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1.-
EL SR. PRESIDENT: 

Comen~a la Sessió. Scssió Plenaria Extraordinaria 
oportunament convocada pcr tractar, com a pun t únic, 
el Dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial, 
sobre la Froposició de Llei de Declaració de S'Albu
fera d'E ', Grau com a Area Natur;:ll d'Especial Interes. 

No s 'ha fet arribar a aquesta Presidencia ni pro
posit de defensar el Dictamen de la Comissió p er part 
de cap mc-mbre, pe!' lant, entram clirectament eu el 
debat, i obro el torn a favor d'aquest DiclameD . 

Grups que vulguin intervenir? 
Esquera N~cionali sta, Grup Regional is ta ele les 

Illes, Gmp Socialista, Grup Popular. 
El Sr. Sebastia Serra Busquets t é la paraula. 
Dispo~a, Sr. Diputat d'un temps de deu minuts . 

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

tema de la defensa de S'Albufera d'Es Grau és un 
deIs temes que ha fet que el poble de Menorca més 
hagi lluitat al llarg ele més de deu anys, una lluita que 
va com en¡;:ar amb un s estllclis de tipus científic on 
s'analitzava la historia de la natura i on s'analilzava 
també el paper de l"ecologia i el paper oe l'ecologis
me, i una lluita que, cal dir-ho, es produ'ia en el mo
ment en que es comenc;ava a produir, en el moment 
en que la balearHzació a Mallorca j a "iv i5Sa, . també 
una mica a Formenlera, per que no djr-ho , eomenr;ava 
a t enir ltnS efceles molt noc'Íu ¡que ja reía Lambé 
que molla ele gen!. ¿¡'aquesles ilIes, d'aqucst ' poble 
nos tres vessil1 la IJ g -nl necess ita t de .l a defensa el e 
cadascun deIs territoris, eleIs espais na turals que ens 
quedaven. 

La lluita a Menorca va ser forta i, a part el'aquests 
estudis de tipus ciCEtífic, de tipus humanístic, l1i va 
haver ja unes lluites, i aquí cal recordar l'Obra CulLu
.ral Balear de Menorca, unes lIuite', une ignalures, 
r ccoll ir signa lure , un dc:b~l l públic que Jeia, i h I cm 
de dir laramcn l, q l:C el p bl menorquÍ de cada clia 
esUgués més sensi l ilhzat i volgués un n orienl ació de 
des ' nvolupament dif r enl a la que s egu ia él Mall r-
a la qu e seguía' a Eivi ssa , gu era de ranea 

des tli.1Cció deIs espa is nalura ls en aqtl cll moment. 
S'Albufera e va el >fen ar m 11 i amb mo lta ele 

fOl'~a, ,la lluila va d urar mo ll d l.emps, pro, malgrat 
aque ta Huila . 'cstigués produinl i m algrat l, 011-

ciencia prolecci n is ta deIs mcnorqums i menorquines 
fo un fet i, endemés, era un feL unitari , perq uc h'i 
participava gent eL molle te nc1~mc ie ideoJogiq ues i 
era un fet de lIuila de ma se , ele cada el'Í<l mé i01pO.r
tant, en trobuvem que malgra t aque ta Iluita, hi va 
}laver lO - UDS interessos especulatius, toL. uns Íl1te
ressos de par ti cular darnunt els inleressos ele la 
coHectivitat que varen fer qu S'Albufera ql~eda am.b 
una club tosa prolecció j, fins j tot amb una serie de 
qües ions, de destro es i cons truccions d'edificis dins 
el seu espai natural. Obviament, aquesl tema va que
dar una mica estanca! politicament, una mica estancat 
en el moment en que l'Ajuntament de Maó va co
men~ar a fer, fa poc temps, el eu Pla d'Ordenaci ' , 
un Pla d'Orcle,nació que als ciutadans .de Menorca eis 
oferia la possibHitat d'una defensa efiea~ de tota S'Al
bufen\ el'Es Grau i, per tant, el'un espai natural d'im
port~mcia immensa dms tota Menorca, no nornés dins 
el terme municipal de Maó, sinó dins tota Menorca. 
1 ens trobam, pero, que aquest Pia d'Orclenació de 
l'Ajuntament de Maó va significar UDa de les decep-

ion més grO!>~t:s per pan d' tol 'ls I1uil. don, \:1 1 

cIelen (\ tI'tlC¡lIes! (,.':- p"¡ nalural , eS \'arcll h;J.v r d\! 1 "1 

rCCll¡:SO~ <11 Pl a ti' I 1 ' ll ' lció de [aó, e S va havcr tl l.: 
fer una Iluila el' Can 'r i ti " (nscicn iaci ' i, avuí aqul , 
" OS parla Ull lll::tllurq lli . P\!I u SOl pcrre~: lal11lClI l lll~ 1 .. 
s lü.1d'ital amb 'ls lll\!l1orquins en dd 'n ', ti I ~\!ll 
c~p:li el e S 'Albufera el' Es Gnlll és una cosa qu e \1\ 

trauscenclir k s [rUnLlTéS Jlalurals de Menorca i I'a 

arribar a toles les IJles i, Jíns i tal, també va anibar 
a mollcs orgal)iL~acions de tipus ecologista, a ni\'cll 
europcu, que varen manifestar la seva preocupació, la 
seva repulsa clavant un intent de I'Ajunlament ele l'vIaó 
de pcrmclrc tIllU Llrb. nilZ¡\ ' jó sec lurial di,, · <lq ucsl 
cspai d'·s Grau. Ato)'lunadam Ill, pero, el Grup P"rla· 
ment,)J'j Socialisla, l1InjorjL:'l i a l'AjUl11amenl d' l'v!aó, 
va vellre com 1, s Sé\ ' s tesis oren lUla miq LIcIa rcblll
jades per l'opi nió públi a, p r J gt::n t nh!l1orguin¡¡ 
i també pel malcix enlp Parlament.<u'i ialisla 
d'aquesta Cambra que va corregir mínimament aqucst 
projecte d'urbal1ització elins S'Albufera d'Es Grau i va 
elur en aquest Parlament un Projecte ele LIci, una 
propostn ele defensa el'aquesl espai natural. 

