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1.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ 
TEERRITORIAL SOBRE LA PROPOSICIÓ DE LLEI 
R.G.E. NÚM. 1585/89, PRESENTADA PELS GRUPS 
PARLAMENTARIS NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES 1 SOCIALISTA, DE DECLARACIÓ DE MON
DRAGÓ AREA NATURAL O'ESPECIAL INTERÉS. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Sres Diputats, bones tardes. 

Comen~m el debat d'aquesta Sessió Plenaria Extraor
dinaria a la qual se'ls ha convocat, segons l'Ordre del Oia 
que els han repartit. Té la paraula el Sr Sebastia Serra, si 
vol dir per qu~. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí; graeies, Sr Presídent. 

El nostre Grup Parlamentari NACIONALISTA 
O'ESQUERRES voldría fer una qüestíó d'ordre en el mo
ment processal oportú. 

EL SR PRESIDENT: 

Com que no sé per qu~ és, jo crec que el moment pro
cessal oponú és ara. 

EL SR SERRA1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

El nostre grup Parlamentari demana que el Punt II de 
l'Ordre del Oia, el Dictamen de la Comissió d'Economia, 
Hisenda i Pressuposts del Projecte de Llei R.G.E. núm. 
1713/89 de crMit extraordinari per al finan<;ament d'adqui
sició de terrenys ubicats a l'espaí denominat Cala Mondra
gó no sigui tractat en aquest Plenari d'acord amb el que 
preveu l'anicle 68.1 del Reglament d'aquesta Cambra a 
partir d'uns raonaments que ja férem a la Junta de Porta
veus de divendres passat, día 16, i fa tres dies també férem 
un escrit en el qual sol.licitavem el mateix al President del 
Govem, que fos eH que tengués la iniciativa que ara nosal
tres presentam, que en síntesi és que ens pareix que seria 
de prud~ncia poHtica i a la vegada de criteri proteccionista 
esperar un poe a aprovar una compra d'un espai natural, la 
qual seria el primer precedent en aquesta Comunitat Auto
noma i que molts de ciutadans tenim dubtes molt raonables 
respecte no només del procediment, que podría ser discuti
ble políticamemt, pero admissible, sinó al fet del preu esti
pulat, que es considera molt gravó s per a totes les but:xa
ques deIs ciutadans de les Illes, tenint en compte, a més a 
més, que la Llei de Protecció d'Espais Naturals que es va 
utilitzar en el cas del Trenc, pensam nosaltres que amb 
molt d'encert per la majoria d'aquesta Cambra, encara és 
subjecta a una sentencia del Tribunal Suprem que ens do
naria Hum a I'hora de saber les valoracions que fa la més al
ta Magistratura de l'Estat quan es decideix protegir un ter
reny que té unes expeetatives urbanfstiques. 

Per aquestes raons ereím de prud~ncía política el fet 
de demanar l'alteració de l'Ordre del Día d'acord amb l'ar
ticle 68.1 del Reglament d'aquest Parlament í el Grup NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES pensa, amb tota sincerí
tat i amb tota convicció, que no cal tanta urg~neia i tanta 
rapidesa per aprovar una compra que és un precedent tan 
important i a un preu tan gros. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Diputat. Aquesta Presidencia entén que voste. 
demana l'alteració de l'Ordre del Dia segons l'article 68.1. 
LOgicamenl és reglamentari, el que no ho seria, d'acord 
amb el que pareix que ()emana amb la seva intervenció, que 
és que !'ajornament tengui un termini. Aquí només podem 
alterar l'Ordre del Dia i aixo vol dir incloure un punt que 
no hi sigui, canviar el tractament deIs que hi ha o treure'n 
un deIs que hi ha sense ulteriors, és a dir, que seria exclusi
vament retirar de l'Ordre del Día el punt n. Sr Serra? 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí, Sr President. Es retirar-lo, amb el benente.s que qui 
I'ha presentat el pot tornar a presentar quan ho cregui 
oportú, 

EL SR PRESIDENT: 

L'article 68, al punt 1 diu: "L'Ordre del Dia del PIe pot 
ser alterat per acord d'aquest - és a dir, del PIe - a proposta 
del President o a petició d'un Grup Parlamentari o d'una 
cinquena part deIs membres de la Cambra", per tant s'a
compleix el punt que és a petició d'un Grup Parlamentari. 
Aleshores jo em permet oferir un tom d'intervencions als 
Srs Portaveus perque. puguin fer saber la seva opinió, si és 
possible breu, sense entrar en considerants que no siguin 
del cas, per a després, si és necessari, sotmetre a decisió 
que ha d'adoptar sobiranament el PIe de la Cambra. 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? 

Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari CDS, 
Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 
" 

Gracies, Sr President: 

Cree que haurfem de fer una reflexjó sobre la qüestió 
que ha suscitat el Grup Parlamentari PSM-EEM i voldrfem 
afegir un argument als que ha exposal el seu Portaveu, 
Ahir maleix, al Congrés de OiputalS, va ser debatuda dins 
el Plenari la presa en consideració d'una Llei del SOl i de 
Valoracions Urbanístiques que ve a introduir criteris nous i 
objectius per delimitar o intentar delimitar amb caracter 
més exacte quina és la successiva valora ció i l'increment de 
valoració deIs terrenys que es van acumulant per mor de la 
tramitació dins el procés urbanístico 
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Crec que en aquests moments aquesta és una qüestió 
molL important, sotmesa a molts de criteris, criteris moltes 
vegades contraposats i per aquesta raó crec que l'ajorna
menl d'una decisió d'aquest tipus probablement és prudent 
i oportuna. En conseqMncia, el nostre Grup donara suport 
a la sol.licitud del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Portaveu Sr Francesc Triay. 

EL SR TRLAY 1 LLOPIS: 

Sí; gnlcies, Sr President. 

Nosaltres compartim les raons que ha exposat el Por
taveu del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, Sr Serra; creim que hi ha raons d'oportunitat i 
de prudencia política, com el! ha dit, per sumar-se a aques
ta proposta; que l'aprovació d'aquesta l!ei suposara un im
portant precedent de cara a la futura polftica que es pugui 
de fer de protecció de la naturales a a les Illes Balears per
que si bé, com s'ha dit moltes vegades, demanar no fa preu, 
aprovar aquesta llei sí fara preu i fara preu d:una manera 
moIt negativa per al futur deIs espais naturalS: a les nos tres 
illes. Per tant, creim que esperar a tenir més elements de 
judici, a tenir més legislació aplicable és molt més favora
ble que aprovar-Ia avui aquí en tramit quasi d'urgencia i 
sense aquestes reflexions suficients. -

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZALEZ IORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. 

Nosotros no estamos de acuerdo con este retraso. No
sotros partimos de la base de que hay un acuerdo tácito, o 
al menos a eso respondimos nosotros, de ver las dos leyes, 
la de Declaración de Area Natural de Especial Interés de 
Cala Mondragó junto con la de la compra del Gobierno y 
en base a eso aceptamos que esta declaración se adelantara 
a la que forzosamente vendría contenida en el Catálogo de 
Espacios Naturales que la Ponencia correspondiente está 
estudiando a ese efecto. 

El retraso que se nos pide ahora en base a varias cues
tiones, la primera que presenta el Grupo que lo propone se 
refiere a una sentencia próxima o que presumen próxima 
del Tribunal Supremo sobre el tema del Trenc, lo primero 
es que yo desconozco esa presunción de que esa setencia 
sea tan inminente, el Tribunal Supremo nos tiene a todos 
acostumbrados a retrasar bastante sus sentencias. 

Por otra parte, nosotros no compartimos el criterio de 
que el caso del Trenc sea un caso similar o que se pueda 
igualar al de la compra de Cala Mondragó. En Cala Mon
dragó hay una compra y en el caso del Trenc lo que hay es 
una indemnizacción y no hay una compra de terrenos, por 
consiguiente es enormemente discutible, por no decir que 
para nosotros es absolutamente claro que son casos distin
tos. 

Finalmente quiero decir que en definitiva esta discu
sión parece casi un avance de la que lógicamente tendría 
que haber a la hora de discutir la Ley, a la hora de discutir 
el Proyecto de Ley o el Dictamen de Comisión, y que esta 
discusión no és más que una repetición de la que ya se hizo 
en la toma en consideración de este Proyecto de Ley des
pués de las sucesivas discusiones en Ponencia y Comisión. 

No estamos, por consiguiente, de acuerdo con ese re
traso. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Serra, jo crec que no hi ha contra replica. S'han ex
posat els arguments i procedeix sotmetre a votació, perque 
jo no crec que vos te convenci el Sr González i Ortea per
que canvil la seva postura. Aleshores, per estalviar temps, 
convé anar endavant. 

(Pausa) 

Procedeix, idO, posar a votació la pro posta d'alteració 
de l'Ordre del Dia que hi ha per avui, feta pel Grup Parla
mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. Perdoni si 
he dit PSM, logicament sabia que havien canviat. 

Per tant, Sres ' i Srs Diputats que votin a favor de la 
proposta d'alteració de 1'0rdre del Dia, es valen posar -
drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? Gracies. 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la proposta 
que acabam de sotmetre a votació i, per tant, continua 1'0r
dre del Dia tal com venia, amb la convocatoria per a aques
ta Sessió Plenaria. 

Passam a debatre el Punt 1 de l'Ordre del Dia, que és 
el Dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial sobre 
la Proposició de Llei núm. 1585/89, presentada pels Grups 
Parlamentaris NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES i SO
CIALISTA, de declaració de Mondragó Area Natural d'Es
peciallnteres. 

A l'article Ir. no hi ha esmenes presentades. Procedeix, 
ido, sotmetre'l directament a votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'article Ir. del 
Dictamen de Comissió, es volen posar drets? 
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Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'article 2n. hi ha dos vots particulars mantenguts, 
un presentat pel Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES i l'altre presentat pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA Per defensar el primer d'aquests vots parti
culars i per part del Grup NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, té la paraula el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA VOL I SERRA: 

Gnkies, Sr President. 

Pens que la defensa pot ser molt breu i la [aré des del 
mateix escó. Nosaltres, amb aquest vot, pretenem simple
ment afegir el que durant la tramitació en Ponencia i Co
missió s'ha retallat de l'espai que es pretén protegir avui 
horabaixa. 

Aquesta Hnia, la que va ser objecte de la Proposició 
del nostre Grup conjuntament amb el Grup SOCIALISTA, 
era una transposició practica de la Unia pro posada pel Go
vern en la seva proposta d'actuacíó en materia d'arees na
turals i resultara, curiosament, que si es manté la formula
ció que ens ve com a aprovada en Comissió que aquest Par
lament és menys proteccionista, és moltes hectarees menys 
protecionista que el mateix Govcrn de la Comunitat AUlO
noma, contrasentit que no té cap exp licació logka. 

Entenem, per tant, que es procedenl (ornar a la pro
posta primitiva i protegir tata l'area que el mateix Govern, 
insistesc, propasa a la seva proposta d'actuació en materia 
d'arees naturals. Ens han di! que aquesta retallada interior 
ve compensada per l'afegitó de dos espais litorals que s'han 
incorporat al text com a conseqüencia d'una esmena que es 
va presentar per qüestió d'imatge, perque no aportava cap 
espai amena~t a la Llei, ja que, si a Sa Canova hi havia un 
forat, a Mondragó n'hi deixam dos o tres, encara que dos 
siguin continuats. 

Per tant, entenem que tal com queda el Dictamen seria 
una retallada de sol susceptible de ser degradat, compensa
da suposadament per una de sol que no és suceptible de 
ser-ho i consideram inacceptable el Dictamen i per aixa 
hem mantengut el vot particular. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin inteIVenir? 

Per defensar el vot particular del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr President, és el mateix vot particular. Per tant, té 
igualment per objecte mantenir a la pan interior de Mon
dragó els lfmits que venien a la Proposicíó de Llei presen-

tada pels Grups que la vam iniciar. Creim que també s'ha 
d'ínsistir en aquest punt, que s'ha disminuIt injustificada
ment l'ambit de rarea natural i que durant la tramitació no 
hem escoltat raons que justifiquin aquesta disminució. 

Motes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Pascual. 

EL SR PASCUAL I AMOROS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Ara tramita m probablement en aquesta Area Natural 
d'Especial Interes que és Cala Mondragó, una proposició 
de llei d'arees naturals d'especial interes a una Ponencia on 
ens reunim dos dies per setmana i on els límits de les arees 
proposades pel Govern es racionalitzen i a vegades el ma
teix Sr Mayol o el representant del Grup SOCIALISTA 
propasen engrandir i a vegades accedeixen al fet que es dis
minueixin. Jo no he sentit cap raó per la qual es justifiqui 
que aquests terrenys, que darrera és tot conró, o sigui el 
que queda defora, el que separa la retxa, per fora i per dins 
és exactament el mateix, no he sentit cap paraula de justifi
cació perque s'hagin d'inclou!e. 

Per una altra banda, vull dir que la Proposició de Llei 
que presenten els tres Grups deixi fora de protecció ter
renys similars que es troben a uns 500 metres de la mar, de 
Cala Mondragó, i en canvi hi posa aquests que es troben a 
2.000. Per consegüent, aixa no és lagic i a posta varem pro
pasar una racionalització que consisteix a treure terrenys 
de cultiu que són a la banda de darrera i també consiteix, i 
ningú no ho ha dit aquí, a augmentar l'area de protecció 
núm. 1, que és l'area que es protegeix com a element singu
lar, on no s'hi pot fer res i que és tot el que és garriga. Per 
tant, l'esmena que hi va haver va ser de disminució per una 
banda i d'augment per l'altra i per aixa crec justificada 
aquesta esmena que es va aprovar. 

(Pausa) 

ELSR PRESIDENT: 

Passam a votació conjunta el Vot Particular presentat 
pel Grup Parlamentari NACIONALISTA I D:ESQUER
RES i pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, perque pareix 
que és el mateix. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen psoar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la VotaCÍó: Vats a favor, 27. Vats en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden, ido, rebutjats els 
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vots particulars que acabam de sotmetre a votació i passam 
a votar l'article 2n. tal com ve al Dictamen de Comisssió. 

