
 

 

INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA AL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA LA 
PORTAVEU DEL GRUP PSM MÉS PER MENORCA  

ASSUMPTE: Valoració de com pot afectar a la Norma Territorial Transitòria la sentència des 
Guix. 
 
Atès que la Norma Territorial Transitòria que vol aprovar el Consell Insular de Menorca obre la porta 
als ajuntaments de l’illa a recollir, en els seus planejaments, i en la categoria de sòl urbà, els 
assentaments en medi rural que considerin oportuns, qüestió que apunta, directament, a la 
conversió dels nuclis d’hortals (d’origen il·legal) que hi ha a Menorca en sòl urbà.  
 
Atès que fa poques setmanes hem conegut la sentència (269/2014) del Tribunal Superior de Justícia 
de les Illes Balears sobre l'acord de Ple del Consell Insular de Mallorca de 30/06/2010 de la 
modificació 1a del Pla Territorial de Mallorca en l'àmbit de Es Guix l’origen de la qual és un 
contenciós de l’Ajuntament d’Escorca contra el Consell Insular de Mallorca el qual, a través d’una 
modificació del Pla Territorial Insular, va protegir l’àmbit des Guix (a la Serra de Tramuntana). Es 
Guix era una urbanització d’origen il·legal que l’Ajuntament d’Escorca, a les Normes Subsidiàries de 
1993, va classificar com a sòl urbà, classificació que ara la Sentència en qüestió assenyala com a 
improcedent, ratificant en definitiva la decisió del PTI de Mallorca de protegir-ho com a sòl rústic, 
amb la categoria d’àrea rural d’interès paisatgístic.    
 
Atès que, d’altra banda, la sentència des Guix recorda que les disposicions de la Llei 1/1991, 
d’espais naturals, tenen el caràcter de mínimes i que, en conseqüència, prevalen les determinacions 
dels plans d’ordenació territorial i dels instruments de planejament general que suposin una major 
restricció. Aquesta afirmació és fonamental en un moment en què el Partit Popular, a través de la 
Norma Territorial Transitòria, vol obrir la porta a actuacions urbanitzadores en àrees naturals 
d’especial interès (ANEI), a través del que denomina grans equipaments (que podran dur amb ells la 
construcció d’hotels de fins a 200 places), amb l’excusa que la llei de turisme permet fer-ho.  
 
 
Per tot això, la portaveu del PSM Més per Menorca sol·licita la interpel·lació de la Consellera 
d’Ordenació del Territori perquè ens valori com pot afectar a la Norma Territorial Transitòria 
la sentència (269/2014) del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears sobre l'acord de 
Ple del Consell Insular de Mallorca de 30/06/2010 de la modificació 1a del Pla Territorial de 
Mallorca en l'àmbit de Es Guix 
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