Logicament, a partir eI'aquest momel1t ens trobam 
amb una conlradicció política entre un partit a Maó 
i un partit en aquest Parlament de les Illes Balears, 
pero, aforlunaclament, aquesta contraelicció s'ha resolt, 
sembla que favorablement, ja que en aquest Parla
ment, p r u11anjmita t, l O[ el ' rup ParlameJ taris 
hem \' isl n bé pro legir I'espai el' s rau, h e111 vi -¡ a 
bé e l límils que há proposal 1 r up Parlam\!l1lari 
Socialista i, en definitiva, una ll · j <le lipus uperior 

bl ,igara l'A "t lJllamcnt de Maú a adm c Lre aque lél reajj· 
la l protec ionis [a.Per a1:<O, cr -im que é importan t la 
reOexió entre au ¡onomia municipéll i paper del Parla
ment ele les Illes Balcars i, per que no clir-ho, paper 
deIs ~onsells Insulars, ja que les institucions han 
d 'estar in tenelacionades sensc upedita iOll • P ro el 
qu é evidclH, el dcm eracia parJamcllla ria, és que 
el Pnrkm1enl e lá per cl a ll1Lll1l aqu lS inlcnls que 
puguin fer e ls jumamcn l de típus irregu lar 11 de
rensa, en "qUt; 1 cas de I'on.lenació territorial. 

'squerra Nacionali la-P, [ q ue e va maniks wr 
de_ del primer mom 'lit anlb lOla la se a for~a al 
carrer, a Menorca, a Mallorca i per tol arretl , deJen
sora íntcgram<.:nl el' Es Gr au, om a spai natura l, de 
Id, e \ Lli eS I ~ sntisfela, p\!rque ulminam un procés 
inicial fa més d de l! any amb U11a defensa del lcn"Í
tori de S'Albufera d'Es Grau. Pero també volem dir 
que la nostra preocupació continua subsistint perque 
dins aquesta Llei hi ha uns darrers apartats que per 
<1 nosaúres són dubtc:ios j és respecte de l'ús que eS 

pugui fer de les edificacions que actualment existeixen 
dins S'Albufera el'Es Grau. Som tremendament respec
tuosos respecte a tota la legislació vigent i respecte 
ele la complexitat que hi pugui haver damunt aquests 
usos ele les cases, xalets, etc. que hi ha dins S'Albu
fera, pero hem ele dir que una protecció real i defi· 
nitiva no va per al consens que hi ha hagut al final 
dins la LIei entre el Grup Parlamentari Socialista, 
Popular i Regionali s ta o Reformista que, d'alguna ma
nera, deixen una serie d'interrogants dins aquesta Llei. 
Malgrat aixo hem de elir que donam suport global-
ment a la Llei, estam satisfets deIs resultats que s~han 
donat i ~arribé urgim que des de Menorca, i em sernbla 
que aixo ho tara el Grup Regionalista, presentara moji 
hreument i tendra suport o la presentaran tots els. 
Grups Parlamentaris una Proposició no de LIei per tal 
que els costs d'aquesta defensa efectiva de S'Albufera 

;¡ 
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d'Es Grau siguin uns costs que comparteixin totes les 
institucions, des del Govern Autonom, Cansell Insular, 
Ajuntament de Maó i Govern de Madrid, perque no 
ho hem de dubtar, aquest tema ha estat un tema 
controvertit, un tema amb moltes contradiccions o 
amb molta demagogia o amb molt d'electoralisme, per 
part de certes persones, dins Menorca, sobretot, i és 
un tema que, en definitiva, pens que l'hem de cloure 
amb una protecció real i efica<; i, en definitiva, amb 
la raó a tots els que fa molts d'anys han lluitat per 
a la defensa d'Es Grau i per a unes Illes Balears de 
cada vega da més protegides de la destrucció que han 
tengut. 

Gra.cies. 

EL Sr. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la parauta 

el Sr. Cristofol Triay Humbert. 
Dísposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. TRIAY HUMBERT: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El 

Grup Regionalista molt breument fixara la seva postu
ra per donar suport a aquesta Proposició de Llei que 
va presentar el Grup Socialista i que ha estat modi
ficada dins Ponencia i Comissió. 

Creim que, abans de donar per acabada la nostra 
intervenció quant a la votació, seria important fer un 
poc d'historia de la tematica que ha dut S'Albufera 
el'Es Grau en a.quest Parlamento Creim que és impor
tant comen<;ar una cosa que l'Ajuntament de Maó, el 
novembre del 85, va fer aprovant el seu Pla General 
inicialment i en el qual, com tots sabem, va donar 
una qualificació totalment diferent al que en aquests 
moments el mateix Grup Socialista va presentar en la 
Proposta de Llei. L'Ajuntament de Maó va declarar 
aquesl polígon 10 de Llimpa-Santa Madrona amb ex
pectatives urbanitzables, i no tan soIs va declarar 
aquest polígon número 10 de Santa Madrona i Llimpa 
com a urbanitzable, sinó que, a més a més, en aquesta 
aprovació inicial s'inclola també el polígon 9 de Sa 
eudia Vella, també amb expectatives d'urbanització. 

