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l.-COME N<;A LA SESSIó A LES 18 H . I 20 M. DE 
DIA 20 D 'OCTUBRE DE L'ANY 1983. 

1.- i 2.-
PRESIDENT ,PARLAMENT: 

Comen<;a la sessió. Aquesta Presidencia, d'acord 
amb la Junta de Portaveus, proposa a aquest Parlament 
de les Illes Balears que assumesqui la declaració institu
cional següent: «Profundament adolorits per l'acte de 
barbarie i de salvatgisme duit a terme pels enemics de 
l'Estat, els terroristes d'E.T.A.; assumint el sentiment 
del poble balear, aquest Parlament demana del Govern 
de la Nació la maxima autoritat en l'adopció de les me
sures energiques per tal d'acabar amb el repte perma
nent a que es veuen sotmeses les institucions democrati
ques, per tal d'aconseguir la preservació indeclinable de 
la pau social i deis drets de tots els espanyols a viure en 
llibertat i en seguretat. Tot oferint, al mate ix temps, 
la nostra ajuda més incondicional per l'aco;Jseg;ümc:,: 
d'aquests objectius». S'accepta per aquesta Cambra? 
Gracies. 

El punt primer de l'ordre del dia de la sessió 
d'avui correspon a les preguntes, per acord de la Mesa 
i la Junta de Portaveus, i d'acord amb I'establert a 
I'article 149,2 del propi Reglament, la durada maxima 
per pregunta-respos~a sera de cinc minuts. La primera 
d'aquestes preguntes és la formulada pel Diputat 
Sr. Joan March Noguera del Grup Parlamentari So
cialista. Té, ido, la paraula el Diputat Sr. March. 

JOAN MARCH: - -1/ ' < -=-
Sr. President, Srs. Diputats i Diputades. El motiu 

que nosaltres haguem fet aquesta pregunta és per la 
gran preocupació que tenim entorn a tots els temes 
que fan relació amb el control de la qualitat de l'ali
mentació i, de qualque forma, també per extensió els 
problemes de consumo Nosaltres no hem volgut plante
jar aquesta pregunta des del punt de vista de qui és 
que té, en aquest moment, legalment la possibilitat de 
'nombrar' el cap deis serveis veterinaris d'un Ajun:a
ment, com l'Ajuntament de Ciutat; sinó que ho hem 
volgut plan tejar des del punt de vista político Nosal
tres creim que, avui en dia, amb una Constitució apro
vada en 1978; que consagra el principi de l'Autonomia 
municipal, queda molt cIar que eIs Ajuntaments poden 
organitzar els seus propis serveis d'acord amb les 
seves necessitats. Per una altra banda, estudiant, no 
tan soIs ja estudiant, sinó Ilegint amb una lectura 
rapida els reglaments que, qualque forma afecten a 
aquest 'tipo' de funcionaris, queda molt ciar que l'A
juntament pot 'nombrar' el seu cap de serveis vete
rinaris. És per aixo que nosaltres volem saber quina 
és la intencionalitat política per les quals el Govem 
Autonom ha, de qualque forma, conculcat aquest prin
cipi que nosaltres creim que esta en mans de l'Ajunta
mení, 'nombrant' un altre cap de serveis veterinaris. 

PRE SIDE NT PARLAME NT: 
Té la paraula el represen tan t del Govem per r es

pondre. 

OLIVER CAPó: 
Sr. President, Sres. i Srs. Quant a la pregunta oral 

formulada pel Diputat Joan March, del Grup Parla
mentari Socialista, ten e a bé d'informar el que segueix: 
el Govern de la Comunitat Autonoma hagué d'efectuar 
aquest nomenament, necessariament i obligadament, 
perque li pertocava l'exercici pIe de les competencies 
que li són própies; i que consideram que s'haurien de 
respectar amb tota escrupolositat per tots, i més que 
ningú per la batlia de I'Ajuntament de la nostra Comu
nitat Autonoma. En aquest sentit, el Consell de Govern 
de la Comunitat Autonoma adopta l'acord de nomenar, 
amb caracter definitiu, el Cap deis Serveis Municipals 
Veterinaris del municipi de Palma de Mallorca, en reunió 
celebrada dia 22 d'agost de 1983. Aquest nomenament 
és avalat absolutament per tota la Iegislació vigent al 
respecte; basta llegir la Disposició Transitoria E, del 
Decret 2.120/71 del dia 13 d'agost, que reforma el re
glament de dia 27 de novembre del 53, relatiu als fun
cionaris tecnics de l'Estat al servei de la sanitat local, 
per él VCut-e amb tota claredat de qui és la compet8n
cia. Pero no tan sois aquest text legal fonamenta la 
decisió al Consell de Govern, sinó que aquest es basa 
ampliament en les raons següents: la importancia que 
per la salut pública ele tota la Comunitat Autonoma 
tenen aquests serveis veterinaris de Palma. L'adscripció 
o la destinació deis funcionaris de )'Es-tat transferits 
a la Comunitat Autonoma és competencia d'aquestes. 
Els veterinaris titulars al servei de l'Ajuntament de 
Palma i també el veterinari en cap, són retribLÜts ex
clusivament amb carrec als Pressuposts Generals de 
l'Estat, fin s i tot la gratificació corresponent a aquesta 
prefectura. Finalment, no es pot invocar l'Autonomia 
Municipal en casos com aquest que ens ocupa, en el 
qual es trascendeixen els interessos legítims municipals 
i s'incideix en d'altres interessos generals aliens als 
propis ele l'entitat local, segons el criteri ja fixat pel 
tribunal constitucional, precisament en materies sani
taries. Malgrat aixo, la batlia no ha respectat l'acord 
del Consell de Govern de la Comunitat Autónoma i ha 
actuat amb menyspreu de la competencia indeclinable 
de la nost1'a Comunitat; en deteriorament evident per 
la imatge pública de les institucions implicades, que 
pot redumbr en dctriment del [uncionament cfica¡; 
cl'uns servcis tan importants per I'interes general deis 
ciutadans, com són els de la salut pública. D'altra ban
da, resulta paradoxal que, des del Gmp Socialista, es 
pretengui de valorar i mesurar la importancia de les 
institucions no per allo que aquestes representen ni 
per la transcendencia de la missió que tenen en rela
ció amb tota la Comunitat Balear, sinó per la potencia 
economica de que gaudeixen. No creu, Sr. Diputat, que 
12, batlia d'un Ajuntament que disposa d'un pressupost 
més gran que el de la Comunitat Autonoma, hauria de 
comprometre els esfol'{;:os en tasques millors, en lloc 
d'intensificar-Ios a ultranc,:a en la feina de conculcar la 
competencia indubtable a la Comunitat Autonoma? 
QUiln el Govern de la nació complira rapidament, com
pletament i justament les transferencies a la nostra 
Comunitat, encara pendents en gran mesura. l'argu
ment de la gruixa del Pressupost de l'Ajuntament de 



DIARr DE SESSIONS / Núm. 6 / 20 d'octubre 1983 99 

Palma, esdevendra inaplicable; ja que, per raons 
obvies, el de la Comunitat Autonoma sera fon;osament 
i necessariament molt superior al de l'Ajuntament. Fi
nalment, ens haunem de de manar si a l'any 1983 es 
pot invocar l'Autonomia Municipal amb la pretensió 
de situar-la en un pla molt superior a l'Autonomia de 
la Comunitat, quan som en pIe desenvolupament del 
mandat constitucional que organitza Espanya com 
estat de les Autonomies, i si és possible sostenir per 
qualcú que, en nom d'aqueixa invocada autonomia mu
nicipal, es pugui conculcar les competencies de la Co
munitat Autónoma, sobretot en materies on conflueixen 
interessos general s i superiors als pecuIiars de l'Ajun
tament, als quals necessariament transcendeixen. En 
definitiva, el Govern de la Comunitat Autonoma va 
actuar des del primer moment amb voluniat de coHa
boració en temes de salut pública i intentava dur a 
terme el nomenament de cap dels serveis del muni
cipi de Palma de manera que recaigués en un deIs 
veterinaris titulars posats als serveis de la sanitat local 
per l'Estat, i que pogués esser valid per a totes les 
parts afectades. Pero aquest Govern no permetra de 
cap manera, que es conculquin les decisions legítimes 
i, si se l'obliga, adoptara totes les mesures que tengui 
a l'abast per aconseguir-ne l'acatament, sense que la 
prudencia que fins a hores d'ara ha usat en el tema 
plantejat en el qual s'ha limitat a respondre a actua
cions previes de la batlia de Palma, adoptades sense 
cap respecte a les competencies i l'autoritat del Go
vern de la nostra Comunitat Autónoma, es pugui con
fondre amb debilitat, ja que, com ha dit recentment 
el mateix President de la Nació, la prudencia ha de 
ser complir la llei i, afegim nosaltres, respectar-la ple
nament mentre s~gui vigent; solament el respecte i 
el compliment de la legalitat vigent, pel cas que ens 
ocupa, permetra al nostre poble de sentir-se ben go
vemat per totes les institucions cad as cuna dins l'ambit 
de les competencies respectives independentment de 
les opcions polítiques que cit-cumstancialment les di
rigeix. He di t. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Vol fer ús, ele la paraula el representant elel Go

vern per a responelre? Vol fer ús ele la paraula voste? 

