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1.-
EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. 
Comenc,:am, si els pareix bé, la Sessió segons l'Ordre del 

Dia pe! qual se'ls ha convocat. El primer punt es refereix a 
la Proposició no de L1ei n? 1303 / 88 presentada pel Grup Par
lamentari SOCIALISTA, relativa a la declaració de les mu
rades de Palma i els seus fossats com a bé d'interes cultural 
de la classe monument. Per defensar aquesta Proposició no 
de Llei, per part del Grup SOCIALISTA té la paraula el Di
putat Sr. Damia Pons. 

Sr. Secretari, vol procedir a fer lectura de la Proposició 
no de·,Llei? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Les murades de Palma formen un conjunt monumen

tal característic de I'arquitectura deIs segles XVII i XVIII. 
A principis del segle XX s'enderrocaren maleuradament la 
majoria d'aquestes, no obstant aixo es conserven bona part 
de les murades marítimes i les de ponent amb els seus fos
sats. Aquest fossat, que és el lIit de la Riera, forma part in
disoluble del conjunt arquitectonic defensiu de les murades 
i representa un element essencial de l'estructura urbanística 
de la ciutat de Palma i de la seva imatge. Amb la finalitat 
de protegir aquest valor cultural d'actuacions que puguin des
virtuar el seu caracter, el Grup Parlamentari SOCIALISTA 
presenta la següent Proposició no de L1ei: 

El Parlament insta el Govern a declarar les murades de 
Palma i els seus fossats com a bé d'interes cultural de la classe 
monumental, a l'empara de la Llei del Patrimoni Historie 
Espanyol». 

EL SR, PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. PONS 1 PON S (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Altra vegada tornam a obrir el dialeg en materia del 

tema de la cultura i ho feim amb una proposta positiva, apli
cant una disposició constitucional que és recollida en esperit 
per l'Estatut d'Autonomia i desenvolupada per una llei molt 
important, que és la Llei del Patrimoni Historie Espanyol 
de l'any 1985. 

La Constitució, article 46, estableix un mandat impera
tiu als poders públics de protecció del patrimoni historie i 
monumental, i més encara, estableix també un mandat im
peratiu que els qui atemptin contra aquest patrimoni han de 
ser sancionats. I.:Estatut d'Autonornia, aprovat el 1983, ens 
dóna competencia exclusiva quant al patrimoni monumen
tal, cultural, historie i paisatgístic d'interes per a la Comuni
tat Autonoma i també, article 13, tenim competencia exclu
siva sobre el foment i protecció de la cultura autoctona. A 
partír de la Constitució del 1978, desenvolupant l'article 46, 
la Llei del Patrimoni Historie Espanyol estableix importants 
mesures de protecció, entre enes la figura, TItol Ir., de béns 
d'interes cultural. Al TItol 11., precisant més aquesta figura, 
diu que els irnmobles de la classe monument, com el que 
es propasa avui aquí a través d'aquesta Propasició no de Llei, 
seran els que constitueixin realitzacions arquitectoniques o 
d'enginyeria sempre que tenguin interes historie, artístie, etc. 
Estableix a continuació diferents disposicions protectores, que 
la declaració de bé d'interes cultural implica la suspensió de 

llicencies municipals de parcel·lació, edificació o demolició, 
i també -figura important- estableix que el bé d'interes cul
tural és inseparable del seu entorno 

El tema que ens ocupa avui són les murades de Palma. 
Ens ocupa avui aquest tema perque hi ha hagut unes inicia
tives de caire municipal de vegades, entenem nosaltres, no 
massa afortunades quant a l'esperit proteccionista que no no
més la Constitució, l'Estatut, la Llci de Patrimoni Historie 
Espanyol, sinó tota la legislació deis estats moderns establei
xen sobre aquesta materia, que són concretament les fortifi
cacions. 

Les fortificacions; obres d'enginyeria militar que tengue
ren al seu moment una funeió defensiva de fortificar una 
ciutat, una casa, un 1I0c, etc., a mesura que han anat, pel 
transcurs de la historia i per l'evolució de la tecnica, perdent 
la seva funció, s'han transformat, avui ho reconeixem plena
ment, en valors histories monumentals que els estats moderns 
protegeixen. Cercarem dos casos d'estats completament dife
rents per ¡¡·Iustrar aixo que deim. La Gran Murada de la 
Xina, el país més poblat del món, un regim socialista, un 
regim comunista, és una obra que data en part de 4.000 anys 
abans de Crist, es completa fins al segle XVII, curiosament 
I'acabament de la murada de la Xina coincideix també en 
el moment que aquestes murades que avui proposam que es 
protegeixin s'enllestien aquí, a Mallorca, a Palma concreta
ment. Cerquem un altfe exemple. A Gran Bretanya, la deixa 
més gran que varen deixar els romans no és un palau, una 
casa, una ciutat, és una resta de l'antic «line», les fortifica
cions frontereres de l'imperi roma, situat al nord de l'actual 
Anglaterra; em referesc a l'anomenada Murada d'Adria, 118 
quilometres de llargaria, encara es conserven, i és, com dic~ 

la deixa romana més impórtant que avui té la Gran Bretan
ya. Mostres de fortificacions trobam per tot arreu, prehisto-' 
riques com les Palsses d'Arta, podem trobar deixes romanes 
com les murades de Lugo, deixes medievals, les murades d'Avi
la, per no anomenar tota una interminable relació de cas
tells, comenc,:ant pel de Bellver, que és el que tenim més a 
prop. 

Avui en dia, per tant, hi ha una voluntat proteccionista. 
Cap estat modern, del signe ideologic que sigui, no es pro
pasaria la demolició d'unes fortificacions que formen part 
de la seva historia, que són monuments historico-artístics, 
sigui n la Murada de la Xina, la Murada d'Adria a la Gran 
Bretanya o sigui les Murades de Palma. Pero hi ha més, les 
murades de Palma no són només una fortificació, una su
pervivencia, una obra d'enginyeria, són part viva, testimani 
historie de I'evolució d'una ciutat. Les ciutats, en temps pas
sat, difícilment podrien sobreviure sense marcar un períme
tre de defensa; la Palma romana ja era fortificada i muralla
da, la Madina Mayurqa de l'epoca islamica tenia les seves 
murades; quan arriben els catalans amb el rei Jaume I al da
vant i s'apoderen d'aquesta ciutat, la descriuen com «la més 
bella vila que mai haguéssim vist, amb murades, torres, un 
vall i una barbacana». A l'Edat Mitjana, si contemplam la 
famosa taula de Pere Nissard, el famós Sant Jordi del segle 
XV, veim la nostra ciutat de Palma, la Ciutat de Mal/orca. 
voltada de torres i nierlets. Les murades actuals, pero, són 
de data més recent, són una obra d'origen renaixentista. Es 
el moment que l'artilleria obliga a rebaixar l'altura de les mu
rades, es fortifica de manera ja molt diferent de l'epoca me
dieval i l'art de fortificar és una de les denominad es arts ita
lianes. Recordem que fins i tot grans personatges, graDS 
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. tes gran s enginyers e ' dediquen de vegades com a pas
~inp~ pero significatiu, a practicar aquesta art italiana de 
: lfortiftcadÓ; recor.dem que Le.onardo Da Vinci, Maquia~e1 
it,Miquel Angel prOJ.eclarel~ cuno amenl mUfades per a CIU-

'ts 'd~ItaJia. El MedlterranJ en aqueJl momenl, al segJe XVI, 
: :una fronter<l, una frontera militar, i Mallorca forma part 
d'aquesta frontera marítimo-insular. E per tant al eglc XV 1, 
enfrontal a l'impcri OlOma, que I'any 1575, poc anys des
prés de la batalla de Lepant, ve I iLalia rantin, un enginyer, 
i comen~ la construcció de le murade. de Palma, que du
rara fins al segle XVIII. 

Aquestes murades ],0 han estat objecte de grans setges 
heroic:, no 'han viscut g:ans gestes al seu peu, qualque ve
gada afortunadarnem, p ... 1 duren, dins aquesta evolució, fins 
al segle XIX . .. I egle Xl , la r~\'0¡ució urbana d'una ciutat 
:¡ue creÍX en pe.!," "'ió ob'iga z plartejar-se seriosament que 
progrés vol dir P' 5~~: r ' ~.:,; la murada, crear un eixample 
que permeti una mili, 1'1 substall ¡~ll de la vida urbana de Pal
ma. Es per aixo (~ '!C h l 'w 'm3 )'1 U~) curiosamcnt una Huita 
de signe progressloL, I el dur endavant aquesta revolució ur
bana i en derrocar [r-;s r'Jurades. Persones com Eusebi Estada, 
persones COIn lvIiquei deis SanLs Oliver es declararen parti
daris de l'enderrocament, que finalment es realitza entre l'any 
1902 i l'any 1909. 

Passats uns anys, qua n tates aquestes murades ja eren 
quasi bé un record, quan només quedaven deixes d'allo que 
havia estat un cinturó defensiu complet, es passa a una altra 
etapa, que és la que vivim avui. Vull remªrcar que l'inici 
d'aquesta etapa proteccionista sobre les- murades de Palma 
no es produeix, curiosament, enmig d'una epoca democrati
ca, sinó que fins i tot en una epoca tan negra culturalment 
com és l'epoca franquista hi ha un petit Hum, hi ha una gent 
preocupada que aconsegueix que aquestes murades siguin ob
jecte de decrets de caire proteccionista. Recordem el Decret 
de 21 de setembre del 42, on es declara la Murada del Mar 
monument historico-artístic; recordem el Decret de 22 d'abril 
del 49, que estableix la protecció de les velles fortificacions, 
concretament deIs castells, i finalment el Decret d'n de juny 
del 64, on el casc antic de Palma és declarat conjunt histonco
artístico 

Per tant, després d'aquesta breu ressenya historica en torn 
deIs fets de les fortificacions i la transformació d'obres d'en
ginyeria militar amb finalitats funcionals de defensa en ele
ment historico-artístie, som a una etapa de protecció que aca
bam de veure que fins i tot l'epoca franquista, que no va 
respectar gaire coses, sí va aconseguir, almenys gracies a gent 
preocupada que hi va haver a Palma, que es declaras sin pro
tegides amb un decret determinat. Per tant, avui -seré breu, 
Sr. President- seria un anacronisme irresponsable no dur 
endavant un element netament proteccionista de les murad es 
de Palma com és, a l'empara de la Llei de Patrimoni Histo
ric Espanyol, declarar-les bé d'interes cultural i aixo és el que 
senzillament es propasa per part del Grup SOCIALISTA a 
aquest Parlament. 

Per que ha proposam? Per que hem vist que en la si
tuació en que es troben avui no és del tot garantit que aquesta 
protecció sigui plena i definitiva. Hi ha hagut un projecte, 
concretament I'elaborat pels arquitectes Eiuic i loan Antoni 
Cortes per encarrec de la societat promotora Eurotrasa, que 
contempla tapar la Riera i tapar la Riera vol dir destruir, 
desfer definitivament bona part del que ens queda de les mu
rades de la nostra ciutat de Palma. 

Aixo ha provocat la logica reacció dins el món cultural 
i dins el món inte¡'¡ectual de Mallorca -jo esper que també 
provoqui la reacció del món polític- i hi ha hagut declara
cions d'escriptors, d'intel·lectuals de signe ideologic molt di
vers en tom de tot aixo. Recordem que I'Associació per a 
la restauració del casc antic de Palma s'ha manifestat de for
ma contundent en contra de qualsevol projecte que signifi
cas tapar la Riera i destruir, per tant, de manera definitiva 
all0 que ens queda de les nostres murades. 

Esper, per tant, que la proposta del Grup SOCIALIS
TA d'iniciar e1s tramits perque es declarin bé d'interes cultu
ral obtengui el suport unfmime d'aquest Parlament. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per pan del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr. 

CarIes Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Avui tenim aquí la Riera. Segons l'article 15 de la Llei 

de Patrimoni Historie, són monuments els bén immobles que 
formen construccions arquitectoniques o d'enginyeria, obres 
d'escuitura colossal, sempre que tenguin interes historie, ar
tístic, científic o social. Es indiscutible que la Riera actual 
és un autentic element d'arquitectura historica i militar re
naixentista. De la trar;:a del renaixement original de la ciutat 
només queda elllit de la riera i avui parlam aquí de si aquest 
últim vestigi que hi ha ens el carregam -per' dir-ho així de 
senzill- o no ens el carregam. 

Es un element substancial del conjunt historico
monumental de la muralla de la ciutat, hem de pensar, que 
jo, que som de Ciutadella, puc i vuH recordar que alla te
níem una gran muralla que donava nom a la mateixa ciutat 
i un dia algú va decidir que s'havia de destruir. 10 puc dir, 
al cap d'uns anys, que tots nosaltres, ciutadellencs, n'estam 
forr;:ament penedits. 