Nosaltres ja vam anunciar, a la presa en conside
ració d'aquesta Llei, que consideravem una greu incon
gruencia, una incoherencia greu el presentat per l'Ajun
tament, que tots sabem que té una majoria absoluta 
de caire socialista, i el que el mateix grup aquí havia 
presentat. Nosaltres, en aquesta Llei vam presentar 
una esmena parcial, esmena parcial que, si bé mal 
compresa per alguns grups, voldríem aquÍ clarificar 
quin era el seu contingut i quina la seva filosofia. Nos
altres vam excloure de la protecció global del que 
es pretenia amb Já Llei el polígon número 10 de 
llimpa i Santa Madrona, no perque consideréssim que 
havia de tenir unes perspectives urbanístiques, sinó 
Perque consideravcm, i ac;:o és evident, tots els que 
hem vist i passat per aquesta area important ecolo
gica, com és Es Crau, ~s evident que am) hi ha unes 
construccions fetes, hi ha una infraestructura feta, de 
fa anys i que, per tant se li havia de donar un tracta
ment diferen t al que en defil'Jitiva la Llci de Prolccció 
<I'Ar e alurals d'E pecial Tntercs implica a aItres 
lones. com s'han fet a Es Trenc, a Es Salobrar de 
Campos, él Sa Punta de N'Amer, elc., que són I,crmes 
IOlalrnent vcrgcs. Per tanl, la n SITa pr p ta era úni
camenl quanl que crc icm que se ti havia de donar una 
Qualificaci6 diJerel1t, COsa que, en certa maneI"a, amb 

l'aprovació final que s'ha donat a la Llei s'ha aconse
guit i, per tant, aquest era el nostre motiu. 

També cree que és important, per donar suport, 
un poc, a la nostra proposta, tenir en compte diversos 
informes que a l'Ajul1tament de Maó havien arribat per 
diverses peticions d'alguns advocats que havia dema
nat el mateix Ajuntamel1t. A tots ells s'havia, com a 
resolució, dit en el Consistari, que era un tema de 
difícil solució, com 10ts sabem hi ha llicencies donades 
dins aquest terme i, per tant, consideravem que se li 
havia de donar un tractament especial. Nosaltres, per 
tant, el raonament de la nostra esmena era doble, per 
una part donar-li un tractament especial en aquesta 
zona on hi havia alguna cosa edificada i, en segon 
terme, perque ereiem que havia de ser el seu Ajunta
ment envers la seva autonomía municipal i, per tant, 
fent ús de la Llei del Sol, qui havia de resaldre aquest 
tema. 

En aquesta mateixa Cambra, nosaltres, amb un 
tema concret també de Menorca, la Costa Sud ele 
Ciutadella, nosaltres ja no vam donar suport a una 
Proposició sobre aquest tema, basicament per dos 
punts importants: un, en que deiem, com tots sabem, 
el tema de Cala'n Turqueta, un tema que, com se 
sabia, estava qualificat de Centre d'Interes Turístic 
Nacional, estava en el Tribunal sub-judice, pendent ele 
decisió i també, en segon !loe, perque creiem, i ha 
continuam creient, igual que al terme de Maó que era 
un tema que l'Ajuntament, en aquest cas, havia ele 
resoldre a nivcll municipal com, evidentment, així ha 
ha fet. Perqut: tots sabem que amb l'aprovació inicial 
de{ Pla General de Ciutadella, l'Ajuntament ha recone
gut i ha deixat, ele fet, tota la zona sud com a zona no 
urbanitzable. 

Per tant, aquest era el nostre plantejament, creiem 
que l'Ajuntament de Maó amb lq seva autonomia i 
fent ús de la Llei elel Sol podia fer-ho, pero, evident
ment, ac;:o sembla que no anava per aquí. Aquesta 
aprovació inicial ens demostrava palpablement que 
l'Ajuntament de Maó no anava per una reserva inte
gral i, per tant, per una proteeció integral de la zona 
d'Es Grau, que la seva aprovació inicial posas com a 
possibilista la urbanització de Llimpa-Santa Madrona 
i també la zona de Sa Cudia, creim que, ido, va fer 
que el mateix Grup, el mateíx Grup, en aquest cas, 
Socialista, presentas aquí aquesta Proposició no de 
Llei. Pero també ho hem de dir, perque ereim que ac;:o 
és la veritat, aquesta Llei va ser presentada no única
ment perque es feía ac;:o. Va ser presentada, com tam
bé ha dit molt bé el representant d'Esquerra Nacio
nalista, perque evidei1tment, Grups com és el COB, 
persones involucrades dins l'ambi t ecologic proteccio
nista menorquí. el carrer, en definitiva, del poble de 
Maó, va veure que el plantejament inicial que duia 
t'Ajuntament de Maó sobre aquest tema no era el 
correcte, perque, de la mateixa manera que ac;o ha 
estat presentat el gener d'aquest any en aquesta Cam
bra, tots sabem que:' fa tres anys que podia haver 
estat presentat, i no ho ya ser. ÉS, per tan1, una con
tradicció manifesta, nosaltres, en definitiva, ens ale
gram, altres vegades, aquesta Cambra¡ ha hagut ele 
ccartar, ha hagut ele tallar I'autonomía municipal quan 
veia perspectives que no eren ecologistes i, per tant, 
preservadores ele la natura, i aquesta vegada, una ve
gada més, una vegac1a més, aquesta Cambra ha hagut 
de posar per damunt l'autonomia municipal, l'o.u1ono
mia municipal per aconscguir la defensa de S'Albufera 
d'Es Grau. 
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Nosallres que elins Ponencia i Comissió varcm arri
bar a un acm-el, retirant la nos1ra propost8 i transac
cionant aquesta aelciicional, que consider8lll que, en 
definitiva" recull, en p8rt la nostra proposta inicial, 
donarem, per tant, suport a aques18 Proposició ele Llei 
presentada pel Grup Soci8lista i desitjam també, desit
jam també que aques1es prom eses , aquestes promeses 
vingudes ele eliverses persones, com ha elit 1ambé molt 
bé el represent8nt el'Esqucrra Nacion8list8, eI'aqucsts 
500 famosos milions quc sembla ser que arribaran de 
l'Administració Centr81, es f8cin realitat. 

Nosaltres, 8 part, i tot donant suport 8 aquesta 
Proposició de Llei tal i com ha vingut des de Comis
sió i Ponencia, volem anunciar, també, que presenta
rem una Proposició no ele Llei que impliqui directa
ment les tres administracions que creim afectades 
com és l'Administració Central, l'Aelministració Auto
nomica, que ja hi ve ele per si, segons l'article 7 
ele la llei marc eI'Arees eI'Especial 1ntere~ i també 
l'Ajuntament de Maó. Nosaltres consideram que és una 
tematica que sobrep2.ssa les dimensions municipal s, el 
tema de S'AlbuEera d'Es Grau, i consideram que hi 
hem d'incloure aquí les altres administracions, tant 
l'autonomica com la central, per donar i fer possible 
la total integració ecologica ele tota S'Albufera. 

