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1.-
EL SR. PRESIDENT: 

Per favor. Bones tardes. Comen~a la sessió. 
El primer punt de l'Ordre del Dia de la sessió 

d'avui és la presa de possessió del nou Diputat, Sr. 
Pere Capó Manzano. Sra. Secretaria vol procedir afer 
lectura de l'informe de la Comissió de l'Estatut de 
Diputats? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT : 
Informe.-EI PIe de la Cambra que es formula 

per part de la Comissió de l'Estatut deIs Diputats, do
n ant compliment a l'establert a l'artic1e 21 del Regla
ment Provisional del Parlament de les Illes Balears: 

Senyors, havent estat presentada a l'Oficialía Ma
jor de la Cambra la credencial corresponent i atesa la 
declaració formulada pel Sr. Pere Capó Manzano, a que 
fa referencia l'apartat segon de l'artic1e 7e del Regla
ment Provisional de la Cambra, vists els articles 77.1 
i 70 de la Constitució Espanyola i la Llei 20/1977, de 
clia 18 de man;:, aquesta Comissió resol d'informar a la 
Cambra que el Sr. Pere Capó Manzano no és subjccte 
de cap tipus d'incompatibilitat per a l'exercici del car
rec de Diputat elel Parlament de les Illes Balears. 

Palma, a 11 de juliol del 1985. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Sr. Pere Manzano, es vol acostar a la tribuna, per 

favor? 
Jurau o prometeu per la vostra consciencia i pel 

vostre honor ele complir fidelment les obligacions del 
carrec de Diputat del Parlament de les Illes Balears, 
amb lleialtat al Rei, de guardar i fer guardar la Cons
titució com a norma fonamental ele l'Estat, així com 
l'Estatut d'Autonomia de les llles Balears? 

EL SR. CAPó MANZANO: 
Sí, ho promet. 

EL SR. PRESIDENT: 
Podeu prendre possessió del vostre escó. 
Ordenances, per favor, volen retirar la Constitució, 

la Biblia, la creu i l'Estatut? Moltes gracies. 

u.-
El punt següent fa referencia al debat en relació 

al Dictamen ele la Comiss ió d'Ordenació del Territori, 
sobre la Proposició de Llei de Declaració de Sa Punta 
de N'Amer, ele Sant Lloren<;: des Cardassar, com a Area 
Natural d'Especial Interes. Sra. Secretaria, vol proce
dir a la lectura del Dictamen de la Comissió. 

.. LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Dictamen.-Llei ele Declaració de Sa Punta de 

N'Amer, del terme municipal de Sant Lloren<;: des Car
dassar, com a Area Natural d'Especial Interes. 

Exposició ele Motius.- Sa Punta de N'Amer és s i
tuada entre unes zones de gran saturació urbanística 
que a l'estiu ten en una gran concentració eI'habitants 
cada una eI'aquestes, i ha eselevingut l'únic espai verjo 
per a l'esplallament ele la població, ele tal manera 
que es pOl considerar el pulmó el 'aquestes caneen tra
cions turístiques. Es fa necessaria 1:1 conservació de Sa 
Punta de N'Amer per a poder compagi nar l'economia 
turística de la zona i la conservació de l'espai natural 
que resta. Respecte deIs valors naturals de Sa Punta 
ele N"Amcr, ca l remarcar que són prou importants, la 

vegetació és caractenstica de la Mallorca del sud-est, 
el savinar que hi trobam és deIs pocs que queden a 
Mallorca. És també important el garballó, que hem 
d'assenyalar l'existencia del pinar, d'unes 70 quartera
des, amb un grau de conservació adequat. Si als valors 
ecologics i a la problematica de l'ordenació del terri
tori de la zona hi afegim els valors paisatgístics, la pro
tecció d'aquesta zona es fa encara més necessaria. Per 
tot aixo, i a l'empara del que es disposa a la Llei d'Or
denació i Protecció d'Arees Naturals d'Especial lnte
res, dispOs: 

Artic1e lr.-Es declara Area Natural d'Especial In
teres l'espai situat dins el terme municipal de Sant 
Lloren<; des Cardassar, anomenat Sa Punta de N'Amer, 
a tots els efectes prevists a la Llei d'Ordenació i Pro
tecció d'Arees Naturals d'Especial Interes. 

Article 2n.-Aquesta area compren la zona entre 
l'Avinguda central de Sa Coma des Fassers, carretera 
ele Sa Coma a Cala Millor, el límit del projecte d'urba
nització aprovat definitivament el 21-II1-1983 i fins a 
la mar. La delimitació descrita queda grafiada en el 
planol anncx. 

Disposicions Transitories.-El Regim Urbanístic 
Transitori per al S61 no urbanitzable d'especial pro
tecció fins a l'aprovació del Pla Especial de Protecció 
previst a l'article 5 de la Llei d'Ordenació i Protecció 
d'Arees Naturals d'Interes Especial, sera el següent: 

A tata l'area s'hi aplicaran les cleterminaciüns es
lablertes en el Pla Provincial eI'Ordenació de les Ba
lears, aprovat dcfinitivament el 4 eI'abri.l del 1973, per 
als elements paisatgístics singulars. 

Diposicions Finals.-Primera.-Hom · autoritza el 
Govern de la Comunitat Autonoma per a dictar les dis
posicions necessaries per a l'aplicació i el desenvolu
pament d'aquesta Llei. 

Segona.-La present Llei vigira a partir del dja se
güent del de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autonoma. 

Palma, a 9 de Juliol del 1985. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
No s'ha fet arribar a aquesta Presidencia el nom 

de cap Diputat per defensar aquest Dictamen davant 
aquest PIe, per tant, en trarem en el debat, artie!e per 
artic!e i, quant a l'article Ir no té cap es mena viva, 
per tant s'obrÍ el tonl d'intervencions. Volen interve
nir, Srs. Diputats? Alehores, passam ... 

Volen fixar la seva posició? 
Passam a la votació. Les Sres. Í Srs. Diputats que 

,"otin a favor de l'anicle Ir., es volen posar drets, per 
favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Passam a l'article 211. L'artic!e 2n. manté una esme

na viva, del Crup Regionalista de les Illes, que va ser 
presentada sota el número de Registre 754 de ¡'any 85, 
segons se certifica pe! C;:¡p ele Secció dcls Scrveis Adl11i
nistratius d'aquesta Cambra. Per defensar l'esmena, té 
la paraula el DiputaL, Sr. Jeroni Albertí Picornel l. 

Disposa, Sr. Diputat, d'un temps ele deu minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. President, Sres. ¡Srs. Diputats. Com a conse

qüencia de la cons!·atació del fet que la hUl1lanirat actual 
esta en condicions que hi haura elanys ineparables al 
medí ambient, nosaltres assumil11 plenament i sense re
gles cls postulats que s'expliciten cn el docul11ent titu-
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lat «Estrategia mundial per a la conservaclO», elaborat 
canjuntament per la Unió Internacional per a la con
servació de la naturalesa i el programa Delegacians Uni
des per al me di ambiento En aquest document es defi
neix la conservació cam a la gestió de l'ús de la biosfera 
fet de manera que produeixi el millar i més obtingut 
benefici per a les generacions actuals, pero que manten
gui tat el seu potencial per a satisfer les necessitats 
i les aspiracions de les gencracions futures. 