JOAN MARCH: 
Sí,. Sr. Presielent, Sres. i Srs. Diputats. No hem 

quedat satisfets per la resposta que ha donat el Sr. Con
seller, entre altres coses, ha fet una pregunta, n05al
tres som els que demanam, ell és el que ens ha de 
respondre; per moltes raOllS, el Sr. Conseller ha entrat 
en termes legals, nosaltres demanavem una concepció 
política, després acabaré elient quina crec que és la 
concepció política que té el Sr. Conseller. A l'artide 
51 que estan utilitzant continuament en els escrits que 
s'han intercanviats entre la Comunitat Autónoma i l'A
juntament, eliu el següent: El regim local de la sanitat 
veterinaria s'establira, «El régimen local de la Sanidad 
Veterinaria», llegesc el Reglament tal com esta en cas
tella. «El régim en local de la Sanidad Veterinaria se 
establecerá dentro ele los municipios por los Alcaleles 

o Concejales delegados con sujeclOn a una orelenanza 
municipal aprobada por el Ayuntamiento de conformi
dad con los artículos 108 y concordante de la Ley 
de Régimen Local». És a dir, que esta molt dar, és el 
nostre pareix, que l'Ajuntament pot, si ele qualque for
ma poden fer organitzar tots els seus serveis i fer una 
ordenan<;a per fer-los complir les seves disposicions, 
crei, que també pot nomenar el cap de serveis veteri
naris; pero és més, segons també ha ele con.eixer el 
Sr. Conseller, el Sr. Lluís Pomar estava suspes de 
les seves funcions per un problema anterior i con ten
ciós anterior, i I'Ajuntament l'únic que va fer és re
posar en el 'puesto' que ja estava anterionnent; és a 
dir, i que ele qualque forma també aplicant la legisla
ció, com vostés estan intentant demostrar que tenen, 
de qualque forma, la raó, és aplicant I'article 151 del 
Reglament de Personal, serveis sanitaris locals, aque
lla pla<;a era en propietat del Sr. Lluís Pomar, per 
tant la Comunitat Autónoma no podia nomenar una 
,JIra persona. Pero és més, nosaltres li elemanavem eles 
del pW1t ele vista polític quina era la concepció, per que 
havien fet aquest acte de nomenament? Nosaltres el 
que creim és que el Govern o, concretament, el Con
seller ele Sanitat a11ó que té és una concepció igual 
que tenia l'antic regim quant que era el de tutela i 
c2utela respecte a l'Administració Local, que els lleva
va totalment l'autonomia. Nosaltres creim que aquesta 
és la concepció política que tenen. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula. Havent tTanscorregut més elel temps 

c1onal, pa sam a la pregunta següent, que és la formu
lada pel Diputal D. Sebaslia Serra Busql1 [$, elel Grl1p 
Parlamentad e1'Esquerra Nacionalista PSM, al Govem 
ele la Comunitat Autónoma, sobre unificació de preus 
a establiments turístics. Té la paraula el Diputat Sr. 
Serra Busquets. 

SEBASTIA SERRA: 

'J (1 -, / .. / { T·' ~. 

La pregunta d'Esquerra Nacionalista PSM va di
rigida a la Conselleria ele Turisme, i se basa en el fet, 
sociológicament cIar, que a totes les rHes Balears i 
Pitiüses no existeix unifica ció de preus ni tan soIs in
elicativa, a cIins els establiments de restauració, com 
puguin esser cafes, bar, restaurants; ele tal manera 
que a moles c1 'aquesl e tablimeots hi ha W1 preu per 
a la ten-as a , un a lu'e per a la 'ban'a', UD atlre per a 
I'interior. Ale hor Esquerra Nacionalista ha plante
jal que, eguinL els m lels eI'altres paIsos- europeu , 
que lendeixen di n una eo.nomia ele lliu re m real p <: r ' 
amb una tendencia, ja elic, e1'economía de I1 iur mer
cat, pero eI'una ra cionalització, d'una coordinació i, de 
qualque manera, que hi hagi un ajuslament entre qua
litat, etc.; i en conseqüencia aquesta unificació s'está 
produint basicament a molts ele palsos; i en aquest 
sentit, nosaltres demanam a veure si pensa aquesta 
Consellería establir, fer algunes passes perque aixó se 
vagi concretant aquest 'tipo' eI'unificació. Nosaltres 
pcnsam que la immensa majoria ele treballaelors del 
'Sector tenen el mateix sou, treballin a un lloc o a un 
altre, sempl-c que estiguin dins una categoria. Per altra 
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banda, també pensam que la comptabilitat de qualse
vol establiment és més HlCil per a l'empresa si hi ha 
una unitat de preus; i també pensam que hi ha 
una part d'economía submergida que afecta als sous 
deIs treballadors í que d'aquesta manera podria aju
dar a una distribució més racional de capitaL i sou 
deIs treballadors. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula el representant del Govern per res

pondre. 

JAUME CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Segons la le

b."iac~ú \i~G¡;l1t ac~ual els preus són lliures i l'únic que 
han de fer els empresaris és presentar una carta a la 
Conselleria de Turisme que les 'sella'. La funció de la 
COllselleria de Turisme és molt estricta i l'únic que 
ha de fer és controlar a veure s i aquests preus se com
pleixen i a veure si ha cap desviació. Jo vull dir que, 
eles de que hem arribat a la Conselleria, no hem_ tengut 
cap denúncia per abús d'aplicació de preus distints als 
ele la carta; i aix6, vol dir que aquesta normativa, tal 
com funciona actualment, pareix que és positiva. De 
totes formes, jo li voldria donar:- un 'dato' suplemen
tari, i ¿s que, quan un bar utilitza les terrasses , nor
malmcnt les terrasses' sóñ propietat deIs ~juntaments 
i, per tant aquestes terrasses estan subordinades a 
un irnpost que ha de paga l'empresari. Si hem d'unifi
cal' el preu, aixo voldria dir que els senyors que fan 
una 'consumició' en el bar, estarien en inferioritat de 
condicions respecte deIs que utilitzen la terrassa, per
que evidentment el preu a la terrassa ve augmcntat 
degut a aquest impost d'utilitat per part de l'empre
safi, d'una terrassa que no és seva, que és de l'Ajun
tament. Res més. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Desitja el Sr. Sena replicar o repreguntar? 

SEBASTIA. SERRA: 
Nosaltres entenem perfectament les raons que dóna 

la Conse1leria; per altra banda ja les coneixíem pels 
cliaris locals que ho havien duit; pero creim que, mal
grat la llei sigui aquesta que s'ha assenyalat, pensam 
que una voluntat política eI'un Govern ve manifestada 
pel fet de prenelre iniciatives, pel fet de coordinar 
certs scctors i pel fet, de qualque manera;' de fer una 
política no només de fets consumats sinó també de 
prevenció. 1 en aquest sentit, la suggerencia o all6 que 
\-oldríem marcar com a línia d'actuació possible, és so
bretot que se creas una comissió consultiva, de 'tipo' 
representatiu, on diversos sectars socials hi fossin 
presents, des d'empresariat a treballadors,per anar 
treballant en totes aquestes qüestions que afec ten el 
sector i afecten, obviament, tots els pobles de les 
Illes 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Vol ter ús de la paraula el representant del Govern 

per afegir alguna cosa? 

JAUME CLADERA: 
Sí, només dir-li que a la pagesia tenim una tradi

ció i és que quan un negaci va bé, no tocar-lo, i aquest 
negoci va de meravella. Li tom repetir que nosaltres 
no tenim cap queixa de cap 'tipo' a la Conselleria, 
que si les tenguéssim prendríem mesures. 1 també li 
valdria dir, amb tots els respectes, Sr. Serra, i no vol
dria s'ho prengués malament, que jo vendré aquí les 

,vegades que voste o qualsevol Diputat me cridi, pero 
de veritat li agrairia que fos per temes molt més im
portants. 

3.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Gracies, Srs. Diputats. Passam al segon punt de 
l'ordre del dia. El Secretari Segan del Parlament i Se
cretari de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, té la 
paraula per a procedir a la lectura deIs informes a 
que fa referencia els articles 21 en concordancia amb 
l 'article 47.3 del Reglament Provisional d'aquesta Cam
bra. Té la¡ paraula el Sr. Damia Pons i Pons. 

DAMIA. PONS: 
Informe al PIe de la Cambra que es formula per 

part ele la Camiss,ió. ele ¡'Estatut dels Diputats, donant 
compliment <, l'estable rt a ¡'article 21 elel Reglament 
Provisional del Parlament de les Illes Balears, aprovat 
per acord plenari de día 29 de juny de l'any en eurs. 

Srs., atesa les declaracions formulades pels Srs. 
Diputats a que fa referencia l'apartat segon de l'article 
7, del Reglament abans esmentat, els articles 67.1 i 70 
ele la Constitució Espanyola, l'article 38.2 de l'Estatut 
d'Autonomia de les 11lcs B~.lears i la Llei 20/1982 de 
elia 9 de juny, sobre incompatibilitats en el sector pú
blie, aquesta Comissió resol d'informar a la Cambra 
que els Srs. Diputats que es relacionen a continuació 
no es veuen subjectes a cap 'tipo' d'incompatibilitat 
per a l'exercici del carrec de Diputat del Parlament 
de les Illes Balears. 

Sr. Pere Gonzalo Aguiló Fuster. 
Sr. J eroni Albertí Picamell. 
Sr. Josep Alfonso Villanueva. 
Sr. J osep Al·les Serra. 
Sr. Carlos Asensio Narcue. 
Sr. Gabriel Cañellas Fons 
Sr. Benjamí Carreras Font. 
Sr. Antoni Cirerol Thomus. 
Sr. Antoni Costa Costa. 
Sra . Catalina Enseñat Enseñat. 
Sr. Enric Fajarnés Ribas. 
Sr. Bartomeu Ferrer Marí. 
Sr. Miquel Fiol Company. 
Sra. Maria Frau Bemat. 
Sr. Antoni Garcías Coll. 
Sr. Francesc Gilet Girart. 
Sr. Gabriel Goelino Busquets. 
Sr. Francisco Gómez Sabrido. 
Sr. J oan Huguet Rotger. 
Sr. Manuel Jaén Palacios. 
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Sr. Ildefons Juan Mari. 
Sr. Josep Maria Lafuente López. 
Sr. Jaume Llompart Salvá. 
Sr. Joan Francesc López Casasnovas. 
Sr. Jaume LluIl Bibiloni. 
Sr. J oan Mareh Noguera. 
Sr. Alonso Marí Calbet. 
Sr. Antonio Marí Calbet. 
Sr. Pere Mari Torres. 
Sr. José Luis Martín Peregrino 
Sr. Pedro Pablo Marrero Henning. 
Sr. Andreu Mesquida Galmés. 
Sr. J osep MoIl Marques. 
Sra. Maria Antonia Munar Riutort. 
Sr. Joan Nadal Aguirre. 
Sr. Gaspar Oliver Mut. 
Sr. Andreu París Ma teu. 
Se Fclix Pons Irazazábal. 
Sr. J oan Pons MolI. 
Se Damia Pons Pons. 
Sr. Tirs Pons Pons. 
Sr. Josep Planells Roig. 
Sr. Antoni Ribas Costa. 
Se Enrie Ribas Marí. 
Sr. Antoni Roses Juaneda. 
Sr. Fernando Saura i Manuel de VilIena. 
Sr. Guillem Seguí Coll. 
Sr. Sebastia Sena Busquets. 
Sr. CristMol Soler Cladera. 
Sr. CristMol Triay Humbert. 
~r. Joan Francesc Triay Llopis. 
Sr. J oan Verger Pocoví. 
Se Cosme Vidal Juan. 
·Sr. Joaquim Vivó Cortés. 
Palma, a 9 de setembre de 1983. 