No obstant aixó, hem de tenir en compte que la Riera, 
si es declara com a bé d'interes cultural, que és el que desit
jam la majoria de residents d'aquesta ciutat així, com nom
broses entitats com són l'Obra Cultural Balear, la Societat 
d'Arqueologia Lul·!iana, Arca, el Col·legi d'Arquitectes, el De
partament de Geografia de la UIB, és objecte d'un pla de 
protecció del conjunt de la Riera que eviti els usos degra
dants de que és objecte actualment, alguns, efectivament, al
guns no. 

Assenyalant tot ar;:o es pretén exercir una feina de parla
mentari. Algú ha dit i ha sortit als diaris que si nosaltres 
volíem fer una tasca de regidors. Ni de molt. Crec que no
saltres vertaderament som aquí responsables de tot Balears, 
no és un problema de Palma, com la Naveta des Tudons de 
Menorca no és un problema de Ciutadella, és un problema 
general de totes les nostres ilIes, per tant la nostra obligació 
indiscutiblement és vetllar per qualsevol 1Ioe, i si aquest bé 
cultural és a Palma, aleshores aquí qualsevol de nosaltres, 
parlamentaris que en definitiva som els representants d'un 
poble, hem de vetllar indiscutiblement per aquesta, la nostra 
historia. 

Per altra banda, si ['única cosa que es pretén amb la 
presentació d'aquest Projecte de Llei és que la Riera no es 
tapi i quedi tal com esta, aleshores la veritat és que m'hauria 
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de repensar el vot que pens donar avui a favor d'aquesta llei. 
lo sé i cree que el Grup del Partit Socialista ha de tenir l'obli
gació i la responsabilitat deIs qui avui administren en aques
ta ciutat de mi 11 orar, tractar amb cura i, efectivament, tal com 
és, una obra cultural, perque si no ho fes així la responsabi
litat del fet que avui ens demana i que nosaltres facem aquesta 
protecció, vertaderament recauria damunt ells per no haver 
acomplert la seva obligació. 

1 vull acabar amb una sola cosa i és que no podem obli
dar que aquest tros de Palma és una part important de la 
nostra historia i si el que feim és destruir la nostra historia, 
aleshores no som poble. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Por

taveu Sr. loan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diputats. 
El Portaveu que m'ha precedit en l'ús de la paraula ha 

acabat amb una frase que ens hauria de fer reflexionar molt: 
aquell poble que destrueix la seva historia no és poble; aquell 
poble que destrueix el seu patrimoni no és poble; aquell po
ble que es destrueix a si mateix és un poble suicida, i, per 
tant, tot allo que des de les instancies polítiques puguem fer 
per mantenir, conservar, enaltir i ¡legar a les generacions pos
teriors el nostre patrimoni, cree que a part de ser la missió 
que legitima la nostra actuació en aquesta Cambra i a totes 
les instancies públiques, polítjques d'aquesta Comunitat Auto
noma, a la vegada cree que és una responsabilitat historica, 
si em permeteu dir-ho d'aquesta manera. 

També el Portaveu del Grup SOCIALISTA ha fet un rep
te a aquesta Cambra, als grups polítics, demanant que la sen
sibilitat ciutadana, que ja es dóna ampliament, no només dins 
Palma, sinó jo diria que arreu de les illes en la defensa del 
patrimoni i concretament en el tema de la Riera, aquí, a Pal
ma, aquesta consciencia hauria de venir també sensibilitzant 
els grups polítics d'aquesta Cambra. 

A vegades hem esmentat la Universitat de les Illes Ba
lears com a instancia, no d'obligat compliment, pero sí auto
ritzada per emetre judicis que il·lustrin la nostra actuació po
lítica. El Departament de Ciencies de la Terra de la Universitat 
de les Illes Balears ja ha advertit insistentment deIs perills 
que significa cobrir aquella llera, aquest Hit d'un torrent que 
no només ha complert historicament una funció, sinó que 
a més arnés, com ja s'ha dit aquí, va lligada estrictament 
amb les murad es de Palma i en conseqüencia també amb la 
historia i la vida d'una ciutat. 

El projecte de recobrir el darrer tram de la Riera i con
vertir el fossat en un aparcament de cotxes, repetesc, ha com
mogut la sensibilitat ciutadana, pero ara no vull insistir en 
els temes histories que aquí ja s'han exposat a bastament, 
vull fer una reflexió política a vostés, Sres. i Srs. Diputats. 
Destruir, com vostés saben, és irreversible; protegir no ho és, 
irreversible, sempre és possible, si hi hagués un cas de neces
sitat, afectar una zona, pero essent molt pragmatic diria que 
si fos necessari destruir un aspecte, un ambit, no patrimo
nial, territorial només del nostre país, aleshores haurÍem de 
veure quines necessitats socials ho avalen i després decidir 
si convé o no convé. 

Quines necessitats socials avalen la destrucció d'aquest 

bé patrimonial? A qui afavoreix? Per a qui és necessari rea
litzar un parking en aquesta zona? A tots, a tota la població 
o a alguns? La Federació d'Associacions de Veins, una fede
ració important perque recull la ciutadania organitzadament, 
va llen<;ar oportunament una campanya, «sa Riera també fa 
Ciutat», i deien: l'espai públic no es pot convertir en un apar
cament de peatge perque a<;o significa privatització, perque 
s'ha d'evitar una destrossa ecologica, el vell llit de la Riera 
realitza una important [unció de contenció i canalització de 
les aigües. Quan l'any 1403 algú va dir pus mai més el desas
tre d'aquelles inundacions, la persona que va dir a<;o ens do
nava una pauta d'actuació. Pus mai més actuacions que des 
del Govern de les llles Balears o des d'un Ajuntament o dr;:s 
d'un Consell Insular puguin afectar irreversiblement els nos
tres béns patrimonials. 

El parking, sera un ale per a la vida social de Palma? 
Palma necessita més transports probablement, més transports 
públics, pero no tones de ciment i de formigó, perque tot 
el que sigui ajornar solucions de maneres parcial s, amb des
truccions irreversibles i continuar el sistema productivista que 
ens dugui a noves problemMiques, és ajornar la solució real 
i en definitiva respondre a interessos privats que no són els 
que el nostre Grup defensa ni defensara mai. 

La Riera és un dels elements que fa ciutat conforme amb 
la fisonomia i la identitat de Palma, i destruir la Riera és 
destruir aquest senyal d'identitat de la nostra cultura. No ens 
diguin, Srs. Diputats, que utilitzam o utilitzen inadequada
ment el Parlament aquells Grups Parlamentaris que avui vo
tin a favor de la declaració de bé d'interes cultural per a 
aquesta zona, per a aquest patrimonio No ens diguin que ma
nipulam amb finalitats que no són les seves, els Parlaments. 
1 per que? Senzillament perque jo deman: Era als progra
mes electorals deIs grups polítics de l'Ajuntament de Palma 
l'afectació de la Riera i conversió en aparcament? Perque si 
hi era, tal vegada sí que podrien assumir des d'una pretesa 
autonomia municipal el compliment de la voluntat ciutada
na que va votar unes majories, peI cert unes majories ines
tables, com s'ha demostrat darrerament. Pero és que no és 
a<;o, els Grups Parlamentaris que avui donem suport a aques
ta iniciativa, el que feim en definitiva és donar suport a una 
opinió ampliament sensibilitzada i majoritaria dins la pobla
ció. No anam contra l'autonomía municipal; en qualsevol cas, 
per afectar un bé cultural d'aquesta magnitud potser s'hau
ria d'haver fet un referendum previ, potser s'hauria hagut de 
fer una campanya d'explicació previa, cosa que no s'ha feL 

Hi ha un interes públic superior, el patrimoni és d'inte
res públic, superior a deterrninats moments histories, supe
rior a determinades cojuntures historiques artificials, moltes 
vegades responent a pseudo-necessitats creades o incentiva
des, estimulades especulativament a partir de proposits lu
cratius particulars. Si l'Ajuntament de Palma decidís que el 
palmesa o el cataliner s'ha de destruir perque aquesta és la 
voluntat del poble o d'aquella barriada, jo, des d'aquest Par
lament, el meu Grup, diríem que no, que de cap manera, 
perque hi ha un interes superior que és la defensa i l'enalti
ment de la llengua catalana, que és patrimoni de tots. En 
funció del patrimoni de tots, jo deman que avui els Grups 
Parlamentaris donem suport unanimement a aquesta inicia
tiva de declaració de bé d'interes cultural de la Riera i les 
murades, obviament, el fossat de les murades de Palma. 

Diran també que és una intrornissió en uns ambits, que 
hi ha hagut una voluntat d'interferencia sobre l'Ajuntarnent. 
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'~ \tni eOl preocupa molt que es racin afirmacion com aques
ta.)~fJj ha vegades que aquest Par lamen~ ha con~ta~l.com 
j NoJuntal orgida de les umes a determmat lerntons IOSU.:es per exemple, e contraposa amb les majories que donen 
SI,lÍ>~rt al Go~ern de. te~ JIIes BaJea.rs; parlem, per exemple, 
de la Comi 16 ProvIncIal d'Urbanrsme a Menorca, parlem 
de determinades descentralilzacions administratives, parlem 
deIs plans d'Ordenació Territorial, deis plans ectolials de ca
rrcteres i de ports esportiu ,que ovint e plantejaran en e n
tra, probablement. d'algun. municip:i . Hi ha un inter' u
periar. Vostes al·legaran aUlonornia municipal per a segon 
quines coses; per a altres. no. A nosaltre en preocupa ro 1I 
la destrucci6 de la Riera i en preocupa a un Crup que té 
un componcnt solidad entre le (]les, un Grup que no ad
roet interferencies antidemocratiques, perque és antidemocra
tic obviament, antidemocratic amb les generacions futures, 
per exemple, i també amb les generacions anteriors que ens 
han precedit i ens han llegat els béns. Destrucció de la Rie
ra: destrucció de les caves prehistoriques, destrucció de cinc 
pilastres al megalit de Torralba d'en Salord, destruccions cons
tants que ens fan pensar que aquesta política de destrucció 
no acaba i ho hem de dir ben ciar, sense embuts i parlant 
en veu alta, entre els vuit programes d'inversions que es par
Ia des d'aquest Govern per justificar deute públic, hi ha la 
restauració de monuments i d'edificis histories. Ido bé, jo els 
empla<;:, Sres. i Srs. Diputats, que facem que l'autonomia es 
vegi, pero no anant a pidolar duros a Madrid, només -si 
és just, ho hem d'exigir-, sinó exercint una política realment 
autonomica com seria, per exemple, que abans de donar di
ners a restaurar i protegir edificis historics, maldéssim per
que no es destrulssin. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL I AMaROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Després d'agrair la lli<;:o d'historia del Sr. Pons, que ha 

estat molt interessant, voldria entrar en el tema que ens ocu
pa, perque crec que si la relació causa-efecte pot ser discuti
ble, deixarem [a causa, deixarem la historia i entrarem a la 
Proposició no de Llei. 

Nosaltres hem de dir que vo[em protegir les muralles exis
tents i que des d'aquest punt de vista ens pareix perfecte que 
es declarin bé d'interes cultural totes les muralles de Palma, 
els fossats adjacents, els ponts que es conserven, tot aixo esta 
mo[t bé que es declari bé d'interes cultural. Ara bé, nosal
tres hem de dir que aquesta Proposició no de Llei és ambi
gua, perque té dues interpretacions. Parlo de la part escrita; 
evidentment, després d'haver sentit el que s'ha dit no n'hi 
ha dues d'interpretacions, n'hi ha una només, pero de la part 
escrita se'n poden deduir dues. Es pot interpretar que aquí 
nosaltres proposam que es declari bé d'interes cultural tot 
el que són murades, ponts i també els fossats, pero només 
els que tenen unes parets antigues historiques, i ['altra iner
pretació és que s'ha de declarar bé d'interes cultural tot aixo 
més tota la Riera que té unes parets que no són historiques, 
que són molt més recents. 

Evidentment, si volem dir la primera interpretació, no
saltres estam d'acord i pensam que des del pont de Santa 

Catalina fins a -la mar no hi ha cap classe de dubte que s'ha 
de delarar bé d'interes cultural, el problema és quan anam 
des del pont de Santa Catalina per amunt, on evidentment 
jo no sé quantes pedres antigues hi ha, pero més aviat són 
poques. 

Aleshores ens quedam que el fossat és el llit de la Riera 
i arribam, amb una redacció molt pintoresca, a aquesta Pro
posició no de LIei. Diu «aquest fossat, que és el Hit de la 
Riera» -per tant ens referim al llit de la Riera- «forma 
part indissoluble del conjunt historie arquitecto ni e defensiu 
i representa un element essencial de l'estructura urbanística 
de la ciutat de Palma i de la seva imatge». Sres. i Srs. Dipu
tats, si la imatge de Palma és el fons de la Riera, bona imat
ge tenim. 