El medi ambient i els recursos naturals canstituei
xen un patrimoni irrenunciable i absolutament insubs
titulble, que ens imposa obligacions molt greus, diri
gides afer possible la consecució deIs objectius 
marcats a l'esmentat documento Per assolirlJos ade
quadament, és necessari, en primer lloc, tenir un co
neixcment profund del medi ambient que ens envolta, 
per tal de poder preveure els perills que poden derivar 
d'accions no prou meditades i, en segon lloc, tenir la 
voluntat constant e1'aprovar mesures legisJatives i 
accions ele Govern dirigides a mantenir la qualitat am
biental i l'aprofitabililat indefinida deIs recursos na
tllrals . Per aixo, nosaltres encoratjarem i promourem 
tota casta d'estudis que puguin servir per incrementar 
el coneixement del medi ambient de les nos tres illes 
i prol1lourem en cada moment I'acció legislativa neces-
,...~ ,..-; .... ,"", ,", ,4 ..., .. 'C"n l~r ( ... 1 ,l"h'l:' nh,nr-t", rl11Po Pe.::' nro ... nn,..,L 
J.J. ...... ...,t t .... '- ... ... .,J...J'-' ............. ~ """-''''''---'''-' ...... '-' J .............. ~ ...... J._ ...... ~-' 1~'-'''' .... , ~~'-' .......... ~ 

tres cabda!, aprofitament racional i conservació. 
L'orelenació elel territori és I'instrument per excel

kncia per a la conservació deIs elcments integrats en 
el medi ambiel1t, és a dir, la terra, l'aire i l'aigua, el 
seu objecliu final, com a eina política, a nivell balear, 
mallorquí principal, és la millora per a la nostra qua
litat de vida. 

Amb el creixement irracional només es pot assolir, 
al mateix temps que la destrucció de Mallorca, pa per 
a avui i [am per adema, ja que el turisme depen 
directament ele l'estat del nostre patrimoni natural, i 
amb el creixement zero conservaríem l'entom, pero ten
dríem fam per a avui i, per tant, qualitat de vida des
cendent . L'ordenació elel territori mallorquí, i també 
balear, ha de superar el [ort dilema economia o ecolo
gia i permetre un desenvolupament harmonic, compa
tible en tot moment amb l'estrategia mundial de la con
servació. 

Aixo que acab de dir i de llegir són, en part, les 
conc1usions del nostre darrer Congrés, quant a orde
nació del telTitori i conservació de la natura, i per 
fidelitat a elles, i per res més, presentarem l'esmena 
que avui, com a vot particular, defensam en aquest Ple
nari, tol i sabent, a la vista deIs resultas obtenguts a 
Ponencia i a Comissió, les poques, per no dir nuBes, 
possibilitats d'arribar a bon port. 

Hem estudiat amb molta cura les característiques 
geologiques, botaniques, de la fauna i cadastrals. ende
més de les paisatgístiques, per la seva situació avan
<;:ad3 dins la mar, existencia d'espais oberts i sense ... 
els relleus entre les línies de costa i per la seva situa
ció estrategica entre dues zones urbanes d'intensa 
aglomcració turística, i veim que converteixen Sa Punta 
de N'Amer en un recurs paisatgístic turístic de primer 
ordre. I jo, el primer que vull assegurar aquí, és que 
nosaltres volcrn protegir, en~usiásticame!1t, Sa Punta de 
N'Amer. 1 l'esmena presentada pel nostre Grup no resta 
la mínima prolecció a Sa Punta com demostrarem a 
continuació. 

Per a l'es tudi geologic de Sa Punta de N'Amer, hem 

dividit en subzones unitats de terreny, i qUf.l són les 
següents: una, que esta formada per la part anterior 
de la península, que queda limitada per la mar, la zona 
boscosa i les zones de pastures on acaba la vegetació 
salvatge; per a nosaltres ha de ser protegida en la seva 
totalitat, ja que forma un recurs paisatgístic turístic 
que no es pot malversar per la seva situació avan(fada 
dins la mar, existencia d'espais oberts i situació estra
tegica. Una aItra unitat de terreny esta constituIda pel 
gran pinar que, endemés, protegeix el savinar que exis
teix en aquest, així com un petit pinar que limita la 
zona sud, i la línia de domini públic marítim ha de 
ser també protegida en la seva totalitat, per raons 
obvies, ja que com a zona boscosa que és, constitueix 
un parc natura] i un pulmó físic per a les zones inten
ses de Cala Millor i Sa Coma. 

Entre aquestes dues unitats de terreny i entre 
aquestes i la zona de domini públic litoral, hi ha zones, 
encara que mancades de valors, a protegir, que consti
tueixen zones tampó, necessáries per assegurar la pro
tecció d'aquelles i que han de quedar ineloses dins el 
perímetre protegi t. 

La nostra esmena exclou, dcls límits a protegir, 
una zona que anomenarem unitat de terreny número 
3, que no té res a veure amb Sa Punta de N'Amer, geo-

, r" 1 r' _ . . , f" I 1 1 1, • , ,..... 
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Coma, que esta formada per cereals, per pastures i 
l'edificació de les cases d'un antic predi. Sí ineloem 
dins la part protegida unes zones tampó que limiten 
amb el domini públic litoral i el pinar, i que marcam 
amb 100 metres el Ilarg de totes elles per assegurar 
l'allunyament de qualsevol projecte futur dins aques
ta zona que intentam excloure. Aquesta zona no queda 
afectada ni per zona boscosa, ni per zona intermedia 
entre dues de protegides, cosa que podria dur a la 
necessitat de la seva inclusió ni pels efectes paisatgís
tics turístics expressats per a la unitat 1 i per a la uni
tat 2. Per a nosaltres no és valid, i no podem admetre 
com a motíu de protecció el fet que queda dins els 
límiLs definits per una carretera, ja que aquesta només 
pot ser considerada com a límit d'una zona a protegir 
quan coindeixi amb un Iímits naturals, com succeeix a 
la zona boscosa, pero no pot es ser mai considerat com 
a determinant en eIs aItres casos, que perque una car
retera és un límit, hem de protegir fin s que hi 3lTibem. 

Pero, encara hi ha més raons per demanar el su
port a la nostra esmena, avui vot particular. El Pla 
Parcial, presentat i aprovat per I'Ajuntament de Sant 
Lioren« inicialment, que va donar lloc a la presentació 
per al Grup Socialista i d'EsquelTa Nacionalista, a la 
Proposició de Llei que avui tenim aquí, a debat, i que 
ineloia la totalitat de Sa Punta, voltant les 160 hecta
rees, deixava e1efora deis límits del dit Pla Parcial el 
tros de terreny objecte de la nostra esmena, que així 
i tot, en cas que la tenguem en compte, deixara prote
gides per damunt de les 190 hectarees, 30 més de les 
que tenia aquest Pla, que feia malbé Sa Punta de 
N'Amer. 

Aixo és el que ens ha indUit a presentar aquesta 
es mena, perque per a nosaItres és important la pro
teceió del paisatgc i és important la protecció de la 
natura, pero a diferencia d'altres Grups, als quals jo 
comprenc perfectament, també és important fcr-ho 
compatible amb aquell desenvolupament possible que 
sen se afectar, sense afectar, rcpetesc, la protecció eI'a
questes zones, potencll un creixement, un desenvolupa-
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ment que puguem anar cada dia creant riquesa dins, 
com die, una prioritat; primer, hem de protegír i des
prés, hem de desenvolupar. 

La conservació de la naturalesa, per a nosaltres, no 
té per que anar més enlla del que és necessari, i aquí, 
al nostre judici, hi va, i resta possibilitats de desenvo
lupament, sense afegir res a la pro~ecció de Sa Punta 
de N'Amer. Amb la nostra esmena, com deim, volem 
conjugar els dos principis que defensam, conservació 
de la natura compatible amb un desenvolupament pos
sible, harmónic amb aquella i que es potenciln un a 
aItre, perque així creim que és la manera més segura 
de conservar la nostra Mallorca. Per aixo hcm presen
tat una esmena, í com deim, sabent quasi segur el final 
d'aquesta esmena, hem volgut mantenir-la fin s al PIe, 
per ser conseqüents amb els punts que el nostre Con
grés va aprovar en termes d'ordenació del territori i 
conservació de la naturalesa. Nosaltres sabem que no 
bastam per dur-ho endavant, i vos tes, Sres. i Srs. par
lamentaris, amb el vot, tenen la paraula. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
El Sr. Sebastia Sena, pel Grup Esquerra Naciona

lista, té la paraula. 
Vull f<::r un aclariment a la Cambra, d'acord amb 

la normativa acordada amb la Junta de Portaveus, una 
vegada que hagi parlat el Sr. Sen-a, podra replic;ar el 
Sr. Albertí, en relació a aquesta exposició. Posterior
ment intervcndra el Sr. Triay Llopis, també amb repli
ca i con1rareplica. Té voste la paraula, Sr. Serra, i dis
posa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Es

querra Nacionalista-PSM ha de recordar, en primer 
lloc, que estam debatent una llei, presentada el mes de 
man;, conjuntament pels Grups Parlamentaris Socia
lista i Esquerra Nacionalista-PSM, i que es va presen
tar, precisament, després que l'Ajuntament de Sant Llo
ren¡;; des Cardassar aprovas, inicialment, el Projecte 
d'urbanització dcls polígons 20 i 21, que són objecte, en 
gran part, de l'esmena que ara, en aquests moments, 
discutim. 