Posteriorment hi va haver una substitució del Sr. 
J oan Pons Moll, per part de Ramon Orfila Pons, sobre 
el qual llegirem la declaració d'incompatibilitats o no. 

Informe al PIe de la Cambra que es formula per 
part de la Comissió de l'Estatut deIs Diputats donant 
complirnent a l'establert a l'articIe 21 del Reglament 
Provisiond del Parla me n t de les Illes Balears, apro
val per acord plenari de dia 29 de juny de l'any en 
curso 

Srs., atesa la dedaraciú formulada pel Sr. Rarnon 
Orfila Pons , a que fa rderencia l'apartat segon de I'ar
ticle 7 del Reglarnent Pr ovisional de la Cambra, els 
articles 67.1 i 70 de la Constitució Espanyola, l'article 
38.2 de l'Estalut d'Autonomia de les Illes Balears j la 
Llei 20/1982 de dia 9 de juny, sobre imeompatibilitats 
en el sector públie, aquesta Comissió resol d'inforrnar 
a la Carnbra que el Sr. Ramon Orfila Pons no és sub
jecte de cap lipus d'incompatibilitats per a l'exercici 
del carrec de Diputat del Parlament de les Illes Ba
lears. 

Palma, a 18 d'octubre de 1983, 

/" ~ 7/ ,/ ~ 
~. -( fí ~;~ 

4.- / 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Queda informada aquesta Cambra. Passam al punt 
tercer de l'ordre del dia. Entrant en l'exposició de la 
Proposició de Llei formulada a aquest Parlament per 
part del Grup Parlamentari Socialista; i que fa refe
rencia a la creació i proteceió del paratge natural de 
Ses Salines d'Eivissa i Formentera. El debat d'aquest 
punt, d'acord la Presidencia amb la Mesa i Junta de 
Portaveus, es dura a terme d'aeord amb l'establert en 
els articlcs 121 i concordants d'aquesta Cambra. Co
men;:ara el debat 'mediant' la lectura per la Secreta
ria Primera del Parlament del criteri del Govern da
munt el particular. Té la paraula Dnya. Catalina En
señat. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Excm. Sr.: El consell de Govern de la Comunitat 

AuLonoma de les Illes Balears, en sessió celebrada día 
28 de setembre de 1983, adopta entre d'altres l'acord 
següent: Examinada la proposició de Llei, presentada 
pel Grup Socialista, sobre protecció de paisatges de 
Ses Salines d'Eivissa i Formentera, remesa a aquest 
Govern per escrit del President del Parlament, de data 
17 d'agost de 1983, i que tengué entrada en el registre 
clia 18 d'agost de 1983, en compliment de l'apartat se
gOl~ de l'anide 122 del Reglament Provisional del Par-

' lament de les Illes Balears, i havent dit que s'ha re
mes dins el termini legal; després de deliberar amplia
ment sobre el contengut de la Proposició de Llei es
mentada, el Govern acorda el que segueix: 

l .-Manifestar que l'article 121 del Reglament Pro
visional del Parlament de les Illes Balears, exige ix per 
a aquest tipus de proposició que s'adjunti arnés d'u
na exposició de motius una presentació deIs antece
clents necessaris perque tothom s'hi pugui pronunciar, 
cosa que no es completa en el cas present i que es 
cO;lsiderD basica per adoptar una decisió raonada, ja 
que els motius aHegats que es concreten a: perque 
ocupen una de les zones humides rnés representati
ves del paisatge de les Balears; per I'existencia d'una 
inclústria tradicional que es remunta al temps deIs fe
nicis; perque en el seu sol, encara no degradat per ur
b::,ni tzacions, hi ha una valietat extraordinaria de flo
ra i de fauna; perque la protecció d'aquesta zona cons
titueix una reaetivació per a molts d'eivissencs i fo1'
menterencs davant E;l deteriorament creixent de les 
seves illes, no semblen exdusius d'aquesta zona, sinó 
extensiu a d'altres zones similars; la qual cosa pot re
presentar una cadena de propostes sense cap planifi
eaeió ni cap ordre, circumstancia que aquest Govern 
no pot acceptar. 

2.-Declarar la no conformitat amb la tramitació 
de la Proposició de Llei, objecte de l'acord present, ja 
que aquesta, podria donar !loc a un augment deIs cre
di ts pressupostaris, ates que és d'aplieació el que es 
clisposa a l'artide 14 de la Llei 15/75 de dia 2 de maig, 
la qual cosa faria recaure probablement les expropia
cions a realitzar sobre la Comunital Autonoma, per-
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que seria aquesta qui en prendria la iniciativa i qui 
s'hauria de fer carrec deIs costs. Aquesta interpreta
ció és, d'altra banda, coincident amb el projecte pre
sentat, ja que a l'article 10 no s'hi preveuen, encara 
que els pressuposts de l'LC.O.N.A., les despeses que 
podrien provocar les expropiacions. Deixant de banda 
les despeses esmentades abans, a l'article 11.a, es pre
veuen unes partides amb carrec als pressuposts de la 
Comunitat Autonoma que, en aquests moments, no 
pot assumir; ja que no pot fer front a noves obliga
cions fins que l'Administració Central no doti més ade
quadament els serveis transferits a la Comunitat. 

3.-Encarregar al Conseller d'Ordenació del Ter
ritori l'inici, en coHaboració amb el Consell Insular 
d'Eivissa, els Ajuntaments afectats i una Comissió de 
propietaris , d'un estudi en profunditat sobre tota la 
zona, per tal d'elaborar una legisla ció protectora cor
responent que es presentara quan pertoqui, la qual 
cosa comunic a vostra exceHencia perque en prengueu 
coneixement i als afectes oportuns. Déu vos guardo 
Palma de Mallorca, a 24 ele setembre de 1983. 'Firmat', 
el President Gabriel Cañellas. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
S'obre el torn a favor. Té la paraula el Grup pro

ponent de la Proposició de Llei, el Grup Parlamenta
ri Socialista, pet- un temps maxim de quinze minuts. 

TRIAY LLOPIS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Molts deIs Di

putats aquí prescnts saben de sobra que són Ses Sa
lines d'Eiüssa i Formentera, que és l'espai, quin és 
l'espai d'Eivissa, de Formentera i d'altres IIIes i 11101s, 

que se pretén protegir des de fa anys perque, proba
blement, molts de Diputats aquí presents, a la seva 
campanya electoral hauran hagut, i hauran fet molts 
d'clls, campanya a favor eI'aquesta protecció. Pero a 
pesar de tot, cree que no sera superfluu, fer una dl
pida descripció de que és el que entenem i que és el 
que delimita m dins les arees que proposam a aques
ta proposició, que té per objecte exactament, enviar 
al Parlament de Madriel, de l'Estat, al Congrés deIs 
Diputats, una proposició ele llei per declarar Ses Sali
nes d'Eivissa i Formentera paratge natural d'interes 
nacional el'acord amb la Llei d'Espais Naturals prote
gits. L'area que se proposa protegir a l'IlIa d'Eivissa 
agafa com a arees Olés caraclcritzades, més conegu
des, les platges de Codolar, eles Migjorn, ele Cavallet i 
part de la plalja el'en Bossa ; agafa les salines prupia
ment dites, els turons i penya-sagats de Puig Falcó, 
de Puig Manya, ele Puig eles Corb Marí i de Puig An
dreu. A l'IlIa de Fonnentera, les salines, la Llacuna o 
Estany Pudent, s'Albufera o Estany des Peix i la plat
ja i sistemes dunars de Cala Sabina, d'Illetes i de Tro
cadors, la Punta ele Trocadors; i 'ademés', agafa les 
lIles o IlIots d'Espalmador, d'Espardell i altres IIles 
Menors com Penjats, des Porcs, ... de sa Torreta, etc., 
que queden entre Eivissa i Formentera. Certament el 
tema de protegir Ses Salines d'Eivissa i Formentera 
no és un tema nou, encara que avui, per primera ve-