Per consegüent, hem de parlar d'absurd, quant a com 
s'ha escrit el plantejament d'aquesta Proposició no de LIei, 
pero després també hem de dir que és inoperant, perque, sen
zillament, a la pro posta de resolució diu que el Govern -
s'entén el Govern Balear- ha de declarar les murades de Pal
ma com a bé d'interes cultural quan no té competencies. Si 
és el Govern Central qui ho pot fer, dones la Proposició de 
L1ei és mal feta. 

I ja entrant en les intervencions deis que m'han prece
dit, al Sr. Ricci li vull dir que nosaltres no volem destruir 
les muralles de Palma, ni una pedra no volem destruir, ho 
die perque ha donat a entendre que els qui no vulguin de
fensar aquesta Proposició no de Llei valen destruir les mu
ralles; no, Sr. Ricci, estigui tranquil. 1 respecte .del Sr. López 
i Casasnovas, li volia dir que en primer lloc aquí no discu
tim el parking, aixo és un problema de l'ajuntament, nosal
tres discutim si es declara o no es declara bé d'interes cultu
ral la Riera, totalment o en part o el que sigui, pero no 
parlam de fer parkings. I respecte de la destrossa ecológica, 
quina destrossa ecologica hem de fer, senyor meu? Quina eco
logia hi ha, aquí? ]0 ho entenc quan parlen d'espais natu
rals i de moltes coses, pero el torrent de la Riera, quin inte
res té, ecológic? Evidentment que ha de deixar passar l'aigua 
i que no hi ha d'haver inundacions, només faltaria, pero per 
aixo hi ha uns enginyers que saben fer dlculs respecte de 
la secció de torrent necessaria perque puguin fer passar les 
avingudes en un període de més de 500 anys i aixo no té 
problema. I quan ha dit, el Sr. López i Casasnovas, que no
saltres no hem de ser antidemocratics amb les generacions 
futures, jo diria que ha fet una mica de demagogia. 

En resum, deixem per a l'Ajuntament e[ que és de l'Ajun
tament. Aquí només venim a parlar del patrimoni historico
artístic, i aquesta Proposició no de LIei és ambigua, repe
tese, respecte del que és historie i artístic; aq':lí es proposa 
que es declari una cosa bé d'interes cultural quan no tot és 
historie ni artístico Per tant, com que s'ha fet d'aquesta ma
nera, nosa[tres no podem donar suport a aquesta Proposició 
no de LIei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

Sr. Bernat Trias. 

EL SR. TRIAS 1 ARBOS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La meya intenció quan he sortit en aquesta tribuna era 

exposar la posició del nostre Grup davant la Proposició no 
de L1ei tal i com s'ha fet arribar als distints Grups Parla-
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mentans l 3lXI com ve redactada. Ara bé, després de totes 
les interveneions deIs Srs. Diputats que m'han precedit, em 
veig obligat i m'ho permetin a fer una serie de puntualitza
cionsque crec necessaries, i crec que la primera és de caire 
historie, sobretot per situar-nos bé, que és el que discutim, 
el que avui hem de votar i, en cas pertinent, aprovar o no. 

Jo crec que els primers signes d'un tra<,:ats murallats co
rresponen a I'epoca romana, la segona eonstrllcció d'un re
cinte amurallat correspon a la musulmana, amb l'execució 
de tres trae,:ats; cada un d'ells englobava l'anterior i així su
maven una important superfície del que denominaven zona 
d'intramurs. DeIs recintes amurallats anteriors, l'arab i el 
roma, si bé no en queden restes, tal vegada el vestigi més 
important sigui el que correspon a I'arc de l'Almudaina amb 
el seu entorno Les murades més conegudes de Palma són evi
dentment les renaixentistes, que varen comene,:ar a ser trar;a
des el segle XVI pels enginyers Calvi i e!s germans Fratin, 
i acabades el primer tere,: del segle XIX; aquestes murades 
conformen la poligonal eoneguda del primer cinturó de ron
da de la ciutat, les avingudes. El projecte de Calvi res pon 
al moder de I'epoca, amb una disposició poligonal i baluarels 
en nombre i posició adequats als que es pensava que eren 
els fronts de defensa de la ciuta!. Aquests baluards es varen 
construir al llarg de tres segles i a més varen sofrir reformes 
durant aquest període de temps, deis 11 primitivament exis
tents soIs en resten 3, que corresponen tots al front que mira 

. cap a la mar i que són els baluards del Príncep, de Sant Pere 
i el de Berard. EIs altres foren enderrocats i els seus mate
rials serviren per omplir el fossat que enrevoltava la murada 
i que avui constitueix el sub sol de la ronda de circulació. 

Aprofitant el disseny d'una nova murada de la ciutat, 
ja al segle XVI, es va. desviar el curs del torrent de la riera, 
fent-lo passar pel que sera el fossat de la murada, suprimint 
el seu Hit pel centre de la ciutat i servint aquest nou trae,:at 
a la doble causa de tipus sanitari i de prevenció d'aJ·Juvions 
a l'interior del casc de la ciutat al mateix temps que donava 
un component més a la defensa de) front de llevant. Els es
tudis que s'han fet permeten afirmar )a coincidencia entre 
el que és elllit del torrent i el que fou el fossat de la murada 
i que comencen a I'anomenat baluard d'en Sitjar, que avui 
podríem situar aproximadament a partir del pont de la Pla
e,:a Hornabeque. El curs del torrent segueix la poligonal tra
e,:ada per la murada fins a desembocar a la mar i els seus 
marges coincideixen amb els peus de murada als baluards d'en 
Sitjar, d'en Moranta i de Sant Pere, i aquests peus de mura
da, com molt bé saben els Srs. Diputats, es feien bastant en
dins del que és el fossat de murada. Així mateix es pot afir
mar amb rotunditat que la part visible del llit del torrent just 
al costat de la desembocadura coincideix amb part del talús 
del baluard de Sant Pere. 

Per altra banda i reta aquesta curta reflexió historica, 
tarnbé voldria recordar a la Cambra i molt especialment al 
Grup proponent el contingut de l'article 19 de la Llei 13/85, 
de 25 de juny, del Patrimoní Historie Artístic Espanyol, que 
prohibeix taxativament la realització d'obres interiors o exte
riors que afectin directarnent l'irnmoble o qualsevol de les 
parts d'aquest o pertinences, i també els vull recordar la de
finició de monument que fa l'article 15 de la mateixa liei. 

Aleshores e! Grup Parlamentari SOCIALISTA planteja 
una Proposició no de Llei per tal de protegir el valor cultu
ral que suposen les murades de Palma i els seus fossats i aquí 
si que cm veig amb l'obligació de fer aquestes puntualitza-

cions. En primer 1I0c, i fins i tot per part del Sr. Pons s'ha 
fet una exposició on practicamen! cns venia a definir com 
a fossat de murada únicament i exclusivament el que és avui 
el lIit de la Riera. La Proposició no de Llei que planteja el 
Grup Parlamentari SOCIALISTA diu que el Parlament ins
ta el Govern a declarar les murades de Palma, les murades 
de Palma i els seus fossats com a bé d'interes cultural, no 
la Riera de Palma. La Riera ningú no demana que es declari 
com a bé d'interes cultural; només faltaria aixo. 

Quant a la intervenció del Sr. Pascual, em permeti, amb 
tot I'apreci que li tenc, també fer-li una suggerencia. Sr. Pas
cua), fins i tot les lIeis emanades del Parlament de ¡'Estat, 
un 'Diputat com voste les hauria de lIegir amb més esperit 
autonomista. Carticle 6e de la Llei del Patrimoni Historico
Artístic diu, i Ji lIegiré tal com ve redactada, «a Jos efectos 
de la presente ley se entenderán como organismos compe
tentes para su ejecución a los que en cada Comunidad Autó
noma tengan a su cargo la protección del patrimonio 
histórico-artístico», ho diu la Llei. 

Després de totes aquestes reflexions, hem de dir que el 
nostre Grup, que el CDS esta d'acord a protegir les murades 
de Palma i els seus fossats. Hi esta d'acord com a Grup Par
lamentari i fins i tot com a partit, i ja que el Sr. Pons i d'al
tres Diputats que m'han precedit en I'ús de la paraula han 
esmentat qüestions i divergencies que varen sorgir en el si 
de l'Ajuntament de Palma, vull dir fins i tot que hi esta 
d'acord el grup de regidors del nostre partit, i aquí m'agra
daria fer-los lectura d'un paragraf de l'acta corresponent a 
la Sessió Plenaria de dia 28 de gener de l'any 1988 de l'Ajun
tament de Palma, on per boca del nostre Portaveu va que
dar manifestada la preocupació del nostre grup municipal per 
resoldre una important qüestió urbanística i deia que «es trac
ta efe fer una reforma urbanística important, és evident que 
han de quedar fora d'aquesta reforma urbanística les mura
des, el pont de la Porta de Santa Catalina i ha de quedar 
fora de tot aquell entorn, inclosa la Feixina, amb un respec
te total a la part historica)). 

Doncs bé, anunciam des d'aquí el vot favorable del nos
tre rup a la Proposició no de L1ei lal i com ve plantcjada 
i prc enLada en aqucs! Plenari . Aixo, com les $re . i el Srs. 
Dipulal s saben, uposara la rcdacció d'lln pla de prolecció 
per part del Govcrn, que si sen\ el que haura de fixar el 
Iímits, els termes ¡definir I'abast i la conereció ele I'cspai o 
conjunt a prolegir. Nosaltres cnlenem que aque t e pai, aquest 
eonjunt a protegir pa sa per tota la murada aetua1, el que 
en aquest moment va des del baluard del Príncep fin pOl

ser més enllil del pon! de Santa Catalina, la part visual de 
les murades tal i com es conserven avui en dia, per una sen
zilla raó: si haguéssim de protegir més enlla del que en aquests 
moments és visible, és a I'abast de ser protegit, fins i tot ens 
plantejam que podria sueceir amb les obres que l'Ajuntament 
de Palma fa a les Bovedes, fins i tot ens hauríem de dema
nar que podria sueceir amb la porta del baluard del PríIl;cep 
a la sartida al Pare de la Mar, que va quedar substancial
ment modificada per les obres del pare, etc., cte., i d'altres 
obres que a través de l'Ajuntament de Palma s'han fet al Ilarg 
del que és la murada actual i e!s seus fossats. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part de! Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Manuel Jaén i Palacios. 
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EL SR. JAEN 1 PA LACJ S: . 
. ' ; Mucbas gracia , Sr. Presldente. 

'.. . El PortavO~ del rupo Parlamentario SOCIALISTA nos 
ha iJustrado sobre el a unto con una visión panorámica so
b el tema, en el cual el Sr. Portavoz del DS que acaba 
d: dejar esta tribuna, nos ha puntualizado tema concretos 

que noS permiten comprender, porque nos han ayudado 
~ esa comprensión, cóm ev lucionaron la técnicas de for
lificación como necesidad de satisfacer una re pue la de ca
rácter defensivo, pues estas islas, como sus señorías bien co
nocen, han tenido que afrontar no pocas veces ataques e 
invasiones muy diversas y así nos lo ha rememorado recien
temente en cuatro artículos de prensa muy conocidos Balta
sar Porcel, cuando glosaba en la prensa local, la piratería 

medi terránea. 
Palma, naturalmente, no podía ser una excepción y de 

ahí que siempre, desde sus orígenes, haya sido una pobla
ción cerrada y bien fortificada, tal como han puesto de ma
nifiesto los arqueólogos y otros estudiosos, y el Sr. Trias nos 
acaba de recordar que al menos hay referencias sobre cinco 
recintos fortificados . 

El actual recinto objeto del presente debate tiene su ori
gen más próximo en el siglo XVI, también se ha dicho aquí, 
época en que se inicia una modificación del mismo a cargo 
de los ingenieros italianos Calvi y Fratin, los hermanos Fra
tin, que estos últimos, por mandato de Felipe I1, convirtie
ron la Fortaleza de Ciutat de Mallorca en una de las más 
importantes fortalezas militares, juntamente con Eivissa y 
también con Menerca,' como es el Fort d,e Sant Feliu. Y es 
que los Austrias, en aquella época, la Iglesia y la misma Uni
versidad hicieron un gran esfuerzo para contrarrestar las po
tenciales, hay de decirlo así, siempre presentes amenazas del 
poder otomano, que en el caso de Menorca resultó catastró
fico, como ustedes saben, muy especialmente para Ciutade
lIa, que todavía tiene presente el asalto turco de 1558 y así 
lo recuerda, para quien va por Menorca y se pasea por la 
Plac,:a Majar, la plaza de Ciutadella, el obelisco que se le
vanta allí con una inscripción que reza «pro aris et focis ip
sus timiumus usque ad morte». La gesta concluyó con la des
trucción de la ciudad y con 3.500 cautivos en Constantinopla, 
como levanta acta el notario correspondiente y que figura 
en el L1ibre Vermell. 