Mo1tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el 

Sr. J oan Francesc Triay Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPlS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats . Després de 

tres mesos i mig cl'haver presentat él la Cambra 13 
. Proposició de Llei per declarar S'Albufera el'Es Grau 

com a Area Natural d'Especial Interes, i en tramit 
d'urgencia, avuÍ arriba aquí, després d'una pausada 
tramitaeió, pero que, realment no ha estat m olt de 
temps si ho compara m amb aItres inciatives, com el 
Reglament, que es perden dins la nit dels temps . 

S'havien anuneiCl-Í, davant aquests darrers temps, 
per parl le rellcvants membres del Govern, per part 
de rellevants membl'e també, Diputats, del Grup Po
pular, que hi hauria, que hi havia discrepaneies quant 
als límits, quaul a le mesures de protecció de l'area 
a protegir. FinalmenL, ac;:o no ha estat així, les reserves 
respecte de la Llei s'han disipat, i avui podem discutir 
o exposar punts de vista r especte d'un projecte, res
pecte d'un Dictamen que no té objeccions ni en els 
límits exteriors de la declaració ni en el regim tran
sitori urbanÍstie que es proposa. 1, endemés, ac;:o es fa 
damunt una proposta de delimitació i de regim urba
nÍstic transitori que és la que el Grup Parlamentari 
Socialista va presentar aquÍ, en aquest Parlament. 1 
a~o, naturalment, ens satisfa. 

També ens alegra que els Grups Parlamentaris 
hagin tengut oportunÍtat de poder satisfer les seves 
necessitats de protagonisme, no satisfetes fins a aquest 
moment, com clarament se'ns va posar en qüestió el 
dia de la presa en consideració. El Grup Regionalista 
ha pogut donar notorietat a la seva esmena d'exclusió 
de Llimpa, aplicant la tecnica del "boutron» a l'Area 
Natural d'Especial lr.teres, Í és clar que aquesta es me
na l'ha retirada, perque foradar una zona humida, tot
hom es pot imaginar quin futur Ji espera. l, com que 
no té representaeió a l'Ajuntament de Maó, doncs esta 
especialment intercssat a dur en aquest Parlament un 

elebat de polí1ica municipal. Nosaltrcs duim aquí un 
debat ele política ele decJaració d'Area Natural d'Espe. 
cial InlL:res i el Grup Parlamentari Socialista ho fa, 
no COl11 él Grup de pressió ni COI11 a institució dife
renciada, sinó simplemcnt com la "eu del Partit Socia
lista Obrer Espanyol dins aquest Parlament a l'exercici 
de les seves funcions. 

1, Sr. Triay Humbert, nosaltres ens sumam al seu 
desig que els 500 milions es facin realilat. Pero no 
esla a les nos1res mans, elel Grup Parlamentari Socia
lista, fer aquí ni clonar cap in[ormació especial ni 
seguir cap promesa concreta. 

El Grup Popular va presentar la mateixa esmena, 
identic forat i, a més, com ja advertia el Portaveu en 
el debat de la presa en consideració, aquí on deia que 
quan la protecció l'ha ele fer l'Ajuntament ele Maó els 
límits són menors, i quan és el Parlament aquests 
creixen desmesuradament, ha caigut dins aquesta ma
teixa desmesura i ha volgut incloure a la seva esmen<t 
el Cap de Favarritx dins S'Albufera d'Es Grau, sabent 
totbom, naturaJment, que el Cap de Favarritx té uns 
valors, sense cap dubte, dignes de protecció, i reaJ
ment es va limitar al Cap de Favi:trritx, perque se li 
va acabar el paper, perque el planol que havia aportat 
el Grup Parlamentari Socialista no anava més enHil. 
Ens sap molt de _gréu, senyors del G.-up Popular, no 
haver presentat un pHmol molt més ampli, perque, tal 
vegada, d'un sol cop, haguéssim pogul resoldre pro
blemes tan greus com el elel Centre d'lnLeres Turistic 
Nacionéll de Son Parc o el d'Adaia, o el de S'Arenal 
d'En Castell, i així, poder arribar fins a Fornells. Ho 
sentim, una altra vega da serem més generosos quant 
al papero 

l, respecte del Grup Esquerra Nacionalista, el fet 
que el Grup Socialista hagi pogut transaccionar una 
esmena, una disposició add iC'ional, i aixo hagi suposat 
la retirada de les esmencs deIs altl'es Grups, realment 
també li permet, i ac;: 6 . m 1t lcgítim, poder oposar
se a aquesta disposició adclici nal i, per tant, mantenir 
una postura individualitzada en relació amb aquesta 
LIei. 

La Disposició Addicional, que és rúnica noveta! 
respecte de la Llei presa en consideració, de la pro
posició" té per objecte garantir un mínim de "inl ' 
anys a la permanencia deIs edificis que avui existeixen 
i deIs seus usos actuals, a la zona exterior, a la de 
maxima protecció, segons el regim transitorio És el 
que es ve a dir )jmp~, p. r · que no es correspon, 
exactament, més que amb una part, la part interior 
elel que era el Poligon de L1impa del seu antic Pla 
Parcial no aprovat. Aixo significa que unes trenta' 
quatre edificacions tinclran, es poclran acolLir a aquesl 
regim transitorio Hem de tenü' en compLe que agues-
t . s 34 edificacions, amb unes parceHes mitges de mano 
co de 2.000 metres per parceHa, suposen manco de 7 
hectaree damunt una zona, cJamunl un espai, aquesl 
de fa zona delimitada de la Disposkió Addicional, 
superior a les 95 hectarees, per tant, realment creim 
que és una manera de donar una solució a un proble' 
ma que probablement, el Govern li hagués pogut donar 
la mateixa solució sense necessÍtat que Ji digués el 
Parlament, pero que si aixo era condició per donar 
un suport ÍnequÍvoc a la Llei, el Grup Socialista yª, 

ser el primer a poder aportar una salució d'aqu ~ 
~ru. I 

l, a més, hem de tenir en compte que edificacio~ 
dins la zona d',l\.rea Natural que es vol declarar, n'Ri 
ha moltíssimes més, pero que no estaran dins aquesl 