Sr Pascual? 

EL SR PASCUAL 1 AMOROS: 

Sí. 

EL SR PRESIDENT: 

Estam votant. Digui, digui. 

EL SR PASCUAL I AMOROS: 

Una qüestió que afecta la redacció d'aquest artide; és 
una millora de can\cter tecnic, Sr President, que volia pro
posar als Grups. Una millora de canl cter tecnic en la redac
ció. 

EL SR PRESIDENT: 

La proposi, la proposi. 

EL SR PASCUAL I AMOROS: 

Santanyí té unes normes subsidiaries i á unes normes 
subsidiaries no existeix la figura de sol urb8)litzable, sinó de 
sol apte per a la urbanitació i el text diu:;t1!;ol urbanitzable 
de Sa Barca Trencada"i per a major rigor de la llei jo vol
dria demanar a tots els Grups Parlamentaris i a la Presi
dencia a veure si hi ha inconvenient per substituir la parau
la urbanitzable per "sol apte per a la urbanització". 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus, s'accepta la proposta del Sr Pascual? Sr 
Triay? 

Votam, ido, l'articIe 2n. incIoent la proposta del Sr Mi
quel Pascual, Portaveu del Grup Parlamentari UM, és a 
dir, anam a votar l'article 2n. tal vom ve al Dictamen de 
Comissió. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

(Pausa) 

Procedeix sotmetre a debat l'esmena núm. 8/90 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, que proposa incorporar 
un nou articIe. Per part del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, té la paraula el Diputat i Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Si, Sr President. 

Podrien llegir l'esmena del nou articIe? 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Secretari, vol procedir a fer lectura de l'esmena? 

ELSRSECRETARIPR~ER: 

"Esmena d'addició d'un nou articIe.- El Pla Especial 
establira una divisió en zones en funció deIs valors a prote
gir i de la necessítat i conveniencia que els terrenys s'incor
porin al patrimoni públic, al qual s'accedira per aplicació 
del sistema d'expropiació. El Pla incloura també una valo
ració deis terrenys afectats i una programació economico
financera". 

EL SR PRESIDENT: 

El Sr Triay té la paraula. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr President. 

Com es dedueix de la lectura d'aquesta esmena, propo
sam un nou articIe que contengui una determinació especí
fica per al Pla Especial de Protecció que la Llei 1/84 de De
cIaració d'Arees Naturals d'Especial Interes estableix i 
aq.l.lesta determinació espedfica és que aquest pla especial, 
en el cas de Mondragó, faci un estudi, que en qualsevol cas 
normalment fara, de zones per valors naturals de I'espai i 
que d'aquest estudi es dedueíxi l'oportunitat i conveniencia 
que algunes. d'aquestes zones s'incorporin al patrimoni pú
blic i, per tant, que hi hagi un establíment de prioritats i de 
nivells d'actuació per passar al patrimoni públic les arees 
que constitueixen Mondragó en funció deis seus valors i 
també que en aquest cas cancret aixó es faci aplicant el sis
tema d'expropiació, cam a sistema que té les majors garan
ties de fixació del preu just i de transparencia d'actuació i 
que, per tant, per facilitar aquesta aplicació del sistema 
d'expropiació, dins aquesta regulació del Pla Especial hi 
hagi una valoració deis terrenys afectats i una programació 
económica i financera i, per tant, una prevísió anual deIs 
recursos economics a destinar en aquesta adquisíció o pas 
al patrimoni públíc de terrenys de Mondragó. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari CDS té la paraula el 
Diputat i Portaveu Sr Quetglas. 

ELSR QUETGLAS [ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Aquest debat sobre aquesta esmena del Grup Parla-
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mentari SOCIALISTA pot constituir una mica el preludi 
del debat que lendrem a continuació, en el proxim punt, 
com a conseqü~ncia del desonvo lupament normal de l'Or
dre del Dia acordar per la Cambra, és a dir, es tracta d'ele
gir enlre do models, entre dos sislemes distints d'adquisj
ció, d'incorporació al patrimoni públic deis terrenys de 
Mondragó, un és el model que pro posa el Govern, a través 
del Projecle de Llei que debatrem a conlinuaciÓ, j un altre 
és el que hem defensat altres Grups alllarg de lota la tra
mitaciÓ. 

El nostro Grup s'ha manifestaL reiteradament a favor 
del sistema de l'expropiaciÓ com a més escaienl, més trans
parent, més objecliu i més correcte a I'hora d'incorporar 
aquests terrenys al patrimoni público En conseqüéncia i en 
coherencia amb I'actitud mantenguda alllarg de tol el de
bal, el nostre Grup donara upon a aquesta esmena que, 
en ca de ser incorporada, significaria una nova manera de 
gestionar la incorporació <lels terrenys de Mondragó al pa
trimani públic molt més transparent, moll més objectiva i 
8mb la qual es garantir.ia per imperatiu legal que la po lura 
de )'Administració de l.a Comunilat AUlonoma seria una 
postura en defensa deIs interessos deIs ciutadans d'aquesta 
Comunitat, deIs interessos economics de la Hisenda Públi
ca, que en definitiva és la hisenda de tots els ciutadans. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENY: 

Per part del Grup, Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. 

Nosaltres també votem anunciar que recolzarem l'es
mena, perqu~ entenem que faria entrar el tema d'avui hora
baixa, que és el tema del conjunt d'aquestes dues lleis que 
aprofit per aclarir que nosaltres ni tacitament ni expHcita
ment mai no haviem accedit o acordat o no ens havíem 
comprom~s que fossin tractades a la vegada, dir que faria 
entrar el tema dins el camp de logica i de la bona adminis
tració, cosa que en aquest moment dubtam que sigui així. 
Implica certament planificar el procés i jo pensava que 
quan les dretes no volen planificar és quan col.lisionen la 
iniciativa privada, pero sí,planificar quan és la iniciativa pú
blica i concretament govémada per aquestes, que seria ac
ceptable aquesta planificació. Es veu que m'equivoc, impli
caria actuar a favor de l'interés públic i no de l'interés d'u
nes determinades empreses privades, es veu que em 10m a 
equivocar, i implicaria actuar en temes de conservació amb 
el mateix criteri amb que s'actua, per exemple, en temes de 
carreteres o qualsevol altre que sigui d'utilitat pública en 
termes legals, que tampoc no sembla que sigui acceptable. 

Per tant, el nostre suport és un si, pero també em per
metlamentar que probablement nO sera suficient. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZALEZ 1 ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. 

Nosotros creemos haber recogido la primera parte, 
que me parece la substantiva, de esta enmienda de adición, 
de este nuevo articulo que presenta com enmienda de adi· 
ción el Grupo SOCIALiSTA, que es la conveniencia de 
que los terrenos se incorporen en el patrimoniO público en 
la enmienda que en Su día presentamos a la Disposición 
Transitoria Segunda y que se recoge en el Dictamen y que 
conecta, esa Proposición de Ley, con el Proyecto de Ley de 
crédito extraordinario para la compra de esos terrenos que 
luego presenta el Gobierno. 

La segunda parte, que es donde discrepamos y lo que 
nos hace rechazar este artículo que presenta el Grupo SO
CIALISTA, esta enmienda, es el tema de la expropiación. 
Una vez mas, ya lo he dicho varias en esta mi ma Cámara, 
en este mismo PLeno y también en Conti 'ión y en Ponencia, 
Ulla vez más insisto en que el método de compra es tan le
gitimo y lan perfectamelllc viable y Lran ' parente com el 
método de la expropiación, con la enorme ventaja, con la 
enorme y gran venlaja de que si hay un mutuo acuerdo in
mediato, como es el que e deriva de una compra, de una 
compra l~as una negociación, evidentemente el beneficio es 
inmedialo y la aplicación de esa compra O de esa adquisi
ción es igualmente inmediata. 

El proceso expropia torio es un proceso que es forzoso 
aplicarlo, por eso la Ley se llama de Expropiación Forzosa, 
cuando el vendedor no quiere vender, cuando el af~ctado 
no quiere vender; cuando el afectado quiere vender y llega 
a un acuerdo de precio, insisto, el procedimiento de com
pra es igualmente legitimo y transparente y, de hecho, vuel
vo a repetir una vez más que el proceso expropiatorio tiene 
una primera (a'e que no es más en definitiva que un mu
tuo acuerdo o que el in[ento de un mutuO acucrdo entre la 
Administración que pretende comprar y el afectado por la 
expropiación, que quiere negociar un precio aceptable para 
éL 

Por consiguiente es igual exactamente igual, a efectos 
administrativo, jurfdicos y ele transparencia es exactamen
te igual un procedimiento que el otra siempre y cuando, 
insisto, haya un acuerdo mutuo. Sí, señores, lo es, y respec
to a lo que se ha dicho aqur Cjue es el procedimiento que se 
u a para expropiar cuando se quieren hacer carreteras, em
balses u obras públicas, yo lamento decirle, Sr Mayal, que 
es el procedimiento que se usa algunas veces, no siempre y 
de hecho de hccllO. cuando lo que 'e prctende al hacer una 
obra pública es expropiar o comprar, adquirir en definitiva 
UDa finca o unas pocas fincas y hay pocos propietarios, la 
primera intención de la Administración, s.i es una Adminis
tración consecuente y seria, es la de la adquisición por 
compra, no p r expropiación, que es una complicación in
necesaria. 

Naturalmente, si los vendedores no quieren vender o si 
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el precio que piden es desorbitado a juicio de la Adminis
tración, en ese caso hay que pasar al procedimiento de ex
propiación, pero sólo en ese caso o, y esa es la segunda 
cuestión, en las carreteras, por ejemplo, o en las obras pú
blicas de desarrollo lineal o de desarrollo largo, como pue
de ser una carretera o un ferrocarril, que se cogen muchísi
mos propietarios, que resultan afectados muchísimos pro
pietarios y a la Administración le es practicamente imposi
ble tener una mínima seguridad de que por el procedimien
to de compra, por el procedimiento simple de compra por 
mutuo acuerdo pueda adquirir todos los terrenos. Entonces 
tiene que ir a la expropiación porque siempre hay alguna 
persona que no quiere vender, no acepta el precio o no 
acepta llegar a un acuerdo con la Administración y por 
consiguiente no queda más remedio, en esas obras con 
muchos afectados, que proceder a la expropiación, pero eso 
es cuando no queda más remedio y por eso, insisto, la Ley 
se llama de Expropiación Forzosa, porque fuerza al propie
tario a vender. Si el propietario está dispuesto a vender a 
un precio razonable, y a juicio de la Administración lo es, 
el procedimiento más lógico y desde luego el mejor proce
dimiento para el administrado es que la Administración lle
gue y le compre sus terrenos. 

Por consiguiente, nosotros no podemos suscribir, lógi
camente, esta enmienda que nos presenta el Grupo SO
CIALIST A. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Aquesta esmena té dues cares idos plantejaments. 
Una, efectivament, és l'establiment del sistema d'expropia
ció per adquirir terrenys perqué passin al patrimoni públic, 
perque creim que aquest sistema no tan soIs for~ a vendre, 
sinó que també fixa el preu just, que és la part més impor
tant i, encara que despres sigui una execució per avenencia, 
el fixa preví porjecte i estudi de les valoracions aplicables a 
les finques, cosa que no coneixem que s'hagi fet en absolut 
en el cas de Mondragó. 

Per altra part, aquesta esmena té per objecte que el Pla 
Especial faci un estudi de zones, de manera que l'area a ex
propiar sigui el resultat de donar-se unes condicions objec
tives de valors naturals i no unes limitacions tfpicament pa
trimonials, de Hmits de finques, com a motiu per incloure o 
excloure finques de l'actuació, que és el que es propasa a la 
Llei que veurem a continuació. 

Respecte del que diu el Partit Popular que aquest te
ma és tractat a la Disposició Transitoria Segona, crec que 
tindrem oportunitat de comentar aquest tema, ja que no
saltres mantenim un vot particular a la pan que s'ha afegit 
a aquesta Disposició Transitoria Segona per part del Partit 
Popular i demanam la seva supressió perque creim que és 
una aportació realment aberrant a aquesta Ilei. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena núm. 8/90 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, que proposa incorporar un nou ar
tiele. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació, Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

A la Disposició Transitoria Primera no hi ha cap es
mena mantenguda, per tant procedeix passar-la directa
ment a votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Disposició 
Transitoria Primera, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

A la Disposieió Transitoria Segona, es manten en eIs 
vots particulars deIs Grups Parlamentaris NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES i SOCIALISTA, que segurament 
traeta també el mateix vot particular defensat peIs dos 
Grups. Per defensar el vot particular i per part del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, té la 
paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. 

Nosaltres entenem que aixo no s'hauria de denominar 
disposició transitoria, sinó disposició supérflua o disposició 
sobrada, peque té una expressió en el primer paragraf com
pletament absurda, diriem. Entenem que es una pretensió 
que la llei faci allo que no pot fer, que és obligar el Parla
ment a fer les coses d'una determinada manera, cosa que el 
Parlament no té per que acceptar, ates que no hi ha una je
rarq.uia normativa que pogués obligar a les subsegüents 
decsions del Parlament, és a dir, que diu que en cas d'ad
quisició deis terrenys a l'espai denomina! Cala Mondragó, 
el Parlament - encara que no ha digui, és així - haura de 
dictar una llei de eréctit extraordinari. 

Bé, si el Parlament no ho volgués fer així i tengués al
tra manera de fer-ho, ho faria, si volgués, si ha trobas opor
tú, d'una altra manera; si no hi ha altra manera de fer-ho, 
no hi ha per qué posar-ha damunt una llei, no té absoluta
ment cap objecte. Entenem, per tant, que és una disposició 
de la qual pareix que es trasllueix la voluntat de voler limi
tar la capacitat decisoria derParlament, cosa que tanmateix 
no aconsegueix i per tant sol.licitam la seva supressió. 
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Aprofit, Sr President, per demanar que els dos punts 
d'aquesta disposíeió siguin votats de forma epa rada. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula per a la defensa el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIAY 1 LLOPIS: 

Sí; gracies, Sr President. 