Pero las ciudades, Sres. Diputados, al igual que los or
ganismos vivos, no sólo nacen sino que se hacen, y de esto 
saben mucho los urbanistas, los arquitectos con proyectos de 
modificación, proyectos de planificación y normativa urba
nística concreta que se aprueba cada cierto tiempo. Y se ha
cen -las hacemos, por personalizar el término- día a día, 
en un devenir en el que todo cambia y nada permanece igual, 
y aquí seguiremos la filosofía de Demócr'íto, que creo que 
es lo más pertinente. Palma ya no es lo que era, se dice, lo 
dicen las personas mayores, pero es que tampoco será lo que 
es, A lo largo del tiempo por la intervención humana o a 
veces por circunstancias naturales, en otras ocasiones, todas 
las ciudades sufren transformaciones sucesivas y de ahí el 
axioma o el principio de que la geografía urbana es esen
cialmente cambiante y cambiante a un ritmo acelerado en 
el momento presente. 

Por lo tanto, a este principio general, ningún asentamien
to urbano es excepción. De acuerdo con ello, por ejemplo, 
no nos extraña saber que hubo una pequeña cala en la plaza 
de Atarazanas, próxima a la actual sede del Gobierno, ni que 

en el interior de la población existió, parece ser, un abrigado 
y seguro puerto cuyo fondo, como escribe Penya, llegaba has
ta el actual Teatro Principal. Tampoco nos extraña, como 
apunta el mismo Penya, que el torrente de la Riera, protago
nista hoy del debate, tuviera su cauce natural por la Rambla 
y por el Born, hecho que fue modificado por los fosos de 
la nueva muralla y por los inconvenientes y molestias que 
ocasionaba y sobre todo principalmente por las fatales ave
nidas de muy triste recuerdo, siete u ocho en concreto, que 
sembraron en la población general el lamentable estado de 
muchos muertos. 

Pero cerremos este paréntesis historico sobre el que los 
Portavoces se han pronunciado en uno u otro sentido y que 
incluso corre el riesgo de convertirse en disgresión y que me 
'llamen a la cuestión, y abordemos ya el contenido de la Pro
posición no de Ley cuya intencionalidad, o mejor, finalidad 
está clara, aunque ha habido también aquí una especie de 
lapsus freudiano, porque cada Portavoz ha ido por un tema 
o por otro. Yo creo que la finalidad está clara salvo que se 
pretenda aquí ganar una votación que se perdió hace ya al
gún tiempo en un salón de plenos, a no más de cien metros, 
con el 2011,70 de error que permite la ley en cuanto a las me
didas, es decir, más o menos por ahí. 

Se trata, como dice el texto, de que «el Gobierno - digo 
textualmente- declare las murallas de Palma y los fosos ane
xos como bien de interés cultural al amparo de la ley del 
Patrimonio Histórico Español». Despejemos pues ya la his
toria de piratas y los hechos de piratería, incluso a lo mejor 
de piratería política, porque aquí podríamos entrar en la cues
tión de alguna de esas c"osas, y pasemos, por tanto, por una 
referencia concreta, que a veces se han dado muy por enci
ma, de disposiciones legales y reglamentarias, referencia que 
yo desde luego tampoco quiero hacer muy incisiva ni muy 
reiterativa porque otros Portavoces ya han expuesto, y ade
más lo han hecho de manera brillante y con rigor, incluso 
el Portavoz socialista citando decretos del año 46, del año 
64, el último declarando y sobre todo afectando la Riera 
como conjunto historieo. 

Vayamos a la ley de la cual se busca el amparo, que yo 
creo que más bien el desamparo, porque después entraré en 
la cuestión textual de la Proposición no de Ley. El artículo 
9 y los siguientes recogen el procedimiento y las característi
cas de declaración de bien de interés cultural, aspecto que 
se desarrolla en el Decreto 111 del año 86, artículos 11 al 
19, y aquí ya la Ley obliga a los ayuntamientos, al de Palma 
también, es decir, a todos los ayuntamientos, porque aquí 
no hay bulas territoriales, obliga, digo, a elaborar planes es
peciales de protección citados por el Portavoz del CDS, o 
al área declarada conjunto histórico-artístico, artículo 20 de 
la citada ley. Sin embargo, sin embargo el Ayuntamiento de 
Palma no incluye en su planeamiento general ninguna deter
minación al respecto ni tiene aprobado el citado plan espe
cial de protección. No abundaré, por tanto en estas cuestio
nes, pasaré por alto otras muchas, porque el tiempo no 
soalmente corre, sino que vuela, como dice el refrán, y en
traremos en una cuestión fundamental. 

La cuestión fundamental del debate, a mi juicio, aparte 
de otras consideraciones, es a quién corresponde la compe
tencia para la declaración de bien de interés cultural. Es cla
ro que semejante atribución, que debía ejercitarse por un Real 
decreto, es competencia del Gobierno de la Nación, artículo 
9.2 de la Ley y artículo 15 del Decreto 111186. Huelga por 
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tanto decir que se insta al Gobierno, a éste que está aquí, 
al Govern Balear, como se desprende del texto de la propuesta 
y de lo que ha dicho el Sr. Portavoz del Grupo Parlamenta
rio SOCIALISTA, se insta repito, al Gobierno de la Comu
nidad al cumplimiento de un imposible. Los Diputados del 
Grupo Parlamentario SOCIALISTA, siempre tan recelosos 
de la ampliación de competencias, acaban ahora de inven
tarse una nueva fórmu la para elevar nuestro techo compe
tencial, y esa nueva fórmu la no es otra que la Proposición 
no de Ley. Ustedes ya atribuyen competencias por Proposi
ción no de Ley; esto, vamos, ya es una nueva fórmula que 
ustedes acaban de descubrir. ¡Cuánta generosidad, por su par
te, para todo aquello que 110 podemos hacer! 

Yo creo, con todos los respetos, que esta Cámara - tam
bién ha volado por aquí la idea- no puede convertirse en 
una segunda Cámara de fallidos municipales, criterio al que 
se refiere el Sr. López, aunque en otro discrepando de nues
tra postura al respecto. Por otra parte, yo creo que para pre
sentar una Proposición no de Ley con el fin que aquí viene, 
bastaría que cualquier persona -el Sr. Pons, cualquier Di
putado, un vecino, cualquier persona física o jurídica
presentara un escrito ante el organismo competente para ha
cer lo mismo y dejarse de tanta parafernalia -prensa, etc., 
etc.- para estas cosas. Bastaría con un escrito y no con tan
tas proposiciones no de ley, y así le puedo recordar que ho
jeando el Boletín de la Comunidad Autónoma, veremos que 
25 vecinos de Pollenc;:a, por ejemplo, han solicitado que se 
incoe expediente para los molinos de Llinars al amparo de 
los preceptos constitucionales y estatutarios. 

Yo creo que harían un buen papel retirando lo que aquí 
presentan hoy. En resumen: Primero, que es ci~rto qJJe el re
cinto amurallado de la ciudad de Palma constituye un mo
numento histórico; no acaban de descubrir ustedes nada, des
de el año 46 ya está descubierto, antes -por Decreto del año 
46- y así se reconoce, por tanto, y nosotros apoyamos y 
compartimos la necesidad de protección de las murallas de 
Palma y sus fosos anejos, defendemos la voluntad protec
cionista ya expuesta también por otro Grupo que apoya al 
Gobierno en esas condiciones. 

En segundo lugar, el Ayuntamiento de Palma que uste
des gobiernan ya desde hace bastante tiempo todavía no ha 
tenido tiempo de aprobar un plan especial de protección de 
esa zona, a pesar de la obligatoriedad que hay para ello. Y 
creo también, además, que se equivocan -lo reitero aquí una 
vez más- en la instancia cuando solicitan del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma que resuelva una declaración de 
bien de interés cultural. La competencia, Sres. Diputados, no 
está aquí en el Consolat de la Mar, esa competencia está en 
la Moncloa, aquí solamente se incoa expediente y se instru
yen las diligencias pertinentes y punto. La competencia de 
declarar bien de interés cultural no corresponde a este Go
bierno, corresponde al Gobierno Socialista de la Nación, co
rresponde al Gobierno de la Nación. 

Por otra parte, yo quiero decirles que una ciudad a la 
medida del ciudadano requiere compatibilizar usos, eso lo 
sabemos todos, usos de edificios y monumentos con necesi
dades de conservación. Yo creo, además, como han hecho 
en otros muchos sitios, por ejemplo en Maó, también go
bernado por ustedes, mantiene el Claustre del Carme como 
mercado de abastos a pesar de tratarse de una edificación 
del sigle XVIII y a sabiendas de que su interior está cada 
vez más deteriorado y con un mercado que no reúne condi-

ciones higiénicas, ete., etc. Eso es compatibilizar usos, mal 
compatibilizados, pero los compatibilizan. Yo creo también, 
por otra parte, que es de mal gusto citar aquí proyectos de 
otros arquitectos, cuando ustedes conocen un arquitecto COmo 
el Sr. Pere Nicolau, que ya que hablamos de nombres hay 
de decirlos todos o casi todos los que sabemos. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Jaen, no surti del tema i vagi acabant, que té el lIum 

vermel!. 

EL SR. JAEN 1 PALACIOS: 
Muchas gracias. 
Por último, ya no abusaré de la benevolencia de la Pre

sidencia, acabaré diciendo que aquí lo que se vota no es el 
parking, aquí no votamos ningún parking, no votamos tam
poco otros temas que aquí han salido, aquí ustedes hablan 
de intereses privados, de cemento y no sé qué más, de este
reotipos y de otras cuestiones; aquí lo que votamos es lo que 
figura en la Proposición no de Ley, y esa Proposición no 
de Ley, tal como viene redactada, no es de recibo. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup presentant de la Proposició no de Llei, 

el Grup SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Damia 
Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Crec que la Proposició no de Llei del Grup SOCIALIS

TA es refereix a les murad es de Palma i no a les murades 
de Jericó, perque si els deixam fer la política que ens propa
sen crec que les murades d'aquÍ acabarien com les d'aquella 
ciutat bíblica. Nosaltres vale m protecció, no volem trompe
tes apocalíptiques que esbuquin; vagi aixo per endavant. 

Competencies. Hi ha competencies. S'han de lIegir les 
lIeis; I'article 6e, apartat a), de la Llei de Patrimoni Historie 
Espanyol ho diu ben darament: «Qui a cada Comunitat 
Autonoma tengui al seu carrec la protecció del patrimoni his
torie». D'acord, I'artide 12 diu que «els béns dedarats d'in
teres cultural seran inscrÍts en un registre general dependent 
de l'Administració de l'Estat», pero podem fer molta feina 
a les IIles Balears. Nosaltres proposam senzillament que es 
posin en feina abans que iniciatives absurdes puguin dur a 
destruccions, com deia el Sr. López i Casasnovas, irreversibles. 

Tenim competencies. Tenim pressupost? No costa res, no 
hi ha excusa pressupostaria, sortosament avui no l'han plan
tejada_ No hi ha pressa? Hi ha pressa, hem vist com ja hi 
ha hagut acords, tal vegada mal interpretats, el Sr. Trias ha 
fet unes puntualitzacions importants, pero que varen crear 
una gran alarma dins els sectors desinteressadament preocu
pats per la cultura. 

Jo voldria, cada vegada que surt en aquesta tribuna a 
parlar de cultura, poder sortir d'una forma alegre i no preo
cupada, fer propostes positives que troben una acollida po
sitiva o són objecte d'una crítica raonada que pot dur, evi
dentment, a reconsiderar la proposta que no sal tres plantejam, 
pero aquest no és el cas d'avui. Sr. Pascual, aquesta propOS
ta no és ambigua, és absolutament clara. Volem que les mu
rades de Palma i els seu fossat siguin un bé d'interes cultu
ral, miri si és senzill, i creim que aquest és el camí, que alIó 
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CillO ra el Govern per propia iniciativa, p .. que corn he 
ili'ttantes vegaues, té un area cultural, té una onselleria de 
<AUtura, Educació i 'porl, pero les inicialives culturals són 
~ent molt rnigrades. No citaré la famosa frase pronun-
ia'da pel Sr. President -cada vegada que la record em fa 
~ent plorera- pero si que record que les referencies cuJ
turals als Di cursos d' lnvestidura . ón poques, la dotació en 
el 'pressupost és poca, les actuacions dissortades afavorint fins 
i tot infractors, com en el cas de Camp Partit d'Eivissa, o 
no essent capacos d'aturar una destrucció, corn a Can Gela
bert, és realment preocupant. La cultura no ocupa ellloc que 
correspon dins I'acció de govern de la Comunitat Autonoma. 