gada, entri en el Parlament Balear en aquesta la pri
mera Sessió Ordinaria. Es un tema que té ja una llar
ga historia, una !larga historia que els Socialistes en 
la nostra proposició no tenim la pretensió d'instru
mentalitzar ni monopolitzar, sinó senzillament, de 
complir la nostra obligació adquirida en compromisos 
electorals, i per tant, de dur aquí la Vel\ de tots els 
qui durant aquests anys han defensat i han lluitat 
per aquesta protecció. Com tot problema d'ordenació 
del territori a les nostres illes és difícil parlar-ne, cer
car els antecedents i no trobar-nos, norOlalment, amb 
una deficient ordenació en el Pla Provincial de Ba
Iears de 1973; un Pla Provincial que ens hem cansat 
de dir ja que ha de ser urgenlment substitu'it perque 
erCl un pla no tan soIs maximalista i 'desenrotllista' 
amb el maxim de les inicialives i ele les expectatives 
i ele les tendencies en aquel! moment, sinó que, a la 
vegacla, és un pla que va esser certament insensible 
als valo rs de I'ecologia i als valors específics ele les 
zones humieles i deIs espais natural s més caracterís
tieso Aquest pla provincial ele Balears de 1973 conso
Iicb realment ja unes expectatives anteriors d'urbanit
zació d'aquests espais i rapidament, perque se vegi 
quina era la seva valoració dels espais d'Eivissa i For
men tera que avui volem protegir, perOletia arees turís
tiques a la Plalja eles Mitiorn, a la Platia des Cavallet, 
él Sa Sal ROSSd, a la PbLja el'en Bus:,a, él la parL que 
nosaltres 'incluim' dins la dclimitadó; a la Canal, la 
part baixa del Puig Manya i de Sa Penya Rotja, a la 
part 'unent' de la Platja des Codolar, o sigui, Sa Ca
leta; 2< Formentera, a les voreres, tot 'alrededor' de 
S'Estany des Peix i a Ses Salines des de S'Estany Pu
clent fin s a la Platja el'Illetes, fins a la Platja d'IlIetes 
GqJ a la Punta de Trocaelors. És cert que els Illots 
cl'EspardelJ, Espalmador i la Punta propiament de 
Trocadors, se caracteritzaven com a paratge reservat, 
pero, aIlo que en aquel! moment podia semblar una 
protecció intensa, que era aquesta qualificació de pa
ratge reservat, avui per avui, ho hem de qualificar una 
protecció absolutament insuficient com esta demos
trant, aquests dies mateixos, el fet que l'nlot de Tago
mago, que també és paratge preservat, pugui es ser le
galment, legítimament, d'acord amb aquests documents 
aprovats, edificat, la qual cosa vol dir que aquestes 
qualificacions de paratge preservat són unes qualifica
cions insuficients per illoLs que, cree que és un deIs 
temes Olés reconeguts amb caracter general. la neces
sita t de la seva protecció íntegra, integral. L'any 1977 
es va considerar I'an)' de la més intensa actuació i 
preocupació per la protecció ele Ses Salines. És l'any 
aquí on és denegat el pla parcial d'IBIFOR, la immo
biliaria de la Salinera Española, per la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme; se crea la Comissió per a la de
fensa de Ses Salines, se denuncien .ia per primera ve
gada amb intensitat pels CoHegi d'Arquitectes obres 
iHegals d'urbanització clandestina en el Puig Andreu; 
l'Ajuntament d'Eivissa pren un acord que, vist amb 
perspectiva, sembla 'inclús' insolit, com és sol1ieitar 
del Gm'ern que Ses Salines d'Eivissa i Formentera si
guin dcc\arades Parc Nacional. i encarrega, com era 
traclició i costum, al Senador D. Abe! Matutes que fa-

., 
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ci les gestions pertinents. En el mes d'octubre la Co
missió Provincial d'Urbanisme denega el Pla General 
a Sant Josep que, permetia ja, d'una manera defini
tiva, la urbanització de les salines i, a la vista de la 
mobilització popular, de la intensa mobilització popu
lar, acorda iniciar un pla especial de protecció de Ses 
Salines, i 'encarga' a LC.O.N.A. que li faci un estudi 
del medi físic, perque aquest estudi del medi físic ser
vesqui com a base per a les decisions que aquest pla 
parcial pugui pendre. Com iniciativa també, en certa 
manera anecdotica, perque no se'n té després notícia 
posterior, la Comissió per la defensa del patrimoni 
historic i artístic de les Balears, del Ministeri d'Edu
cació i Ciencia, en aquell moment, soHicita al Ministre 
que Ses Salines d'Eivissa i Formentera siguin decla
racles Paratge pintoresc cl'acord amb la Llei del Patri
moni Historic Artístic. El juny de I'any 78 LC.O.N.A. 
ja té fet el seu estudí del medi físic, i aquest estudi 
del medi físic donara peu a la redacció per la Comis
sió Provincial d'Urbanisme, que en aqueH moment ele
penia del Ministeri el'Obres Públiques i Urbanisme 
que encara no estava transferit a la Comissió Provin
cial, presenta en el mes de desembre el Pla Especial 
de Protecció; anteriorment, en el mes de mare,:, estam 
en plena campanya preelectoral de les eleccions locals, 
totes les forces que se presenten a Eivissa i Formen
tera 'firmen' un famós document preelectoral aquí on 
se éomprometen a la protecció de Ses Salines, exacta
ment en els següents termes: «Faran les gestions ne
cessaries perque la redacció del pla especial de pro
tecció que s'ha de redactar per acord de la Comissió 
d'Urbanisme es dugui a terme sense més retard com 
a primer pas de cara a la futura declaració del Parc 
NatUl'al, conforme a la legislació pertinent». Per 
tant, aquí ja hi ha una visió clara que 'hi ha que' fer 
un pla especial com a primera passa cap a una deci
sió molt més solida, molt més definitiva que és la pro
tecció de l'espai d'acord amb la Llei d'Espais Natu
rals. A 1980 aquest pla especial és aprovat inicialment, 
és sotmes a informació pública a mitjan any, a juliol, 
a agost, s'organitza una gran mobilització en tots els 
sentits, a favor i en contra, i tot l'esfon;: iniciat acaba 
él partir d'un dictamen ele l"abogat' de l'Estat a la Co
missió Provincial d'Urbanisme, aquí on explica que la 
tramitació que s'ha duit fins a aquell moment és una 
tramitació incorrecta, que l'encarrec al Consell Insu
lar d'Eivissa i Formentera no és un encarrec legal 
per 'u la tramitació del Pla Especial i, per tant, que 
s'han de reiniciar les actuacions; en aquest podem dir 
que és el moment aquí on a través d'aquest dicta
men, que no entram a discutir la seva bondat, es mor, 
diguem, les iHusions que s'havien posat en el pla es
pecial, les iHusions per a uns, i el que, probablement, 
eren 'pesadillcs' per a uns altres i que, finalm ent, va
ren aconseguir paralitzar l'actuació. A l'any 81, la Co
missió, el Consell General Interinsular reassumeix les 
competencies, pero aquestes competencies ja no seran 
exercides més, perque quan el Pla Especial de Protec
ció se posa a l'ordre del dia d'una proxima Comissió 
Provincial d'Urbanisme, secció d'Eivissa i Formente
ra, sera retirat sense més explicacions i mai més ho 

trobarem ja en els documents oficial s de la Comissió 
Provincial d'Urbanisme. Una bona notícia es produeix 
a l'any 81 quan hi ha una sentencia favorable al domi
ni públic de les platges de Ses Salines, platges que 
s'havia reivindicat el seu domini privat davant els tri
bunals. El juny del 81 es produeix una actuació no 
massa coneguda, que no transcendeix massa, que és 
que, la Comissió Provincial d'Urbanisme fa una ano
tació preventiva en cataleg deIs espais 'inclu'its' a l'in
ventari d'espaisl naturals fets per LC.O.N.A., M.O.P.U; 
aquesta inscripció, anotació preventiva en el cataleg 
té unes conseqüencies favorables que no s'utilitzen, 
que no s'aprofiten, i és que durant un any queda pro
tegit totalment els espais, sempre que dins l'any a par
tir de l'anotació s'incoi l'cxpedient per a [er un pla 
especial de protecció; passa l'any, decau l'anotació i 
no és utilitzada aquesta possibilitat que la Llei elel Sol 
clóna. Continuen les denúncies per altres obres iHegals, 
dins l'espai que se vol protegir, a octubre del 81 el 
Grup Socialista presenta una Llei al Parlament, una 
Proposició de L1ei en els termes que avui se presenta 
;:¡quí. El mes de mar<; del 82, s'inicia una aItra fór
mula, un aItre camí, que podria senil' per a protegir 
Ses Salines d'Eivissa-Formentera, que és la modifica
ció del Pla Provincial de Balears, moclificació del Pla 
Prm'incial de Bdears abans de plan~jamellt que tam
bé clecau després de tota 110a serie de discussions so
bre la se"a oportunitat. Caduca la inscripció, el Con
grés de Diputats derrota la proposició socialista, i 
com a fet important d'aquest darrer an.)', de l'any 83, 
ens trobam que, per primera vegada a tata la histo
ria d'aquests anys passats, els ajuntaments implicats, 
l'Ajuntament ele Sant Josep, l'Ajuntament de Formen
tera, se declaren en pIe favorables i ratifiquen la pro
posició de llei que avui estam defensant ara en aquest 
Prxlament; per primera vegada els dos Ajuntaments 
afectats estan a favor de les mesures que aquÍ se pro
pasen. Els socialistes duim aquesta proposta aquí. al 
P;::rlamenl, com deia abans, com a compliment d'un 
compromís electoral, compromís explíci t en el nostre 
programa, es promouran a nivell estatal iniciatives le
gals que no puguin es ser as sumid es del propi ens au
ton0111, C0111 la derogació de lleis degradables del me
di, especialment la de centres d'interes turÍstic nacio
nal, o l'aprovació ele lleis que puguin interessar a la 
Ccrnunitat Autonoma, COIn el paratge natural d'inte
[<:'s nacional eI'Eivissa i Formentera. Ho duim també 
perque l'Estatut té previst, eI'acorel, en concordancia 
excccta amb la Constitució, que el Parlament de la Co
munitat Autonoma pugui enviar a la Mesa del Congrés 
c!e Diputats proposicions ele llei que puguin es ser alla 
ele[ensaeles pcr una delegació el'aquest Parlamcnt. Les 
bases doctrinals per les quals Ses Salines c!'Eivis:;D.' 
Formentera mereixen protecció són del més ampli 
rango Tenim que, a l'any 80, el programa de les Na
cions Unides pel m edi ambient elabora una que se 
diu; Estrategia Mundial per a la Conservació deIs Es
pais Naturals, que, que és immediatament ratificada i 
adoptada a Espanya pel Consell de Ministres a 1980, 
del Govern i es diu: «Estrategia per a la Conservació 
deIs Espais Naturals; és un document assumible per 
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a tothom, és un document que cree que no sera valo
rat com a propi de gent que es mou per motius d"al
garabía' i de bullanga, com normalment se qualifiquen 
en aquestes Illes la gent que defensa els espais natu
rals; i voldria, i 'ademés' és un document que el Go
vern de la Comunitat Autónoma actual i el Consell 
Executiu anterior han utilitzat pro[usament per a jus
tificar suspensions de planejament, normes subsidia
ries per substituir els planejaments suspesos, etc. 
'Pues' hi ha unes frases concretes que jo me perme
tré aquí llegir, crec que són perfectament aplicables 
al cas que avui ens té aquí reunits: un deIs objectius, 
deIs tres objectius basics de l'estrategia espanyoIa és 
el manteniment deIs processos ecologics i deIs siste
mes biológics essencials; una de les mesures basiques, 
protecció cl'estuaris, 'ries', 'marismes', zones humides i 
costeres. Punt dos, deIs tres punts que té aquesta es
trategia, per a preservar la diversitat genetica se con
sidera ncccssari adoptar les següents mesures encami
nades a impedir l'extinció el'especies i protecció deIs 
seus habitats; així com ecosistemes (mics i singulars. 
a) Declaració, gestió i administració de Parcs Nacio
nals i alu-es territoris protegits. b) Establiment de les 
normes que els protegesquin, eIaboració d'inventaris, 
establimen t de normes que els protegesquin. Fer ela
boració d'inventaris a zones humides. d) EstabJiment 
(rarees limítrofe~ amb les anteriors i adopció de me
sures cautelars. Crec que va perfectaJnent en la línea 
d el que la nostra proposició propasa per Ses Salines 
d'Eivissa i Formentera; perque Ses Salines d'Eivissa 
i Formentera són uns espais reconeguts a nivell de 
les Illes Balears i a nivell de tota Espanya. A nivell de 
les Illes Balears tenim l'inventari obert d'espais natu
rals protegits , document, conegudíssim document que 
sempre serveix per acudir-hi amb aquests casos, que 
l'espai 23 són Ses Salines d'Eivissa i els seus valors, 
paisatge i avi-fauna. L'espai natural 24, Illes d'Espal
mador i Espardell, justificació valors naturals i de 
paisatge. Espai 25 s'Estany des Peix, justificació, ca
racterístiques naturals de la llacuna. Espai 26, Estany 
Pudent i Salines de Formentera, justificació, caracte
rístiques naturals d'aquest conjunt, de paisatge i avi
fauna. Peró no tan soIs a nivell de Balears són de va-
10rs Ses Salines d'Eivissa-Formentera com a zona hu
mida i com a paratgc. A 1'any 1982 el C.E.O.T.M.A. 
Centre d'Estudis per a l'Orclenació del Territori i el 
medi ambient, publica un estudi que se diu; "Riberas 
marítimas fluviales y lacustres» que 'inclueix' un in
ventari a nivell nacional. Aquest inventari de zones 
humides, estuaris i del tes i 'marismes', etc., exacta
ment d'acord amb l'inventari que demanava l'estrate
gia espanyola per a la protecció i conservació deIs es
pais naturals, 'incluei:-,:' com a zones humidcs a Espa
nya 51. de les quals n'hi ha cinc de Balears i d'aques
tes cinc dos són les que aquí proposa, S'Estany des 
Peix i S'Estany Pudent i Salines de Formentera. Com 
él torbers, 'marismes' costeres i 'marismes' continen
tals, a Espanya hi ha 31 espais inventariats, deIs quals 
a Balears n'hi ha dos, un és Es Salobrar de Campos, 
l'altre són Ses Salines d'Eivissa. Per tant, que quedi 
dar que són uns espais que tenen una categoria a ni-