Volem recordar, també, que quan parl<:1m d'orde
nació territorial ho hem de fel' des el'un punt ele vista 
científic, ho hem de fer eles d'un punt de. vista d'es
tudis globals i sectorials i pensam que podem definir 
i definim Sa Punta de N'Amer com a un únic espai, 
entre la mar, Cala Millor, Sa Coma i la carretera, per
que, precisament, no hi ha altre límit possible, ja que 
més enlla de la carretera hi ha obra comcn¡;;ada, a la 
part de Sa Coma, a la part ele Cala Millor, i hi ha obres 
autoritzades. l, el primer que hem de dir, com a criteri 
d'orclenació t" erritorial, és que, en aquel! terl1lC muni
cipal ele Sant Llore n¡;; , per acabar tot el que esta auto
l"Ílzal i lol el qUé esla COmell¡;;at, falten molts cl 'anys i, 
per tant, aqui seria profunelament deshonest parlar de 
creixement zero, quan basta anar-hi a fer una volta per 
vcure tot el gllC hi ha comen¡;;at i lot el que hi ha auto
ritzat. 

En segoll lloc, hem de dir que els límits de Sa 
Punta de N'Amer són, precisament, els possibles, Sa 
Punta de N 'Amer és una unitat, i si hcm posat, els 
Grups P ar [;:lJuen lari Socialista Esquerra Nacionalis-

ta-PSM, la carretera com a límit és, precisament, per
que és el darrer sense urbanitzar. Pero, volem entrar 
en un parell de qüestions de concreció, gairebé pun
tual, concreta, ja que el debat que tenim en aquests 
moments és molt concreto Estam parlant de 23 quar
terades, i estam parlant d'una zona que es diu que no 
forma part de Sa Punta, nosaltres dei m que geografi
cament esta ciar que en forma part, pero pensam que 
hi ha un parell d'aspectes que s'han d'anar concretant. 
El primer aspecte es que en aquesta zona sí que hi 
ha vegetació, sí que hi ha li1a mica de pinar, sí que 
hi ha mates, sí que lli ha alzines, i basta anar-ho a 
veure, sí que hi ha una zona rústica, pero, a més 
d'aquests dos elements, hem de parlar clarament de 
dues qüestions, una són les cases de la possessió i la 
talaia que existeix, i una altra és que el pinar fona
mental d'aquest nucli que anomenam Sa Punta de 
N'Amer es veuria greument afectat per uns projectes 
urbanitzadors que tocassin aquest pinar, i amb aques
tes 23 quarterades que el Grup Parlamentari Regiona
lista vol excloure de la proteceió de Sa Punta de 
N'Amer, veuríem afectat greument aquest pinar, un 
pinar molt important que existeix alla i que és una de 
les zones més importants de Sa Punta de N'Amer. 

Per altra banda, Sres. i Srs. Diputats, hem de dir 
que a l'Aiuntament de Sant Llore n<; hi havi;¡ hagll1 Iln;¡ 
aprovació inicial deis polígons 20 i 21. i hem de dir 
que aquesta csmCl1a del Grup ParlamenLal'i Regionalis
ta obeeix a acceptar una part del polígon 20 i gairebé 
to t el polígon 21, i hem de dir i recordar els princi
pals problCmes que tenia aquesta aprovació inicial que 
ens va dur a presentar aquesta Proposició de Llei i 
que, a la vegaela, va ser objecte de múltiples al"lega
cions, quan es va discutir a l'Ajuntament de Sant Llo
ren¡;;. Les aHegacions eren plans parcials, sense seguir 
les fases d'execució normals, manca d'aigua, manca de 
depuració d'aigiles, desordenació global del territori i, 
obviament, uns motius ecologics i uns motius econa
mics, donat que nosaltres defensam la sobresaturació 
de construccions de Sa Coma i la sobresaturació de 
construccions de Cala Millor. 

Hem de recordar els criteris economics en aquests 
moments, i s'ha de dir cIar, en aquests moments Cala 
Millor, Sa Coma tenen un 60% d'ocupació aquest es
tiu, hem de parlar, avui, eI'una manera transcendent, 
no només d'ecologia, sinó també d'economia en aque
lla zona de Mallorca i, per tant, hem de definir, amb 
claredat, que seria negatiu per a la zona una autorit
zació afer projectes, que haurien de seguir una tra
mitació complexa a l'Ajuntament, on hi ha problemes 
ele depuració d'aigLies, on hi ha problemes d'aigua dol
ya i on hi ha una serie de problemes d'ordenació ter
ritorial moTt greus, fins al punt que hi ha molts d'edi
ficis sense permís que s'han constrult i que, en aquests 
mament,';, hi ha el dilema d'autontzar-Ios O! h:tver-los 
de tomar, per tant, pensam que sena irresponsable 
3mb l'orc!enació territorial. irresponsable quant a cri
teris economics seguir planteiant, en aquests moments, 
a Mallorca, en el terme ele Sant Lloren~ aquesta polí
tica de poder construir, en aquests moments, aquestes 
23 quarterades de que s'esta parlant. 

Nosaltres pensarn que en aquest moment s'havia 
creat. per part ele tots els Grups representats en aquest 
Parlament, o gairebé tots, una certa iHusió a Sant Llo
ren<;:, una certa iHusió dins Mallorca que es protegiria 
tota aquesta zona, pensam que en el Plenari d'aquest 
Parlament varem donar exemple, tots els Grups, 
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d'aquesta iHusió, i també hem de dir que a entrevis
te!>, l<:!Ules rouones, ueoats publlCS, conunuamen[, el 
Grup KeglOnalls,ta, bsquerra NaClOnallsra-l'~lV1 1 el 
Gru¡J ::ioClallsra ens varem detlmr amO clanvidencia 
sobre aquest fet, i cree que la poblacló de Sant Llo
ren<; té ciar quins són els límits que tot::; defensavem 
i son els límlts que l1em presentar, límits que ja han 
rectlficat tots els Grups una mica quan hi ha l1agut 
un informe de la Conselleria d'Ordenació del Terntori 
i ens 11a aclarit que és el que ja hi havia autoritzat an
terionnent i que és el que no esta autoritzat. Pero 
pensam que en aquests moments estam fent un joc 
que per molts d'cstudis, per mol tes paraules, si bé 
amb molt::; de termes com a ecosistema, etc., pensam 
que hi ha un ccrt embull i que, per tant, ealdria con
sultar, Sr. Albertí, una mica els diccionaris, perqu';: 
ecosistema i urbanització ens sembla que no quadren 
massa, aixo és una qüestió que desitjaríem que con· 
sultassin vostes, perque pcnsam que s'ha utilitzat in· 
corrcclament aquesta qüestió, pero pensam que s'esta 
fent un joc i pensam, en definitiva, sí que potser que 
11i hagi una seriositat quant a cstudis, quant a argu
mentació, pero pensam que no s'entra al fons de I'or
denació territorial, de la proLecció ccologica, deIs pro
blemes ecollumics que hi ha, en aquests mOl11enls, en 
aquella zona de Mallorca, quant a l'hosteleria i al tu
rismc, i que, en detlmllva, ta que penscrn, t!Oquerra 
Nacionalista-PSM, que no es pot ac1melr.:: de cap ma
nera aquesta esmena. 