Seria molt trist haver d'arribar a la conclusió que fins 
i tot, un regim, com en el cas de les murades referit, un re
gim tan impresentable com la dictadura franquista hagués de
mostrat més sensibilitat que un govern democril.tic, que un 
govern de les IlIes Balears elegit amb el vot deIs ciutadans. 

Plantegem unes quantes preguntes referides també a mu
rades, perque les referencies historiques no són digressions, 
són una introducció il·lustrativa del tema. Un govern tan de 
dretes o quasi més que el que vostes practiquen aquí, a les 
Illes Balears, el de la Sra. Thatcher. Imaginen la Sra. That
cher deixant esbucar la murada d'Adria, els 118 quilometres 
de fortificació que tenen com a la deixa de Roma a Gran 
Bretanya? S'ho imaginen? Francament, cree que no. Deixa
ria el seu President Aznar que es fessin iniciatives que po
sassin en perill les murades medievals d'Avila? Deixaria, si 
governas -és possible que un dia ha aconsegueixi- el Sr. 
Fraga a Galícia, que les murades romanes de Lugo fossin 
objecte d'amenaces per part d'un municipi gallee? Franca
ment, cree que la seva capacitat d'imaginació no arriba tan 
11 u ny. 

Per acabar, voldria dir que seria molt trist que l'hora 
final de la cultura, no de tota, pero d'una part important 
de les Illes Balears arribas a causa de la deixadesa o de la 
falta d'actuació d'un govern de la Comunitat Autonoma, per
que desenganyem-nos, quan els interessos, en aquesta illa, i 
aixo s'ha ben demostrat -parla m d'unes murades situades 
a Mallorca-, quan els interessos especulatius es posen en 
marxa, no dubtin que són com el cavall d'Atila, on posen 
el peu -milIor dit, el ciment- no queda patrimonio 

Per tant, cree que correspon al Govern de la Comunitat 
Autonoma, i aquesta és la finalitat de la Proposició no de 
Llei, actuar en relació a la cultura, al patrimoni de les IlIes 
Balears i protegir-lo i no ser un fill indigne que fa malbé 
en pocs anys el patrimoni acumulat, llegat per les genera
cions que ens varen precedir. Votin el que trobin, pero sapi
guen realment quin lloc ocupen dins la historia. 

Moltes grieies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per que demana la paraula, Sr. Jaén? 

EL SR. JAEN I PALACIOS: 
Sr. Presidente, le pido la palabra por contradicciones. 

EL SR. PRESIDENT: 
Dones aquesta Presidencia no la hi concedeix. 

EL SR. JAEN I PALACIOS: 
Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, procedim a la votació. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Proposició 

no de Llei, es volen posar drets? Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen posar 

drets? Moltes gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor 30. Vots en contra, 

29. Per tant, queda aprovada la Proposició no de Llei que 
acabam de sotmetre a votació. 

Il.-
I passam al punt següent de rOrdre del Dia, assenyalat 

amb eL n? 2, que és el Debat del Dictamen de La Comissió 
d'Ordenació Territorial sobre la Proposició de Llei n? 965/87, 
presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a la 
declaració de I'arxipelag de Cabrera i aigües territorials ad
jacents, pare nacional marítimo-terrestre. 

Té la paraula el President de la Comunitat Autonoma, 
l'Honorable Sr. Gabriel Cañellas. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañellas i 
Fons): 

Sr. President, sense anim d'entrar en cap debat i única
ment com una qüestió d'ordre, jo voldría fer arribar a aquesta 
Cambra una petició. Aquesta !Iei que es debatra en aquest
moment i aprovam, ho seria facilment ates que és consen
suada amb la seva Inés amplia majoría des de Comissió, si 
bé és cert que han arribat a aquest Go~ern notícies de darre
ra hora i conversacions esdevingudes entre ahir i avui segons 
les quals el Ministeri de Defensa esta disposat, i crec que és 
important que ho coneguin els Diputats abans d'entrar en 
aquest debat, és a punt de treure a coneixement públic I'es
ludi realitzat pel Consell Superior d'lnvestigacions Científi
ques on pareix que se suggereix la possibilitat de la imme
diata construcció d'una estació biologica. 

El Ministeri -i sempre die pareix, ates que són conver
sacions que s'haurien d'establir amb més profunditat- esta 
disposat a financar aquesta estació biologica, afer tot el que 
sigui necessari perque hi hagi una vigilancia i una observa
ció permanent de l'entorn i perque es puguin prendre les de
cisions'Jj les mesures necessaries per a la defensa ecologica 
de l'entorn. Si aixo fos així i es pogués establir un conveni 
suficientment favorable per a tots els interessos, suposaria la 
possibilitat d'entrar d'una manera immediata una protecció 
per a aquesta zona, cosa que tal vegada la simple aprovació 
de la llei requeriria una llarga tramitació per arribar a la de
claració de pare natural. 

Jo cree que la rapidesa d'entrar en ~questa protecció po
dria fer convenient que avui -si els pareix bé als Srs. Dipu
tats i sense que aixo sigui una presa de postura del Govern
s'ajornas simplement la decisió d'aprovació d'aquesta Llei fins 
a coneixer en quins termes es faria aquesta protecció, quin 
seria el conveni, quina la participació de la Comunitat Autó
noma en la presa de decisions, en la vigilancia i en les mesu
res a prendre, tant en els operacions de protecció com si m
plement en les mateixes decisions. Jo, sense cap anim de 
polemitzar i sense poder oferir als altres Grups més infor
mació avui i ara que aquesta, tal volta demanaria, abans d'en
trar en aquest debat, si els Grups Parlamentaris ho conside
rassin oportú, que ajornassin la decisió de I'aprovació 
d'aquesta lIei d'avui a un próxim Pie o decidir en el moment 
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oportú, tan aviat com coneguéssim aquestes ofertes d'una ma
nera molt més substancial i el seu contengut exacte. 

Es una suggerencia que faig al Pie i naluralment aixo 
és com a Govern; els Grups són els que han de decidir si 
efectivament avui es vota per majaría i per unanimitat aquesta 
llei a simplement si espera a coneixer aquesta decisió, aques
ta oferta que pot fer la defensa molt més rapida. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia, després de les paraules del Presi

denl de la Comunitat, vol saber I'opinió deis Srs. Portaveus 
per alterar I'Ordre del Dia segans I'article 68, que seria la 
retirada de l'Ordre del Dia d'aquest debat de la Proposició 
de LIei. 

Per tant, el Sr. Ricci, per part del Grup MIXT, té la 
paraula. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies Sr. President. 
Jo soIs volia manifestar que no veig inconvenient que 

es tiri endavant aquesta llei i que després es pugui anar a 
parlar amb qui vulgui parlar amb nosaItres, sigui el Ministe
ri o qui sigui. La realitat és que és una cosa consensuada 
i cree que és bo que se sapiga la decisió d'aquest Parlamento 

Per tant, si vertaderament després, ates que al cap i a 
la fi qui vertaderament decidira a~o i donara el vist-i-plau 
final és el Govern de la Nació, ja sera a temps de plantejar 
el que consideri que ha de plantejar. Avui, la decisió d'aquest 
PIe hi ha de ser, perque és molt d'alabar que hem arribat 
a una protecció amb un consens total d'aquest Parlament; 
per tant és bo i és polit que vertaderament avui surtí la deci
sió d'aquest poble. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. López i Casasnovas, per part del Grup Parlamentari 

PSM-EEM. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President, abans d'entrar a manifestar l'opinió del 

nostre Grup respecte d'una suggerencia que ha fet el Presi
dent del Govern de les Illes Balears, voldríem saber, precisa
ment per poder fixar postura, si hi ha aIgun Grup Par lamen
tari, en aplicació de l'article 68 del Reglament, que proposa 
formaIment que es retiri de l'Ordre del Dia, perque sinó, en
tenem que el debat s'ha de produir. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. López i Casasnovas, l'article 68 diu que també pot 

ser proposta del seu President, i aquest President, abans de 
pro posar res, vol saber I'opinió deIs Grups. Voste té la 
paraula. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Em sembla de tota manera que és una disjunció, o el 

President del Parlament o els Grups Parlamentaris. Per tant, 
si el President vol saber l'opinió del nostre Grup, nosaItres 
volern dir rotundament que no, que no creirn que sigui oportú 
ajornar aquest debat, ates que hi ha un dictamen ja produit 
en Comissió parlamentaria i a I?és per unanirnitat, ates que 

fa un any o més que en parlam i que ara sembla que hi ha 
problemes, no entenem la urgencia d'un pretes conveni o 
d'una crida del Ministeri de Defensa. Pensam, en definitiva, 
que el Ministeri, que no ha ates la petició d'informació de 
la Cambra, tenia un any per fer-ho, el Consell Superior d'ln
vestigacions Científiques avui, en aquest moment, mentre es 
parla d'estudis s'efectuen maniobres a Cabrera, malgrat els 
estudis. En definitiva, per dignitat d'aquesta Cambra avui en
tenem que s'ha de debatre i aprovar la Proposició de Llei 
de Cabrera. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Por-taveu del Grup UM. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La conservació de Cabrera ha estat possible en gran part 

o en bona part gracies a l'afectació d'aquesta illa al Ministe
ri de Defensa; molt possiblement, si no hi hagués hagut 
aquesta afectació, avui Cabrera seria urbanitzada. Es impor
tant recordar-ho, perque si el Ministeri de Defensa demana 
que csperem i empre que aquesta e pera igui breu i espe
rem per debar re aquesta Propo ició de LJei mentre ens arri
bin- propostes diguem de gesti6 ambiental , en aquest cas, i 
amb el con ponem informe del Millisteri de Defensa, s'ha 
de tenir en consideració el que he dit en el primer punt. 

Es important, per una altra banda, millorar les relacions 
entre el Govern Central i el Govern Balear. Tots sabem les 
dificultats que hi ha hagut en les relacions deIs dos governs, 
i nosaltres pensam que és important la millora d'aquestes re
lacions i consideram que si avui s'ajo~na és un gest de bona 
voluntat d'aquest Parlament per a la millora de les relacions 
entre el Govern Central i el Govern Balear. 

Per tant, no tenim inconvenient que aquest punt sigui 
retirat de l'Ordre del Dia, si bé hauria de ser a data fixa, 
no «ad calendas graecas», i també volem dir que aixo no 
vol dir que renunciem evidentment a la preservació del sub
arxipelag de Cabrera. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Portaveu del Grup Parlamentari CDS. 

. 
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr. President. 
En primer 110 Ji vull anunciar que el rup Parlamenta

ri del CDS no propo ara a aque la ambra l'ajornament 
d'aqu la Proposició de Llei i en egon 1J0c li explicara que 
sj algun Grup Parlamentari o el Presidenl d'aquest ParJameot 
propasa a aquesta Cambra I'ajornamenl d'aquesta LJei, no
saltres votarem en contra, com a expre sió del n stre G.rup, 
dins el PIe d'aquest Parlament, i volarern en contra per uoa 
ra6 molt enzilla: Les possibles propostes que pugui fer el 
Ministeri de Defensa o entren en contradicció amb la \lei o 
no emren en contradicció amb la lIci. Si entren en contra': 
dicció amb la lIei, ha consideraríem inadmissible perqlle la 
voluntal d'aquest Parlament és expressada no olament de, 
manera majorit1iria, sinó de manera unaniOle, i per tant n~ 
ens pareixeria de cap manera de rebut que ni el Ministen 
de Defensa ni el Govern de I'Estat entras a introduie un ele
rnenl distorsionador a la voluntat sobirana d'aquest parlié 
ment, i i les propostes del Min.isteri de Defensa no entren 
en contradicció amb la liei, no hi ha absolutament cap raó 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 34 / 21 de setembre del 1988 1231 
·¿;:: 

~Mijoruar-Ia. . . . 
dOI Fer tant, nosaltres ens oposarem que SIgUI aJornat aquest 
debato Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
. Sr. Portaveu del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
El Grup SOCIALISTA no s'oposaca a l'ajornament 

d'aquesta Proposició de Llei perque les raons donades pel 
President de la Comunitat Autonoma, tant en l'aspecte de 
col.laboració i coordinació amb l'Administració Central com 
les raons certes, reals i fermes de major i més capida protec
ció de l'arxipelag de Cabrera creim que fa que es pugui ajor
nar el Projecte de Llei. 