El nostre vot particular és al Punt 1 de la Oisposició 
Transitoria Segona, del qual demanam la supressió, del vot 
particular, perque és un afegit que s'ha fet durant la trami
tació i jo demanaria, ja que és molt curt, si es podria fer 
lectura d'aquest apartat primer. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Secretari Segon, perque el primer és absent de la 
Cambra, vol fer lectura de la Disposició Transitoria Segona 
del Vot Particular? Bé, del punt 1 de la Disposici6 Transi
toria Segona. 

EL SR SECRETARI SEGON: 

"En cas d'adquisició deis terrenys ubicats a l'espai de
nominat Cala Mondragó, segons es delimita en el plllnol 
annex a aquesta llei~ la finan<;ació d'aquesta es fara mitjan
<;ant una llei de crMit extraordinari". 

EL SR TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. 

Escoltat el contingut del que diu l'apartat primer de la 
Disposieió Transiroria Segona, el pimer que hem de dema
nar és: Aquesl afegit esperpentic, que fa aquí? Per que, 
aquesta Llei d'Area Natural d'Especial Interes, ha d'intro
duir d'una forma tan extemporania els terrenys de la Com
panyia, com es coneixen a Santanyi les propietats de les 
empreses Agroland i Ibersoleil? Per que aquesta Llei d'A
rea Natural d'Especial Interes ha de dur per a sempre la 
creu del planol de les propietats d'aquestes dues compa
nyies? Per que necessita aquesta llei per caminar les crosses 
de la companyia de Santanyi? 

Totes les Beis d'area natural d'especial interés que hem 
duit fins ara, han caminat totes soles i ben dretes amb el 
planol de la delimitació i del régim transitori, no han ne
cessitat cap planol de propietats ni d'arees a adquirir, ni el 
Parlament ni el Govern necessita que cap llei ho autoritzi 
per pro posar o aprovar una llei de crédit extraordinari, aixo 
realment no té cap sentit, es supérflu, és innecessari, pero 
és que a més són ganes de disfrassar la llei. 

Ja sabem que avui és un dijous Uarder i que és un dia 
adequat per a les disEresses, pero no dísfressem la llei, que 
té una vida més llarga que la circumsulncia que avui l'ha
gim de discutir i aprovar en aquest Parlament. Només li fa 
perdre rigor jurídic, és un element absolutament esperpen-

tíe, realment aberrant, afegit a aquesta llei, y que no respon 
a cap deIs condíeionaments i de les exigencies que la Llei 
d'Arees Naturals d'Especial Interes 1/84 estabIeix per a les 
Beis de declaració com la que avui aprovam. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentad CDS, té la paraula el 
Portaveu Sr QuetgIas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Reiteram debalS que ja han tengut lJoe en Ponencia í 
Comis ' ió en relació amb aquest punl. Es evidenl que amb 
canleter general no té absolutamem cap semi l que una lJei 
indiqui que es fara una altra Ileí que lentlra un determinat 
contengut , perqu~ aixÓ és inútil, coro ja "ha dil i reiterat 
amb tlisLÍnLS argumenls, O simplemem és un brindis al so l, 
perque efectivament ningú no pOt Obligar aquesl Parlamel1l 
a manten ir un eriteri en el futur. 

Per lant és un afegító que no t6 sentit, pero jo voldría, 
a més de sumar-me als argumenLs que han exposat els 1'or
laveus deL Grup SOCIALISTA r del Grup NACIONALIS
TA 1 O'ESQUERRES, afegir exactament la mateixa argu
menlaeió al Pum 2 de la. Disposició Trao iloria Segona i 
per tam anunciar el nostre vOt en contra a la lotalitat de la 
OisposiciÓ i no només al Pum 1, perque la Disposició 
Transitoria Segona, al Punt 2, amb una redacció semblant 
diu exaetament quíos comenguts tentlran el futur pressu
pusts de la Comunicat Autónoma, els quals, segon diu el 
Projecte, contemplaran les partidcs necessArics per atendre 
dcgudamem qualsevol despesa relacionada amb la protee
ció, etc., i cau exaetament en el mateLx errOr de prejuljar 
quin serA el contengut del ruturs pressuposts de la Comu
oilal Autol1oma, deIs quals aquesl Parlament és absoluta
ment sobira per determinar el contengut. 

Per tant, és la totalitat de la DisposiciÓ Transitoria Se
gana que és inútil i que eonstituiex un brindis a l sol. En 
conseqüeneia, el nostre Grup simplemenl VOlara en contra 
de la lotalilat de la Disposició, per inútil per ¡noperanl i 
en qualsevol cas per ser un afegit sense sentil a aquesta lIei. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZALEZ IORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. 

En mi primera intervención de hoy, que fué con moti
vo de la cuestiÓn de orden que planteó el Sr Sebastián Ser
ra ya expliqué un poco lo motivos por los que queríamos 
mantener la Ley de Crédito Exlraordinario y verla conjun
lamente, como es ta previsto en el Orden del Dra, COn la de-
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daración de área natural de especial interés. 

Sobre la Disposición Transitoria Segunda, aparte de 
adjetivos que a mi me parecen improcedentes, absoluta
mente improcedentes, se nos dice que resulta absurdo el 
punto primero - después también el segundo - y qué dia
blos pinta aquí un plano con una superficie determinada a 
comprar. Señores, no sé donde estamos. 

Vamos a ver: En Cala Mondragó hay un problema in
minente, hay unos suelos urbaniz.ables con plan parcial a
probado y con proyecto de urbanización aprobado que pue
den empe:t.ar a 'ce urbani:t.ados de inmed iato, absolutamen
te de inmediato. Eso provoca que aparezcan en esta Cáma
ra casi simuHaneamente do cosas, una Proposición de Ley 
de declaración de área natural de especial interés presenta
da por unos determinados Grupos Parlamentarios y un 
Proyecto de ley que presenta el Gobierno para la compra 
de esos terrenos, naturalmente de los terrenos que están en 
riesgo inminentc, porque todos somos conscientes de que 
si ese riesgo no hubiera existido, el árca de Cala Mondragó 
qu es una de las á reas que viene incluida en el Catálogo 
del Gobierno y que es tamos es LUdiand.o junto con I(ls de
más en la Ponencia - Ponencia que tiene un plazo y un pla
zo que se cumplirá en I s próximos mesc..c;, con bastante 
brevedad -, esa declaración o esa protección de ese espacio 
automáticamente va a a aparecer junto co n la protección 
que se contemple en todos los demás espa~!os del Catálogo . 

. ~. 

Por consiguiente, si hemos de empezar a hacernos pre
guntas absurdas, ésa sí que es absurda, és qué diablos hace 
aquí una proposición de ley d·e. trna area natural de especial 
interés. ¿Por que no esperar tres meses, cuatro meses - no 
sé cuando concluye el plazo - y esa área natural de especial 
interés se incluirá junto con las demás en todo el Catálogo 
del Gobierno? ¿Por qué no aparece otra área natural de es
pecial interés en otros suelos o en otros espacios que se es
tán estudiando? Hay una razón evidente, el riesgo inmedia
to de urbanización de unas zonas determinadas. 

Lo que pretende esta Disposición Transitoria es ligar 
d s cosas, esa Proposición de Ley y el Proyecto de Ley que 
presenta el Gobierno para la oompra ¿de qué terrenos? De 
los que es táu en riesgo inminente, eso es evidente, de los 
que están en r i.esgo inminente de urbanización, lo demás 
no corren ninguna prisa. 

Por consiguiente, la parte primera de esa Disposición 
Transitoria tiene ese objeto e irá unida siempre a esa ley, 
claro que ira. unida siem pre a esta ley, forma pan de la 
historia de esta ley, de manera que venga o no en una Di -
po i.ción Transi toria irá indisolublemente unido a esta ley 
el hecho de que esta ley se produce en el momento en que 
hay un riesgo, insisto, inminente de urbanización de unos 
terrenos. 

Respecto a la segunda parle, perdó n, todavia con rela
ción a la primera: "es absurdo que se diga aquí que una ley 
diga que habrá otra ley que haga que se hagan determina
das cosas". Por el amor de Dios, las leyes están llenas, todas 
la leyes, no digo todas, exagero, una gran cantidad de leyes 
contemplan en su articulado con redacciones muy sirnila-

res, "una ley determinará tal cosa y tal otra", "una ley deter
minará no sé qué", por el amor de Dios, la primera que me 
viene a la cabeza es la de Consells Insulares, en la Ley de 
Consells Insulares se contempla que por ley se harán deter
minadas transferencias y que la ley que haga las transferen
cias contemplará - por poner un ejemplo que, insisto, es el 
primero que me viene a la cabeza - si la potestad reglamen
taria pasará o no a los Consells Insulares. 

Claro, eso lo dice la ley y no es ningún contrasentido 
ni nadie lo ha calificado aquí de absurdo, es perfectamente 
razonable y esto debe aplicarse a la segunda parte. ¿De ma
nera que no se puede decir aquí que si hay una Ley de Cré
dito Extraordinario los futuros presupuestos contemplarán 
una partida presupuestaria para hacer frente a eso? Por el 
amor de Dios! Cuando se contrae una obligación especial, 
parece lógico que esa obligación tenga su ubicación en el 
próximo presupuesto y que eso lo diga la ley, lo que me pa
rece absurdo es lo contrario, o sea que hay que aprobar una 
ley de crédito extraord inario y no prever que en el presu
puesto se contemple una ley de crédito extraordinario que 
va a ocupar ejercicios presupuestarios posteriores y que eso 
no se contemple en la ley. Señores, perdonen, pero yo no 
entiendo nada. 

De manera que a mi me parce eX1.raord inariamcnte 
justificada la Disposición Transitoria Segunda, naturalmen
te s·iempre part iendo de la misma base, e n la que ustedes 
no es tán de acuerdo y le estamos dando vueltas a la noria. 
Ustedes no están de acuerdo con la ley de Crédito Extraor
dinario, ustedes no están de acuerdo que el Gobierno com
pre a la propiedad esos terrenos en riesgo inminente de ur
banización. Bueno pues, punto, no le demos más vueltas, 
ustedes no estan de acuerdo con eso, pero por el amor de 
Dios no líen ustedes la madeja ni digan cosas extrañas ni 
dediquen calificaciones raras a cosas que en esta misma Cá
mara hemos hecho en otras ocasiones infinidad de veces y 
que están, insisto, perfectamente ubicadas en cualquier tex
to legislativo. 

Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Mayol, per a replica. 

EL SR MAYaL I SERRA: 

GrAcies, Sr President. 

Atesos els arguments del Sr Quetglas jo m'atreviria a 
propasar amb tota ingenuHat una esmena transaccional i 
seria que el Punt 2n. quedas redactat com "que els futurs 
projectes de la Comunitat Autónoma inclouran", etc., etc., 
és a dir, que canviem una obliga ció a la Cambra que no po
dem establir per una obligació al Govern que sí podem es
tablir. 

Quant als arguments en contra de la supressió de la 
pirmera, jo vull dir dues coses. En primer lloc, que hi ha 
inexactituds importants en la intervenció del Sr González i 
Ortea, perque ens parla que els territoris que es delimiten 
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en el pl:)nol annex són eIs que tenen un risc irnminent d'ur
banització. No és així, no tots els territoris en risc immi
nent d'urbanització són als pl:)nols annexos, perque hi ha 
propielats que ón fora i no tots eIs que es compren a la 
Companyia tenen risc d'urbanització, perque no tots sÓn 
urbanitzables i, pe r a ltra banda, aquest risc no ha sortit per 
genera ció espontania o com un bolet, ha sortit perque de
terminades rnajories l'han aprovat on han volgut i aixo crec 
que s'ha d'entendre i, per tant, s'ha d'entendre que conside
rem que el primer paragraf d'aquesta Disposició Transito
ria és un panlgraf surrealista. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat i Portaveu del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. 

Bé, al Sr González i Ortea li agrada "improcedente", al 
Sr Mayal ti agrada surrealista i a mi m'agrada esperpentic i 
aberrant, aixo és qüestió de lcxic; mentre la Presidencia, el 
Reglament i la cortesía parlament:)ria no ens limitín els ad
jectius, no veig que aixo hagi de ser objecte de discussió. 

. Ctec que e fectivament és aberrant afegir aquesta qües
tió a una llei que és clara, és una llei de declaraci6 d'area 
natural d'especial interes, que és una reserva de llei que 
s'ha fe l la LIei V84, que diu que per declarar arees naturals 
d'especial inLe res s'han de fer per Beis del Parlament i 
aquestes lleis de l Parlam.cnl duran l'espai, la seva delimita
ci6, un regim urbanfs tic transitori i s'ha acabat, aixo és el 
que han de fer aquestes Ileis, no hi ha altra qüesti6. El risc 
d'urbanitzaci6 no el resol el seu planol afegit de les pro pie
tats d'Agroland i d'Ibersoleil, el risc d'urbanitzaci6 el resol 
l'article 1, que diu "es declara Area Natural d'Especial Inte
res", aixo el resol, la resta és la compra, no el risc d'urbanit
zació, que queda resolt a l'article Ir. i que, com ha dit molt 
bé el Sr Mayol, alguns d'aquests terrenys són en risc d'urba
nització, uns altres no hi són i uns altres que compren no 
es troben en cap risc d'urbanització, són simplement el pa
trimoni d'unes determinades societats que sembla que s'ha 
de comprar fntegrarnent pels pactes que s'han feto 

Crec que és absolutament innecessari dir aquí que es 
far:) una llei de créctit extraordinari perque la Llei de Fi
nances ja diu quan s'ha de fer les lleis de créctit extraordina
ri. Per tant, ara no necessitam que en una Llei d' P.rea Na
tural d'Especial Interes es faculti ningú per fer una Llei de 
CrCdit Extraordinari per adquirir el que sigui. En aquest 
sentil, cree que aix() és una cosa que passava per aquí i es 
va sumar i en !loc d'un planol n'hi haura dos, aixf hi haura 
el deis Grups de l'Oposició i el deIs amics del Govern, hi 
haura dos planols, pero aixo no afegeix absolutament res ni 
té res a veure amb el fet que estiguem en contra de la com
pra d' aquests terrenys, pero aixo ja ha discutirem a l'altra 
!lei, no fa falta enterbolir ni embrutar aquesta, ja ha discu
tirem a l'altra, que té prou personalitat per si mateixa per 
resoldre aquest problema sense necessitat de connectar-Ia 
aquí. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr González i Ortea. 