vell de l'Estat, una categoria reconeguda, estudiada, 
inventariada i que no pot ser desconeguda. Entre al
tres propostes, els Illots d'Espalmador i Espardell són 
proposats com a reserves naturals dirigides, una figu
ra que encara avui no existeix en aquest estudi d'anti
cipació i simultaniament com a refugis nacionals. Per 
tant, els valors científics que realment avalen aquesta 
proposició nostra 110 necessiten realment molta expli
cació des d'aquesta tribuna, perque basta anar 're coi
guent', anar citant, anar reproduint ja arguments que 
existeixen, he fet una passada rapida damunt l'inven
tari obert d'espais naturals d'LC.O.NA., fer una men
ció a uns paragrafs molt concrets de l'estudi del me
di físic fet per LC.O.N.A. de Balears, i de la memoria 
del pla especial de protccció el e Ses Salines d'Eivissa 
i Formentera fet per la Comissió Provincial d'Urba
nisme de Balears. L'Estudi del Medi Físic diu a un 
moment de les seves conclusions, ho llegiré en castella 
perque esta en castelIa i m'equivocaré probablement 
'menos ': "Por su si tuación en el Mediterráneo conside
ramos absolutamente imprescindible la conservación 
de este conjunto ecológico como eslabón importantísi
mo de las vías n1.igratorias entre Europa y Africa. Por 
su situación marginal que tal vez las hace más vulne
rables, queremos llamar la atención sobre el interés 
ornitológico que tienen las siguientes zonas: Platja des 
Codolar, Zona entre las Salinas y el Aeropuerto de Ibi
za, lagunas semisalvajes cerCanas a la PW1ta de ses 
Portes, pequeños salientes abandonados de S'Estany 
des Peix y su barra litoral, zona de salicomias y sabi
nas situada en la cola de S'Estany Pudent». 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Vagi acabant Sr. Diputat. 

TRIAY LLOPIS: 
Sr. President, jo pregaria que, ja que es tic per a 

defensar la Proposició del Grup, que tengués una cer
ta llibertat per exposar una serie d'arguments que ... 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Li don, li don, continul. 

TRIA Y LLOPIS: 
Moltes gracies. La memoria del pla especial de 

protecció que té com a document basic l'estudi del 
medi fís ic ci'LC.O.N.A. diu així a alguns dcls seus 
punts: «Los parajes de las Salinas de Ibiza y Formen
tera así como el rosario de islas e islotes situadas en
tre ambas no pueden ser analizados por separado, si
no que deben contemplarse como un conjunto de ele
mentos interdependientes y con unos condicionantes 
geomor[ológicos, paisajísticos y ecológicos muy defini
dos, que determinan su personalidad», i una altra ci
ta, i acab amb aquest tema: «Es la diversidad de los 
valores naturales de estos parajes y no su singulari
dad y monumentalidad la que hacen necesaria una ur
gente labor de protección ambiental si se es conscien
te de la enorme responsabilidad; no a nivel de archi
piélago del terri torio nacional, sino a escala europea y 
mundial en que se incurriría al no preservar una zona 



DIARr DE SESSIONS ¡ Núm. 6 / 20 d'octubre 1983 105 

húmeda que constituye una obligada escala de capital 
importancia para las aves migratorias que siguen la 
ruta del Mediterráneo Occidental». Els valor s paisat
gístics no necessiten, crec, una excessiva glossa, per
que qualsevol visitant, qualsevol habitant de les Illes 
Pitiüses sap que els paratges més bells de les rIles en 
estat verge, són els de Formentera, els d'lIletes, els 
de les Platges de Cavallet, cls de les Platges de Ses 
Salines, etc. Pero és que hi ha un aItre 'tipo' de va
lors que ens han de fer reflexionar a l'hora de pren
dre avui aquí una decisió, i són uns valors de 'tipo' 
historic que normalment no coincicleixen amb els pa
ratges d'interes natural. Aquest valor d'interes histo
ric és la relació historica que hi ha entre l'explotació 
salinera i la vida socio-ccol1omica de les lIles Pitiüses, 
de 1'lIla d'Eivissa. Tota la historia d'Eivissa es pot dir 
que esta relacionada, tota la vida ele la població esta 
historic2,ment relacionada, tant a nivel! polític com a 
nivell estrictament economic, amb l 'explotació ele la 
sa l. L'explotació de la sal és d'interes etnologic per a 
l'Illa cl'Eivissa, és d'interes pedagogic poder mostrar 
als escolars actuals i futurs una exp lotació, una explo
tació moderna pero a la vegada tradicional, a la vega
da natural... 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Acabi, per favor, du vint-i-un minuts el'exposició. 

TRIAY LLOPIS: 
Bé, lament, Sr. Presielent, no haver pogut entrar 

en el tema básic d'aquesta proposició perque real
ment ni 'siquiera' he pogut entrar a valorar la comu
nicació del Govern, jo ... 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Voste sap que hi ha un Reglament que s'ha de 

complir, he tengut una condescendencia de donar-Ji 
sis minuts més. Acabi, per favor, resumesqui, amb un 
minuto 

TRIAY LLOPIS: 
Bé, si jo puc dir poca cosa, 'menos' podran dir 

els <litres . És una llastima perque realment el motiu 
d'aquesta reunió és prccisament discutÍl1 Ses Salines 
d'Eivissa i Formentera, i potser a una hora molt prop, 
'a lo millor' a les vuit des capvespre ja som al carrer 
i no haurem pogut dir la 'mitat' de les coses. Bé, sal
taré les explicacions de perque la Llei d'Espais pro te
gits és la Llei adequada, perqu~ és una llei que no tan 
soIs és una llei repressiva o limitativa com la Llei del 
Sol, dios el no urbanitzable, sinó que és una Llei posi
tiva, perquc és una Llei que dóna 'financiació' i dóna 
g<.:!stió i no tan sois prohibeix; que la figura de paratge 
natural d'interes nacional és adequada, perque ens tro
bam amb un paratge petit, limitat, que és d'interes 
per a les Illes Balears; que és del maxim interes con
trarresta r la balearització de la nostra imatge, amb una 
imatgc de respecte ecologic i molts d'altres arguments 
que s i tenc oportunitat, que si tenc oportunitat a al
guna replica diré. Pero per acabar, degut a la imposi
ció i l'acatament de les disposicions de la Presidencia, 