Arnés, hi ha una altra raó que creim que és fonamen
tal. No es pot parlar de presentar aquest Projecte de Llei 
sense un consens generalitzat d'aquesta Cambra i si un grup, 
com en aquest cas el que representa el Govern, es troba dis
posat a ajornar per un termini determinat aquest Projecte 
de Llei, crec que no seria convenient per al mateix Projecte 
i per a la protecció de Cabrera el fet de no ajornar aquesta 
decisió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 10RTEA: 
Sí, gracias, Sr. Presidente, para decir, creo que huelga, 

que estamos de acuerdo con la propuesta que hoy nos hace 
el Presidente, no sólo por parecernos ponderada y modera
da, como ya el representante del Grupo SOCIALISTA y el 
de UM han dicho, sino por resaltar, además, un aspecto fun
damental. Hoy, aquí, lo que tratábamos de hacer era apro
bar una Proposición de Ley para remitir a las Cortes Gene
rales en Madrid; también creo que huelga decir cuales son 
las mayorías que gobiernan esas Cortes Generales en Ma
drid. Por consiguiente, la petición -yo diría que la petición 
de colaboración que hace el Ministerio de Defensa- me pa
rece estimable en sí, en principio, y desde luego, partiendo 
de la base, y creo que lo puedo decir en voz muy alta y con 
absoluta claridad, puesto que nosotros hemos colaborado, yo 
diría que decisivamente dentro de la Ponencia de la Comi
sión que ha estudiado este Dictamen y estamos absolutamente 
a favor de esta protección de Cabrera y por consiguiente creo 
que con total y absoluta claridad y transparencia podemos 
pronunciarnos a favor de esta petición del Presidente. 

Simplemente decir, para conocimiento del Presidente de 
la Cámara, que nosotros no tenemos por supuesto ningún 
inconveniente en ser el Grupo proponente de este aplazamien
to de la Proposición que nos hace el Presidente del Gobier
no, aplazamiento que nosotros también, y en esto estamos 
totalmente de acuerdo con el Grupo SOCIALISTA y con el 
de UM, debe ser por un plazo limitado. 

Nada más. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia demana al Sr. Portaveu del Grup 

AP-PL, ates que no em basta que m'ho digui, si no té in
convenient de ser qui faci la proposta concreta de retirada, 

que la faci: 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Conforme. Hago la propuesta concreta de retirada del 

Orden del Día de la Proposición de Ley de Cabrera. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aleshores aquesta Presidencia sotmetra a votació la pro

posta del Grup Parlamentari AP-PL de retirada de l'Ordre 
del Dia d'aquesta Proposició de Llei. Sr. López Casasnovas, 
per que em demana la paraula? 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Per una qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Digui la qüestió d'ordre, Sr. López. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Aquí s'ha dit que hi havia una proposta de retirada, pero 

s'ha esmentat d'una manera inequívoca i quedara reflectida 
en acta que hi havia un termini determinat. M'agradaria, a 
efectes de poder fixar posició sobre la votació, que es digués 
aquest termini. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Portaveu del Grup Parlamentari AP-PL, dóna un ter

mini o no el dóna, per saber la postura d'aquests senyors? 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Concretamente yo no daba un plazo porque creo que 

reglamentariamente no hay un plazo concreto para esto, pero 
creo que es un tema que podemos tratar en la próxima Jun
ta de Portavoces y definir ese plazo concreto. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé. Aleshores ... Sí, el Sr. President del Govern de 

la ComunitatAutonoma té la paraula. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañellas i 
Fons): 

Sr. President, jo he fet una petició i jo demanaria que 
aquesta fixació d'aquest termini, sé que no es pot considerar 
un termini fix, pero que em concedeixin almanco un termini 
prudencial perque jo pugui rebre les informacions que vénen 
del Ministeri de Defensa i em compromet davant aquesta 
Cambra que si en un termini que sigui prudencial en qualse
vol actuació administrativa no s'ha produit, jo mateix torna
ré sol· licitar a aquesta Cambra que ha tornin a posar a l'Or
dre del Dia d'un Pie, indubtablementen un termini 
relativament curt, pero jo no em puc comprometre avui a 
quelcom que no sé quin dia succeira, per bé que sí en un 
termini relativament breu. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sotmetem a votació la proposta del Grup Parlamentari 

AP-PL de retirada del debat de 1'0rdre del Dia d'aquesta Pro
posició de Llei n? 965/87. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? Moltes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen posar 
drets? 
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Abstencions? 
Vots a favor de la retirada, 50. Vots en contra, 9. Q ue

da, ido, retirat de l'O rdre del Dia el punt segon, que es refe
reix al Dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial so
bre la Proposició de Llei n? 965 / 87. 

m.-
I passam al darrer punt i tercer de l'Ordre del Dia, que 

és el debat del Dictamen de la Comissió d'Ordenació Terri
torial sobre la Proposició de Llei n? 49/ 88 presentada pels 
Grups Parlamentaris AP-PL, UM i CDS, relativa a la decla
ració de la Canova d'Arta.. com a Area Natural d'Especial 
Interes. 

I.:article Ir., d'aquesta Proposició de Llei no té cap vot 
particular mantengut per aquest Plenari, per tant procedeix 
que passem a la votació d'aquest article Ir. Podem votar, Hi 
som tots, ja? 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de I'article Ir, es 
volen posar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat. 
A l'article 2n., els Grups Parlamentaris AP-PL, CDS i 

UM han presentat vots particulars als articIes 2, 3, 4, 5 i a 
I'Exposició de Motius, en no haver-se comparat el text del 
Dictamen al contingut del text inicial de la Proposició de Llei 
objecte d'aquest debat. Per defensar aquests vots particulars, 
per part del Grup Parlamentari UM té la paraulaf el Porta
veu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquesta sera l'única intervenció que tendrem -en aques

ta Cambra i per tant farem una defensa global deIs vots par
ticulars, igualment que de la Proposició de Llei que varem 
presentar els Grups Parlamentaris ASP-PL, CDS i UM. A 
causa de circumstimcies que no s'haurien de repetir, arriba 
per segona vegada la Proposició de Llei de declaració de la 
Canova d'Arta com a Area Natural d'Especial lnteres. Des
prés d' haver passal dlle vegacle per Ponencia, dues vegades 
per omissió i es ent ara la egona vegada que aque la Pro
posició de Llei a rriba al P Ie, ja s'ha dit pn\cticament lot; 
per aixó em limitaré a re umir un cop més la po ició del 
Grup Parlamentari UM. 

Primer, que la Canova d'Arta té valors ecologics i pai
satgístics importants, és indubtable i des d'aquest únic punt 
de vista el nostre Grup Parlamentari votaria sí a las seva pro
tecció integral. Si no hi hagués res fet, si no hi hagués tota 
una urbanització parciaIment executada, el nostre Grup vo
taría sí a la protecció integral de la Canova. Si no hi hagués 
una quarentena de propietaris que un dia compraren un so
lar, el nostre Grup votaría sí a la protecció integral de la Ca
nova. Si la urbanització comew;:ada fos il·legal, el Grup Par
lamentari d'UM votaria sí a la protecció integral de la Ca 
nova, i votaríem també que sí, si l'únic article que fes refe
rencia al eas que ens ocupa fos l'article 45 de la Constitució 
Espanyola, que fa referencia a la protecció del medi ambient. 
Pero, Sres. i Srs. Diputats, a la Canova hi ha una urbanitza
ció parcialment executada, hi ha carrers, clavegueram, depo
sits d'aigua potable, xalels, un camp de golf comenyal, etc., 
etc., i aquesta urbanització s'ha fet a l'empara d un pla urba
nístic legalmenl aprovat, aprovat en aquest cas, pe] Con eH 

de Ministres. No ens trobam, per tant, davant una urbanit
zació il·legal, i a l'empara d'aques! pla legalment aprovat, una 
quarcntcna de senyors compraren un dia parcel·les per po
der edificar, si bé és cer! que en la nostra oponió no s'ha 
complit el pla d'etapes, no és menys cert que el temps que 
ha transcorregut ha passat mentre declaracions de fallida im
pedien que les obres continuassin, i també s'ha de fer refe
rencia que el municipi d'Arta, que té molts de quilometres 
de costa, s'ha trobat fins ara Jluny del procés del turisme i 
que te la Canova com a indrce possible del seu desenvolupa
ment turístico 

1 també s'ha de dir que la Constitució Espanyola no no
més té l'article 45, té I'article 9.3 que garanteix la seguretat 
jurídica, que garanteix la responsabilitat i la interdicció de 
I'arbitrarietat deIs poders públics, i també l'article 33 que re
coneix la propietat privada. Per tant, si nosaltres volem Con
juntar tots aquests articles, 9.3, 33 i 45 de la Constitució, 
hem de fer compatible la protecció amb els drets legítims deIs 
afectats, qüestió difícil, pero no impossible. 

La Proposició de Llei deis Grups Parlamentaris AP-PL, 
CDS i UM compatibilitza els valors protegits per la Consti
tució Espanyola. La protecció integral, al contrari, suposaria 
un menyspreu a la seguretat jurídica, suposaria una arbitra
rietat i suposaria un menyspreu a la propietat privada. Per 
un altre costat, les 3.000 places hoteleres que es permeten 
a la Proposició de Llei són practic.ament 6 hotels de cinc
centes places, no es podran obrir més carrers, els edificis no 
sobrepassaran els pins i es trobaran a més de cinc-cents o 
sis-cents metres de la mar. 

En definitiva, si la protecció no és integral, sí es tracta 
d'una protecció important, pero a més, pel que respecta a 
l'autonomia municipal també hem de dir que si l'Ajuntament 
d'Arta no vol aquesta petita urbanització, no la tendra . Per 
tant, nosaltres confiam que avui aquesta Proposició de Llei 
deIs Grups Parlamentaris AP-PL, CDS i UM es transforma
ra en liei. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS l ROSANES: 
Sí, moltes gracies, Sr. President. 
Per no reiterar debats ja fets, tot seguit als distints de

bats que aquesta i una altra Proposició de Llei han lengul 
en el si d'aquest Parlament, simplement vul1 donar per de
fensats en els seus mateixos termes els n tres vols parlicu
lars als articles 2, 3, 4 i 5 i al text de l'Exposició de Motjus 
de la Llei. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Molles gracies, Sr. President. 
Jo també, coincidjnt amb el Portaveu del CDS, Sr. Fraru 

cese Quetglas, també podríem donar la Proposició per de
fen ada en el seus mateixos terme perque realment aq~ 
ja n'hem parlat una serie de vegades. El que sí convé CÜI 
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e per que tenim aquests votls particulars, di els he~ IPresen~at 
rt8lment per no perdre la va untat que po en ternr es maJo
. Si nosaltres, la majoria d'aquest Parlarnent, havíem pre

nes.tat una llei, no teniem perque dins las Comissió o al da-
sen d" d d' moment, a causa e eme mmuts e retar , canVIar tata 

Irre~ei tornar-la a la que en un principi ja havÍem votat con-
a , d ' . 

1 trariament. Aleshores no ens va que ar mes remel que pre-
entar aquests vots particulars una altra vegada per plante
~ar una vegada més el que ja hem dit en tan tes ocasions. 
J Per tant, no es tracta de repetir els arguments, els argu
menlS que ja s'han dil, sinó que aquest5 vot corresp nen 
al que ja varem dir el día que 'havia de pre entru' la Propo
sició de L1ei deis lres rups 1 arlamentari , una Prop ició 
de L1ei que, lambé varem dir aquell dia i ho record, no ens 
agrada, que era un document de reina que ha quedal com 
a definiLiu i per tenir-Ia en el Olateix momenl que somo 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup MIXT, té la paraula el Sr. Carles Ricci. 

EL SR. RICCI l FEBRER: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Una vegada mé la anova d'Arta. Jo diría la Proposi

ció de Lid de declaraci de la Canova d'Ana com a Arca 
d'Espedal lntere a de. truir-Ia, perque vertaderamem aquí 
emb'la que som r n . i durs per aconseguir que es deslruei-

xi, o sigui interes especial en a<;o. 
El paisatge de les Balears és un fans de riquesa social, 

la seva conservació és una garantia de futur, pero el desen
volupament de la nostra societat i especialment -a veure si 
ho entenen d'una vegada- en l'aspecte económic, perque a 
part del problema que pugui significar ecologicament, par
lam d'una defensa economica de les nostres illes i a<;o ho 
oblidam completament. Tenim no soIs una resp0nsabililaL hi -
torica, sinó també I'obligació i la nccessitat d'assegurar la res
tauració, fixin-se bé que he dit la restauració i I'obligació de 
protegir els espais natural s i el patrimoni natural de Balears 
i fins i tot, on sigui possible, i vul! que quedi ciar perque 
també ho hem de tenir en compte i no ho tenim en compte, 
no solament hauria de ser la feina de salvaguardar els 1I0cs 
que no s'han tocat, sinó que fins i tot hauríem d'intentar 
recuperar 110cs que avui en dia ja són tocats per la nostra ma. 