EL SR GONZALEZ 1 ORTEA: 

Simplemende decir, primero, que noso tros considera
mos qu.e ambas leyes van unidas y esLO he empezado dicién
dolo, es así us tedes no, pero nosotros sí, y segundo que lO
dos los argumemos que me dan de si entran unos terre nos 
que no son urbanizables, etc. , claro, es lo mismo, ustedes 
na están de acuerdo y í, lo disculiremo después o lo dis
cut iremos cuando ustedes qu ieran, pero ustedes na están 
de acue rdo co n la compra o la precompra o e l convenio 
que el Gobierno ha hecho con la propiedad pa ra comprar 
esos terreno I eso es eviden le. 

Gracias . 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a vO Lació els VO L parliculas deis G rups Parla
mcn ta ris NACIONALISTA r D'ESQUERRES i SOCIA
LISTA Pareix <¡ue c1s hem de votar per separa l, si no va ig 
equivocaL, vos tt ho ha demana L. SI, digui. 

EL SR MA YOL 1 SERRA:: 

Deis vots particulars no procedeix votar res per sepa
rat, és su-primir la primera. 

EL SR PRESIDENT: 

D'acord, té raó. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

1 quant a la segona part, he fet una proposta transac
cional, que m'agradaria que la Cambra l'accept:)s o rebutjas. 

EL SR PRESlDENT: 

La proposta transaccional voste l'ha feta en un mo
ment detrminat, pero no crec que s'hagi de considerar en 
aquesl momento 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

No en relaci6 amb el vot particular. 

EL SR PRESIDENT; 

Voste ha fet una proposta de lransacció obre el vOt 
particular. Sobre e l Projecte de Llei o la Pro pos ició, no, 
vos té també és proposant de la Pro posició de LIei, podem 
[e r una esmella transaccio na l, jo cree que I'es pera n~ que 
prospe ri nQ és excessiva, pe ro si volem dedicar un temp a 
aixo lambé ho podem fer. Sr Alfonso? 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sí. Era una qüestió d'ordre respecte d'aquesta transac-
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ció proposada pel Sr Mayol i és que el redactat d'aquesta 
Disposició Transitoria Segona va en contra de la Llei de Fi
nances sense tocar-la ni sense derogar-la i va en contra de 
tota legislació pressupostaria, és a dir, no podem condicio
nar el pressupost de la Comunitat Autonoma sense que -
s'hagin aprovat despeses plurianuals, crMit extraordinari, 
etc. i sense que se sapiguen les quantitats d'aquesta condi
ció, aixo ho prohibeix la tecnica pressupostaria i totes les 
Beis pressupostaries, per tant aprovarem una cosa que no 
es pot fer, així que és de raó la proposta transaccional del 
Sr Mayol, entre altres coses perque no esta bé aprovar una 
cosa legalment impossible. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr González i Ortea, voste accepta la transaccional o 
passam a votació tal com esta? 

EL SR GONZALEZ 1 ORTEA: 

Lo pasamos tal como está, Sr Presidente; lo pasamos 
tal como está. El Sr Alfonso nos tiene acostumbrados a 
presentarnos siempre problemas técnicos en el último mo
mento, sobre todo cuando cree que la votación no le va a 
ser favorable. Yo lo lamento, pero para eso ha habido una 
Ponencia y una Comisión y quizá si el Sr Alfonso nos hu
biera dado entonces todas esas explicaciones de técnica 
presupuestaria hubiéramos tenido tiempo de reconsiderar
las y discutirlas. .. ',-: ' 

Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votació els vots particulars. Sr Alfonso, 
jo don el debat per acabat, eh? Aclareixi, aclareixi. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Em sap greu, pero aquestes qüestions i d'altres a la 
Llei de Credit Extraordinari si les vaig dir tecnicament a la 
Comissió corresponent. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Alfonso, jo ti vull aclarir que encara el Partaveu del 
Partit Papular hagi dit que van unides, jo diria que han 
vengut juntes, que no és el mateix que anar unides. Per 
tant, a Ponencia cap de les dues no tenien res a veure, són 
dues proposicions de Bei, a l'Ordre vénen dos dictamens', 
distints i no van unides encara que es refereixin al mateix 
espai natural d'especial intereso 

Podem passar a votar els vots particulars? No hi ha 
més intervencions? 

Sres i Srs Diputats que votin a favor deIs vots particu
lars, es volen posar drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vats a favor, 27. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjats els vats 
particulars que acabam de sotmetre a vatació i passam a 
votar el Pum Ir. de la Disposició Transitoria Segona. 

Sres i Srs Diputats que vatin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 27. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'apartat Ir. 
de la Disposició Transitoria Sega na i passam a votar l'apar
tat 2n. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vats a favor, 30. Vats en con
tra, 23. Abstencions, 4. Queda aprovat el Punt 2n. de la 
Dispasició Transitoria Sega na. 

A les Dispasicions Finals Primera i Segona i a l'Expo
sició de Motius no hi ha esmenes presentades. Procedeix 
sotmetre-les directament a votació, que sera conjunta si no 
hi ha cap objecció per part deIs Srs Partaveus. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Disposició 
Final Primera, Disposició Final Segona i Exposició de Mo
tius, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abs tencions? 

Queden aprovades per unanimitat de la Cambra. 

Acabats el debat i la votació del Punt 1, aquesta Presi
d~ncia voldria saber si eIs Srs Diputats voldrien suspendre 
durant deu minuts o valen continuar. 

En vista que hi ha unanimitat, se suspen la Sessió per 
deu minuts. 

11.- DIcrAMEN DE LA COMISSIÓ O'ECONOMIA, 
HISENDA 1 PRESSUPOSTS DEL PROJECTE DE LLEI 
R.G.E. NÚM. 1713/89, DE CRÉDIT EXTRAORDINARl 
PER AL FINAN<;AMENT OE L'ADQUISICIÓ DE 
TERRENYS UBICATS A L'ESPAI DENOMINAT CA
LA MONDRAGÓ. 
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EL SR PRESIDENT: 

Passam a debatre el Punt II de l'Ordre del Dia d'aquest 
PIe Extraordinari, que es el Dictamen de la Comissió d'E
conomia, Hisenda i Pressuposts del Projecte de Llei núm. 
1713/89, de crMit extraordinari per al finanr;ament de l'ad
quisició de terrenys ubicats a l'espai denominat Cala Mon
dragó. 

A l'article Ir. es manté l'esmena núm. 2340/89 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, de supressió de tot 
aquest articIe Ir. Per defensar I'esmena i per part del Grup 
proposant, té la paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Si m'ho permet, acumularé la defensa de tres esmenes 
de supressió, la deIs articles Ir., 2n. i 3r., en una sola in ter
venció. 

Quina justificació té la delimitació que avui es propasa 
aqul com a una de les propietats a comprar amb aquesta 
LIeí de CrMit Extraordínari? Només una, que són propie
tats de la Companyia, de les Societats Ibersoleil í Agroland. 
Altres terrenys urbanitzables o no urbanitzables no es com
pren perqué no sÓn de la Companyia i a Mondragó, el que 
no és de la Companyia és com si no fas de ningú. Unes par
cel.les comprad es fa un any per Agroland o per Ibersoleil 
seran ara ben comprades pel Govern, aquelles parcel.les 
que no van ser comprades perqué no es van valer vendre o 
perqué no es van valer comprar, ara no són d'Agroland ni 
d'Ibersoleil i per tant ~o seran comprades pel Govern amb 
aquesta Llei de Créctit Extraordinari. 

Era sabut que oposar-se als desitjos de la Companyia 
era perillós i ara es comprova, els que no van voler vendre 
no en treuran res, siguin o no urbanitzables els terrenys de 
la seva propietat i és que a Mondragó, fora de la Compa
nyia no hi ha salvació i no és tracta precisament de la Com
panyia de Jesús. 

Sres i Srs Diputats, aprovar aquesta llei és comprar la 
cartera de solars de dues societats, sense cap altra preocu
pació per als Hmits de l'area a comprar. Precisament aques
ta falta de justificació deIs limits, que no responen a condi
cions similars deIs terrenys quant a valors naturals ni tam
poc no responen a condicions jurídiques deis terrenys 
quanl a qualificacions urbanfstiques, fan inacceptables per 
a nasal tres aquesta llei i aquests articIes 1 i 2 deIs quals de
manam la supressió. 

A l'articIe 3, el Projecte de LIei fixa el preu a pagar per 
aquestes adquisicions, 1.950 milions, preu d'avui, a part 
deIs inleressos que puguin provocar els ajornaments. El 
primer que s'ha de dir és que és un bon preu, pero un bon 
preu per al venedor, no aro per al comprador, que és el po
ble de les Illes Balears, que aquesta Cambra representa. 
10.000 pts. el metre quadrat de les zones de futurs solars, 
com deia el Vice-president del Govern al Debat de Totali
tat, si no ha record malament, i en conseqüencia 3 milions i 

mig la quarterada de sol no urbanitzable o sense Pla Parcial 
són preus molt alts, són preus il.lusoris, són preus fora del 
mercat immobiliari. 

A l'altre PIe, el Sr Huguet va confondre la meva pro
fessió i va dir que jo mateix taxas els terrenys, jo el vaig ad
vertir que jo no som taxador ni corredor de finques, pero 
per venir avui aquí m'he documentat una mica per veure 
com va aixo deIs preus, per saber exactament en quina rela
ció ens trobam quant a aquestes 10.000 pts metre quadrat 
de terrenys amb pla parcial sense urbanitzar o aquests 3 mi
lions i mig la quarterada deIs altres terrenys. 

Ido bé, s'ha de de dir que a determinades zones de Ma
llorca es ven en solars de vivendes unifamiliars a més de 
10.000 pts el metre quadrat, no a molles zones, en algunes 
zones determinad es es ven en solars a més de 10.000 pts el 
metre quadrat, a zones perfectament... molt de luxe i, a 
més, a zones, a solars finals, quasi els darrers solars d'urba
nitzacions perfectament consolidades i acreditades i aixo es 
produeix a Cas Catala, a Genova, a la Costa d'en Blanes,a 
Santa Ponc;a Nou i a altres indrets deis voltants de Ciutat. 

Ara bé, a«Ü no permet en absolut justificar el preu que 
deia el Sr Vice-president del Govern, que sembla que és el 
que es dedueix del desglossament deis 1.950 milions que ve 
al Projecte de LIei, perqué ¿és que urbanitzar no val res? 
¿Podem comparar terrenys que no han iniciat la urbanitza
ció amb terrenys perfectáment consolidats ~ins arees per
fectament acreditades als voltants de les grans arees urba
nes? 

Urbanitzar val de 2.500 a 3.000 pts si ho repercutim 
damunt els solars que se'n poden treure. Per tant, aquestes 
10.000 pts, per aquest fet, ja serien equivalents a les 13.000 
o 12.500, si ho haguéssim de comparar amb solars perfecta
ment urbanitzats, que a aquest preu ja és dificil trobar-ne, 
ja no n'hi ha de 12.000 o 13.000 pts, n'hi por haver qualcun, 
no vull dir que no, pero finques senceres no n'hi ha. Pero 
hi ha més: ¿Es que no val res el cost financer de tat l'esfor~ 
de realitzar les obres i d'esperar la venda del darrer solar? 
A«Ü és un cost molt important de qualsevol promoció im
mobiliaria que també s'ha de sumar. 

Per tant, si equiparam situacions d'urbanització i d'es
for({ financer per arribar a les vendes, veurem que es com
pren als propietaris d'Agroland i Bell Soleil a un preu tan 
avantatjós que si qualcú té la idea de instituir a les llles Ba
lears una distinció, un siurell per al millar venedor de I'any 
o millar venedor de la década, sense cap dupte, en aquesta 
ocasió, el siurell de millor venedor de l'any'i de la década 
correspon als propietaris d'Agroland i de Bell Soleil, cone
guts popularment com osa Companyia". 

Pero, a més, podríem fer un altre tipus de considera
cions. Les finques incIoses dins el planol que forma part 
d'aquesta llei i que és el planol de les propietats d'aquestes 
dues entitats tan esmentades, no són finques hístoriques 
d'aquelles que per dret de conquesta determinades famflies 
van tenir i les s'han anat transmetent i podríem dir que no 
sabem que valen perque mai no s'han posat en venda ni 
s'ha cercat una taxaci6, no ho creguin, no és aixo, moltes 
d'aquestes finques s'han comprat el darrer any, el darrer 
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any i mig, els darrers dos anys i per tant se sap el que valen, 
perque se sap el que n'han pagat. Qualsevol persona que es 
mogui per Santanyí i es preocupi un poc d'aquestes qües
tions sap que s'ha pagat aquests darrers anys precisament 
per les finques situades en els sols urbanitzables de les nor
mes subsidiaries de Santanyí. Jo estic segur que tots vostes 
ho saben i estic segur que el Govern, aquestes quantitats 
que s'han pagat en aquestes transaccions dels darrers anys, 
ben recents, segur que a l'estudi de valoracions que el Go
vern ha fet, que segurament és un estudi molt rigorós, que 
el Vice-president del Govern va dir en aquest Parlament 
que estava fet, pero que no vam veure abans de la presa en 
consideració ni tampoc no hem tengut ocasió de coneixer 
durant la tramita ció en Ponencia i en Comissió, pero que 
segur que existeix, perque la paraula del Vice-president 
quasi és tanta paraula com la del President i per tant és 
molla paraula, segur que en aquests estudis d'elaboració 
que han fet ho hauran tingut en compte, precisament per
que és un element que tot tecnic que es dediqui a aquestes 
qüestions i és una bona practica per fer qualsevol tipus de 
valoració tenir en compte, com a element orientatiu i com 
a guia per coneixer com esta el mercat, les transaccions que 
s'han fet els darrers temps en aquella mateixa area en situa
cions similars. 