vull fer unes referencies inevitables al document que 
el Govern ha fet donar lectura en aquesta Cambra. En 
primer 110c, se'ns diu que hi ha una informació insufi
cient, ni la U.C.D. ni en Fraga, en el Parlarnent de Ma
drid, se van atrevir a tant; el Govern de la Comunitat 
Autonoma és un Govem que fila molt prim, és un 
Govern que desconeix el que són Ses Salines d'Eivissa 
i Formentera, és un Govern que desconeix els an tece
dents que hi ha a la Conselleria d'Ordenació del Terri
toó sobre Ses Salines d'Eivissa i Formentera, desco
neix l'informe, l'inventari d'I.C.O.N.A.-M.O.P.U.; desco
neix els acords de la Comissió Provincial d'Urbanisme, 
clesconeix l'estudi del medi físic que, 'ademés', está 
citat, perque hi ha una cita tergiversada o dada 'antes' 
de temps en el document del Govern, dada 'antes' de 
tcmps d'entrar a la menció en aquests espais, hi ha 
tota una serie d'actuacions que ens suposavem el Grup 
Socialista ele que el Govern 'pues' n'era receptor com 
a Govern de la Comunitat Autonoma, com él Govem 
que segueix a un Consell Executiu elel Consell General 
Interinsular; resulla que aquests antecedents, lamen
tablement, no 11an arribat a la taula del Govem, pero 
creim que és una, realment, exigencia, a pesar de tot, 
'pues' realment estricta. Avui se'ns diu que aquesta 
porposició de llei suposara 'gastos' no prevists pels 
pressuposts; c\'idcntmcnt e ls prcssuposts del 83 no ne
cessÍten cap 'gasto' per aquesta proposició, no tan sois 
perque probablement sigui derrotada, perque nosaltres 
venim a defensar la seva aprovació, sinó perque a l'any 
83, 'ni siquiera' encara que sigui aprovada haura sortit 
eI'aquesta Cambra; i a l'any 84 encara probablement no 
haura sortit del Parlament de Madrid; pero és una 
excusa que denota la falta d'inteá:s amb aquest tema 
de la protecció deIs espais naturals. Se parla d'expro
piacions i d'indemnitzacions; bé, la nostra proposició 
no suposa necessariament expropiacions ni indemnit
zacions, pero apart el'a90 hi ha una lectura, creim que 
precipitada o incorrecta, de la nostra proposició, per
que si s'hagués llegit amb certa calma, haguessin vist 
que l'article dos ... 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Per favor, ha esgotat la benevolencia d'aquesta 

'taula', dins el torn de replica podra intervenir. 

TRIAY LLOPIS: 
'Bueno', moltes., gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Torn en contra; té la paraula, per un temps maXlm 

ele quil1Zc minuts el representant del Grup Popular 
D. Cosme Vida!' 

COSME VIDAL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Realment em 

sobrara bastant de temps amb aquests quinze minuts 
que m'ha concedit la Presidencia; perque amb honor 
a la veritat he de dir que el Diputat Sr. Triay Llopis, 
ha fet una exposició molt clara, molt completa del pro
cés ele reivindicació ele Ses Salines i una defensa de, 
vcrtaderament, encomiable, del que són, del que repre-
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sen ten Ses Salines d''Eivissa i Formentera. Per tant, 
jo 'suscribesc' totalment tot el que ha dit en defensa 
de Ses Salines d'Eivissa i Fonnentera. Jo he de dir 
en nom del Grup Popular, pero també a títol personal, 
que conec el que són Ses Salines d'Eivissa i Formen
tera, el que representen socialment, historicament en 
tots els aspectes, ecologicament, Ses Salines d'Eivissa 
i Formentera pel poble de les Pitiüses, pel poble de 
les Balears. Ara bé, aquí nosaltres 'diguent' que sus
crivim totalment aquesta defensa, ene que Ji hagi faltat 
temps, 1i ha sortit molt bé, de protecció per les Salines 
d'Eivissa i Formentera, nosaltres diferim en la manera 
de dur-Ia a tenne; i diferím per una qüestió fonamen
tal; la protecció dei m ja sí, ha dit molt bé el Sr. Triay 
Llopis que no era monopolitzable la defensa de Ses 
Salines d'Eivissa i Fonnentera, que tots els partits de 
les Pitiüses 'antes' de la campanya electoral es varen 
comprometre a aquesta protecció, que clls estan per a 
complir la seva promesa electoral; jo dic que nosaltres 
també el nostre Grup també, perque vertaderament, 
nosaltres volem la protecció de Ses Salines d'Eivissa i 
Formcntcra tant com qualsevol. Pero nosaltres volem 
una altra solució, i no per una qüestió, que seria moIt 
discutible, de límits, que podrien pareixer maximalis
tes els que vénen aquí en la zona que es demana que 
es protegesqui, perque, 'desde luego' 'hi ha que' dir 
així mateix que afecta a cinc-cents o sis-cents propie
taris amb aquesta delimitació. Pero a part d'aixo, a 
part d'aqucsta segona zona de protecció que 'inclús' es 
podria carregar a 'algo' que, també es molt important 
per Eivissa i Formentera, com és el projectat Port In
dustrial de Sa Caleta, 'ni siquiera' amb aixo anam a 
entrar en el fons, 'ni siquiera' anam a discutir els lí
mits, el que anam a discutir, torn a repetir, és que hi 
ha d'haver una altra solució, i hi és, i l'apunta el Go
vern, i torn a repetir que nosaltres des d' 'inclús' la 
poslura del que avui vos parla dins el Consell Insular, 
es \'a complir també la promesa electoral perque es 
va aprovar el 'Plan' de Protecció, pero que hi ha una 
altra solució que la Llei del 75; i deim, senzillament, 
que no estam d'acord amb aquesta perque creim que 
aquest tema afecta naturalment a les Pitiüses, pero 
afecta també a les Balcars; i si som Comunitat Auto
noma s'ha de decidir a Balears, no remitint a Madrid, 
pCl-qUC nosaltres creim que seria, i ho deim sincera
menL, 'inc1ús' un acte de contraautonomia; no sé si 
"ixa esta ben expressat, pero tots m'entenen perfecta
ment. Ha de ser la Conselleria d'Ol"elenació del Terri
tori en coHaboració amb el Consell d''Eivissa i For
menlera i els dos Ajuntaments afectats de Sant Josep 
els que han d'anar a l'eJaboració d'aquest 'Plan' de 
Protecció. Per tant que quedi molt cIar que nosaltres 
estiman, que volcm defenclre tant com qualsevol, que 
volem protcgir Ses Salines d'Eivissa i Formentera, peró 
que nosaltres en allo que no estam d'acord, i per tant 
dic que em sobra temps perque en tot lo demés estam 
d'acord, és en la manera de fer-ho. Per tant nosaltres 
abviament, recolzarem la postura del Govern de la 
Comunitat Autonoma de 'rechazar' aquest camí per a 
la protecció de Ses Salines d'Eivissa i Fonnentera. 

PRE SIDENT PARLAMENT: 

Gracies , Sr. Vida!. Continua el debat, tom de re
plica. Té la paraula el Sr. Triay. 

TRIA Y LLOPIS: 

Moltes gracies, Sr. President. En relació a les afir
mr,cions del portaveu ' del Grup Popular, nosaItres vo
lem dir que autonomista és voler resoldre els proble
mes de les nos tres IHes; i voler-los donar solucions 
definitives, solucions bones, autonomista no és limitar
se al 'contranyiment' d'un Estatut d'Autonomia que, 
en materia d'espais naturals, avui per avui, no dóna 
competencies definitives a la Comunitat Autónoma, i 
aixo és ben conegut i avui no estam aquí reunits per a 
eliscutir l'Estatut d'Autonomia. Per tant, si la solució 
bona és acudir a la Llei el'Espais Naturals Protegits, 
que 'ademés' el'aquesta protecció urbanística, perque 
va inclosa en aquesta proposició ele Hei, va inclosa 
l'especial protecció, el caracter de sol no urbanitzable 
el'especial protecció. Si 'aclemés' el'ac;:o podem comptar 
amb una aportació de 'fonclos' estatals peT 'garantit
zar' aquesta conservació, podem comptar amb una 
assistencia tecnica, d'una assistencia de direcció i con
servació per p~lrt de l'LC.O.N.A., tot a<;o és molt millor 
que- un simple pla especial, que nosaltres no estam en 
contra pero que no és més que una passa, un pla es
pecial que l'únic que fara és prohibir com fan els plans 
especials, prohibir que es facin coses; pero no 'alen
tara' res, aquest pIa especial, no promoura res. Se'ns 
diu que els límits poden es ser maximalistes, pero que 
no hi entram en aquesta situació; 'pues' jo crec que 
sí que hi han d'entrar, perque se parla d'uns límits 
maximaIistcs que tenen un valor molt limitat, perque 
el primer límit, el límit de protecció, és un Iímit que 
coincideix exactament o molt justament, amb les de
limitacions de I'I.C.O.N.A., amb les delimitacions de 
l'inventari obert d'espais naturals; i el segon límit, el 
límit periferic, no és més que ac;:o, un límit en el qual 
els plans generals elels munieipis de Formentera i Sant 
J oscp hauran de prendre unes determinades decisions 
en funció de la 'colindimcia', com deia l'estrategia es
panyola que jo he llegit abans, una determinada pro
teceió 'alrededor' del parc propiament dit; i aquestes 
limitacions no són excesives, perque aquestes limita
cions l'únic que parlen és en abstracte de limitaeió 
d'allures i parlen de no creació de noves urbanitza
cions sinó simplement no és cap limitació que suposi, 
avui per avui, que pugui suposar raonablement una 
preocupació excessiva. I com deia abans i aprofit per 
dir-ho ara, cn~c que seria molt més favorable per a 
les l10stres llles una clecIaraeió d'interes nacional. una 
aeebració que ens incorpori a un espai, el primer, 
perque, efectivament, nosaitres pensam que n'hi ha 
cl'havcr d'altres de les Illes Balears que estiguin in
closos, que incorpori per plimera vegada un espai de 
les Illes Balears, de les llles Pitiüses, l'incorpori a 
uns catalegs d'ambit nacional, a uns catalegs que for
maran part d'una promoció exterior del turisme, d'uns 
catalegs que ajudaran a neutralitzar aquesta negativa 
imatge de balcarització per una imatge d'ecologia res-

" 
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pec tuosa, d'una imatge d 'espa is naturals a l servei d'un 
turisme i no en contra d 'ell . Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Diputat. Vol contrareplicar el repre

sentant del Partit Popular, del Grup Popular? No. Els 
Grups que no han intervengut volen intervenir dins el 
debat. D. Sebastia Serra pel Grup Esquerra Naciona
lista té la paraula per a fixar posicions durant un 
període de deu minuts. 