De cada dia tots nosaltres, i som tots, esdevenim més 
agressius i depredadors. El naixement de l'Orient Mitja ens 
va ensenyar que havíem de fer cultiu, que havíem de guar
dar la cultura. Sembla que tata aquella historia que va néi
xer un .dia a l'Orient Mitja avui ja ha arribat a la cúspide 
de la m'untanya i el que feim és tornar enrera, anar altra ve
gada cap a les cavernes, perque \'única cosa que pretenim 
es destruir. 

La Canova és una zona paisatgística valuosa, i aixo ho 
han manifestat estudis que un dia el Govern d'aquest Parla
ment va demanar que es fessin. lCONA, lNESE, van dir que 
era un !loe especialment per protegir, i van dir especialment 
a més, i tant INESE com lCONA van comunicar aquest re
sultat. Es curiós que avui, aquí, es vulgui deixar edificar quan 
fa menys de sis mesos, i aixo és una historia immediata, fa 
menys de sis mesos aquí es va proposar que no s'edifiqués, 
que no es pogués fer una urbanització en un terreny on ni 
ICONA ni INESE s'havien ficaL O sigui, lNESE i ICONA 

no s'havien ficat en un terreny determinat i aquí es va dir 
no senyor, a més, que tampoc no s'edifiqui aquest, i em pa
reix bé que sigui una decisió d'aquest Parlament, demostra
va una sensibilitat increible, al meu entendre fins i tot es pas
saya, on ni INESE ni lCONA no havien dit res i per tant 
significava que es podia fer quelcom, aquí van dir no sen
yor, nosaltres més que ells, nosaltres volem protegir. 10 vaig 
ser un deis qui ho varen votar, perque pensava que vertade
rament érem uns senyors disposats a defensar l'ecologia, el 
futur, tot a110 que cree que s'ha de defensar, pero no, avui 
resulta que els mateixos Grups d'ahir -i evidentment jo era 
dins el CDS abans, com tots sabeu, i vaig votar tal cosa
pero els mateixos Grups avui diuen que no. Així ha acabat 
la cosa: és diferent, aquí es diferent, aquí on diuen lNESE 
i lCONA que no, passam totalment d'INESE i d'ICONA i 
aquí, senyors, podem edificar. 

Aquí mateix tenim el Sr. Conse11er que aquí dins, aquí 
mateix, va dir referint-se a la Canova d'Arta que considera
ria bé que no s'edifiqués. També és veritat que va sortir un 
personatge determinat que tots coneixem, el molt estimat se
nador nostre, el qual va implicar després l'opinió d'aquest 
senyor per dir que tenia al tres motivacions, pero la veritat 
és que jo em vaig alegrar molt que un on 'eller d'aque t 
Govern proposés aquí la defensa d'aque la part ecologica i 
de futur economic de les nostres illes. Per ja veim que aquí 
Sr. Cladera, els interessos són enlaire i mai no sabem per que 
actuen, si bé és veritat que alguns rup le.nen la capacital 
d'anar del progressisme al liberalisme amb rota tranqui l·li
tat, per tant és cert que aquí es p t fer allo que els doni 
la gana, i el vot és el vot. lona sé vertaderament on són 
els interessos, pero avui em dol, em dol moltíssim compro
var que una cosa que vul! su posar sense interessos tengui la 
capacitat d'.anar destruint el nostre patrimonio 1 és una des
trucció. 

10 voldria fer un aclariment al Sr. Miquel Pasqual. No 
és ver que sigui una urbanització, jo I'he trepitjada, jo hi 
he volgut anar, i allo no és una urbanització, allo és una 
urbanització abandonada i una urbanització abandonada 
d'una empresa privada que ha lingut la seva oportunilat du
ranl un lempo determinal, i j no J' ha realitzada, és el eu 
problema, perque és una empre a privada; estaríem bon si 
qual evo! indúslria, que n'hi ha en quantitat, per desaire, per 
incapacit.at o pel que igui anas malament., que sortí voste, 
Sr. Miquel Pasqual, i digués de donar-li una oportunitat de 
recuperació. N;O és una empresa privada i no té cap altre 
factor que si no li ha sortit bé la cosa, és un problema seu, 
que gracies a Déu, aquí, avui podríem recuperar la possibili
tat de defensar -recordi el que Ji dic- la nostra economia 
de futur, perque si destrossam 1I0cs com la Canova d'Arta. 
voste. jo, els meus fills i els néts no tindran economia de futur. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL l SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
La Canova de bell no u, la Canova, el topo ni m parla

mentari per ventura més llarg i repetit des d'aquesta tribuna 
i en aquesta casa. Arriba avui un Dictamen parcial, pero en
cara útil. Aquest Dictamen, que ha perdut una Exposició de 
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Motius pel camí, no és gairc distint de la Proposició de Llei 
que es va fer la passada Legislatura en aquest Parlament, Pro
posició de Llei que va rescatada en aquesta Legislatura, la 
primera o segona Proposició que entrava en el calendari 
d'aquesta Cambra i que va naufragar pel camí. Uns vots par
ticulars avui amenacen de fer una ploguda molt forta da
mu!lt el Dictamen de la Comissió, que -recordem- propo
sa la protecció integral i completa de la Canova. 

Aquests vots particulars que no són gaire particulars, són 
més aviat vots majoritaris, que proposen una patent de cors 
al darrer bosc d'Arta, una patent de cors per a l'especulació 
sobre la Canova. Nosaltres, vull recordar que mantenguérem 
una esmena al títol d'aquesta \Iei, una esmena que va nau
fragar també i quasi ens n'alegram, era dir-li Proposició de 
Llei d'urbanilzació i conservació de la Canova, perque, amb 
aquests vots particulars, vertaderament no seria una Pro po
sició de Llei de conservació, pero ens alegram que aquesta 
es mena decaigués perque vertaderament era contradictoria 
amb si mateixa, no pot ser conservar i urbanitzar a la vega
da, perque un embaras no potser compatible amb la virginitat. 

Agradi o no agradi, amb els vots particulars aquesta se
ria una lIei de destrucció de la Canova. El Parlament ja ha 
estat lIotja de mercaders, pero avui vespre, a més i si em per
meteu ser cru, si aquests vots particulars s'aprovassin, el Par
lament seria mentider. Si deim que aquesta és una llei de 
protecció de la Canova i hi permetem 3.000 habitants, ens 
contradeim, i el títol, les lletres grosses, la informació pri
maria que arribi al carrer, seria contradictoria amb la reali
tat, i amb aquests vots particulars aixo no sera una lIei, sera 
una estafa. 

Jo he de demanar als Diputats una darrera reflexió, en
cara hi som a temps. Crec que val la pena aplicar els argu
ments conservacionistes a la Canova, que té una flora, una 
fauna i un paisatge amb valors- ben~ notables i que no val 
la pena repetir perque n'hem parlat massa vegades. Sres. i 
Srs. Diputats, la Canova és important en si mateixa; pel seu 
valor de bandera i de símbol, també ho éso Jo he de dema
nar que es retirin aquests vols particulars i que es valori ca
balment la Canova. Que és més important? La Canova, la 
pervivencia historica d'aquesl espai o la suposada coheren
cia d'una postura? Si algú creu sincerament que urbanitzar 
la Canova és bo per al poble de les I1Ies Balears, que no 
és un nou atemptat al nostre patrimoni, al noslre paisatge, 
que doni suport als vots particulars, pero els que sabeu que 
no, que urbanitzar la Canova sois beneficiara uns pocs, que 
no suposara cap miracle per a un poble, que implica degra
dar encara més el nostre territori i la nostra imatge, que 
aquesta és una lIei de balearització, aquests no podeu man
tenir els vots particulars, no els podeu votar. Hi ha compro
misos, pactes, deis; valorau si és més important la conscien
cia o les paraules, valorau si sacrificareu el que sabeu just, 
el que ha hagut de dir o de fer mesas enrera en circumstan
cies distintes. La lIei ha estableix, cap Diputat no pot ser sot
mes a mandat imperatiu; és legal, és just i és logic, votau 
en consciencia, i el dilema és conservar o urbanitzar, no hi 
ha terceres vies per molt que avui en vulgueu obrir una d'ima
ginaria amb aquesta llei. Sera legal, pero no sera just ni sera 
logic i, sobretot, no sera veritat. Encara som a temps que 
aquest horabaixa no sigui del tot negreo 

EL SR. PRESIDENT: . 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa-

raula el Diputat Sr. Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El nostre Grup Parlamentari, conjuntament amb el Grup 

Parlamentari del PSM, va presentar a l'anterior Legislatura, 
dia 8 d'octubre del 86, en aquesta Cambra, una !lei que de
senvolupava la Llei 1/84, per protegir la Canova. Posterior
ment, com ja s'ha dit, s'ha repetit aquesta presentació i s'ha 
considerat, per uhanimitat de tots els Grups Parlamentaris, 
la seva presa en consideració, dia 7 d'octubre del 87, i a par
tir d'aquí han succe"it tota una serie de fets que ja coneixen 
i no repetiré, conduents tols ells a disfressar aquesta llei de 
protecció que havien presentat el nostre Grup i el Grup del 
PSM, com he dit, disfressar-Ia de falsament proteccionista, 
quan en realitat el que aquí ens pro posen, el que s'ha dut 
aquí és una llei d'urbanització, una \lei per possibilitar l'edi
ficació d'un espai del maxim intereso 

Nosaltres hem manifestat la nostra postura de manera 
clara en els altres actes parlamentaris on s'ha toca! aques! 
tema, pero en qualsevol ca? volem repetir uns determinats 
aspectes. Aquest no és un espai qualsevol, aquest és un deis 
espais de més alt interes deIs que existeixen a les nostres iHes, 
aixo ho han reconegut tots, fins i tol els Portaveus que avui 
donen suport a les posicions urbanitzadores, a les posicions 
desenrotllistes. Fins i tot pels mateixos Portaveus, pel Sr. Mi
quel Pasqual, s'ha reconegut que els valors de la Canova me
reixen la protecció. Hi ha després tot una serie d'emperons, 
pero aquests valors existeixen i són els que han fet que no-

. sal tres defensassim de manera repetida, de manera constant 
que es· protegís. 

El Govern de la Comunitat Autonoma també va elabo
rar un cataleg o un inventari d'espais naturals, on inclola la 
totaJitat de l'espai de la Canova com a espai d'interes, expli
can! a més, a la lletra petita, quins eren aquests valors i que 
la Canova, el pinar de la Canova, les dunes, la seva platja 
és un deis darrers espais d'aquestes característiques que que
den a les nostres illes i que per consegüent és absolutament 
imprescindible protegir, i en aquesta protecció nosaltres creim 
que és necessari dir que no hi ha terme mitja; no és possi
ble, com deia el Sr. Mayal, protegir i urbanitzar a la vegada 
protegir la resta. 

El Sr. Pasqual manifestava una serie d'aspectes que són 
els que motiven el seu Grup a propasar aquesta llei d'urba
nització de la Canova, que són motius que s'han explical en 
el transcurs de l'anterior i d'aquesta Legislatura com a sus
tentadors d'una determinada posició política, és a dir, exis
teixen a la Canova unes expectatives d'urbanització relativa
ment consolidades, existeixen a més uns propietaris, i explica 
que la Constitució, a l'article 33, reconeix el dret de la pro
pietat privada, etc., etc. Tots el reconeixem el dret a la pro
pietat privada, no és aquest el tema del debat; existe ix la pro
pietat privada, existia al Trenc i existeix i existia a la 
Dragonera i existien expectatives d'urbanització cansolidades; 
absolutament consolidades, amb planejament aprovat, i exiS"' 
teix a la Canova, efectivament, pero aquesta propietat no dU; 
com a conseqüencia, a una posició que aquest espai no eS 
pot protegir precisament perque hi ha uns interessos particu· 
lars d'una determinada propietat que aquí no s'amenaca. AqW ·" 
no s'amena~a la propietat privada, aquesta Llei no proposá. 
en absolut publificar aquest sol, aquesta llei l'única cosa q~e ' 
propasa es que l'ús que es faci d'aquest sol estigui d'acO 

q 
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amb eIs interessos general s .de la nostra po?lació, interessos 
~neguts per tots els estudls que s'han realitzat sobre aquest 

tema. 
Per consegüent, si aquest no pot ser un moti u, quin és 

el motiu? Per quin motiu d'una manera constant s'han de 
supeditar els interessos generals de la nostra població, de la 
nostra societat, de les nostres illes, del nostre territori, a uns 
interessos particulars que, en aquesta Cambra, a més, ja s'han 
explicat a bastament. Si aquesta proposta que fan els Grups 
de la dreta avui mereix l'aprovació del Parlament, no només 
es degrada la Canova, no només es degrada de manera irre
versible la Canova, es degrada també la Llei 1/84, que ha 
estat una lIei important d'aquest Parlament que li ha permes 
resoldre problemes greus de la nostra Comunitat i protegir 
de manera efectiva espais que tots vostes coneixen. Pero a 
més d'aquesta degradació, es produeix la del discurs polític 
que oferim a la nostra població, una degradació important, 
perque aquest discurs, vengui d'on vengui -el Sr. Ricci n'ha 
explicat una part en boca o per part d'un determinat 
Conseller-, aquest discurs que arriba a la nostra societat qua
si sempre té caires proteccionistes, quasi sempre es diu que 
determinat grup polític, aquest altre grup polític és a favor 
de la protecció i que la protecció és el més important i que 
els espais naturals inventariats s'han de protegir a costa del 
que sigui. Pero la realitat és una altra, i la realitat és la que 
conforma els discursos deis Grups ParIamentaris que avui de
fensen la urbanitzacio de la Canova, una realitat que de ma
nera subliminal mina la credibilitat d'aquest Parlament, mina 
la credibilitat de tots els grups polítics que tenim presencia 
en aquestes illes. 