Per acabar, hem de dir que fa falta un Pla Espe
cial de Protecció, nosaltres estam en contra del pinar 
brut, elel perill d'incendis, del motocross i deIs cotxes 
que es passegcn, de vegades, per Sa Punt::! de N'Amer, 
per aixo, el Govern Autonom, i per aixo, l'Ajuntament, 
tcndran una responsabílitat important a fer un bon 
Pla ele Proteccíó i fer el'aquella zona, v~rtaderarncnt, 

el pulmó ele la comarca on la gent passeja, basta anar
hi qualscvol día a veure-ho, on hi ha una naturalesa 
que sera l'únic que es conservara entre Cala Millor i 
Sa Coma, en tota aquella costa, i que, en definitiva, 
significa, ni més ni manco, que una aspiració de tota 
aquella comarca, i creim nosaltres fer compatible na
turalesa i economía. Res més allunyat que parlar avui 
de crcixement zero, precisament alla, a Cala Millor i 
<t ~a Coma. 

Per acabar, .ia cleim que nosaltres hem estudiat 
amb malta d'atenció les esmenes del Grup Regionalis
ta, hem anat a veure c1amunt el terreny tots els aspec
tes, i hem de dir, amb tota ser-iositat, qut' només veim 
una possible explicació, una possible explicació, i ho 
hem ele dir molt claro A finals deIs 84. ]'Cldvocat ele la 
propietat va firmar, públicament, a Sant Lloren¡;: que 
hi havia compromissos presos als polígons 20 i 21. i 
precisarncnt I'esrnena ¿el Grup Regionalista ens parla 
deIs polígons 20 i 21, per tant, nosaltres voldríem que 
quedas molt claro aquí, que, precisament, no c1efcnsam 
unes coses només per uns estudis, sinó que nn<:altres 
prejutjam, tal vegada, pero aquestes declaracions pú
bliques dins Sant Lloren<; que hi havia compromissos 
presos de venela, potser siguin la raó de l'esmena que 
ha presentat el Grup Regionalista. Per aixo, Sres. i 
Srs. Diputats, amb tota claredat, amb tOla sincerilat, 
pensam que hem de rebutjar aquesta esmena, ia que 
no aporta c<,p estudi que ens pugui fer desmereixer 
les postures que hem tengut antcriorment en aquest 
Parlament i, al mateix temps, tampoc no sabem qu~ 
se'n vol fer, el'aquestes n quarterac1es. on hi ha vege-

tació, on hi ha unes cases , una talaia, on hi ha uns 
problemes d 'ordenació rerritonal 1 on es romp una 
urntat establerta. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
1V1oltes graclcs, Sr. Diputat. 
El Sr. Jeroni Albertí té la paraula. 
Disposa, Sr. DipuLat, d'un temps de cinc minuts . 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé, la replica 

del Sr. Serra, a mi no m'ha aportat res nou, i estava 
pensant a quin moment ::;ortiria que 11i ha compres, 
que hi ha especulació i que nosaltres hi estam aficats, 
no, nO m'ha estranyat; és a dir, m'estranyava que ar
ribassim al final i no sortís, pero, també ho deixaré 
per al final, a aixu. 

Jo, en primer lloc, Sr. Sen-a, li vull dir una cosa, 
per a nosaltres quedar fora de la zona protegidCl no 
vol dil- construir hotels, vol dir quedar fora ele la zona 
protegida, poden continuar guardant les cases, i po
den continuar tenint cura de les vaques, i poden con
tinuar fent el que fan, només és que aquest terreny, 
per a nosaltrcs, no té cap, ni un sol valor, él proLegir 
i és, senzillamcnl, LU1 afegit que vos tes han fet, per
qué VUSLes d que: \oiC:ll es perjuuicar els pl'opic:wcis, i 
nosaltres nO. es compliran les normes, que hi pugui 
haver, urbanístiques, si es fa, i si al senyor que té les 
cases ele Sa Coma li encanta anal' a prendre el sol a 
les cases de Sa Coma, pugui· continuar anant a pren
dre el sol a les cases ele Sa Coma, perque no crec que 
ningú les hi faci venc\re; fara el que voldra, quedara 
exclos, sCllzillament, el'una zona, a la qual nosaltres no 
l1i podem fel' res, pero no l'obligam afer hOlels, no 
l'obligam a urbanitzar, no l'obligam a fet res més. 

També, jo li diria que faci els números ben fets, 
no són 23 hectarees, perque vos te m'inclou, m'inclou 
els 100 metres, que nosaltres, com a zona tampó, ex
cloem i protegim fora del pinar i fora de la zona de 
domini públic, i 100 metres al llarg de tota aquesta 
zona sÓn mol tes hectarees i queda reelurt a catorze, 
quinze hectarees, no queda redui:t a 23. 

Voste cliu que hi ha pinars, tot el que hi ha que
da c1ins la zona tampó, al que nosaItres protegim no 
l1i ha més que pastures i cereals i cases, no hi ha res 
més. 

A mi m'ha agradat sentir-lo, perque pare!:'{!a que 
ens havíem canviat els papcrs, voste defensa l'econo
mia de Cala Millor, i jo defens l'ecologia de Cala Mi-
1101', la qual cosa voste la fa perque diu que fer més 
hotels alla, ja basta el 80 % que hi ha, i que \'oste 
creu que economicmnent fins i tot aixu seria periudi
cial. cleixi fer a c~ldascú el que li toca fer, nosaltres 
aquí estam senzillament, protegint una zona que es cliu 
Punta de N'Amel', i els problemes d'hotels i els proble
mes ele crisis hotelers, avui no els discllt;m aq\lí. per
que no és el nostre paper, a aquesta zona hi faran el 
que s·hi pugui flOr o continuara estant COT11 esta, J'únic 
és que no esta dins la zona prol egida. 

Q11ant a compromissos, Sr. Serra, jo 110 tenc, per
que. sedl la seva paraub contra la meva, tanm;:¡teix pa
reix que la seva voldra prevaler, jo li puc assegurar 
que no hi ha més compromís que el del nostre progra
ma en ordena ció del territori, que si hi hagués ham-It 
més compromissos, voste pot entendre que aixo s'lla
gués elut el'una a11ra manera, voJem esser [ielels al nos-
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tre programa, que no és el seu, ja ho sabem, nosal
tres no aetensam el que vostes detensen, ja ho sabem, 
per alXO nosaltres esram a un 11oc, i vos tes estan alla 
on es tan, que nosaltres estam aquí on esram, ho sa
bem, i assumim responsablement el paper difícil que 
ens toca dur, ara, si jo estas alla on seu vostc, possi
blement hagués dit el que ha dit vos te, el que passa 
és que jo estic a un altre lloc, i no puc defensar mai 
el que voste defensa. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. Vol contrareplicar? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Albertí, amb tata cor

dialitat, els pl'Opietaris ele Sa Coma han fet, ban venut 
molts de terrenys, Sa Coma era molt gran, voste ho 
sap millar que no jo, no tenim cap interes de perju
dicar-los directament, endemés sabem pcrfectament 
qui són els propietaris de Sa Coma, voste ha parlat de 
perjudicar, i Esquerra Nacionalista-PSM ho ha de des
mentir rotunclamcnt, i també volem dir que si es pro
tegcix aquest boci, podran prcndre el SOl, podran te
nil' vaques, podran tenil' pastures, etc., ctc., és a dir, 
que al[Lll nu 11C111 de cUfllunule ia Liei llue e~Lal1l úis
cutint amb altres qüestions; per tant, cal desmentir, 
d'una vcgada per tates, que quan parlam ele protecció, 
i Es Trenc va ser un excmple de demagogia, i tots c1s 
Grups Parlamentaris varem intentar atUl'ar aquella de
magogia, i no ho varem aconseguir mássa, pero ho va
rem intentar, i voste era el primer, o el segon, o el 
tercer que també va participar en aquest intent d'atu
rar la demagogia, que protegir no vol dir llevar elrets 
a propietaris, no vol dir no poder prendre el sol, no 
poder fer pastures, etc., endemés, la Conselleria d''Or
dcnació del Territori haLtra de fer un Pla Especial de 
Protecció, per tant, aixo és un aspecte que li voldria 
esmenar, cordialment, pero crec que s'ha d'esmenar 
per no confondre. 