SEBASTIA SERRA: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Es

querra Nacionalista pensa que avui estam davant un 
debat molt important. Sap el nostre poble, i no hem 
de parlar de campanyes electorals, que pels Naciona
listes d'Esquerra les competencies haurien d'esser 
moltes més de les que actmllment té el nostre Estatut 
e1'Autonomia. Pero, també pcnsam que s'ha d'aprofitar 
tot el que se pugui de les lleis més progressistes possi
bIes i de tota la legislació estatal per anal' tirant CD

davo.nt tota la nos,ra problenútica de 'tipo' economic, 
soc ial, cultural i político Per aixó no comprenem gaire 
bé com és qu e una gent que estava él Ulla sltuació po
lítica fa un temps, deia, quan el tema se duia al Parla
ment Espanyol, se dugui a les Autonomies, i ara par
bm de competc!1¡;ics, sinó que creim que hcm c:l'anar 
111 0.1 t concretament a debatre el tema de Ses Salines 
d'Eivissa i Formentera i, de qualque manera, creim 
que s'han de fixar posicions molt concretes i al mateix 
temps molt clares respecte a la história, respecte al 
present i respecte al futuro En primer Iloc, hem de elir 
respecte a la historia una cosa molt clara i que per
sonalment vaig tenir oportunitat de trebaHar-la, ja fa 
anys, qua n a la revista d'história de les Illes Balears 
RANDA, vaig poder publicar un article on div111gava 
l'estudi historie que s'havia fet els anys 30 de Ses 
Salines d'Eivissa i Formentera per un home tan poc 
dubtós d'idees esquerranes com D. Isido!" Macabich, al 
que hem de retre homenatge com a ciutadans d'aques
tes IHes, i 011 historicament pens que demostrava amb 
clarividencia que Ses Salines d'Eivissa i Formentera 
eren propietat comunal, eren propietat de tot el poble 
de les IIles Pitilises i que, de qualque manera, aquestes 
Illes havien estat agafacles com a botí ele guerra pel De
cret ele Nova Planta de 1715, venudes a una propieta t 
pl-ivacla en el segle XIX i que, de qualque manera, hi 
havía drets his tories més que considerables per esser rei
vin'aícades pel comú elels pobles de les Pitiüses. Aquest 
tema d'una qüestió histórica tan important com el De
cret de Nova Planta, per a la nostra nacionalitat, sem
bb que així l1lateix s'ha tornat plantejar posteríorment 
a un dictamen deIs professors García ele Enterría i 
talllbé Gil Robles que varen dir la se va a un 'in[orm', 
si bé amb ambigüetats, si bé no utilitzat en profun
ditat, pensam que amb un 'inform' a ten ir en compte 
pcr a aquest tema de propietat pública de les terres 
de Ses Salines cl'Eivsisa i Formentera. Pero a més ele 
qüestió histórica pensam que avui ha estat prou elefi
nit i prau ciar que hi ha hagut estudis científics im
portans, estuelis científics no només de científics ele 

les Illes Balears, sinó de tot l'Estat Espanyol i de 
molts de llocs d'Europa Occidental; i se'ns segueix par
lant de necessitat de fer estudis; per a nosaltres ja ha 
de quedar molt clar, els estuelis sempre són impor
tants, sempre s'han de fer i, per exemple, de l'anterior 
etapa elel Consell General Interinsular sempre hem des
tacal que hi ha alguns estudis fets de gran importan
cia i, peró també pensam que a vegades els estudis 
ja se n'han fets prous i que, ele qualque manera, ja 
és hora de prendre determinacions clares. I en aquest 
sentit nosaltres pensam que hi ha hagut estudis, hi 
ha una legislació estatal que pot permetre actuar en 
2.questa materia amb un sentit proteccionista i a la 
vegada amb un sentit de elefensa el'un 'tipo' de turis
me; no és que amb una llei com aquesta se vulgui 
a turm- en absolu t cap 'tipo' d'economia tUlistica diri
gida a les Illes d'Eivissa i Formentera; i per altra 
banda també pensam que hi ha hagut uns Ajuntaments 
que s'han pronunciat i tumbé p ensam que hi ha hagut, 
i aixó és molt important que hi hagui estat, que hagi 
existit unes mobilitzacions populars que pensam que 
a Eivissa i Formentera han estat les més importants 
de tots els darrers quaranta o cinquanta anys. I aques
les mobilitzacions populars organitzacles per Obra Cul
tural de Formentera, per l'Institut d'Estudis Eivis
senes, per la Comissió de Defensa de Ses Salines, pe] 
Crup DcfcnsJ. ele la Natura; crec que h:m arribat a 
demostrar que a Eivissa i Formentera, al marge d'unes 
qüestions electorals conjunturals hi ha unes qüestions 
scntides i aquest tema de l'ordenació territorial, aquest 
tema de la protecció, aquest tema del Parc Natural, 
perque pensem que quan se parlava de protecció, quan 
se parlava de promeses electorals el'alló que se par
lava era de Parc Natural, no d'ambigüetats. Per aixó, 
per Esquerra Nacionalista; esta cIar que el Projecte 
No ele Llei té algunes ambigüetats, té coses que pen
sam que podrien haver estades d'una aItra manera, 
com pugui esser la delimitació amb un parell de qües
tions ambigi.ies, com pugui esser també l'articIe 6 i 7 
quan ens parla ele la zona perifhica o també la Dis
posició Addicional Primera, que creim que creim que 
no són satisfactories completament, 'en tant en quant' 
una idea de proteecionisme del territori que pensam 
que hem ele tenir, pero malgrat aquestes qüestions 
el'unes certes ambigüetats de la proposta de !lei, pen
sam que hem de votar decidielament sí a aquest pro
jecte de llei i aclarir que les ambigüetats damunt un 
tema com aquest poden dur perfectament a Formen
ter2. a quinze mil habitants quan en té censats uns 
tres mil aproximaelament, i a Ses Salines el'Eivissa el 
projecte d'IBIFOR, S.A., recordar que són vint mil pla
ces les que preveu en el territori d'aquestes Salines 
d'Eivissa. Per aixó creim que avui hem ele fer una afir
mació ideológica damullt ordenació del territori; hem 
de fer una afirmació economica, pensam que en aquest 
cas no ens contradeim entre ideo logia proteccionista i 
una economia que parli, de qualque manera, d'un tu
risme pero també que parli d'espais natural s, de pre
servacions, etc. Creim que no hi ha contraelicció possi
blc, creim que se tracto. el'actuar amb convicció; i una 
manera ele fer-ho, a més de elemanar un Estatut millor, 



108 DIARI DE SESSIONS / Núm. 6 / 20 d'octubre 1983 

que arxo es evident, se tracta de recolzar en tot i per 
tot una proposta de llei que fa que, de qualque ma
nera, els nostres espais naturals protegits serien un 
parell més. 1 pensam que aixo que diu el Govem que, 
de qualque manera, hi hauria molts d'altres llocs que 
demanarien coses semblants, pensem que els nostres 
espais verges no són més que uns quants cossiols i 
que Ses Salines d'Eivissa i Formentera, de qualque 
manera, farien que poguessin esser un parell de jar
dins. I també volem acabar 'di,guent' que aquest tema 
ha estat molt espinós a Eivissa i Formentera donat 
molts d'interessos privats que no han actuat pública
ment en el tema, sinó que han actuat de forma so
terrada. Avui estam satisfets de que un Diputat que 
hagués pogut tenir algun problema no sigui present en 
~questa 'Camara', en el debat; estam molt satisfets i 
ho hem ele dir per I'etiea política, pero pensam que 
hagués estat bo o seria bo que se divulgas i investigas 
si no hi ha interessos en «Salinera Española S.A." per 
part d'alguns Diputats d'aquesta 'Camara'. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Sena Busquets. Pel Grup Regionalista 

de les Illes té la paraula D. P ep Maria Lafuente . Té 
deu minuts per a la seva exposició. 

JOSEP MARIA LAFUENTE: 
Sr. President, Senyories. El GruP. Regionalista 'té 

que' dir que la seva campanya electoral, exactament 
igual que ha dit el Sr. Triay, tenia uns pressuposts 
concrets; entl-e ells fonamental tenia un slogan que 
deia: «'lo' nostro per a noltros»; aixo per aquest Grup, 
que és regionalista, és característico Nosaltres necessi
tam que qualsevol projecte de llei, qualsevol circums
lancia ele 'tipo' normatiu que sigui, que partesqui d'a
quí, ha de ser aquí que s'ha de lluitar, s'ha de discutir, 
s'ha de fomentar. A nosaltres ens sorpren molt la pos
tura del partit nacionalista de les IIles quan diu que 
per eH li va bé que un projecte de llei vagi a les Corts 
de Madlid, se di scuteix a Madrid i se defensi a Madrid. 
Per a nosaltres aixo no ens va. Es a dir, qualsevol mo
ment, qualsevol circumstimcia, qualsevol projecte que 
partesqui d'aquí, nosaltres serem els primers a di scu
tir-ho, a fonamentar-ho i a aplaudir-ho; ara, tot d'una 
que la primera intervenció per projectes de llei que 
el Partit Socialista faci sigui, precisamen t, per enviar 
a Madrid, un projecte, a nosaltres no ens va bé, i va 
contra el criteri nostre de que «'lo' nostro» s'ha de 
ventilar a c1ins ca nostra ; aixo esta rnassa clar, aixo 
esta definitiu. Per altra part, nosaltres entenem, estu
diat la llei 15 del 75, que aquest criteri d'una llei que 
no esta votada en unes corts constitucionals, en unes 
corts democratiques, té uns defectes fonamentals tam
bé, és a dir, si nosaltres contemplam, per exemple, l'ar
ticIe vuit que diu d'on han de partir les circumstancies 
d'aquests paratges protegi ts o aquests espais naturals 
que han de ser protegits, ens parla d'una determinada 
institució, la d'organismes sindicals, la 'Camara' Sindi
cal Agraria, l' 'Hermandat' de llauradors, una quanti
tat de personatges que estan completament obsolets, 
primera postura. Segona postura, si contemplam l'ar-