1 el més trist, Sres. i Srs. Diputats, és que la Canova 
efectivament és una bandera, pero és una bandera precisa
ment pels seu s valors, i si nosaltres decidim, si aquest Parla
ment decideix que la Canova no s'ha de protegir, amb quins 
arguments podrem dir que la Punta de n'Amer s'ha de pro
tegir, que Santa Maria i Son Fonoll s'han de protegir, quan 
els valors reconeguts per estudis científics són iguals o me
nors? A que jugam? 

~acte que avui té 1I0c en aquest Parlament té unes con
seqüencies molt més enlla deis discursos polítics que puguem 
fer aquí, de les votacions que es facin, etc., perque les conse
qüencies del que aquí es voti seran immediatament possibili
tats d'edificació, possibilitats de degradació, possibilitats d'irre
versible ocupació d'un territori que mereix la nostra atenció 
pels seus valors. 1 aquest acte irreversible sera en el futur, 
no ho dubtin, molt paregut a les conseqüencies que han ten
gut altres espais que també s'han dut aquí i la seva protecció 
no ha tengut l'assentiment de la Cambra, per exemple Cala 
Mondragó. Amb Cala Mondragó, el nostre Grup també va 
fer una proposició de protecció, i aquesta protecció es va veure 
en aquesta Cambra i va ser derrotada. Els Grups que varen 
donar suport a la possibilitat d'urbanitzar Cala Mondragó 
poden ara sentir-se satisfets que la degradació, l'edificació de 
Cala Mondragó és un estigma que perdurara per sempre i 
sera el nivell, el nivell que podran mostrar de quina és la 
seva actitud o vocació proteccionista. El mateix passara amb 
la Canova. Quina és I'actitud o la vocació proteccionista deis 
Grups que avui donen suport a aquesta proposició d'urba
nitzar la Canova? Ido precisament aquest, aquest és el ni
veH, la possibilitat d'urbanitzar el millor espai que queda a 
les nostres illes, la possibilitat de degradar de manera irre
versible I'espai de la Canova. A partir d'aquest nivell, tots 

sabem de que parlam. Quan un Grup parli, a partir d'ara, 
de protecció, li haurem de mostrar el nivell de la Canova i 
dir: voste arriba fins aquí. 1 amb aquesta votació que segu
rament i amb tota probabilitat el nostre Grup i els Grups 
que donen suport a la protecció de les nostres illes perdrem, 
no perdrem només nosaltres. Amb tota seguretat, tenguin pre
sent que perdra la nostra illa i perdn'i la nostra Comunitat. 

Res més i mol tes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació els vots 

particulars als artieles 2n., 3r., 41. i 5e i I'Exposició de Mo
tius. Si no hi ha inconvenient per part deis Srs. Portaveus, 
es votarien conjuntamen1. Veig que no n'hi ha. 

Aleshores deman a les Sres. i Srs. Diputats que votin 
a favor deis vots particulars als artieles 2, 3, 4 i 5 i a l'Expo
sició de Motius, es volen posar drets, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen posar 
drets, Gracies. 

Abstencions? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 33. Vots en con

tra, 26. Queden, ido aprovats els vots particulars que aca
bam de sotmetre a votació i, per tant, queden incorporats 
a la Llei els artieles 2n., 3r., 4t . i 5e. i I'Exposició de Motius, 
deis quals fara lectura el Sr. Secretario 

Vol, Sr. Secretari, llegir aquests artieles que s'incorpora
ran a la Llei? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Article 2n. l.-I..;area Natural d'Especial lnteres de la 

Canova d'Arta és situada als municipis d'Arta i de Santa Mar
galida, illa de Mallorca, i te com a límits el sol urbil de la 
Colonia Verge del Carme del municipi de Santa Margalida, 
una línia a cent metres de la vora esquerrana del Barranc 
de na Borges, la carretera C-712 d'Arta, al Port d'Alcúdia, 
la carretera que des de la carretera 712 dóna accés a la Colo
nia de Sant Pere, el Barranc de la Canova i el mar. La deli
mitació descrita queda grafiada al planol annex. 

2.-Queda exelosa de l'area descrita a l'apartat anterior 
. la zona interior grafiada al planol annex, que és delimitada 
a l'est per la carretera d'accés, al nord pel carrer, a l'oest per 
una línia paral·lela a la carretera abans esmentada, situada 
a 600 metres d'aquesta, i al sud pel límit de I'antiga urba
nització. 

Artiele 3r.-I..:Ajuntament d'Arta podnl elassificar al seu 
planejament urbanístic municipal la zona descrita a I'apartat 
2 de I'artiele anterior com a sol apte per a la urbanització, 
sempre que s'acompleixin les següents determinacions: 

a) La densitat maxima de població ser~ de 60 habitants 
per hectarea. 

b) Les possibles edificacions no podran tenir una altura 
superior a 10 metres en cap caso 

c) Es preveura la restitució del paisatge a l'estil primitiu 
en totes les arees no afectades per I'edificació, deixant no
més I'accés peatonal a la platja. 

Artiele 41.-L.:Ajuntament d'Arta podra autoritzar la 
construcció d'un camp de golf i els seus accessos dins els 
lírnits de I'antiga urbanització que contemplava per aquest ús. 

Artiele 5e.-La superfície afectada pel repartiment de be
neficis i carregues de la possible urbanització permesa a I'ar
tiele 3r. sera, en la seva totalitat, la contemplada a l'antiga 
urbanització. 
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Exposició de Motius.- ~area denominada la Canova 
d'Arta forma un espai de platja i sistema dunar posterior 
característic de la Badia d'Alcúdia. El litoral de la zona que 
és objecte de la present llei té una longitud aproximada de 
1.900 metres que es poden dividir en tres zones: litoral ro
cós, a l'extrem oriental, platja d'arena de 1.500 metres apro
ximadament i formació de dunes baixes a l'extrem occiden
tal. La platja és d'arena fina de bona qualitat i té una 
amplada mitjana d'uns 100 metres, per la qual cosa es pot 
dir que ofereix unes condicions excepcionals. La zona té com 
a límits naturals des de la platja cap a l'interior el Barranc 
de la Canova d'Arta i el torrent de na Borges a l'Oest, i pos
terior, la carretera comarcal 712. La zona immediata poste
rior a la platja i fins a una profunditat mitjana de 1.600 me
tres és formada per agrupacions característiques d'arbat dens 
o semi dens i garriga, mentre que l'area posterior a aquesta 
i per tant la que es troba al nord de la zona llindant amb 
la carretera comarcal 712, és terra de conreu. 

El tereny, des del punt de vista topogrMic, és relativa
ment accidentat. S'hi poden distingir dues arees fonamentals 
que coincideixen sensiblement amb les meitats Est. Es, en 
general, homogenia i suau, amb un pendís mitja del 3070 des 
de la platja. A la meitat Oest es troba el punt més alt de 
la finca, amb 108 metres d'altitud i a uns 1.600 metres en 
lírna recta des de la costa. Des d'aquest punt, el terreny bai
xa cap a la platja amb un pendís mitja del 6,7070. La part 
més abrupta és al límit Oest de la zona objecte de la present 
llei, on el terreny baixa amb un pendís del 20070 cap al to
rrent de na Borges en una franja d'una amplada mitjana de 
200 metres. La característica més destacada de la zona, des 
del punt de vista topogrMic, són les nombroses torrenteres 
que la recorren 12 torr.enteres que baixen paralel·les en direc
ció sur-nord cap a la platja. 

Les actuacions urbanístiques de les darreres decades han 
donat lloc a una important modificació de les condicíons 
morfologiques i paisatgístiques a la badia d'Alcúdia, sense 
que hagín existit els oportuns mecanísmes de protecció per 
tal d'evitar la degradació de zones com la que ens ocupa, 
d'indubtables valors naturals. Concretament en aquesta area, 
s'aprova per Decret 3019/74, de 27 de setembre, BOE 265 
de 5 de novembre del 1974, el centre d'interes turístic nacio
nal denominat Badia Nova i que va donar lloc a la cons
tmcció d'una part de la infrastructura projectada així ma
teix d'alguns xalets, si bé el pla d'etapes no es va complir. 

I.:inventari d'Espai Natural de Protecció Especial redac
tat per l'Institut per a la ConservacÍó de la Naturalesa, ICO
NA, el 1984, conté la zona que en aquesta llei es contempla 
com a inclosa en un deIs espais que á Mallorca ha de ser 
objecte d'especial protecció pels seus extraordinaris valors gro
morfologics, geologics, hidrologics, de vegetació i paisatgís
tics, posant peu fiter en la particular forrnació i estructura 
de les dunes i el barranc i en el gran interes que tenen la 
vegetació forestal, litoral, higrOfila i el conjunt paisatgístic. 

Per tot aixo, amb l'excepcionalitat de permetre que 
l'Ajuntament d'Arta pugui classificar una zona com a de sol 
apte per a la urbanització i a l'empara del que disposa la 
Llei d'ürdenació i Protecció d'Arees Naturals d'Especial 
Interes». 

EL SR. PRESIDENT. 
No s'han mantengut vots particulars ni presentat esme-

nes a la Disposició Transitoria ni a les Disposicions Finals 
I.a i 2.a 

Sí, té la paraula el Sr. Mayo\. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Hi ha un intent d'esmena transaccional presentat als vots 

particulars, cosa que realment no és previst al Reglament. 
Sí coneixen el document 1649/ 88, que va ser presentat a Pre
sidencia ahir, és l'intent de mantenir unes de les esmenes que 
va decaure per l'aprovació, al Dictamen de la Comissió. 

EL ··SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia admet que aquest escrit diu que no 

és recollit al Reglament de la Cambra, pero vol contestar al 
Sr. Diputat que és perfectament contemplat a l'article 120, 
que diu «Els Grups Parlamentaris, dins les 48 hores següents 
a la data d'acabament del dictamen, en escrit adre¡;at al Pre
sident de la Cambra, hauran de comunicar els vots particu
lars i les esmenes que, havent estat defensats i votats en Co
missió i no incorporats al dictamen, pretenguin de defensar 
en el PIe». Voste no ho ha fet, digui jo em vaig descuidar, 
peró no digui que no és previst al Reglament. Té la paraula, 
Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Es que al dictamen aquesta esmena era absolutament 

impresentable, perque el dictamen no admetia l'existencia de 
cap edificabilitat; per tant no podíem parlar de les indem
nitzacions per suprimir una edificabilitat que el dictamen no 
admetque existeixi. 

Per tant, entenem que hi ha un problema reglamentari 
aquí; que l'única manera c!e tramitar aquest concepte és a 
través d'una transacció~ i demanaríem que si cap Grup no 
té inconvenient, es pogués votar aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Voste diu que aquesta esmena no tenia sentit quant al 

dictamen de la Ponencia, pero tots els Grups poden mante
nir els vots particulars que creguin convenients i si en el Ple
nari s'aprovaven els vots particulars que es poguessin mante
nir, voste podria defensar o no defensar aquesta esmena; és 
a dir, Reglament en ma, Sr. Mayal, no hi ha lloc a admetre 
els seus reonaments. 

EL SR. MAYOL I SERRA: 
Discrepant en la interpretació del Reglament, a voste Ji 

corres pon decidir i acceptam la seva decisió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per tant, procedim a la votació de la Disposició Transi-~ 

toria i Disposicions Finals l~ i 2~ 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen po.~ 

drets? .. ,. 
Sres. i S.rs. Diputats que votin en contra, es volen posar 

drets? Gracies. 
Abstencions? -:ro 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 33. Vots en co~ 
26. Abstencions, no n'm ha. Queden, ido aprovades lar. : 
posiCió 1ransitoria i les Dü¡posicions Finals La i 2~ que¡. 
bam de sotmetre a votació. 

Sres. i Srs. Diputats, s'aixeca la Sessió. Moltes' 