La segona qüestió, certament, hem parlat ele cri
teris economics, certament hem parlat de criteris d'or
denació del territori, perque creim que avui en dia, a 
Mallorca, ho hem de fer en tres (:n-bites quan discutim 
aquests temes: naturalesa, orclenació economica i or
denació territorial. Estam, evidentment, a una societat 
complexa, a un moment economic complex, pero és 
evident que hem de parlar de les trcs qüestions, i és 
evielent que si avui no hem parlat més de natura és, 
potser, perque a aquest aspecte ja l'havíem treballat 
i estudiat tots i ja hi havia hagut un debat en aquest 
Parlament, per tant, Esquerra Nacionalista-PSM s'ha 
centrat, estrictament, en l'esmel1.a del Grup ParIamen
tnri Regionalista i en les paraules que \laste ha dit 
aquí, avui, quan parlava de coses concretes. Pero ti he 
de clir qu e no és cert que llomés hi hZlgi pZlstures i 
cereals, jo li he dit abans que hi havia una serie de 
pins. que l1i 1uvia matorral. unes alzines just devora i, 
endemés, les cases i la talaia que s6n un valor paisat
gístic i que formen part el'aquesta unitat. Per tant, nos
altres volem desmentir-li, parcialment i lolalment, 
aquests aspectes. 

Quant a la qüestió d'interessos, de solars venuts, 
elc., nosa1tres hem fet el que ens tocava fcr, que és 
mirar el registre de la propietat, hem fet el que ens 
tocaya fer, anar a Sant Lloren¡; moltes de vegades, es-

coltar, demanar, i hem aportat aquí l'única prava, pú
bhca. que tenun d'aquesla questió, que es J'alivocat de 
l'empn;~a, avUl nu es el maleix l'advocat de l'empresa, 
peru que públicament dms l'Ajuntament de Sant Llo
rens:, a una reunió pública, va dir les paraules que jo 
he uit abans i que puc repetir, en aquests polígons hi 
ha interessos, ja, concrets, de venda i gent que ha 
anat a veure els límits damunt el terreny de la urba
nització de devora de Sa Coma i del que volem prote
gir per saber si aquest bocí hi entrava o no hi entra
va. Nosaltres honestament ho hem hagut de dir, ho
nestament ho hem hagut de treure, i pCl1sam que és 
un arg:ument cIar per rebutjar la seva csmena. Per 
tant, Esquerra Nacionalista-PSM vol insistir en cls cri
teris economics, ordenació territorial i de natura i in
sistir que a una zona saturada COll1 la ele- Sa Coma i 
Cala Millar no hi ha altre límit possiblc que el que 
hem dut a aquesl Parlament 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gl-acies, Sr. Serra. 
Té la paraula el Sr. Joan Francesc Triay Llopis. 
Disposa, Sr. Diputat, el'un temps de dcu minuts. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gri.lcieo" SL rresilioll. Sres. 1 2J1S. j)i!JUldlo,. l-;u 

podem deixar de compartir les disquisicions gcnerals 
fetes en relació a l'estrategia ele conservació ele la na
turalesa, en relació a la necessitat de protegir espais 
naturals, etc. que ha fet el Portaveu elel Grup Regio
nalista, com a introducció a la defensa eI'una esmena 
que té per objecte retallar, reduir l'espai a protegir 
per la Proposició de Llei presentada conjl1ntament pel 
Grup Socialista i pel Grup d'Esquerra Nacionalista. 

En primer lloc, he de manifestar que la iniciativa 
del GIUp Socialista amb el Grup d'Esquerra Naciona
lista 110 té el se u origen ni amb la destitució o cxpul
sió d'UM elel batle de Sant Lloren¡; ni amb l'aprovació 
inicial de la modificació elel Pla Parcial de Sa 
Coma-«El Dorado», en parto Li vull dil- que la nostra 
iniciativa, i la polemica generalitzada sobre Sa Punta 
ele N'Amer té una historia més llarga, i comen<;a, cer
tament, l'estiu de l'any passat, quan l'Ajuntament de 
San1 Llaren>;: es planteja l'aprovació inicial d'un pro
jecte cl'urbanització ele la totalitat ele Sa Punta de 
N'Amer i que, finalment, elóna lloc a unes negociacions 
o converses amb els promotors per cercar una sortida 
més favorable per a e1ls, i semblava que lambé més 
favorable per a l'Ajuntament. A partir el'aquest mo
ment, i a la vista de com es planteiaven aquestes ne
gociacions, és quan en el mes de dcsembre elel 1984 
els Grups, els Partits Socialista ele Mallorca i Socialis
ta Obrer Espanvol decieleixen preparar una Proposició 
ele Llei conjunta sobre Sa Punta de N'Amer, i que 
certament no la fan pública, no la presenten en el Par
lament, mentre l'Aiuntament no pI-en unes iniciatives 
i a l'espera d'aquestes quines són, i quan la iniciativa 
t:s prcn, immediatament, i per a¡;o 11.i ha aqucsla cele
ritat que se'ns !la alahélt com una prova el'una gran 
facilitat per presentar proposicions, Que aurZli'm. nera 
que no és així. perque feia mesos que es1avem treba
llant en ella, és quan la presentZlm i és quan. com a 
conseqüencia d'aquesta aprovació, el ])artit el'Unió Ma
llorquina pren unes cleterminades elecisions orgúniques, 
i ac1arit a<;o, \Tul! dir que el Grun RCfrlonalista presen
t;:¡ dues esmenes, s'ha dit a determinats mitjans de ca-
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municaCló que una d'elles ja havla esmt accepcada, 
no es alXÍ tampoe, la pnmua esmena rela referencia 
a Ull 11mlt en un proJecle l.l'uroanHzaelO que conSlUe
rayen que el que es tela a la proposta no era correcte, 
i 110 van sotmeLre a l'arbitralge [eemc de la conse1H~ria 
d'Obres PÚblIques i, etectIvament, la proposta que nos
aitres naviem ter no era correcta, la que havia fet el 
Grup KeglOnalista, tampoe, i tolS jWltS nem accepta t 
la bona, la que els tecilles de la Conselleria han donat 
per correcta. 

En relació a la scgona esmena i en relació a les 
afirmacions del Congres del seu parLÍl i en relació a 
la seva posició general cl'eqUllibri entre clesenvolupa
rncnt urbal1íslic i protecció del medi natural, jo 11 vull 
dlr que a finals del mes de maig vam assistir a una 
taula rodona, a Sant Lloren~, certmnent concorreguua, 
aquí on el qui en aquell moment era Secretari Gene
ral d'Unió Mallorquina, el Sr. Morey, va afirrnar públi
cament i laxativament que estaven conlpleta¡nent 
J'acord amb la ddimitació que la Propusició de Llei 
proposava per a Sa Punta ele N'Amer; no sé si el Con
grés tan proteccionista que han celebrat pocs elies cles
prés ha modificat aquests punts ele vista. El Sr. Al
berLí ens deia, en el Ple ele dia 22 de maig, de pl"eSa 
en consieleracíó c1'aquesLa Propo~ieió ele Uei, eleia «aquí 
es diu "aldeas» turístiqucs, com s i [ossin quatre casc-