Per tant, és segur que tot aixo ho han tingut en comp
te. Ido bé, segurament han tingut en compte que aquests 
dos darrers anys les societats beneficiaries d'aquesta llei 
han comprat terrenys a Mondragó en,: quantitats gens 
menyspreables, terrenys urbanitzables, a preus que oscil.len 
entre 2.000 i 3.500 pts el metre quadrat, la major pan a 
2.000 pts, en alguns casos especials a 3.500 i com que hem 
de ser rigorosos en els plantejament, aixo són terrenys 
bruts que si els convertim en solars, que és el preu de refe
rencia del Sr Huguet, del Govern dins el Projecte de Llei 
per poder comparar amb les 10.000 pts metre quadrat i 
considerant, per fer les coses senzilles, que dins un pla par
cial d'aquestes característiques hi ha un 50% de solars, sig
nifica que s'han comprat, durant aquest darrer any i mig, 
com a m3.xim dos anys i alguns el darrer any, terrenys urba
nitzatbles entre les 4.000 i 7.000 pts metre quadrat de so
lars futurs, de solars possibles. 

Que passa fins a les 10.000 pts metre quadrat? D'on 
surt aquesta diferencia? Perque, a més, hem de tenir en 
compte que segons els calculs que ens van fer, que proce
deixen d'uns meticulosos estudis tecnics, deIs 1.950 milions 
de pessetes, 1.500 aproximadament procedien deIs soIs ur
banitzables amb pla parcial, per tant és la part més fona
mental del cost que ens propasen invertir. Aquí l'únic que 
passa, perque la pregunta de com hem passat a aquest preu 
de 10.000 pts no té resposta, és que simplement hi hem 
passat perque aquest és l'acord que ha firmat el Govern en 
l'opció que ara en convertit en Projecte de Llei i avui sorti
ra com a llei. Aquí el que ha passat és que han engreixat el 
preu igual que engreixar un pare i, ciar, com més engrei
xam el porc, més sobrassades i botifarrons i més contents 
estan tots els qui després participen del repartiment d'a
questes sobrassades i d'aquests botifarrons i aixf tots els qui 
han participat en aquest repartiment han quedat contents i 
satisfets. 

A altres Comuninats es fan Ueis per expropiar terres 
improduetives, per expropiar terres desateses, terres que a
grícolament diuen millorables, per repartir-les als pagesos, 
als camperols, i els propielaris afeetats, pel que sabem, es 
queixen, protesten, recorren als tribunals. En aquesta Co
munitat és diferent, els propielaris afectats per aquestes lle
is que fa el Parlament a pro posta de Govern no pensin vos
tes que ha celebren amb cava de Sant Sadurní d'Anoia, no, 
amb Dan Perignon i en quantitat, aixf costa a les croniques 
que es coneixen per Palma . . 

Aquesta és la llei, Sres i Srs Diputats, que el Govern 
ens propasa aquí el Govern, avui, per adquirir els terrenys 
de Cala Mondragó. Un preu altíssim, un preu fora de mer
cat, un preu aplicat exclusivament a dos propietaris con
erets, a dues persones jurídiques concretes, dos propietaris 
afavorits en exclusiva d'un alt preu sense cap justificació 
que valgui el límit d'aquesta adquisició més que la seva 
propietat. 

Sres i Srs Diputats, no és dificil treure d'aquestes con
sideracions la conseqüencia que aquesta llei consolida o 
tracta d'imposar un tracte discriminatori i que suposa un 
atemptat contra el principi d'igualtat. Aquesta llei que avui 
amb tata seguretat s'aprovara aquí no acaba un procés, el 
comen~, perque aquestes qüestions de tracte diseriminato
ri i d'atemptat contra el principi d'igualtat hem de reconei
xer que són qüestions males de rosegar i jo crec que tota 
aquesta qüestió no acabara bé i si no, ja en parlarem. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari CDS, té la pa
raula el Diputat i Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Grélcies, Sr President. 

Molt breument, per fIxar pasició de nastre Grup i re
sumir d'alguna manera la intervenció del Portaveu Socialis
ta Sr Triay en dues qüestions fanamentals. En primer Uoe, 
nosaltres també estam en contra de la tramitació d'aquesta 
lIei, ja s'ha dit a l'anterior debat, i les raons apuntades són 
exactament les que convé apuntar i subratlJar com a posició 
del nostre Grup, en primer lloe perque la delimitació no 
respon a eriteris de conservació, la limitació només respon 
a criteris patrimonials, a criteris d'una determinada propie
tat. Com ja s'ha dit reiteradament, no hi ha tots els terrenys 
urbanitzables ni tots els terrenys inclosos són urbanitzables 
i, en segon Uoc, per una qüestió molt important, que és la 
del preu. No hi ha absolutament cap mecanisme objectiu 
que ens garanteixi que aquest preu sigui raonable i no sola
ment aixo, sinó que, com ha apuntat El Sr Triay, hi ha ar
guments sobrats per pensar que és un preu exagerat. 

Per a nosaltres, convé dir-ho una vega da més aquí, un 
mecanisme com el de l'expropiació garantitza si més no 
una cosa que en aquest cas no hi ha absolutament cap ele-
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ment que ha garanteixi, garanteix que la postura previa de 
l'Administració que, com s'ha dit, ha d'anar confirmada per 
estudis, avalada per valoracions previes, sera una postura 
que sempre estara vara la defensa deIs interessos de tots els 
ciutadans, de la defensa de la hisenda pública d'aquesta Co
munitat Autonoma i solament el fet, el simple fet d'un 
acord mutu que, arnés, d'alguna manera és cIar que, amb 
referencies de mercat, és un acord que no sembla que la hi-
enda d'aquesta Comunital Autonoma hagi estal defensada 

de manera rotunda per la postura de l'Administració de la 
Comuni tat, ja és sufi.cienl per defensar un mecanisme moll 
més transparent, molt més bjectiu, que garanteix molL 
m~ una postura de !'Administració a favor de la hisenda 
pública, com és el mccanisme de I'cxpropiació for~sa . 

En conseqüencia, una vegada més hem de manifestar 
la nostra oposició a aquesta llei, que es resumeix en aquests 
articles, que són el seu bessó, i per tant assenyalar la nostra 
posició contraria al sistema proposat pel Govern d'adquisi
ció deIs terrenys de Cala Mondragó. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Pel Grup Parlamentari NACIONALISTA ! D'ES
QU~RRES, té la paraula el Diputat Sr Mayo\. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. 

Jo també faré una intervenció resumida i si m'ho per
met agruparé la nostra posició respecte de tata la lIei, per
que de fet entenem que els arguments són els mateixos i se
ria inútil reiterar-los en cada article. 

Nosaltrs entenem que aquesta Uei destrueix tot el que 
hem fet de bo avui horabaixa. Avui hem salvat Mondragó, 
podríem dir-ho aixi i pareixeria que en aquest Parlament hi 
ha una majoria que creu que la defensa de les Illes Balears, 
del territori de les Illes Balears, esta per damunt la defensa 
deIs interessos privats i desgraciadament ara demostrarem 
exactament el contrari i aixo em sembla molt greu. 

Em sembla mol! greu, ja s'ha dit abans, perque es prCl1 
una decisió apressada. S'ha argumental que és mo\l més car 
esperar a pagar indernnitzacions i no tenir territori que 
comprar lerritori a aquest preu, nosaltres ho posa m en 
dubte i la realital, sense intervencions poHliques, ho deixa
ra cIar quan venguin les sentencies anunciade,~ del Supremo 
Nosaltres pensam que la delimilació del tcrritori a comprar 
és incorrecta, no només - ¡ara reilerarem els argumenls del 
Sr Triay - per la qüeslió que s'exclouen i 'inclouen 20nes 
exclusivamenl per motius de propielat, sinó també perque 
segons el plAnol anucx a la lIei queden zones que estam ab
solutament co nven~uts que amb una delimilació del domini 
públic Utoral ón zones públiques ¡que, per tanl i a més 
de als planols s'han tengul en comple a !'hOra de valorar 
els mctres, evidenlment ens trobam en una ¡luació LO ta l
ment incorrecta. 

Pero aquestes qüestions jo diría que són qüestions de 
detall, al fans el que ens preocupa és que anam a aprovar 
una !lei injusta ¡negativa per a la Comunitat Autonoma i 
el pitjor del cas és que molts de nosaltres n'estam conven
~uts. La nostra Comunitat té greus problemes de conserva
ció d'espais naluraIs ¡ aixó no importa dir-ho aquf perque si 
a qualque banda esta ciar és aqu{, té problemes i té conten
ciosos plantejals en temes de valoració del sol í avui, per 
decisió del Parlament, eslablim un prece(\ent en valoració 
del sol que, coro a mfnim, amb els argumenls exposats amb 
detall pel Sr Triay, és el doble de la real, preceden! que in 
vocaran els especuladors immediatamenl j imagín que hi 
pOt haver una allau de compradors de les arces que, segons 
la lramilació en POIl~nc ia o en Comissió del CaUUeg de les 
Arees Naturals, aquest Parlament té intenció de protegír 
d'una determinada manera; estableix un precedent de trac
tament injust, d'afavorir només uns propietaris en contra 
d'altres . 

Entenc, per tant, .que és molt negativa per a la Comu
nitat Autonoma í vull invocar des de l'escó, amb ingenultat, 
pero amb for~, la seva consciencia i que pensin que es de
uen a la bona administració de la Comunitat Autonoma i 
no a la defensa deIs interessos de dues companyies determi
nades. Srs Diputats, crec que els motius són sObraLS perque 
avui aquesta llei es rebutgi i esper que sigui així; per tant, 
recolzarem tots i cada un deIs vots amb petició de retirada 
deIs artic\es de l'Exposició de Motius i de les disposicions 
d'aquesta Uei. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Portaveu Sr González i Ortea. 

ELSR GONZALEZ 1 ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. 

Lo primero que tengo que decir es que yo esperaba 
que hoy surgiera algún nuevo argumento en esta exposición 
del Grupo SOCIALISTA que justificara de alguna manera 
que nos presente una batería de enmiendas que pura y sim
plemente piden la anulación de esta ley, artículo por artícu
lo, puesto que todos y cada uno de ellos tienen una en
mienda en este sentido. 

Yo creo, insisto, que eso parecería que debiera estar 
justificado con algunas otras razones. Las que hoy se han 
dado aquí y las que también aportan el Grupo Centrista y 
el Grupo Nacionalista de Izquierdas son las mismas que ya 
se debatieron en la toma en consideración, son exactamen
te los mismos argumentos, insisto, y la verdad es que pare
cemos estar dando vueltas a lo mismo. Se dicen dos cosas 
fundamentalmente y en esto coinciden los Grupos que 
quieren rechazar la ley: que sólo se compran las parcelas de 
las dos Compañías, AgroIand i Bell SOleil, que no se com
pran todas y que el precio es muy alto. 

Señores, el Gobierno compra las parcelas pertenecien
les a unas compañfas que son dueñas de una parte impor
tante del suelo en inminente riesgo de urbanización. Es 
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también conocida por los Srs Portavoces que han interveni
do anles la intención manifestada por el Gobierno y por el 
Grupo ParlamcJl[ario POPULAR, desde luego, de que el 
Area Especial ,de Cala Mondragó sea declarada Parque Na
tural. La declaración de parque natural de los terrenos del 
área de cala Mondragó conlleva la adqujsición pública de 
la mayor parte de ellos en la medida en que esto sea posi
ble, que las disp nibilidades presupuestarias lo permitan. 
Se empieza, lógicamente, por lo que justifica el adelanto de 
La declaración de Area Natural de Especiallnteres, que es, 
insis to una vez más el riesgo de inminente urbanización. 

Los precios són muy altos. También esto lo hemos dis
cutido hasta la saciedad; en la prensa de hoy, sin ir más le
jos, he estado tcntado de leer algún anuncio por palabras, 
pero me parcc{a poco penienenle leerlo ame este Pleno y 
he renunciad a ello, pero les invito a ustedes a que cojan 
cualquier diario de hoy, no el de ayer ni el de anles de ayer, 
ni del d!a no é qué no s~ cuántos, e l de hoy, por favor, y 
co mprueben cuál és el precio del suelo urballi7.ablc. Lla
men ustedes po r teléfono a alguna de esas agencias que 
venden suelos urbanizablcs y pregllfiten cuál es el precio 
dcl suel urbanizable, pr gunten este precio en un itio en 
condiciones simi,lares. La prensa de hoy habla de la Costa 
de La Calma y de calas próximas a la Ca ' ta de Levante de 
Mallorca que me parece que son extraordinariamente com
parables; también pueden preguntar por el precio del suelo 
rús tico, también en Las página de la prensa. de hoy in ir 
más lejos, pueden ustedes comprobar si efé¿tivamenle el 
precio de tres millones y medio de peselas la cuarterada es 
un' precio desorbitado, como nos decía, no hOy pero sI en 
la Comisión, el Portavoz del Grupo SOCIALISTA. Tres 
millones y mediO la cuarterada del suelo rúsUco en un silio 
incomprable, como es el de Cala Mondrag6, que justifica 
precisamente su declaración de Area Natural de Especial 
Interés, en algo liene que estar ese especia l interés, 10.000 
[lIS el metro cuadrado de suelo urbanizable, descontado 
por supuesto los gastos d.e urbanización. 

Que son de 2.000 a 3.000 pts, Sr Triay? Muy bien, pon
ga uSled 13.000, 14.000, 15.000 pt Y luego lea ti ted, por fa
vor, la prensa de hoy, pregullte usted en cualquier agencia 
inmobiliaria y vea cual es el precio de mercado de un metro 
cuadrado de solar urbanizable en un marco insisto, incom
parable, como el de Cala Mondragó. 