( 

t 

! 
¡: 
6 
a 
[; 

q 
a 
a 
v, 
t( 

fI 

te 
al 
t¡ 

p 
si 
d' 
n, 

s, 

El 



DIARI DE SESSIONS / Nfull: 62 / 7 de maig del 1986 1865 

regim especial, diguem, de garantia de vint anys, sinó 
que a l'inrevés, que estaran dins la zona de maxima 
protecció i, per tant, amb possibilitats que, a través 
de l'expropiació del mateix Pla Especial quedin abso
lutament fora d'ordenació. A~o és una practica inte
ressant, pero no novedosa, no l'hem inventada nosal
tres, hi ha ja unes experiencies concretes a Catalunya, 
aquí on la Diputació Provincial per poder resoldre el 
problema d'urbanitzacions iHegals dins parcs naturals, 
dins zones protegides ha anat a aquest tipus de fór
ruula d'usdefruit durant vint o trenta anys als propie
taris d'edlficacions expropiades. Realment, per tant, és 
una fórmula que permet una solució a llarg termini 
i també, en aquest cas, coincideix amb les arees que 
probablement haguessin estat les darreres, en qualse
vol cas, d'expropiació si s'hagués volgut anar a una ex
propiació global de la parce11ació i edificació existent. 

Estam, per tant, insistec, molt agraús per la co11a
boració de tots els Grups Parlamentaris, vull dir que 
JerrLIlm també la cO!'labol'ació ele l'Ajuntament de Maó , 
al qual des del Parlament se li va demanar l'estudi 
que acabava de fer sobre les conseqüencies economi
ques i jurídiques de la dec1aració de zona protegida 
de S'Albufera i, immediatament va ser aportat al Par
lament i, fins i tot, valorat favorablement pels Porta
veus deIs Grups Parlamentaris. Dic que estam agralts 
als Grups Parlamentaris, perque estam conven<;uts que 
els Grups Parlamentaris, ac;:o no ho fan, donar aquest 
suport a aquesta Llei no ho fan per facilitar les coses 
al Grup Socialista, segur, estam ben tranquils també 
que no ha fan tampoc per permetre exits a l'Ajunta
ment de Maó, sinó que a l'inrevés, ha fan, simplement, 
perque estan convenc;:uts de l'interes d'aquesta Llei, 
estan convenc;:uts que és correcta i és adequada la 
delimitació de l'area natural, que el regim urbanÍstic 
és el més favorable i el més adient per donar solució 
a un problema que realment, acceptada crec que per 
tothom la maxima qualitat d'aquest espai, hem de e1ir 
que és un problema d'una greu hipoteca que pesa 
damunt una zona heredada en aquesta situació. Per 
tant ,ens congratulam d'aquesta coincidencia a la fase 
parlamen taria, a la fase legislativa, que és mol t im
portant, i també voldríem que aquesta coincidencia 
duras a la fase de convertir en propietat pública 
aquests terrenys o la zona que sigui necessaria i a la 
fase de la gestió. Dir, per tant, que nosaltres creim 
que hi ha cl'haver una coHaboració de tates les 
adrninistracions públiques per, conjuntament, resol e1re 
aquest problema i que, per tant, i d'acord amb el que 
varem parlar a la Ponencia, on tractavem aques ts 
temes, estavem disposats, i així s'havia plantejat, a 
redactar una Proposició no de Llei conjunta, de 
tots els Grups Parlamentaris, demanant, precisament, 
aquesta collaboració a tots els nivells de les aclminis
tracions públiques. Per ac;:o ens ha sOl'pres que aquesta 
Proposició no de Llei sigui ara una iniciativa exclu
siva del Grup Regionalista, no obstant aixo, a pesar 
d'aquesta petita decepció, probablement també li do
narem suporto 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies , Sr. Diputat. 
Pel Gru.p Popular, té la paraula e l Sr. Fernando 

Saura. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 
Muchas grac ias. Sras . v Sres. Díput3dos. No "ay 

a decir que estoy en inferioridad de condiciones, toda 
vez que he llegado tarde por causas ajenas, por no 
haber podido oír al representante del Grupo Esquerra 
Nacionalista, que creo que tiene que haber sido inte
resante. Perdón. 

El Grupo Popular ha estado siempre a favor de 
la protección de los espacios que realmente se nece
sitan proteger, y no nos cabe la menor duda que 
desde el primer momento, la Albufera d'Es Grau ha 
entrado dentro de esta zona, de espacios que 
queríamos proteger. En la toma en consideración, 
efectivamente, dije que había algún grupo que había 
tomado el protagonismo, me parece perfecto que así 
fuera y, por supuesto, no queremos nosotros tomarlo 
ahora, sí quiero decir de entrada que el Grupo Popular 
va a votar favorablemente la Proposición de Ley, toda 
'lez que, efectivamente, como dice el Sr. Triay, está 
convencido de que h abía que protegerlo. Pero es que 
además, también está convencido de que había que 
ayudar al Ayuntamiento de Mahón , porque, en defini
tiva, es ayudar al pueblo de Mahón, no estoy hablando 
a los que en estos momentos gobiernan en el Ayunta
miento de Mahón, pero sí al Ayuntamiento de Mahón. 