senyors e1'Unió Mallorquina, que és la seva esmena? Jo 
m'he pres la feína el'estudiar que sígnific::l la seva es
mena. La seva esmena significa que c1amun t 17 heeta
rees, no 10 co"m .diferents mitjans, supos que ínspÍl~ats 
pe! seu partir o arnb les dades que el seu padit hagí 
donat, han dit, 17 hectürees, no 15 tmnpoc, ni 14, que 
té Pl a Parcial aprovat eles de l'ally 68 i projecte d'ur
banització, avui en tramit, des del mes de marc;, en el 
qual el Grup Parlamentari, el Partit Socialista Obrer 
Espanyol, també conjuntament amb el PSM, ha pre
se ntat una aHegació, p erque considera que <'qucsta apro
vació inicial és perniciosa per a la protecció ele So. 
Punta i que, per tant, eslam completament a la defen
siva de les dues actuacions, la modificació del Pla Par
cial i l'apronLCió del projecte cl'urbanització d'aquests 
polígUl1S 20 i 21, s'hi pot fer, senzillament, damunt 
100.000 metres quaelrats ele zuna hotelera i damunt 
18.000 me tres quaelrats de zona residencial i comel-cial, 
s'hi poden fel' 300.000 me tres cúbics d'hotelera i 54.000 
metres cúbics de zona resielencial. Vostc ens ha pine 
lat una estampa bucolica de vaques, ele cereals, de ca
ses, de paisatgc inamobible, pero aquÍ el que s'hi po
cien [el' són 4.000 places llOtelcres, i aquí el que s'hi 
poelen fe l' són 500 places d'apartaments i, endemés, 
cosa que, posats ja en aquesta situació ja sembla que 
ja res no ens ha de sorpcendre, amb una altLU"a maxi
ma de 40 melres, 13 plantes, no' és massa , i supos que 
ayO és el que el Grup Regionalista entén ]Jer equilibri 
cnire el Ljue ~s urbanització i el que és protccció. S'hi 
poden fer, senzil1amcnt, 4.000 places hotele¡"cs de 13 
plante, elamunl les zones que. \lOS tes, ea~Ualll1ellt, vo
len exclüurc i que són h totalitat ele la zona hotelera 
que hi queda en aquella parl, SOn la totalitat, ni una 
zona cxtensiva, ni una zona d'altrc tipus, la totalitat 
de la zona hotelera és la que cau clins aqucsts límits 
bucolics de les vaques, de les pastu1'es i (lels cereals. 

M'he permes fer unes xifres senzilk3 del que po
den significar aquests metres quadrats cJ'edificació a 
uns prcLls nor111als de mercat, jo no sé si en aquest 
Parlamen t hi ha gent molt entesa, jo he procurat tira¡" 

per avall, perque no som gens partidari de la demagO
gia, í he conswerat que lV.UUU .l:'ts. metre quaC1raI ue 
repercussió, pot ser una xifra acceptable dins una zona 
turística consolidada i afamada com és la de Cala Mi
llor i la de 1'111ot, i, per tant, aquestes parcel-les tenen 
un preu de mercat de 1.180 milions. Jo comprenc que 
aquestes xifres, aquestes expectatives tan importants 
fan can vial' opinions, fan evolucionar estuclis, fan mou
re i fan comprometre i que, realment, no són gens cles
elenyables i que fan carregar fantasrnes, com el del 
creixement zero, creixement zero que nosaltres mai no 
hem defensat, mai en absolut no hem eletensat, des del 
Grup Socialista, el creixement zero, i no em cansaré 
de: repetir-ho, perque scmbla que és el fantasma que 
ens han adjudicat, és l'etiqueta que els Grups contra
ris, contrincants han decidit que ha de ser la elel Grup 
Socialista, i que, per tant, aquesta és la consigna a 
mantenir, nosaltres mai, mai no hem defensat el crei
xement zero, pel'o, a pan d'a¡;:o, Sant Llorenc;, voste 
sap, ho saben e ls del Grup Regionalista, pero hÜ' sa
ben totes les persones ben infonnades d'é\questcs illes, 
[Je¡'que han estat unes dades que s'han publicat no fa 
massa mesos, s'han publicat a la premsa de les I!les 
Balcm-s, i que proceclicn del CoHcgi cl'Arquitectes, que 
durant l'any 84 el primer municipi per llicen cies 
el'obres a les Illes Balears és Calvia, el segon és Pal-
,.,-, ; .,1 ~ . ,,-~-..... ..... n.n1+ ' ..... r'\r-,,0 ,1;F" ,-,''''nt·j'") .~..::: ~'lnt T ln-
'll .. ~ L ........ ,'-'..l. ........... ) ... , ........ '-J-'-"- 1" ..................... . ............ ~~~~." ~ ... ~ _ ••• - -.-" 

rcn~, per tant, que Sant L1oren~ estigui per un crei
xement zera o que estigui en perill cl'aLraear-s'hi per 
aqLlc~;ta decisió el el Grup Socialista i Regionalista, pe1'
e1ó, i del Grup Esquerra Nacionalista de no acceptar 
la seva esmenL\, i que els scnyOl"S region~distes Sib'1lin 
eIs que hagin ele donar so lució a aquest tema, que em 
sembla realment fora de !loc i que no és consistent en 
absolut. 

Nosaltres, efeetivament, elefensam que la carretera 
és el límit, perque creim que la carretera no tan soIs 
és que sigui un !(mit físic, com també és un límit fí
sic el projecte d'urbanització que vos tes s 'han preo u
pat de matisar, exactament per on nc:.tba ¿! l'allre '05-

tat, és que és l'autentic límit, pI' babl 'm"tll i no 1,' :j~
tís aquesta carretera el límit de /' rea alul'a l aniria 
més enlla, pero, precisament l'existencia el'aquesta car
retera fa que hagim de cercar un límit clarament inal
terat avui per avui i que, pe1' tant, de cap manera no 
podem considerar acceptables les seves argumentaclons. 
Nosaltres crcim que seria rea!mcnt negatiu per a aquest 
espai la introdueeió el'aquestes 4.000 places hoteleres, 
creim que seria realment perniciós per a la seva inte
gritat la introducció de tot aquest vnlum i creim que 
rcalment 110saltres no hem ele fer c~s ele límits patri
moníals, a nos31tres no ens ha ele preocupar de Qui 
són les finques, nosaltres no hem de m enester saber 
com está el caclastre, nosaltres hem ele saber com és 
['espai. qUillS són els seus valors, definir-lo i defensar-
10 aquÍ. Si altres Crups tcnCl1 ;lItres motiY;lcions a 
l'hora de presen tar esmenes pe r defensar propostes 
que les diguin clarament. 

Per altra part, crec que la tecnica de dil' a<;o no 
és Sa Punta de N'Amer, .ía estaf!astacb, en el tema 
el'Es Trenc ens vam cansar de sentir que alla no era 
Es Trenc, que alio eren Ses Covetes, que era una al
tra cosa . que no tenia res a veure , ara, ens han can
viat de banda i ara aixo .ia no és Sa Punta ele N'Amer, 
a<;o és una altra cosa, a<;o és la finca de Sa Coma. ;:¡d) 

és una arca bucolicament agraria . Per favor, manten
guem aquesta seriositat amb aqlles ts est1.ldis que vos-
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tes manegen, siguem rigorosos l, després, vorem ja ~n 
consoenCla, seg,ons les lueowgles i les opclÜns que de
fensam. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
lVloltes gracles, Sr. Diputat. 
El Sr. J eraní Albertí té la paraula. 
Disposa, Sr. DIputat, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ALBERT1 PICORNELL: 
Sí. Sres. i Srs. Diputats. Jo venc aquí i vull dir les 