Respecto a argumentaciones tan insistintcmentc repe
tidas como que la Ley de Expropiación o que el aclO expro
piatorio garantiza no sé qué valoraciones previas, yo me te
mo y tengo que volver a r p tü que supone un desconoci
miento abSOlutO de la mecánica y de la aplicación de la vi
gente Ley de Expropiación, un desconocimiento absoluto. 

Después hay otro argumento tlue flota del que quiero 
dejar cons tancia, aunque también, cuando se hizo la toma 
en consideración de es le Proyecto de Ley, me reJer! a él. Es 
aquel argumento que dice: declaremos esto Area Natural 
de Especial Interés y una vez que estO sea Area Natural de 
Especial Interés y entonces ya no haya suelo urbanizable 
porque aquf es té prohibido, entOnces vayamos y expropie
mos. Entre las protestas generalizada') que parece que son 
grata al Grupo SOCIALISTA, por lo menos a su Pona-

voz, que encuentra que eso 'es lo que lo tiene que suceder, 
que eso sucede en otras Comunidades, donde estamos vien
do que hay graves protestas sociales por la forma de expro
piar determinadas parcelas, eso parece gustarle, a nosotros 
no, a nosotros nos parece que cuando la Administración 
expropia debe dejar satisfecho al administrado, nos parece 
que eso es lo verdaderamente bueno y que esa es la actua
ción correcta de la Administración. 

Vuelvo a insistir, entonces, que con ese argumento que 
flota - hagámoslo primero suelo no urbanizable y luego ex
propiemos - lo que ustedes están proponiendo es otra cosa, 
eso es expoliar, es otra cosa. Fíjense, apliquemos el caso a 
una obra pública, pongamos un embalse, se me ocurre un 
embalse porque es una cosa muy gráfica, cojamos uno de 
esos pueblos, de esas fincas o de esas extensiones que resul
ta que son inundados y les meten encima 20, 30, 40 metros 
de agua por necesidad pública de almacenar esa agua en un 
embalse, cualquiera que sea su finalidad. Lo que ustedes 
proponen es: olvidémonos completamente de ese pueblo y 
de esas fincas, vamos a meterles los 20, los 30, los 40 me
tros de agua encima y después vamos a llamarles a la expro
piación y vamos a decirles, señores, a ustedes no les expro
piamos su vivienda ni les expropiamos sus fincas, lo que 
nosotros en realidad les expropiamos es algo que está ahí a 
veinte metros de profundidad por debajo del nivel del em
balse y, claro, lógicamente su precio no es el precio de una 
vivienda, porque esa casa no es habitable con veinte metros 

. de agua encima, ni ese terreno es cultivable ni susceptible 
de urbanizar, con 20 metros de agua encima. 

Así, pues, su propuesta es: este precio es muy alto y la 
razón és que en realidad lo que había que hacer - hoy mis
mo han vuelto a pretenderlo, era: declarémoslo Area Natu
ral de Especial Interés, quitémosle su carácter de urbaniza
ble y después hagamos esas célebres valoraciones y tasacio
nes que aquí se habla que se hacen previas al acto de mu
tuo acuerdo en la expropiación forzosa. Eso no se hace así 
y, además, a nosotros no nos parece bien que se haga así, 
no nos parece justo. Si hay que expropiar este suelo, hay 
que llegar a un precio razonable, el precio que se deriva de 
los valores generalmenle admitidos en el mercado de suelo 
urbanizable y de suelo no urbanizable. Si eso se consigue 
sin necesidad de establecer la expropiación, si eso se consi
gue por mutuo acuerdo previo, por compra o adquisición 
del Gobierno de la ComunIdad, miel sobre hojuelas, y ya 
he dicho antes que era el sistema que personalmente me 
parece mejor y que además las Administraciones, las Admi-

'. nistraciones cuya pretensión no es expoliar, sino cuya pre
tensión es adquirir algo a la iniciativa privada para ponerlo 
al servicio público, ése es el camino mas razonable. 

Ese es el camino que ha adoptado esta ley de Crédito 
Extraordinario y, de todas maneras, sólo tengo que decir 
que comprendo que a los Grupos de la Oposición no les 
haya gustado. Los Grupos de la Oposición, el Sr Mayol lo 
decía hace un momento, pretendían ser los salvadores de 
Mondragó y además de ser los salvadores de Mondragó, 
que los Grupos que apoyamos al Gobierno y por supuesto 
el Gobierno, sobre todo, fueran los que condenasen Mon
dragó y eso no ha sido así, eso parece que no va a ser así o 
nosotros, por lo menos, tenemos voluntad de que no sea 
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asi. El Gobierno, con agilidad, dió una respuesta inmediata 
y permitió y permitirá - medjante este ProyeclO de Ley, si 
la Cámara lo aprueba - resolver definitivamente el tema de 
Mondragó y salvar verdaderamente Mondragó. 

Nada más, muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gn\cies, Sr President. 

El Portaveu del Partit Popular troba que hi ha poques 
justificacions o argumentacions, veim que li va la marxa i 
per tant volddem ampliar algunes de les argumentacions 
exposades. 

S'ha inventat una nova LIei d'Expropiació. Jo crec que 
el Portaveu d'un Grup important no té perque tenir conei
xements personals de totes les materies, peró hauria de te
nir un assessoramenl suficient per no elucubrar amb els 
lermes que ha ha fel sobre I'aplicació de la Llci d'Expro
piació, 1rob que són lemes suficienlmenl regula ls, i ha con
fós el que jo he parlal de les finques millorables amb pro
tcstcs socials. Jo parlava de la Duquessa de Alba ¡ del 
Grans d'Espanya, no parlava de protestes socials, senten
cies, arnés, i decision d'expropiacions confirmades pels 
Tribunals, ciar que els Tribunals comencen a tenir molt 
mala premsa per aquesta banda. 

Voldria dir que aquesta compra que avui es vol apro
var aqu.!, per al venedor es el compre de la Helera fet reali
tal sense rompre la gerra i cobram per endavant tot el que 
havia somnia1, mai no havia pOgUl pensar que li aniria mi
llar. Jo, des d'aquí, ara, amb aquesta darrera intervenció, a 
aquesta l1ei, valdría relre un homenatge a aquelles perso
nes aquf presents que han aconseguit crear gran riquesa a 
Cala Mondragó, perque en cinc anys,amb les seves deci
siolls adminislratives, amb la seva tenacitat, amb la seva 
constAncia dia a dia a I'Ajuntament de Santanyf, a la Co
missió Provincial d'Urbanisme, al Govern, han aconseguit 
que aquests terrenys que l'any 84 no valien res, a for~ d'8,
cords reiterats, tena«Os, convertir-los en una gran riquesa 
fins al punt que avul, d'aquí a mitja hora o d'aquf a un 
quart, seran els lerrenys més cars de Mallorca i aixó ha han 
fet ells, no ho Item fet nosaltres, nosaltres no hi tenim res a 
veure, la noslra participació ha estal nul.la, e!l ho han 
aconseguit a for~ de lenacitat any darrera any, perque ells 
volien arribar a aquest punl avui i aquf i per aixó l'any 84 
van rébuljar La L1ei d'Area Natural d'Especial [mere<; i 
l'any 88 van dir que s'havia de velar la llei perque no hi ha
via recursos económics suficients a la Comunitat Autóno
ma per afrontar les possibles indemrutzacions i han aconse
guit una cosa mai vista: que avui, ara, ens trobero a punt 
d'aprovar que aquestS terrenys aquesta petita quamitat de 
terrenys dins el conjunt de rArea Natural de Cala Mondea
gó. valguin 1.950 m ilioDS. Com deia la !lei anlerior, dema
nar no fa preu, pero aquesta \lei s i que en fa, fa un mal de
finiliu per a la nostra Comunitat AutónOma i per al nostre 

patrimoni natural. 

Es una adquisició no gens transparento Per que s'exclo
uen el altres propietaris d'aquest preu d'adquisició? Tenen 
por de rebre massa ofertes? Perque aquest preu és molt bo, 
lli ha malta gent situada dins les zones que han quedat ex
clases del conjunt de Cala Mondragó que vol vendre a 
aquest preu, clar, el que passa és que és una compra feta a 
mida, és una compra numerus clausus, és una compra a 
posta per a un detenninat senyor, per a una determinada 
entitat o per dues entitats que són practicament la mateixa. 

Vostes dilapiden, malbaraten les arques de la Comuni
tat Autónoma. La seva prodigalitat és dilapidació; a més, la 
seva prodigalitat no és d'aquelles que es gasta a pla~ entre 
tots, no, és una prodigalitat de palau, a porta tancada, entre 
ells, poquets, i els altres a fora, que els altres no hi partici
pin, els altres no hi participen en aquest fest!. Amb aquesta 
llei, ho vaig dir l'altra vegada i vull insistir-hi, vos tés volen 
donar a entendre que protegir és molt car, perque valen es
calivar la gent i en aquest cas és cert, han aconseguit fer re
alitat aquest principi, és molt car, vostes han volgut pagar 
molt més del que val per raons que no expliquen, per anun
cis que no ens llegeixen, perque també el tenim, per valora
cions i estudis que no mostren; per tant, per arguments que 
no confessen. 

Per protegir Cala _Mondragó, comprar una part de Ca
la Mondragó com 1a que avui es vol comprar, Sres i Srs Di
putats, no val el que avui aquí s'acordara. 1.950 milions és 
el que vostes volen pagar per Cala Mondragó, no és el que 
val. Vostes són molt generosos amb els escassos recursos 
públics; els beneficairis d'aquesta llei estic segur que els ho 
agrairan degudament. 

Maltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup POPULAR, té la paraula el Porta
veu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZALEZ 1 ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. 

Toda la segunda parte de lo que ha dicho el Sr Triay 
creo que está contestada. Como al principio ha dicho que 
iba a aportar nuevos argumentos, no sé. qué nuevos argu
mentos. ¿Que no le leo los anuncios del periódico? Por el 
amor de Dios! ¿De verdad quiere usted que me ponga a le
er anuncios del periódico? Le paso el periódico, si quiere, 
pero me parece absolutamente impropio. ¿Valoración? 
También la tengo, Sr Triay, con mucho gusto se la dejo, 
con mucho guSlO, lamento que en Ponencia no nos la pi
diera usted, porque la tenemos y está firmada por un técni
co competente y esta aquí y me comprometo públicamente 
a da.rsela ahí fuera, cuanto usted quiera, y la discutimos. Y 
los anuncios también me comprometo a ensefiárselos, has
ta tengo algunos subrayados, los que me dió tiempo a leer 
rápidamente, se los enseño cuando quiera, pero respecto a 
eso ¿para qué discutir más? 
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Respecto a la Ley de Expropiación, yo tengo enormes 
carencias, eso lo reconozco, efectivamente enormes caren
cias y sobre todo en el campo legal, porque como usted 
muy bien sabe soy ingeniero, no soy técnico jurista, pero es 
curioso porque justamente llevo 16 años aplicando la Ley 
de Expropiación en esta Comunidad, Sr T riay, y creo que 
usted lo sabe perfectamente, 16 años. He firmado infinidad 
de expedientes de expropiación , infinidad, he hecho de pe
rito de la Administración en el servicio de carreteras infini
dad de veces, también se lo puedo demoslrar y también em
plazo a lodo el mundo que lo quiera comprobar. 

Llevo 16 años haciendo de perito de la Administración 
y aplicando la Ley de Expropiación y jamás he tenido nin
gún prob lema, jamá , y le aseguro que me ha locada hacer 
de perito y expropiar fi ncas de toda cond ición, pequeñrsi
mas fi ncas de pequeños propietarios o de payeses y en fin
cas de primerfsima magnitud. No he tenido ningún pr ble
ma legal, ninguno; he tenido, desde luego, discusiones, be 
tenido los problemas 16gicamenl.e inberentes a la Ley de 
Expropiación, pero ningún problema legal. Jus tamente es 
una de esas poqufsimas leyes, poqufsimas, Sr Triay, de las 
que puedo hablar co n pleno conocimientO de causa, 16 
años de exper i.encia demostrables, porque los exped ientes 
ahf es tán y están firmados por m1. 

Nada más; muchas gracias. 

ELSR PRESIDENT: 

Procedeix passar a votaci6 les esmenes de supressi6 als 
artides Ir., 2n. i 3r., tal com ha dit el Portaveu del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA qüe defensaria conjuntament. 
Jo deman al Sr Portaveu si vol que es sotmetin a vota ció 
per separat o si es pot fer conjuntament. 

Sotmetem, idó, conjuntament a votaci6 les esmenes de 
supressió deis articles 1r., 2n. i 3r. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: VOLS a favor, 27. Vots en con
tra, 29. No Ilí ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Procedeix sotmetre a votaci6 els articles Ir. , 2n. i 3r. 
del Dictamen de Comissió, que si no hi ha inconvenient 
també es votaran conjuntament. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 27. Abstencions, no n'hi ha. Queden aprovats els arti
eles lr., 2n. i 3r. que acabam de sotmetre a votació. 

A l'article 41. es manté l'esmena 2343/89 del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, de supressió de tot l'article 41. 
Per defensar aquesta esmena té la paraula el Diputat Sr Al
fonso. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sr President, si m'ho permet defensaré també conjun
tamenl els articles 4t., Se. i 6e. de la llei, que són els aspec
tes económics d'aquesta adquisició que en aquest moment 
ha aprovat el Grup POPULAR, juntament amb el Grup 
d'UM i el Diputat Sr Ricci. 

Vostes acaben d'aprovar, Sr Diputats del Grup POPU
LAR, d'UM i del Grup MIXT, un article 3r. que defineix la 
compra a unes empreses d'uns terrenys per 1.950 milions 
de pessetes. Al mateix temps acaben d'aprovar que aqucst 
preu es pagara en 10 anualita LS success ives iguales. Al ma
teix temps acaben d'aprovar q ue el preu sjornal reportara 
un interes d'un 12% anual; no queda cIar coro es calculara 
aquest interes.l acaben d'aprovar, també, que es compra a 
través d'unes despeses d'abast plurianual que, a més, no es
taran subordinades a la Llei de Pressuposts de la Comuni
tat Autónoma. 