No sé . le puedo asegurar, Sr. Triay, que la enmien
da presentada por el Grupo Popular y cuyos límites, 
como eli ce, no fueron más arriba porque no había más 
papel, le puedo asegurar, digo, que también dispone
mos de planos, que no lo hemos hecho sobre el plano 
presentado por ustedes en el momento ele la presenta
ción de la Proposicióu de Ley. Sabe usted que tenía 
unas motivaciones determinadas, pienso que cada 
dos meses va a entrar en este Parlamento un trozo de 
Mcnorca, un trozo de Ibiza o de Mallorca o de For
mentera, para que se proteja m ediante una Ley. Era la 
ccasión, y así lo manifesté en Ponencia, que había 
que proteger un área determinada, la cual parece ser, 
según la Exposición de Motivos y demás, que los límites 
tenían que ser por las cotas altas y, qué casualidad, 
que las cotas altas fueran una línea recta, cuando lo 
lógico es que, si efectivamente, toda aquella zona, y 
habría que demostrarlo que 110 forma parte de la cuen
ca de la Albufera d'Es Grau, toda la zona del faro de 
Favúritx, que, precisamenle, está inclinada desde el 
mar a la cota más alta hacia la zona del valle donde se 
protege, forma también un paisage, evidentemente, evi
dentem ente, singular, singular en el término paisajísti
co, porque no ecológico. 

Pero, se le ha olvidado al represenatnte del Grupo 
Socialista decir que la enmicnda, que era una enmienda 
múltiple, también comprendía otra zona en la cual el 
representante del Grupo Popular y apoyado por el re
presentante ele Esquerra Nacionalista, quería proteger 
como es una zona de ampliación e1el suelo urbano, como 
suelo urbano, mejor dicho, perleneciente en es tos mo
m entos a particulares, y que está anexo al poblado, 
villorio, llámese como se quiera, suelo urbano en estos 
momentos , el'Es Grau. ¿Por qué? Por varias motivacio
nes, la primera ele e llas, porque se iba a convertir una 
zona, en estos momentos, o se va a convertir, porque 
no entra dentro elel área de protección, precisamente, 
una zona que es, se va. mejor dicho, a ceder al Ayunta
miento como espacio público, parece ser que deportivo, 
hay un campo de fútbol en estos momentos, no sé si 
algo m~ls, pegado a la canetera que da a la gola d' Es 
Grau. en compensación, hay que decirlo también, con 
seis ° sie te parce la s urbanizables para viviendas unifa
miliares. Al mismo tiempo, no debemos olvidar, que el 

~~--~~--------~--~~---------===~==~--~--~~~~--------~~== 
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mayor núcleo, en estos momentos, de contaminación 
bacia la AlbL1fera d'Es Grau és el propio Grau, es la 
propia población el'E s Grau. Yeso está muy claro, que 
si es tamos hablando de agujeros o de islas dentro de 
una zona, n o debemos olvidar que hay una concentra
ción abusiva, legal, no lo sabemos, supongo que sí, que 
ser~ legal, pero supongo que será legal por el mi smu 
hecho que se dieron licen cias urbaní s ticas y también 
se han dado, precisamente, a ciertas viviendas de la 
zona de Shangrila, o Llimpa-Santa Madrona, que es 
lo mismo, en tonces, no se comprende cómo el Partido 
Socialista, que presenta una Ley para proteger precisa
m ente unos espacios, se le olvide, y quiero pensar qu~ 
es de esta manera, se olvide que hay que proteger tam~ 
bién otra zona, no estoy hablando en estos momentos 
de la zona de la población el'Es Grau, está consolidada 
en definitiva, sino, precisamente, de que en una zona 
no se va a poder permitir edificar en lo sucesivo y, sin 
embargo, se está dando patente de corsa ál Ayunta
miento para que permita dar licencias a seis, seis par
celas o, mejor dicho, a seis personas, por supuesto, que 
van a tener estas parcelas . A cambio, a cambio de unos 
terrenos que en lo sucesivo, al menos esperamos que 
dentro de la revisión del Plan General de Mahón, que 
en estos momentos está aprobado inicialmente y espe
rando que se apruebe esta Ley para poderlo aprobar 
provisionalmente, esperando, digo, que estos terrenos 
sean públicos. Pero serán públicos, efectivamente, hasta 
que posiblemente, dentro de otra legislatura, pues se 
haga otra revisión al Plan General u otro Plan Ge
neral nuevo, con lo cual deje de ser público por venta 
o porque haya una iniciativa pública, en la cual se 
pueda construir. Lo lógico hubiera sido integrarlo den
tro del Plan de Protección. 

¿Por qué el Grupo Popular retira la enmienda? Bue
no, tres años llevamos en este Parlamento, tres años, 
y estamos cansados. yo al menos, particularmente, de 
no tener apoyos cuando se deben tener apoyos, sí quise 
transaccionar, precisamente, y son testigos todos los 
que formaron la Ponencia, y el único apoyo que real
mente, de una forma real, tuvo el Grupo Popular para 
mantener una parl ' de la enmienda, fue de Esquerra 
Naci nnlis I.a, yeso hay que decirlo muy claro. Podría 
haberle man lenido, pero está claro que también la 
hubi.era perdido. 'Entonces, pienso qu e no es de cobar
des el no presentarlo, el retirarlo para perderlo, no, 
sencillamenle, sencillamente, es que cuando 11ay afán de 
realmen te proteger, 11ay que el cir las cosas nluy claras, 
el Grupo Popular tenía ganas de pro teger, tenia ganas 
de proteger esta zona, .110 fue posible, porque en las 
negociaciones no se llegó a UJ1 acuerdo, e to s lo m ás 
honrado, pienso, era retirarlo en aquel momento, pero 
sí se tenía que saber el porqué. 