coses sense haver de ferir ningú, és a dir, voste m'ha 
tret cites d'En Pere Morey quan va anal' a una taula 
rodana, jo crec que vos tes són ben clars, que cites pos
teriors als seus congressos n'hi ha hagudes mils i que 
el que val és el Congrés. Bé, aixo són ganes de treure 
les coses del seu contexto Si jo li digués les cites de 
gent de vostes, abans del Congrés Socialista i que va 
passar després, pero no hi vull entrar en aixo. No hi 
vull entrar. Nosaltres estam d'acord amb uns principis 
que en el Congrés es varen aprovar, pero sí li vull dir 
una cosa. És demagogia, és demagogia voler particula
rilzar el que jo cil amb caracter general, jo dic que 
nosaltres defensam la propictat privada, no la d'aquests 
scnyors, i voste em diu que nosaltres defensam la d'a
quesLs senyurs, 1 no ¿s ver, 1 que VU:'L··¿S, VOSll;S e:, jJleu
cupin que no es construesqui, no que sigui una zona a 
protegir, quasi voste ha acceptat que els valors a pro
tegir no són realment, en aquest moment, remarcables, 
el que el preocupa és que puguin fer uns hotels ae 40 
metres, vol dir que els valors a protegir, que és el que 
ens ha de dur aquí, i no a perjudicar els propietaris, 
no aquests, tots els propietaris que tenguin drets adqui
rits, jo comprenc que vos tes ho facin, jo no ho faré, 
peI-que jo es tic a un altre lloc que no és el seu, i vos
tes valen controlar tot, fin s i tot, els drets adquirits del 
propietaris damunt allo que és seu, hi ha Plans apro
vats en aquests moments, es negocien sempre, n'hi havia 
també, damunt Sa Punta de N'Amer, des de l'any 68 i 
no es varen constnJÍr les barbaritats que estaven apro
vades en principio Vull dir que jo, en aquests moments, 
aquí, l'únic que dnc és que hi ha una zona de Sa Punta 
de N'Amer, que no té valors ni 11i ha cap valor per pro
tegir més que una carretera, és el límit, i no he quan
tificat, com ha fet voste, els mils milions de pessetes 
que val, perque si els val, si els val, jo na hi he entrat, 
sinó que crec que és qüestió que delimitem els camps, 
estam protegint zones que ecologicament, paisatgística
ment val la pena protegir o estam impedint que es 
faci ús del dret de la propietat, que són dues coses 
totalment distintes quan no hi ha uns valors remarca
bIes de bé públic que ho justifiquin; perque si des 
el 'aquí, nosaltres, amb una Llei de Protecció de I'Espai 
Natural hem de limitar el creixement de les places 
hoteleres i hem de procurar que l'empresari guany uns 
diners, perque hem de procu.rar que e1l5 no tenguin 
capacitat d'augmentar la seva oferta, nosaltres també 
clefensam la llibertat d'emprcsa, ddensam l'economía 
llíure i defensam que I'empresari que es vol arruInar, 
perfectament té dret a arruInar-se, tant clar com aixo; 
perquc aixo és el que ha dut als pai'sos avan«ats a tenir 
un nivel! de benestar superior i un nivell de riquesa 
superior, la competencia, els bons van endavant i els 
darrers cauen, i els bons són els que ha fan més bé. 
Per tant, des d'aquÍ nosaltres no ens hem de preocu
par deis empresaris, ni del turisme, ni de no creixer, 

són ells que ho han d'entendre, s'ha de fer a cada lloc 
el que es pot fer, i s'ha de protegir a cada lloc el que 
s'ha de protegir, i tot el que voste m'ha dit de xifres i 
de vendes i de cadastre, a mi no m'importa gens, per
que hi ha altres llocs, alla on no hi ha lloc a protegir 
res, també es fan projectes d'aquesta categoria i nín
gú no s'hi oposa perque l'hi poden fer. El punt esta 
aquí, s'ha de protegir pels seus valors ecologics, pai
satgístics o no en té? 1 no em digui voste que jo he 
dit que alla continuaran passejant les ovelles i veient 
des de la casa, he dit, senzillament, que si l'amo vol 
continuar passejant les vaques i prenent el sol a les 
cases, ho podra fer, i no he dit que no pogués fer més 
coses, he dit que, endemés, podria fer aix(\ perque pa
re ix que aquí es diu si aixo surt de la zona, l'amo haura 
de tornar les cases i haura de fer hotels. i no es així, 
l'amo té la propietat d'quest tras i fara el que el Pla 
Parcial li permeti fer, el que les lleis li permetin fer 
i res més; pero, si endemés d'aixo vol continuar pre
nent el sol, el continuara prenent. 1 aquí pareix que 
treient aquesta zona obligam a fer-hi, no sé que ha dit, 
40 me tres d'aWlria d'hotels, 2.000 places hoteleres i 500 
places d'apartan1ents, que s'hi poden fer, segons el Pla 
que voste diu, bé, doncs si s'hi poden fer és un tema 
que no l'hem de discutir avui aquí, perquc jo cree que 
protegir les zones, no és evitar que es pugui construir 
a lia on len'::l1 un dreI eis proplctaris a consLnur, SI no 
hi ha interessos superiors, que hi són a Sa Punta de 
N'Amer, que hi són a Sa Punta de N'Amer, i que se
gons el nostre criteri no hi són en aquesta parceHa, 
tan t dar com aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gdlcies, Sr. Albertí. 
Vol contrareplicar? 
Disposa de cinc minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Graeies, Sr. President. Efectivament, els valors a 

protegir hi són. Sa Punta de N'Amer no és un espai 
uniforme, no és un espai absolutament igual, sinó que 
és molt diverso Hi ha zones boscoses, hi ha zones ero
sionades, hi ha zones de baixa vegetació i hi ha zones, 
com aquesta, també agraries. Tot el conjunt, creim nos
altres, forma Sa Punta de N'Amer. 

EIs drets adquirits, no els hem tret aquí, en abso
lut. els drets adquirits hi són, els drets a totes les 
indemnitzacions, a tot el respecte a la propietat que hi 
pugui existir, s'haura de resoldre pels canals opor
tuns, i nosaltres, en absolut, no posam en dubte aquests 
drets, procurarem logicament si tenim oportunitat que 
siguin el manco gravosos possibles per als interessos 
generals i públícs, pero estan reconeguts per la Cons
titució, hi ha uns Plans Parcial s, certament, no tan 
soIs en la seva esmena, sinó en la resta de Sa Punta 
de N'Amer, que voste tan brillantment ha defensat en 
la primera intervenció, hi ha uns Plans Parcials. apro
vats, de l'any 68, cIar que hi són, el mateix Pla Parcial 
que h1 ha en aquesta finca que voste vol extreure, exac
tament el mateix, per tant, els mateixos drets adqui
rits, els mateixos problemes, hora de resoldre'ls. 

Jo no sé, perquc tampoc no m'interessa excessiva
ment si el Congrés d'Unió Mallorquina va establir quina 
havia de ser la delirnitació de Sa Punta de- N'Amer o 
no, a<;:o és un aspecte que no em preocupa excessiva
ment, no en tenÍem coneixement i per :l'C;:o pensavem 
que les definicions previes ¡les posteriors no havien 
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estat afectades, en absolut, per resolucions de Con
grés, perque si ho haguessin estat, no haguessin estat 
motiu de treure-Ies aquí a la tribuna, ha:guéssim donat 
per fet que hi havia hagut un canvi d'opinió sobre 
aquest tema. Perque, cree que no fa falta dír-ho, que 
la protecció del medí ambicnt també és un dret i una 
obliga ció constitucional deIs poders públics, exactament 
igual que ha és el de la propietat privada o el del 
tipus de model economic que a Espanya ens han donat 
i que, per tant, tots han de ser defensats per igual i 
tots han de ser amb el mateix ímpetu, o més el que 
esta encarregat en els poder s públics, defensat. 

Jo, perdoni, pero el deIs 40 metres, el deIs metres 
cúbics i quadrats que es poden fer, etc. nOl és una opi
nió, potser hi hagi un 2 0,'0 d'error, com sempre és 
manejable amb aquestes coses, són el que en el Pla 
Parcial que consta a la Conselleria d'Obres Públiques 
hi ha aplicat a les parceHes que vostes han exclos i, 
no sé, supos que vosle; involuntariament havia omes 
aquestes dades, que alla es poden fer 40 me tres d'alta
ria, 13 plantes i que es poden fer tates aquestes places 
hoteleres, 4.000 he dit exactament i 500 places d'apar
taments. 