He fet aquesta introducci6 perque és sumrnamernt im- _ 
portant que han exclós de les delimitacions de la despesa 
de can\cter plurianual el que preveia la Llei de Pressuposts 
de la Comunitat Autonoma. Per tant, ha quedat ratificat o 
en vigor el que preveu la Llei de Finances de la Comunitat 
Autónoma, perque a la Llei de Pressuposts del 1990 de la 
Comunitat Autonoma varem modificar per al 1990 la Llei 
de Finances de la Comunitat Autónoma. 

Es obvi que aixó té una gran importAncia perque 
aquesta despesa de caracter plurianual s'haurá de subordi
nar al que diu la Uei de Finances de la Comunilat Autono
ma. Jo pens, ha vaig dir a la Comissi6, que aquf s'havia -
d'haver dit també que no estarien subordinades a la Llei de 
Pressuposts ni a la Llei de Finances. L'any 90 no hi estarA a 
la Llei de Pressupots ni a la llei de Finances, pero l'any 91 
les limitacions ja són de la Llei de Finances, vostes matei
xos ha han posat. 

Em sap greu que no hi hagi el Sr Forcad es , perque tal 
vegada ens podria donar una explicació de com s'entén ai
xc:), perque jo pens que vostés saben el que diula llei de Fi
nances i la Llei de Finances limita a quatre anys les dcspe
ses de carActer plurianual amb una serie de percentatges i 
des del moment que vostes, aprovant aixo, lleven les limita
cions de la Llei de Pressuposts, resulta que entren dins les 
limitacions de la Llei de Finances. Ha tenguin en compte 
perque pot complicar el tema, jo no els ho vull arreglar, pe
ró pot complicar el tema. 

Peró anem més enUa. L'article 4 - ara entram en el te
ma de l'article 4 - pro posa una despesa d'un credit extraor
dinari de 195 milions de pessetes per pagar la primera 
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anualitat. Una vegada aprovat aquest artide, si l'aproven, 
obvíament si la primera anualitat són 195 mílions de pesse
tes, les successives 10 anualitats hauran de ser de 195 mi
lions de pessetes. Jo no puc entendre com és possible pagar 
capital i interessos al 12% de 1.950 milions de pessetes en 
10 anys amb 195 milions de pessetes cada any, no ho puc 
entendre. O les anualitats no seran iguals, amb el qual fet 
s'incomplira l'article 3 de la llei ja aprovat o no podran pa
gar 195 milions de pessetes anuals, una de dues, el tema no 
té altra sortida, una de dues. També ho vaig a la Comissió 
on s'aprovava aquesta llei i logicament la callada fa ser la 
resposta, pero aixo és el seu problema. 

Per altra part, aquest credit extraordinari, segons la 
Llei de Finances que no s'ha tocat, és evident que ha de te
nir unes caracterlstiques especials, característiques que 
aquí no es posen. Tema discutible i que quan l'hagin d'apli
car ja veurem que diu l'Interventor, jo només els ho dic. 

Pero a més d'haver aproval un credit extraordinari, 
d'haver aprovat una des pesa de caracter plurianual, s'auto
ritza el Govern perque emeti deute públic, i un altre gravís
sim error que impossibilita que vostes emetin deute públic 
per a aixo, i és a un cop mmm de que?, no se sapo Segons 
la Llei de Finances, segons l'article 31 i segons la Llei de 
Pressuposts és obligatori que es digui exactament la quanti
tat maxima del deute públic i aquí no hi ha cap quantitat 
.maxima, són 1.950 milions més X, perque ningú no sap 
com es calcula el 12%'ni ningú no sap quin temps durara 
I'operació, perque també es diu que l'operació és pot avan
~r. 

Per tant, aquest article 5 no compleix la Llei de Finan
ces, que no s'ha tocat, i per tant no podran emetre aquest 
deute públic, perque no hi ha quantitat maxima de deute 
públic, article 31 de la Llei de Finances. El tema és greu 
perque vostes, quan no volen escoltar, i en aquest cas ho 
han demostrat molt bé, perque a les Comissions ho hem dit 
de tota manera, no esolten i després van a aprovar i a con
vertir en llei un Projecte de Llei que té tal quantitat de de
fectes tecnics que possiblement sigui inaplicable, possible
ment sigui inaplicable, no ho sé, la meva opinió és que és 
inaplicable perque no compleix les condicions de la Llei de 
Finances, no compleix la condició d'emetre deute públic, 
perque és contradictori en els números i no poden pagar 10 
anualitats de 195 milions de pessetes pagant el 12% d'inte
res. 

En definitiva, fan una llei mal feta a correcuita, preci
sament perque aquesta operació financera s'havia de fer i, 
ciar, les operacions de particulars es poden fer de moltes 
maneres, les operacions en les quals hi ha credits extraordi
naris amb milions d'emissions de deute públic, despeses 
plurianuals, s'han de fer segons preveu la Llei de Pressu
posts, la Llei General Pressupostaria i la Llei de Finances 
que, a més, curiosament, la Llei de Finances i la Llei de 
Pressuposts ens les hem donades nosaltres mateixas, les 
hem aprovades en aquest Parlament. Vostes ho obliden, els 
seus tecnics de les Conselleries ha obliden i possiblement 
no es puguin complir les prevísions d'aquests articles, pero 
hi ha més. No hi ha qui entengui, Senyors del Govern, no 
hi ha qui entengui com s'emetra aquest deute público S'e-

metra de cap? S'emetrA un trocet cada any, 195 miüons ca
da any? Ningú no diu res. S'autorit:za emetre deUle públic 
per una quantital que no se 5ap quina és i s'autoritza a pa
gar 195 milions de pessetes cada any quan han de pagar 
3.000 milions, com vostes saben. Realment, una llei t~cni 

cament moll dolenta que la seva mateíxa rapidesa per pre
sentar-la en aquest Parlamenl per acabar aquesla operació 
la pot ier practicament inaplicable perque, a més, Srs Con
selJers, Scnyors del Govern, tornen a caure - i a posla Ii ha 
deia al Portaveu del Grup POPULAR - en el mateix defec
te que la llei anterior, no estaven relacionades, pero cauen 
alla mateix. 

Diucn, a )'arlicle 6, que "Ies successives Ileis de pressu
posts de la Comunila l AutOnoma contemplaran en I'estat 
de despeses la dOlació pressupostAria necessaria per aten
dre les obligacioDs que dimanin de l'adquisició a que es re
fereix aquesta lIe i". SI, senyors, no está malament aixo, pero 
COlO? Que és el que anrra a aquesta lIei de pressuposl , a 
lotes les lleis de prcssuposts? 195 milions, 230, 440,? Que 
l1i anira? Anirkl lambé a l'estat de despe es de la L1ei de 
Pres~upostS el pagamem deis intcressos i amonització del 
deute públic que s'cmeti per pagar aquesta compra? La ve
ritat és que no se sap res de l'operació financcra que vostts 
ens han plantejal 8mb aq ue t Projecre de Llei. Se sap tan 
poc, que un pOl arribar a pensar que aquesta operació ens 
costarA "la intcmerata". Hem parlal de 3.000 milions, 1.950 
més interessos; ens costara molt més. 1.950 més interessos 
als senyors d'aquestes empreses, de "la compañía". 

Record que qua n estudiava aixo de "la compañia" era 
la United Fruit. Aquí es configura també una especie de 
poder que li podrem comen~r a dir United Fruit, crec que 
s'ho han de comen~r a pensar, aixo. Posava i llevava go
verns United Fruit, bé, vostes ho saben, aquí tal vega da 
també entram en una dinamica d'aquestes, hem d'a'nar aler
ta, bé, perdonin el parentesi, pero crec que se'l mereixen, 
perque no no mes pagaran, com deia, 1.950 milions més 
1.000 milions d'interessos, sinó més X milions d'interessos 
deis interessos de deute públic, és a dir, podem anar aben 
prop de 3.850 milions de pessetes. Al final, si dura 10 anys, 
aquesta operació ens costara 3.850 milions de pessetes, em 
pareix moIt greu i a vostes també. 

Jo els he volgut dir, senyors del Govern, que 'hi hau 
rien de mirar, fenl les llei , s'hi haurien de mirar quan de
roguen articles, perque si es deroga una disposició possible
ment n'hi ha una altra que queda en vigor i s'haurien de 
mirar, sobretot, i no entro al fons de la qüestió, a fer que 
tecnicament una Llei de CrMit Extraordinari sigui possi
ble, comp!eixi la Llei de Finances, compleixi la Llei de 
Pr upos tS i, sobretot, que els números quadrin, perque 
1.950 milions dividits per 10, l'operació més senZilla, són 
195 milion" no hi ha cap dubte, pcro si hu sumam els inte
ressos ja no són 195 milions, ja no són anualitats constants 
i iguals durant 10 anys, ja no es pOI complir res del que ara, 
en aquest moment, propasen en aquests anides. 

Molles gracies. 

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

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

El Sr Alfonso ha fet una exposició de la impossibilitat 
del compliment de l'article 3 i efectivament creim que té 
raó, es va avisar a Comissió i la majoria no ha reaccionat a 
aquest tema, peró jo voldria insistir en la seva darrera part, 
que eren uns comptes que nosaltres també havfem fet, als 
quals els deiem I'efecte bolla de neu que aixó produla. 

Efectivament, parlam de 1.950 milions de pessetes 
ajornats en 10 anys. Se suposa que un bon pare de família, 
per parlar en termes del Codí Civil, quan administra els 
béns, el patrimoni, la tresoreria de la famHia, ha fa en pre
visió de quines seran les seves despeses de futur. Per tant, 
nosaltres podrfem pensar que si s'ha ajornat el pagament 
en 10 anys és perque la Comunitat Autónoma pensa que, 
amb els recursos ordinaris, al cap de 10 anys pot anar pa
gant amb carrec al pressupost els terminis corresponents 
sense haver de menester un nou endeutament, pero no és 
així. En aquest artide 5 s'autoritza el Govern perque, sobre 
el deute ja ajornat de la quantitat deIs 1.950 milions, cada 
any estableixi un nou deute, nou deute que també s'haud 
de finan~r, del qual lógicament també s'hauran de pagar 
interessos i aleshores crec que queda la gra~1>regunta que 
em pareix que lOthom es fa: -

Que costa Cala Mondragó? Resposta: No ha sabem. 
Quant pagare m els ciutadans d'aquesta Comunitat Autono
ma per a la compra de Cala Mondragó? Resposta: No se 
sapo Quin és el muntant de mils de milions que al final, 
amb carrec al pressupost de la Comunitat AutOnoma, és a 
dir, amb carrec a la butxaca deis ciutadans, es pagara en 
concepte de capital, en concepte d'interessos per ajornar 
aquest capital, en concepte d'interessos del deute que es ge
nera perque s'ajorna aquest capital? No se sapo 3.850, 
4.000 milions de pessetes sembla una xifra bastant raona
ble, 3.850 o 4.000 milions de pessetes. Si no és aixi, quin és 
el sentit que hi hagi un deute que ajorni el que s'ajorna? Es 
a dir, ens trobam davant una falta absoluta de previsió, da
vant una absoluta falta de bona administració de I'erari de 
la Comunitat Autonoma, que és l'erari de tots els ciutadans. 

A part d'aixó, com ja ha dit el Sr Alfonso, pareix que 
sera molt difícil que vostes compleixin aquesta llei en els 
seus propis termes. Res no m'estranyaria i vu!l que quedi 
així al Diari de Sessions que próximamemt vengui una llei 
de modificació de la !lei que avui quedara aprovada. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESlDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Portaveu Sr González i Onea. 

EL SR GONZALEZ 1 ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. 

Me decía el Sr Capó, que fué ponente en esta ley, que 
no estaba de acuerdo con 19 que decía el Sr Alfonso que 
nadie le hizo caso cuando explicaba todo esto que ha expli
cado aquí, en la tribuna; que le contestó diciendo aquello 
de "com més saben, més s'embullen" y a mí también me pa
rece que hay algo de esto, Sr Alfonso y Sr Quetglas. 

A mí me parece transparente; yo sé muy poco de técni
ca presupuestaria, pero me parece transparente. Vamos a 
ver, el articulo 3 dice que el precio máximo de las adquisi
ciones a realizar, etc., etc., serán 1.950 millones de pesetas y 
la forma de pago del precio convenido será por décimas 
partes iguales y en diez anualidades sucesivas. Los 1.950 
millones serán por décimas partes en diez anualidades su
cesivas. De cuánto cada anualidad? De 195 millones, no ca
be la menor duda. Esas serán diez anualidades exactamente 
iguales de 195 millones de pesetas, 10 por 195, 1.950 millo
nes, y a continuación dice otra cosa: que a eso se debe aña
dir un interés del 12% y que el precio mil.ximo será el que 
se produzca por el pago de esas diez anualidades más el 12 
% anual de interés de lo que queda. Naturalmente que hay 
un coste máximo, un coste que basta hacer unos números 
muy simples para saber cuánto es, son 195 millones cada 
año y a esos 195 millones, de la parte que resta, de la parte 
de la cual se quita 10 que ya se ha pagado, se le aplica el 12 
% y ese 12% de interés se suma a los 195 millones de pese
tas y se paga. 

Naturalmente, las diez anualidades del pago del princi
pal más los intereses no serán iguales, evidentemente que 
no serán iguales, pero es que no hay ningún sitio de la ley 
donde diga que eso sea igual. Lo que la ley dice que serán 
diez anualidades iguales son los 1.950 millones de pesetas, 
pero no los intereses. 