La tercera parte de la enmjenda, el famoso agujero, 
c.reo que ha sido expJi ado, al menOS be oido una parte 
en el momento qu.e ha hablado el representante del 
G1UpO Reg iollaUsta , no é j el de Esquerra Naciona
lis ta. Estamos en un Parlamento que tendría que el' 
garante de la autonomía municipal, a veces lo e , atTa s 
veces no, sus razones tendrá, pero sí sería interesante 
oir algunas cosas que se escribieron en los Diarios de 
Sesiones de este Parlamento, por ejemplo, el del día 
22 de mayo del 85, están hablando sobre Ja Proposición 
de Ley de lq Plmta Amer, el Sr. Triay Llopis dice: «La 
sociedad de las Islas Baleares» -lo dice en catalán
«se encuentra con mucha frecuencia impotente, indefen
sa para defender su territorio y su patrimonio na-

LUfol cont ra los depredadores y los asaltadores». Habla 
II! que , re Li\'3m cnte los valores eco lógicos y demás 
. nlri uy n a que haya un (ud mo dc m t\s (;alidatl. y 
le doy l da la l"i;lZón, y siguc: (da!> a ' tua ' ion , ,iusol l. 
daria I pr pi 'larios .Y prOt Olores S t:onvi rtcn CII 

r ',lIrll cnlC pchgrosas L13n lo cueo tJn (;on ,'1 ava l dc 
alca ldes, d' grupos muni cipal\;;s , por qué no. d ' miem. 
bros ele GobicJ'llO . Y c:>(a ::. , sei1ores, la realidad de 
San t Lloren r; d'· S Carda sa l' a la Pun ta de N'Amer». 
Bueno, esto se puede re onvertir, en lugar de llamar 
Cardassar, Pun ta de ' AJl1<.!J" , se puede llamar alcalde 
de otra población, grupo municipal, Gobierno, no lo se, 
estará por ver cuando haga el Plan, pero realmente to
dos sabemos cómo se aprobó inicialmente el Plan Ge
neral, la visión del Plan General de Mahón. Había unos 
estudios ecológicos, que todos tenemos, unas propues
ta por parle dol equipo realizador, y se fue a elegir, 
preeisa menl " la qu n protegía aquella zona, y s i la 
P¡'ol cgía, la pr t gía par ialmcnt , ~ i la prolegía par
' ialmel1le, lo l ,acf< a tra és de un ten no que hoy sera 
no urbanizable, ni que hubiera sido urbanizable, COn 

e mp nsaciones o s iu e llas pero. en definitiva, lo que 
's el querer proteger, icnl.íficamenle, ecológicamente, 
la Albufera d'E Grau , 110 CjU d ba nglobado en ella. 

on e w aul nomía l11ltnl ' ipa l abortada, entramos, ell
ton es, 'n e l tem de porqué, efectivamente, e l Grupo 
Popu.lar presentó una enmienda, no con ánimo de que 
aquello n se protegiera, lo que pa a es que qué hubie
ra hecho J Ayuntamiento de Mahón, caso de que aqui 
se hubi Tan pue to eJe acu rd el Grupo Regionali la y 
el GJUpO l opular para man lener las enmienda, o, al 
menos, retirar una ele ellas y mantener la otra y devol
verle al Ayuntamiento, por eso he dicho al principio, 
muy claro, que sí estamos por la protección, sí estamos 
convencidos de ello, y sí estamos ayudando al A unta
miento y al _pueblo de Mahón, porqu , al menos, des
pués ele que se haya aprobado esta Ley. sa bemos que 
queclar~ protegido, de la otra manera, devolviénJosc al 
Ayuntamiento, hubiéramos visto qué es lo que hubiera 
pasado. 

Y, si m e permite el Sr. Presidente, un minuto o 
menos, depende de lo que, por otro lado, sí quiero ma
nifestar muy claro, y eso en Ponencia se dijo, el Sr. 
Triay. el Sr. Triay Humbert, perdón , Triay Llopis esta
ban de acuerdo, y el Sr. Serra también lo estaba, de 
que el Gobierno, en la medida de lo posible, iría com
prando toda la zona ecológica, toda lo que es la peri· 
metral cerrada de la zona ecológica, en la misma forma 
que se va haciendo en la Albufera de Mw-o pero bien 
en tendido, en la m edida en que sus presupuestos pu
dieran hacerlo, e inc luso se habla de la repo i ión del 
terreno, y, en este senti lo, el 30 de octubre del 85, el 
Sr. Dipulado Carreras Font hizo una pregunta a l Sr. 

imarro Mm'qué que, n aquel momento, s taba de 
representante del Gobierno, en la cuál deCÍa que si tiene 
el Gobierno prevista alguna referencia .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Diputat, vagi acabant. 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 
Sí, señor .... a la adquisición de terrenos incluídos, 

y c1emá ' . el Sr. Simarro le contesta que efectivamente 
el Gobierno tiene previsto, dentro de us disponibilida' 
des económicas, la prhnera finca que se compre en Me
norca erá precisamente ésta. Es decir, difícilmente se 
querrá proteger una cosa si no hay una acción, el obje· 
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ti"o claro del Gobierno era proteger, apoyado por ,su 
GJl.IpO Parlamentario, el cual está satisfecho de haber 
lIecradO, en POllencia, al aCLI rdo que habíamos n egad , 
pc;o que habia que deci r las cosas y ponerlas en el 
justo térm ino que enl;end el representante del Grupo 
popular que po iblemenLe no ea el mismo que I de 
los' dem-'s Grupos. 

En definitiva, el Grupo Popular opoyar{' la Proposi-
ción de Ley. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Passam, Sres. i Srs. Diputats 
3r. Portaveu del Grup Socialista 
Disposa d'un temps de cinc minuts . 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Estam realment d'a

eorel, perquc l'acord es veura en la votació i cree que 
no tendra cap sorpresa, pero cree que algunes matisa
cians sí que és necessari afegir al que s'ha elit fin s ara. 

La primera vegada que un ajuntament o una cor
poració local ha vingut a aquest Parlament a demanar 
la protecció c\'un area natUl-al c\'especial interes, ha estat 
el Consell Insular de Menorca, amb el tema ele Cala'n 
Turqueta i Macare11a, amb l'aval i el suport total de 
l'Ajuntament de Ciutadella, va ser totalment desestima
da per aquest Parlament. La segona vegada que un 
Ajuntament, afectat ]Jer una arca natural el'especial in
teres es manifesta favorable a aquesta solució, és l'Ajun
tament ele Maó, simplement, prenguin bona nota, i 
:\questa és la realitat, i tots els Grups Parlamentaris 
en tenen constancia. 