Per acabar, voldria citar-lo a voste m2-teix, perque 
voste diu coses molt interessants des e1'aquesta tribuna, 
el que passa és que en circumstancies ciiferents. En 
el tema relacionat, en aquest mateix, ele Sa Punta ele 
N'Amer, dia 22 de maig, va elir "i en cas ele dubte, ani
rem al que no es construeix», que no es construeixi, su
pos que vol elir, «fins i tot, per una raó pragmatica, 
perque el que no es conslrueixi avui es pot conslruir 
dema i el que avui es construeix .ia no hi ha possibili
tat d'arreglar-ho». Aquí som nosaltres. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Tria)'. 
Abans ele passar a la votació ele l'esmléna, vol fixar 

la posició un allre Crup? 
El Sr. Joan Verger, del Crup Popular, té la pa-

raula. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps ele eleu minuts. 

EL SR. VERCER POCOVf: 
Cracies, Sr. Presielent. Sr. Presielent, Sres. i Srs. 

Diputats. L'esmena elel Crup Regionalista tenia dues 
parts, la primera part que va ser acceptada per tots 
els Cmps Polítics i feia referencia als Iímits del pro
jecte d'urbanització aprovats elefinitivament el 21 del 3 
del 85, ja que efeclivamen~ no hi havia una coinciden
cia entre la clelimitació grafiacla en els pl~ll1ols que 
sempre s'aeljunten a la tramitació el'aquestes lleis, i la 
descripció literal de l'article 2 de la LIci. La segona 
part ele l'esmena, 574/85, elel Gmp Regi0l1alista figura 
grafiacla a la part inferior elel pEmol i compren part 
deIs polígons 20 i 21 elel Pb Parcial 8pmvat elia 31 el'oc
tubre elel 1967 i que inclou també la finca elenominZ1da 
SG Coma. Cree que és necessGri fer un poc el'historia 
de la tramitació d'aquesta LIei, relativa a la declaració 
de Sa Punta ele N'Amer ele Sant Lloren~ com a Arca 
Natural d'Especial Interes, i cal recorelar aquí, en pri
mer lloc, que va ser presa en consielcració per tots 
els Gmps i, en el seu moment, el Portaveu del repre
sentant del Covern, va manifestar que certs sectors so
cials i economics ele la zonZ1 dem:tnZ1ren a l'Aiunta
ment la possibilitat ele modificar el Projecte el'urha
nització ele Sa Punta, en un sentit, d'una part, d'aug
mentar la protecció, pero que fes possible també cons-

truir una infraestructura d'equipament que per a ells 
es considerava basica per a la zona. Dins aquesta in
fraestructura es va esmentar, per exemple un camp de 
golf i s'hagués pogut esmentar, per exemple un port 
esportiu. 1 cree que aquestes peticions eren logiques si 
s'analitzaven les manifestacions deIs components o de 
components de l'equip INESE que varen apareixer a 
un diari local dia 21 d'abril de 1985, cal recordar que 
el Sr. Miquel Morey, referint-se a la protecció de Sa 
Punta de N'Amer, deia «aquesta protecció no s'ha ele
cidit en funció deIs valors ecologics, consiclerats escas
sos, ni per la consieleració negativa el'una eelificació 
damunt la zona per a l'eqllip encarregat d'aquest tre
ball Sa Punta ele N'Amer té capacitat d'assumir un 
assentament cletenninat ele població, sinó en funció de 
les eleficiencies ele l'actual projecte urbanitzador i elel 
Pla Parcial que pesava damunt ella». Més o manco, 
paraules paregueles va manifestar un altre component 
el'INESE, el Sr. Miquel Angel Borras, quan ens deia 
«des elel punt ele vista tecnic i des del punt ele vista 
físic, Sa Punta pot suportar un grau el'eelificació, etc., 
etc.». 

El nostre Crup entén que Sa Punta ele N'Amer, 
logicament, hagués pogut suportar un cert grau d'cqui
pament respectuós amb aqllesl meeli natural i que ha
gués servit de complement i atractiu a la zona turís
tica a que': ens estmn relerint avui aquí; pero pensam 
t<lm bé que aC]ues1a segona part de l'esmena elel Crup 
Regionalista no aparta aquesta filosofia que creim nos
altres necessária per alabar: la .categoria turística, com 
elic, taM ele Cala Millor com ele Sa Coma. 

Quan várem haver de decidir si donaríem suport a 
I'esmella del Crup Regionalista, ens várem plantejar 
tres qüestions que consieleram importants. En primer 
lloc, si existien a caela un deIs costats ele Sa Punta 
possibles creixements urbanístics, i s'ha ele dir que, 
efectivament, sí, a Sa Coma i a Cala Millar hi ha pos
sibilitats d'un creixemenl urba. Ens varE:m demanar 
si per part el'Alian¡;:a Popular o elel Crup Popular te
níem un desmesurat elesig urbani tzador, que qualque 
vegaela ens han dit, i hem de dir que, efectivament, no. 
1, tercer punt, ens várem plantejar si haguéssim vist 
bé que s'hagués implantat clamunt Sa Punta de N'A
mer una certa infraestructura el'equipaments que, mal
gra t modificás el nombre de places hoteIeres, pentura 
augmentant-les i tot, hagués fet possible crear uns aHí
cients, que haguessin creat una oferta turística de 
major qualitat i que haguessin fet possible augmentar 
els preus ele les places hoteleres el'aquesta zona; i he 
ele recorelar aquí que aquest raonament que jo avui 
fa ig, no el vaig fer jo tot sol, no l'he fet jo tot sol, 
sinó que un altre Diput3t que no és elel nostre Crup 
el va fer, 21mb tennes semblants, quan es va prendre 
en consieleració aquesta LIei per aquesta Cambra. 

Creim que els Zlrguments eXflosats an!erionnent no 
ens permelen clonar suport a l'esmena elel Crup Regio
nali<;ta i, per consegüent, essent coherents a allo mani
festat en Ponencia i Comissió, el nostre Crup s'abs
tcncldL 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Vergel'. 
Per tant, Sres. i Srs. Diputats, passam a la votació 

ele l'esmena. Les Sres. i Srs. Diputats que acceptin 
l'esmena presentaela pel Crup Regionalista ele les ITIes, 
es valen posar drets, per favor? 
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Secretaria, pot procedir al recompte. Poden seure, 
moltes grades. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de 
l'esmena del Grup Regionalista de les IHes, es volen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes grades. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen 

posar drets, per favor? 
El, resultat de la votació és a favor, 7 vots; en 

contra, 24; abstencions, 21. Queda rebutjada l'esmena. 
I pasasm a la votació de l'artic1e 2 de la Proposi

ció de Llei de DecIaració de Sa Punta de N'Amer de 
Sant LIoren.; del Cardassar, com a Area Natural d'Es
pecial Interes. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'ar
ticle 2 de la Proposició de LIei es vol en posar drets, 
per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Passam, seguidament, per que em demana la pa

raula? 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Explicació de vot, President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té voste cinc minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Per dir, Sr. President, que el nostre Grup ha de

fensat l'esmena, perque creiem que era millor, pero 
que, indiscutiblement, votam sí a la protecció de la 
zona i, com sempre, ates que la majoria sempre té més 
raó que la minoria, acceptam i votam afirmativament, 
hem votat afirmativament l'article 2n d'aquesta LIei. 
Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
I passam, seguidament, a la votació de la Disposi

CIO Transitória, Disposicions Finals primera i segona i 
Exposidó de Motius, que no tenen cap esmena pre
sentada. 

Per tant, les Sres, i Srs. Diputats que votin a favor 
d'aquesta Disposició Transitoria, Disposicions Finals 1 
i 2 i Exposició de Motius, es volen posar drets, per 
favor? 

Queden aprovats per unanimitat. Poden seure, mol
tes gracies. 

En conseqüencia, queda aprovada la LIei, la Pro
posició de LIei de Declaració de Sa Pun~a de N'Amer 
de Sant Lloren¡;: com a Area Natural d'Especial In-
teres. 

IHms. Srs, Diputats, queda conelos aquest PIe. 
Bones tardes. 