tiele quart parla d'espais absolutament redu'its, i aquí 
estam parlant d'espais de quatre mil, cinc mil, sis mil 
hectarees, és a dir, 60 milions, 70 milions de metres 
quadrats; les circumstancies són completament distin
tes d'allo que contempla la llei 75, la llei 15 del 75, 
d'allo que en definitiva estam tractant aquí. Aquests 
dos punts són fonamentals, ja no discuteix aquest 
maximalisme que dei a En Cosme, ni discuteix les pos
sibilitats d'inconstitucionalitat d'una llei com aquesta; 
el que discuteix és que ja l'any 81 i tots coneixem 
aquesta circumstancia, se va discutir dins el Parlament 
una llei exactament igual, o sigui que el Partit Socia
lista no ha tengut ni les possibilitats de modificar ni 
'inclús' una coma, d'aquest projecte de llei que l'any 
81 .ia va esser rebutjat per les Corts, per les Corts de 
Madrid, precisament; i alla un deIs fonaments més im
portants que se varen dir, jo me record que va esser 
e l Diputat de la Coalició o d'U.C.D., me pareix que era 
el'U.C.D. que va dir exactament que, estant «en trance» 
de tenir la COll stitució un Parlament Balear, s'hauria 
d'esser el Parlament Balear que hauria de discutir 
aquestes circumsUmcies i s'hauria de muntar una pos
síbilitat que sigui l'Autonomia, el Govem Autonomic i 
el Parlament qui muntas aquest aCOl·d. En definitiva, 
aixo que se va dir l'any 81, ara volem que tomi a les 
Corls perque les circumstzlllcies polítiques, per ventu
ra, soú difcrents i que sigui un exaLte, identic, copiat 
«ad pedem literam» projecte de llei del que se va fer 
l'any 81 a l'any 83, es vol tomar que anem cap a Ma
drid. Nosaltres no som partidaris d'anar a Madrid més 
que a110 que no sigui absolutament indispensable. Si 
aquí qualsevol projecte se pugui fer, sigui un pla es
pecial, sigui una ordenació, sigui un encau<;:ament deIs 
espais naturals, nosaltres serem els primers en aplau
dir-ho; ara anar cap a Madrid un projecte de llei per
que a Madrid ens diguin allo que hem de fer ja fa 
estana que ho hem fet, i ens ha sortit no gaire bé. Per 
tant nosaltres no som partidaris d'aquestes circumstan
cies, encara que siguem partidaris que I'ordenació del 
territori de les Pitiüses sigui exactament protegit i es
tablit, pero d'una altra forma, el sistema no ens convé 
pcrque, i acab com vaig comenc;:ar, «'lo' nostro per 
noltros». 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Sr. Triay, per replica té cinc minuts. 

TRIA Y LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Ens diu el portaveu 

del Grup Regionalista que Ses Salines d\Eivissa i For
mentera són massa grosses per esser un paratge natu
ral d'interes nacional. La setmana passada el Parla
ment ele Catalunya ha arrovat la declaració de Paratge 
natural d'interes nacional dcls aigua-molls de l'Empor
da. EIs aigua-molls de l'Emporda tenen exactament el 
doble de dimensió que Ses Salines d'Eivissa i Formen
tera; estan exactament en el mate ix 'puesto', en el ca
ta!eg de zones humides i d'espais a protegir que jo he 
fet 'antes ' rneneió, ctc. La participació d'entitats, crec 
que s'ha confús el Sr. Lafuente. La participació d'en
tí tats esta prevista pels Parcs Naturals, i els Parcs Na-
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turals són aprovats per decret i no per Ilei del Parla
ment. El Sr. Lafuente no esta d'acord amb el fet que 
enviem a Madrid una proposició de llei elaborada aquí, 
discutida aquí, esmentada aquí i presentada pels Dipu
tats de les IHes Balears. El Sr. Lafuente esta. en contra 
de les previsions constitucionals que són les que donen 
peu a aquest 'tipo' d'actuació, i el Sr. Lafuente vol que 
se protegesquin des d'aquí els espais natural s pels 
quals no tenim competencia; 'pues' molt bé, 'pues' que 
ens digui com quadra aquesta actuació. Jo, a vegades, 
tenc por que hi hagi grups dins aquesta Cambra, que 
puguin estar d'ucord amb una memorable aHegació que 
a ['any 80 va esser presentada a la informació pública 
del pla especial de Ses Salines d'Eivissa-Formentera, 
per la societat principalment implicada, «IBIFOR», i 
que té un paragraf que jo, per 'lo sublím' de la seva 
rcdacció no puc evitar de llegir: "La historia segrega 
en todas épocas y en todos los países profetas de la 
calamidad y de la catástrofe, incapaces de comprender 
que el progreso es incontenible y que no hay otra al
ternativa que. la degradac ión. Son los oponentes ecó
logos que, como sus coleg;1s de ayer y de mañana, per
manecerán en la oposición más radica l y bullanbruera 
incluso cuando empiecen a manar los ríos de leche y 
miel de la Jerusalén celestial». Jo crec que, plans es
pecials, modi ficacions del pla provincial, inventaris, 
paratges naturals d'interes nacional, qualsevol figuq 
'seria' que se cerqui, que se trobi, que se presenti, per
que sigui aprovada, sempre trobara l'oposició, les di
ficultats, la falta d'adequació de la figura que sempre 
ens trobam des de fa ja molts d'anys. Moltes grades. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gt'acies, Sr. Triay. D. Pep M.a Lafuente per a re

plicar. 

JOS'EP l\llARIA LAFUENTE: 
Sr. President, jo volia puntualitzar determinades 

notes al company Triay, perque 'al menos' la Llei 15 
del 75 sí que 'la m'he' llegida, i per tant l'article 4, diu 
el'una manera concreta, i ho diré en casteIla perque 
esta en castella, diu: "Parajes naturales de interés na
cional son aquellos espacios, lugares o elementos na
lurales particularizados, todos ellos de ámbito reduci
de» ; primera qüestió. S egona qüestió, Particle vuit, 
que també I'he llegit, diu: "Corresponde al Ministerio 
d e: Agricultura tramitar los expedientes de declaración 
de estos espacios naturales , recabándose los informes 
el<: la Hermandad Sindical Nacional de Labradores y 
Gan2deros, de las Corporaciones Locales, los Sindica
tos Agrarios y Hermandades Sindicales de cada pue
blo,,; aixo també ho diu l'article ele la Llci 15 del 75. A 
Cal;:¡lunya, que és un país molt més gran que el nos
tre, per ventura tenen possibilitats de fer-ho; jo no sé 
exactament quina extensió té la protecció d'aquests es
pais naturals. No discutesc els espais naturals, jo dis
cutesc el procediment; í el procediment va en contra 
del criteri de la nostra filosofia de que el que és nostre 
hu de ser nos lre, i per tant, nosaltres no som partida
ris que aixo vagi a un camí que ja va anar per pri
mera vegada i que el Partit Socialista no ha tengut 'ni 

siquiera' l'habilitat de modificar aquest projecte de 
llei, 'inclús' ha anat, repeteix, «ad pedem literam». Al 
menos podría haver tengut un poc més d'imaginacíó 
per a modificar un poc aquesta llei que ja va esser 
rebutjada una vegada l'any 81 a les Corts. Res més 
'que' dir. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Lafuente. Té la paraula D. Sebastia 

Serra. 

SEBASTIA SERRA: 
Esquerra Nacionalista vol replicar al Diputat Sr. 

Lafuente, del Grup Regionalista de les rIles, que nosal
tres no som el Partit Nacionalista de les Illes, sinó 
que som nacionalistes d'esquerra, som d'esquerra, i 
per aixo elefensam el tema que estam defensant, mal
grat algunes ambigi.ietats, malgrat també creim que 
I'Estatut hauria de tenir competencies molt més am
plies, i pensam que sempre ho hem defensat i ho de
fcnsarcl11. Pero pensam també que aquest és l'Estatut 
que lenim i és un Estatut que tenim fet, consensuat i 
;:-,provat, moltes vegades, bono, fet aquí, pero consen
suat i aprovat mol tes vegades a Madrid i per molta 
gent que ara esta a majories en aquest momento Per 
lant , parlar de Madrid segons de guines coses ens sem-

- bla una certa faHacia i, per altra part, entenem que 
la defensa deIs' nostres drets autonomics s'ha de fer 
per lot; i en un sentit inequívoc, i també evidentment, 
s'ha de fer a Madrid; per aixo amb la legislació actual 
pensam que és l'única manera d'actuar i ho recolzam; 
si bé, seguim reivindicant competencies molt més am
r1ies. 1 per acabar, volem dir dues coses cIares: una, 
s'ha el'acabar amb la provisionalitat damunt Ses Sa
lines d'Eivissa i Formentera, aixo és una manera, és un 
avan~ important per acabar amb la provisionalitat des 
ele fa molt ele temps i, en segon Iloc, parlar, perque 
ens sap greu que sempre se toqui el tema de Madrid, 
que parlar de Madrid per a segons que i no parlar-ne, 
per exemple, com a lloc de pactes de majoria, creim 
que també és una faHacia. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra Busquets. Concloses aquestes in

le:rvencions es passa a la votació. La pregunta és la 
següent: Pren aquesta Cambra en consieleració la Pro
posició de Llei que s'acaba de debatre, presentada pel 
Grup Socialista:- 'Els que estiguin a favor que s'aixe
quin. Sr. Secretari vol procedir al recompte? Poden seu
re, per favor. Els Srs. Diputats que no la prenguin en 
cor¡sideració, que s'aixequin, per favor. Sr. Secretari, 
vol procedir al recompte. Poden seure, per favor. Els 
Srs. Dipulats que s'abstenguin. No n'hi ha. Volen pas
sal' e ls resultats. Vots a favor 25, vots en contra 28. 
Com a conseqüencia ele la votació efectuada queda 
rebutjada la Proposició de Llei debatuda. S'aixeca la 
Sessió. Grades de les seves intervencions. 