¿Cuándo se emitirá la deuda? Cuando alguien no quie
re entender eso, Sr Alfonso, no es que usted se haya enre
dado, como decfa el Sr Capó, que se enrede, a mí parece 
que 10 que pasa es que nos quiere enredar a los demás. 
¿Cuándo se emitira la deuda? Cuando sea necesario y en la 
medida en que sea necesario. En esta ley se prevé y se auto
riza al Gobierno para emitir un máximo de 1.950 millones 
de pesetas de deuda más los intereses consiguientes a razón 
del 12% por año aplazado y se emitirá la deuda cuando 
convenga dentro de cada año, porque la ley prevé otros me
canismos, la ley prevé también, no necesita decirlo, que es
to pueda pagarse y si dice en parte, en el artículo 6.2 dice 
'que "en el caso de que la Comunidad Autónoma percibiese 
de otros entes públicos o privados subvenciones para aten
der los gastos que genera esta ley, estos fondos determina
rán la no concertación de nuevas operaciones de endeuda
miento por amortización avanzada de las operaciones que 
hubiesen concretado etc." 

Entonces, claro, aquí viene el siguiente tema, no se sa
bé cuánto se va a pagar, si se hace deuda cuánta deuda va a 
ser y según haya que pagar intereses por la deuda, enton
ces, al final, cuál es el precio, Señor mío, eso es tan absurdo 
como si ustedes se compran mañana un coche a plazos y 
prevén ustedes que se van a comprar el coche en tres años, 
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contando con que ustedes van a tener unos determinados 
ingresos, en principio, y prevén un coste máximo. Si des
pués ustedes tienen más ingresos y amortizan eso, lógica
memte les cuesta menos y si tienen menos ingresos y tienen 
que pedir un crédito para acabar de pagar el coche, les 
cuesta más, eso es evidente, eso es algo perfectamente claro 
y perfectamente transparente. Claro que de eso vayan uste
des al sefior que se ha comprado el coche y le diga: es que 
no sabes ni lo que estás comprando ni cuánto pagas por el 
coche que te compras, eso, textualmente o teóricamente es 
cierto; en la realidad no deja de ser nada más que una bro
ma. 

Por consiguiente, yo creo que la ley está perfectamente 
redactada y que leyéndola con un espíritu razonable se en
tiende perfectamente lo que quiere decir. Una vez más ten
go que añadir que lo que pasa es que a ustedes no les gusta, 
conforme, a ustedes no les gusta, ni les gusta el precio, ni 
les gusta el método, ni les gusta, en definitiva, ninguno de 
los artículos de la ley y por eso mantienen una enmienda a 
todos y cada uno de ellos, pero, por favor, no confundamos 
una cosa con otra ni tratamos de enredar aquí explicando 
cuestiones que parecen de una gran enjundia y de una gran 
profundidad de tecnica presupuestaria y són, sencillamente, 
la cuenta de la vieja. 

Nada más. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la pa.raula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr Representat del grup POPULAR: el dolent del cas 
és que en Administració Pública i vos te ha sap no es poden 
fer el compte de la vella, no funciona, la llei no ha permet, 
el problema és aques!. Aquesta operació, ara ha comenta
vem, voste ha posat l'exemple del cotxe, immediatament ha 
sortit l'exemple del cotxe. Aquesta operació financera, vos
te compra un cotxe a espera, firma les lletres i qua n ha aca
bat va a un banc per fer un crectit, per tenir aquest credit 
dins un caixo per pagar els terminis d'aquests cotxe, així 
s'ha plantejat aquesta operació, o cada any o cada mes, per 
pagar la lIetra, va i demana un altre credit, aquesta és l'ope
raCÍó que vost~ han plantejat, aoo de clar. 

Per descomptat deuen ser molt vius, perque si nosal
tres no entenem aixo, i l'exemple del cotxe ha estat clavat; 
sí, Sr González i Ortea, ha estat clavat. Nosaltres no ens 
hem embullat, i la demostració més clara és que el tecnic 
del Govern no és aquí per explicar-ha, no ha vengut aquí a 
explicar-ha segurament perque ni ell no ha pot explicar i jo 
li diré per que: perque aquesta \lei queda incardinada dins 
un conjunt legal que hi ha en aquesta Comunitat Autono
ma i l'article 31 - jo no els volia molestar, jo esperava que 
després del que vaig dir en Comissió l'haurien llegit i he 
vist que no l'havien llegit - diu: "La creació i la conversió de 
deute públic de la Comunitat Autonoma s'haura d'aprovar 
per llei del Parlament de les Illes Balears", ja hi som, "A_ 
questa !lei determinara en tot cas I'import maxim del deu
te" ,no s'ha determinat l'import. maxim del deute, ni vost~ 

no el saben, ni vost~ no el saben; no s'ha determinat l'im
port maxim del deute, és a dir, 3.000 milions, 2.000 milions, 
haguessin pogut dir 5.000 milions, és import maxim, no vol 
dir que ha hagin d'emetre tot, és import maxim, l'haurien 
d'haver determinat, "aixf com les caracterfstiques d'aquest", 
tampoc no hi són, "i se'n podra delegar la determinació del 
Consell de Govern", peró import maxim i característiques 
no són delegables, s'ha de fer per llei, no hi és, primer tema. 

A posta li die que han de llegir la Llei de Finances, la 
tenim aquí, la varem fer tots nosaltres, aquest Parlament la 
va aprovar practicament per unanimitat, una de les poques 
lleis que s'han aprovat per unanimitat, pero hi ha un poqu
et més, hi ha un poquet més. Diu "podran ser autoritzades 
despeses amb abast plurianual sempre que se subordinin al 
credit globalitzat que per cada exercici pressupostari auto
ritzi la Llei de Pressuposts de la Comunitat corresponent". 
Saben quin és el credit globalitzat de la Comunitat Auto
noma en aquestes seccions que anava a la Llei deIs Pressu
posts? No ha han mira!. La despesa plurianual s'ha de fer 
per inversions reals i esta perfecte, amb aixó es fa una in
versió real, pero la despesa plurianual que ha d'anar al pro
xim pressupost també ha de ser clara, no ha de ser "ja veu
rem que hi posam en aquesta despesa plurianual" i si hi ha 
despesa plurianual no hi ha justificació perque hi hagi deu
te público Són dos contenguts distints, el deute públic és 
per fer un pagament i la despesa plurianual és per ajornar 
un pagament. 

A posta aquesta llei s'ha concebut i s'ha escrit mala
ment i sera inaplicable. Vostes - no perque com més sabem 
més ens embullam·- no s'han embullat perque no s'han mo
lestat a mirar-ho, no els interessa gens ni mica, només els 
interessa una cosa: aprovar que es ven i que pagam Cala 
Mondragó per 1.950 milions de pessetes a uns senyors, més 
el 12% d'inter~, més el que ens costi emetre deute públic, 
és l'únic que els importa, l'únic que els importa i com que 
només els importa aixó i vostes sabran per que, qualque dia 
tal vegada ha sabra tot el poble, tal el que sigui presició le
gislativa ha han passat per alt i no han fet gens de cas al 
que els varem dir a Comissió, al que els deim en el PIe i 
tampoc no els importa gens ni mica el que pugui venir en 
el futur dins el pressupost de la Comunitat Autonoma. Ai
xo és la pura realitat, els ho hem dit abans i els ho deim 
ara. Amb el seu pa i els nos tres doblers, els de tots, faran 
aquestes sopes. 

EL SR PRESIDENT: 
' . 

Té la paraula el Diputat Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Jo voldria no tecnificar excessivament el debat, el Sr 
González i Ortea parla d'enredar, jo parlaria de tecnificar. 
No es tracta d'establir un debat tecnic entre tecnics, politit
zem el debat, parlem en termes que tothom pugui enten
dre. Aleshores, simplement jo voldria deixar enlaire una 
qüestió molt clara: hi ha un imperatiu legal, pero, a més, jo 
crec que hi ha una cosa que tothom ..... la compra de Cala 
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Mondragó costara tan tes pessetes, no pagarem més de tan
tes pessetes i dir una xifra, simplement aixó i vaig més enfo
ra, si al final vostes o l'erari de la Comunitat Autonoma, els 
ciutadans de la Comunitat Autonoma pagam menys de 
3.750 milions de pessetes, el convit; a un cafe, pero el con
vit. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari PO
PULAR, Sr González i Ortea. 

EL SR GONZALEZ I ORTEA: 

Tiene usted una maquinita? Es que yo no traigo una 
maquinita y de cabeza me cuesta trabajo, pero es muy sen
cillo. Le vaya explicar como hacer la operación, que me da 
vergüenza decirle eso a un señor que es licenciado o doctor 
en Económicas, no lo sé, me da vergüenza. Mire, coja 1.950 
millones, descuente usted 195, 1.950 menos 195; lo que res
ta lo multiplica usted por 0,12 yesos son les intereses que 
hay que pagar el segundo año sumados a otros 195 millones 
de pesetas. Así reitera usted la operación hasta que llega al 
último año, hace la suma, traza la raya debajo y hace la su
ma y a otra cosa. Yo lo siento, pero no tengo la maquinita 
y no lo puedo hacer. 

De manera que lamento no poder darle a usted una ci
fra, porque si yo llego a saber que usted IU:~ la iba a pregun
tar, la hubiera preparado, pero es así de sencillo. 

EL SR PRESIDENT: 

..... demani la paraula que jo l'he interromput, segueixi 

EL SR GONZALEZ 1 ORTEA: 

y simplemente para terminar, porque lo demás son ar
gumentos y reiterar los argumentos, Sr Alfonso, yo, elaro, 
no me puedo. Pensaba no contestarle, pero con eso que di
ce usted al final y que además siempre quedan pendientes 
por ahí algunas insinuaciones, algunas cosas que a mí me 
parecen de dudoso gusto, lo que quiero decirle es que lo 
que nosotros pretendemos con esta leyes incorporar el es
pacio de Cala Mondragó al disfrute público, ni más, ni me
nos. 

Demasiado coste, poco coste, el sistema bueno o malo 
o si se ha hecho muy pronto o muy tarde, todo eso entra 
dentro de lo discutible, pero nada más que eso. La preten
sión, quiero también que quede grabada en el acta de esta 
Sesión, la pretensión de este Grupo Parlamentario es la de 
incorporar el espacio de Cala Mondragó al disfrute público 
única y exclusivamente y en virtud de eso estoy defendien
do aquí este Proyecto de Ley. 

Nada más. Gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

El Diputat Sr Quetglas, Portaveu del Grup Parlamen
tari CDS, té la paraula. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

GrAcies, Sr GonzMez i Ortea, per la seva contesta. 
Efectivament no sap el que pagarem per Cala Mondragó. 
Ha ha dit, no ha sabem: efectivament, ni voste ni ningú, 
perque el calcul d'interessos que voste fa d'una manera tan 
simplista no és el que diu la lIei. Aixf com ve redactada la 
lIei, Sr González i Ortea, els venedors li poden exigir el pa
gament deis interessos dema, perque no hi ha cap estipula
ció sobre com es calculen els interessos, com es reporten i 
com es paguen. 

Segona, una altra gran incógnita, els interessos d'a
quest deute públic, que com molt bé ha dit el Sr Alfonso i 
és un exemple que tot d'una li ha vengut al cap, voste com
pra un cotxe, firma unes lletres per a la seva compra i des
prés, cada vegada que li ven\( una lIetra, ha d'anar a dema
nar un credit per pagar aquesta lIetra. Els interessos d'a
quest créctit, del deute públic que autoritza l'artiele 5, vos te 
no sap quina cuantía tenen, quina quantia tendran al final, 
l'únic que sabem és que cream una bolla de neu de super
posició d'interessos i aixo, Sr González i Ortea, és mala ad
ministració i l'únic que queda cIar, l'únic que queda ciar és 
que no sabem que ens costara, al final, Cala Mondragó. 

Grades, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Alfonso . 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

El Sr González i Ortea, d'una forma molt simple, amb 
una calculadora hagués fet un calcul d'interessos. Jo tem 
molt que els venedors no faran aquest calcul d'interessos, 
supos que faran un calcul d'interessos que els afavorira, fa
vorable a ells i si ha fet qualque operació financera voste 
sap com van aquests tipus d'interessos, a part que s'hagués 
pogut dir una altra cosa, s'hagués pogut parlar d'anualitats 
constants comprenent capital més interessos, s'hagués po
gut fer ben fet, senzillament fer-ho ben fet, no ha han fet, 
pero és que hi ha una cosa més, hi ha una altra cosa: No se 
sap com s'emet aquest deute público S'emet enguany? S'e
met l'any que ve? S'emet a trossos? Un poquet cada any? 
No sabem res de com faran l'operació financera, vostes no 
ha saben, vostes, que són els que han fet el Projecte de 
Llei, no tenen idea ni que val ni com faran l'operació finan
cera i aixo és realment lamentable. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació els arti
eles 41., Se. i 6e. del Dictamen de Comissió, perdó, les es
menes. Anem a posar tranquilitat i tot sortira bé. Passam a 
votar les esmenes als articles 41., Se. i M., que si no hi ha 
objecció per part deIs Srs Portaveus, sobretot deis Porta
veus presentants, les votarem conjuntament. 
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Sres i Srs Diputats que votin a favor de les esmenes de 
supressió deIs articles 4t., 5~. i 6e. del Dictamen de Comis
sió, es valen posar drets? GrAdes. 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? GrAcies. 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votaci6 i passam a votar els 
articles 4t., Se. i 6e. tal com venen al Dictamen de Comissi6. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 27. No hi ha abstencions. Queden aprovats, ido, els ar
ticles que acabarn de sotmetre a votació. 

A la Disposició Addicional Unica, la Disposició Final 
UllÍca i a l'Exposició de Motius no hi ha esmenes manten
gudes, procedeix sotmetre-les a votació. Aquesta Presiden
cia demana si s'ha de fer conjuntament o volen que es faci 
per separat. 

No havent-hi objeccions, es farA conjuntament. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Disposició 
Addicional Unica, de la Disposició Final Unica i de l'Expo
sició de Motius, es volen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 25. No hi ha abstencions. Queden aprovades la Dispo
sició Addicional Unica, Disposició Final Unica i Exposició 
de Motius que acabam de sotmetre a votació i amb aixo 
acabam el debat i votació del Projecte de Llei que hem de
batut. 

Sres i Srs Diputats, ja s'ha aixecat la Sessió; ens en po
dem anar. 
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