En el tema d'Es Trenc i Es Salobrar de Campos, 
primera area natural d'especial interes que va fer en 
aquest Parlament, recorel perfectament, perque hi vaig 
prenc\re part d'una manera actiya que el límit de l'area 
natural era el clos, el case \U-ba de Ses Covetes, segons 
una elelimitació de feia mol1s anys d'un Pla General 
aprovat. Cap veu no es va aixecar en aquest Parlament 
per elir que a<;ó era excessiu, i el case urba de Ses Co
vetes triplicava o quaelruplicava el realment edificat a 
Ses Covetes, ningú no va moure un dit per dir a<.;:o és 
excessiu i per molt que ha eligui el Pla General al seu 
any, 50 i busques o 60, a<;:o ho haurien de reduir. Jo 
cansieler que és una mesquinesa venir ara aquí a discu
tir que l'Ajuntament de Maó pugui fer un camp de fut
bol i un aparcament al costat elel seu case urba amb el 
100 % de consolielació i seJlse altre tipus de creixement 
damunt la situació actual. l, per a<;o, nosaltres hem pro
pasat, i l'esmena esta retiraela, en contra, que sí a la 
delimitació proposada pel' l'Ajuntament a la seva apro
vació inicial. 

Que més volelríem Jlosaltres que no haver ele pre
sentar aquí més 11eis el'ül-l'eS natural s el'espccial interes, 
cree que ja més actuaciol1s parlamenUlries dins la nos
(ra capacitat de 21 Diputats, no en podem fer. Per elar
rera vcgad, L el s pres cI'ha\'c r-nc porbt molles, el mes 
de desembr · s 'aprova 111i:t re oluci6 per la qual 1 Go
\'~rr ha de c1ur una proposla definitiva el catalogació , 
~ I a ilt;o se Ji d 'll1a complimcnl. i aques COI11 pI i 111 en l 
es satisraclo ri amb e l estudi cienl' íf ics qllc existeixen 
cJamUl1l aqu es t Lema, dones la Llei el'Arces d Especia l 
Tntcres haul'a qucdc:lt com una pe!;' de museu i com 
~11 reco rd d'Llna el oca n ,a l mel1l lame ntab le aquí on e l 

¡¡¡lamen I es v ' ia b l iga l . (]I,las i dci que p e r guerrille 

a plantar cara al Govern en aquests temes. Per tant, no 
és una recriminació que s'hauria de fer al grup Parla
mentari Socialista ni al Parlament, és una recriminació 
que s'ha de fer al Govern, que ha hagut de consentir 
que s'hagi hagut d'instrumentar aquesta Llei per poder 
donar sortida als diferents problemes que ens han sor
tit durant aquests tres anys que eluim. 

r, per últim, una cosa de tipus general, el Grup 
Parlamentari Socialista, damunt temes d'autonomia, 
manté sempre la mateixa posició, primer, que el Par
lament no és gar;:qt de l'autonomia municipal, perque 
l'autonomia muaicipal la garanteixen els Tribunals de 
Justícia, simplement, el Parlament ha da ser respectuós, 
amb a<;o cree que és suficient, ara, elel que sí és garant 
i ho ha de ser, el Parlament, és de l'autonomia del l'Es
tatut d'Autonomia, ele l'Autonomia el'aquesta Comunitat, 
ele la nostra capacitat de legislar en aque11s temes en 
que tenim competencia exclusiva, hi ha la nostra ca
pacitat ele controlar el Govern en tots els que siguin 
competencia del Govern. Per tant, no facem aquesta rei
terada referencia a l'autonomia municipal per llevar
nos responsabilitats ele damunt, la nostra autonomia, 
l'autonomia ele les Illes Balears és la que ha ele preocu
par aquest Parlamento 

Moltcs gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sí. Per que en elemana la paraula? 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sr. Presielent, li deman la paraula per dos motius. 

En primer !loe, perquc aquí s'han fet aHusions al Grup 
Parlamentari Esquerra Nacionalista respecte ele posi
cionaments tinguts elins. la Ponencia. En segon 110c, per
que pregaria de vossa merce que tingués en compte 
que, per circumstancies alienes, no hem pogut esser 
presents al debat com a D.iputats menorquins del co
men<;ament el'aquesta discussió. I, en tercer l1oc, si em 
permet, per elemanar-li una qüestió d'orelre, i és que el 
Grup Parlamentari d'Esquerra Nacionalista soHicita que 
es voti per separat, almanco, la clisposició addicional. 

EL SR. PRESIDENT: 
Miri, Sr. Diputat, quant a les aHusions, no li puc 

donar la paraula. Quant al segon punt, el seu digne 
company Sr. Sebastia Sena ha tengut una brillant in
tervenció defensant aquest punt de vista. I quant al 
tercer, no hi ha cap inconvenient que es votin els arti
eles per separat. r, per tant, passam directament a la 
votació. 

Sres. i SI-S. Diputats que votin a favor ele l'article 
primer de la Llei, article primer i segon, es vol en posar 
dre! s, per favor? 

Queden aprovats per unanimitat. 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Dispo

sició Adclicional, es volen posar c!rets, per favor? 
Recompte. Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Podcn se11re, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 45 vots; en contra, 3; abstencions, cap. 
Disposició Transitoria, Disposicions Finals i Exposi-

CIO de Motius, conjuntamcnt, Sres. i Srs. Diputats que 
votin a hwol-. es volen posar elrets, per favor? 

Queden apmvades per unanimital. 



1868 DIARI DE SESSlONS / Núm. 62 / 7 de maig del 1986 

PREU DE LA SUBSCRIPCIO 
Un any . 
Sis meSos 
Tres mesos 
Prell de J'exemplar 

Redacci6 i Administració 
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
C/. Palau Reía!; 16 
PALMA DE MALWRCA 

2.000,- pessetes 
I 000,- pessetes 

500,- pessetes 
100,- pessetes 


