. 
 
El Sr. Toni Palerm li diu que el conveni el presentava la Sra. Benson i per 
aquest tema la conselleria no tirava endavant. 
 
El Batle diu que en tenim una còpia, que la conselleria presentava un conveni i 
oferia una possibilitat però amb les condicions seves- El firmaven tots els 
propietaris però llavor ella- Sra. Benson- no el firmava i canviava els punts. 
Bastava que un no firmas i la cosa quedava aturada. 
 
 
 
El Sr. Toni Palerm  diu el millor seria iniciar el tràmit per l’elaboració del Pla de 
Camins.  
També diu que no hi havia escut. 
El Sr. Peralta comenta que a la web també s’havia de posar i afegir els 
Ajuntaments i demana si podria afectar  que hi hagi camins tacats a  la 
declaració de patrimoni per part de la Unesco. 
 
 El Batle diu que ara sí que pot afectar. 
 
El regidor Pere Salleres demana com està l’inventari per incloure-hi el cataleg 
de camins. Ja .havia fet la pregunta del procediment per l’incorporació al 
catàleg de bens. 
 
 



 
 
El Batle li diu que primer hi ha d’haver una revisió de les Normes Subsidiàries. 
En Pere diu que havent passat un any s’hauria de convocar la Plataforma d’ 
MMMM. 
 
Respòn el Batle, manifestarnt que convocar la plataforma , sense poder obrir 
els camins seria paper banyat. Si no s’ha convocat la plataforma no passa rès, 
el que s’ha d’aconsseguir es la redacció del Pla especial i poder obrir els 
camins; sino xerrar dels camins, excursions i opinions i tenir els camins tancats 
és absurt. 
 
El sr. Manolo diu que la Plataforma també es pot utilitzar com apoio social 
perque l’objectiu es manifestar l’importància de l’obertura dels camins. 
 
El Batle Mateu troba incoherent fer neixer la Plataforma i encara xerrar 
d’accessos a Planícia. 
 
El Sr.Miquel B. diu que es pot donar informació i comunicar, ja amb la 
Plataforma convocada dels passos que s’han decidit i poder-ne parlar. 
 
Contesta el Sr.Pere S. diu que la carta d’adhesió només se li comunica però 
llavors no saben res més, i seria per informar-los de com està i perque es fa,i 
fer grups. 
 
El Sr. Toni Palerm diu que d’acord com estratègia conjunta. I contesta  el Sr.  
Manolo que hi haurà molt que dir i tindràn empenta de la societat civil. 
 
El Batle diu que no havia entès al regidor Pere Salleres i que hi està d’acord. 
Es proposa per part de’n Toni que es podria fer una foto dels 4 batles i regidors 
dels Ajuntaments adherits com a força reivindicatòria conjunta; Convocant a la 
premsa que tindria una força damunt la comunitat civil i política. 
 
El Batle, Sr. Mateu proposa convocar a les associacions i grups polítics per 
informar del que s’ha fet fins ara. Paral·lelament sol·licitar l’adhesió dels altres 
tres ajuntaments (Esporles, Estellencs i Puigpunyent)  a la sol.licitud per a 
l’elaboració per part del Govern d’un Pla Especial de Camins d’accés a la finca  
pública de Planícia , fer-se una foto els 4 batles davant les barreres de Planícia, 
i sol·licitar que prenguin un acord plenàri adherint-se a la petició  
 
Miquel B. manifesta que si els batles hi venen a bè, seria bona idea ja que 
pertanyen a forces polítiques diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Es passa a votar la proposta del Batle .Tots els assistents hi estan d’acord i es procedeix 
a la votació, quedant de la següent manera: 
Vots a favor 7 
Vots en contra 0 
Abstencions 0 
 
 
No havent més temes a tractar, quan són les 14:00 hores el Sr. Batle aixeca la 
sessió, de la que s’estén la present Acta i de la que jo com a Secretària dón fe 
amb el vist i plau del Sr. Batle. 
 
 

Banyalbufar, 30 d’abril de 2010 
 
 

                                 V-I-P 
EL BATLE                                     LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL 

 
 
 
 
 


