
MOCIÓ PER INSTAR AL CONSELL DE MALLORCA A LA RETIRADA 
DEFINITIVA DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL DE CARRETERES (PDSC)

Col·lectiu diversos de municipis d’arreu de Mallorca, volem posar de manifest el nostre total 
desacord amb el model de carreteres que segueix impulsant, tot i el canvi polític, el Consell de 
Mallorca. 

Exposició de motius:

Atès que el PDSC és en essència el mateix Pla que va dissenyar el pacte PP-UM (legislatura 
2003-2007), i que va ser fortament contestat per les principals entitats ecologistes i cíviques, 
juntament per TOTS els principals partits progressistes de l’illa (PSIB-PSOE, PSM-EN, EU, EV, 
ERC) i per la societat en general  amb manifestacions massives (14/02/2004, 17/03/2007).

Atès que “la manera de fer” en la política d’infraestructures viàries des del Consell de Mallorca 
està sota sospites de corrupció per no respondre a altre cosa que no siguin els  interessos 
privats.

Atès que les carreteres són eixos vertebradors del territori, influeixen en l’atracció de 
l’activitat, en la elecció de residència, en el desenvolupament del transport públic, etc. 
no  es  poden  fer  carreteres  sense  definir  abans  quin  model  territorial  volem  per 
Mallorca i cal plantejar la mobilitat des d'una visió integral. Fer més carreteres, no és la 
solució.  Per  tant,  pla  territorial  i  pla  de  transport  són imprescindibles  i  previs  a  la 
planificació de carreteres.

Atès  que  la  majoria  de  projectes  de  condicionaments,  especialment  de  la  primera  fase, 
responen a la voluntat d’establir un enllaç ràpid entre els eixos radials (vies de gran capacitat 
Palma-Inca,  Palma-Manacor,  Palma-Campos,  Palma-Andratx,  Palma-Sóller)  i  els  pobles  mes 
allunyats de Palma, que fins ara, és trobaven més o menys preservats del abús urbanístic. Un 
abús  vinculat  a  l’escurçament  de  distàncies  entre  aquests  i  Palma  que  té  per  objectiu  la 
consolidació de tota Mallorca com a àmbit d’influència metropolitana de Ciutat. 

Atès  que:  es  recuperen  projectes  de  noves  autopistes;  que  la  majoria  de  rondes  i  vials 
planificats  no responen a una necessitat  real  i  el  seu traçat  es situa molt enfora del  cascs 
urbans, afavorint el creixement desmesurat d’aquest municipis; que se planifica la construcció 
del segon i tercer cinturó de Palma; que “el condicionament” d’algunes carreteres no estan 
justificades  des  del  punt  de  vista  del  transport  que  assumeixen  ni  responen  a  criteris  de 
seguretat;  i  en definitiva,  que aquest  Pla  implica  la  destrucció de el  que queda del nostre 
paisatge rural,  un dels principals  atractius turístics de l’illa i  que precisament el  Consell  de 
Mallorca vol  impulsar a través de la seva Estratègia del Paisatge i l'impuls de la candidatura de 
la Serra de Tramuntana a ser Patrimoni de l’Humanitat. 

Per tots els motius exposats, el Ple de l’Ajuntament de ……………………. acorda:



1.- Instar al Consell de Mallorca a la retirada del Pla Director Sectorial de Carreteres i si escau, 
a aprovar ara una modificació puntual que permeti resoldre la problemàtica dels accessos a 
Son  Espases  i  elimini,  tal  i  es  va  comprometre  políticament,  el  projecte  d'autovia  Inca-
Manacor.

2.-  Tot  i  resoldre  puntualment  el  tema dels  accessos  al  nou  hospital,  instar  al  Consell  de 
Mallorca a la elaboració del perstinent estudi de mobilitat  dels accessos a Palma per tal de 
plantejar  alternatives  viables  al  transport  privat,  prèviament  a  l’aprovació  del  Pla  Director 
Sectorial de Carreteres.

3.-Instar  al  Consell  de  Mallorca  a  la  elaboració  i  aprovació  prèvia  d'una  modificació  en 
profunditat del model territorial,a través del Pla Territorial de Mallorca i a la coordinació amb 
la Conselleria de Transport i Ordenació del Territori per a l'aprovació d'un Pla de Transports 
que prioritzi el transport públic i per tant condicioni la viabilitat i pertinença d'algunes de les 
actuacions previstes al pla de carreteres actual.

4.-  Instar  al  Consell  de  Mallorca  a  la  elaboració  d’un  nou  pla  dins  aquesta  legislatura, 
consensuat amb les principals organitzacions ecologistes i cíviques de l’illa, que respongui a 
uns criteris clars de sostenibilitat, seguretat i desenvolupament sostenible.

Adjuntem Manifest de l'Assemblea de col·lectius contra el Pla de Carreteres.


